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DEZE WEEK:

KORT NIEUWS:

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Ervaren 
boekettenmaaksters 
gezocht voor 28 april t/m 10 mei

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

240.01.016 Advertentie Kday 94x50 WT • 103,5X50• fc

NU VOOR € 10.900,-

 GEOPEND OP 
KONINGSDAG

VAN 09:00-17:00

prijs 
incl. m

ontag
e

GREEPLOZE KEUKEN 
MET BAUKNECHT 

APPARATUUR

COMPOSIET 
WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN 
KUNSTSTOF

Barendrecht / Etten-Leur  
Hoofddorp /Reeuwijk 

www.keukenmaxx.nl

&

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Start verkoop 17 mei: 
20 woonklare eengezinswoningen 

met vanafprijzen onder € 200.000,-!

WO N E N  L A N G S  D E  S T E L L I N G  VA N  A M S T E R D A M

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

 

APOTHEEK GROEN 
AALSMEER IS VERHUISD

Vanaf 22 april is ons nieuwe adres 

Gezondheidscentrum Drie Kolommen

Drie Kolommenplein 1a (begane grond) 

1431 LA  Aalsmeer

Al onze nummers (telefoon en herhaal telefoon) 
blijven ongewijzigd.

Wegens Koningsdag zijn wij op 26 april 
de hele dag gesloten. 

Onze excuses voor het ongemak. Voor dringende 
zaken die niet tot na het weekend kunnen wachten 
kunt u terecht bij Dienstapotheek Amstelland, Laan 
van de Helende Meesters 8 te Amstelveen.

Dienstapotheek Amstelland is gevestigd in de 
Spoedpost Amstelland. De openingstijden zijn: 
Maandag t/m vrijdag: 17.30-23.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen: 8.30-23.00 uur.
Het telefoonnummer is 020-345 5000.

Na 23.00 uur kunt u terecht bij de nachtapotheek in 
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Jan Tooropstraat 
164, Amsterdam. Telefoonnummer 020 510 8826.

www.apotheekgroen.nl

www.driekolommen.nl

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Gemeentehuis 
Gesloten 

op vrijdaG 25 april 
vanweGe lintjesreGen

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER

GEV
RA

AG
D Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor omgeving Van Leeuwenhoekstraat / 
Leeghwaterstraat te Kudelstaart (± 300 kranten).
Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat 
bijverdienen? Bel tijdens kantooruren naar 
Rogier of Marco: 0251-674433.

Coalitievorming in spagaat: 
CDA en AB versus VVD en PACT
Aalsmeer - De onderhandelingen 
rond de vorming van een nieuw col-
lege zitten vast of liever staan in 
standje spagaat. Naar aanleiding 
van de verkiezingsuitslag stelde in-
formateur Ko Weststrate voor een 
coalitie te gaan vormen met de twee 
grootste partijen CDA en AB en ze-
telwinnaar VVD. Eerste belangrijke 
conclusie was dat elk van de frac-
ties bereid waren om verantwoor-
delijkheid te willen dragen voor de 
totstandkoming van een coalitieak-
koord. Echter, gelijk bij aanvang gaf 
de VVD aan liever een andere com-
binatie te zien. En de partij is bij dit 
standpunt gebleven. Vervolgens is 
gesproken met PACT over de be-
reidheid van deze fractie om (weer) 
samen te gaan ‘regeren’ met het 
CDA en AB. En nu heeft ook PACT 
te kennen gegeven niet aan te wil-
len sluiten bij de twee groten. Af-
gelopen dinsdag 22 april vond de 
tweede, openbare bijeenkomst over 
de coalitievorming plaats en de-
ze verliep grimmiger dan menigeen 
had verwacht. Het zijn nu CDA en 
AB die samen gaan onderhandelen 
om te komen tot een nieuw colle-
ge. De twee hebben samen net ge-

noeg stemmen (12 tegen 11) om 
Aalsmeer te gaan besturen. “On-
gelukkig, deze krappe meerder-
heid. Permanent prijs schieten”, al-
dus een reactie van Ronald Fran-
sen van PACT. “Heel jammer voor 
Aalsmeer. De VVD blijft beschik-
baar om een coalitie te vormen op 
stevige en solide basis”, zo zei lijst-
trekker Ronald van Rijn. De twee nu 
uitgestotenen verwijten de informa-
teur dat zij niet gehoord zijn en er 
niet gekeken is naar mogelijke an-
dere samenwerkingen. “De infor-
mateur is gefi xeerd en niet objectief. 
Onze voorkeur wordt volledig ge-
negeerd. De verkenning is niet af-
gerond. Wij wensen collegeverant-
woordelijkheid”, vervolgt Van Rijn na 
afl oop. De VVD wil graag een colle-
ge vormen met PACT en het CDA. 
Robbert-Jan van Duijn van het CDA 
gooide in deze de deur zo goed als 
dicht. “De verkiezing is nu vijf we-
ken geleden. Wij nemen onze ver-
antwoording en gaan er voor.” Ook 
AB zei, bij monde van Gertjan van 
der Hoeven, samen met het CDA 
snel te willen gaan bouwen aan de 
coalitie. Desondanks hopen de VVD 
en PACT (ze hebben elkaar hele-

maal gevonden, tot beider verba-
zing) het CDA tot andere gedach-
ten te kunnen brengen om samen 
met hen een slagvaardig bestuur 
te gaan vormen. “Er is voldoende 
chemie om samen aan het werk te 
gaan. Er is wederzijds respect en 
vertrouwen. Wij gaan samen het 
CDA uitnodigen om met ons aan ta-
fel te gaan. De nu smalst mogelijke 
optie stuit geheid op breed onbegrip 
in de samenleving. Wij kunnen met 
z’n drieën wel zorgen voor een sta-
biele meerderheid en dus voldoen-
de democratisch evenwicht. Ons 
advies: Opnieuw om de tafel, met de 
grootste partij en de grootste win-
naar!” Wordt vervolgt, maar weer. 
Door Jacqueline Kristelijn

Darteldag op kinderboerderij
Aalsmeer - De afgelopen weken 
is het druk geweest met geboortes 
bij de geiten en schapen op kinder-
boerderij Boerenvreugd. De lamme-
tjes hebben door het warme weer al 
lekker veel buiten kunnen spelen en 
dartelen. 
Deze jonge dieren zijn van verschil-
lende, zuivere rassen met hun ei-
gen herkomst en specifi eke eigen-
schappen. Om de jonge lammeren 
aan het publiek voor te stellen, or-
ganiseert kinderboerderij Boeren-
vreugd aanstaande zondag 27 april 
weer een Darteldag. De lammeren 
van de schapen en geiten zullen 
dan (hopelijk bij een stralend zon-

netje) lekker gaan dartelen op de 
wei. Natuurlijk mag er volop geaaid 
en geknuffeld worden, dus bezoek 
is meer dan welkom. Vanaf 11.00 
uur zullen de moederdieren met 
hun lammeren één voor één worden 
voorgesteld aan het publiek. Na-
tuurlijk wordt er bij verteld hoe oud 
ze zijn en ook wat over de raseigen-
schappen van de dieren. De Dartel-
dag gaat ook door als de zon niet 
schijnt. En natuurlijk kan de jeugd 
vrolijk dartelen in de zandbak en in 
de speeltuin. Er is ook een mini-ten-
toonstelling over schapen met aller-
lei weetjes over deze dieren. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeerbaan week dicht
Aalsmeer - De Aalsmeerbaan is 
van zondag 27 april tot en met naar 
verwachting zondag 4 mei gebruik 
vanwege regulier onderhoud. Naar 
verwachting zal bij een krachtige 
noordenwind de Zwanenburgbaan 
(36C) meer in gebruik zijn als lan-
dingsbaan. Bij een krachtige zui-
denwind zal naar verwachting de 

Zwanenburgbaan (18C) richting 
het zuiden worden ingezet als start-
baan. Het kan voorkomen dat ook 
de Schiphol-Oostbaan meer wordt 
ingezet gedurende het baanon-
derhoud. Voor vragen en/of klach-
ten kunnen inwoners terecht bij het 
Bewoners Aanspreekpunt Schip-
hol (BAS). Dit is het informatie- en 

klachtencentrum waar omwonen-
den terecht kunnen met al hun vra-
gen, bijvoorbeeld over het baange-
bruik, en klachten over het vliegver-
keer op Schiphol. BAS is bereikbaar 
via telefoonnummer 020-6015555 
en is dagelijks van 9.00 tot 17.00 
uur geopend, ook in het weekend. 
Kijk voor meer informatie op www.
bezoekbas.nl. Ook op de website 
www.aalsmeer.nl/schiphol is meer 
informatie vinden. 

Aalsmeer - Op zaterdag 14 
juni organiseren de politie en 
de brandweer in samenwer-
king met de GGD en het AED-
team een veiligheidsdag in en 
rond de onderkomens van bei-
de hulpverleners aan de Dreef 
en aan de Zwarteweg in de 
Hornmeer. Met diverse de-
monstraties en acties hopen 
de politie en de brandweer in-
woners op een laagdrempeli-
ge manier nader kennis te la-
ten maken met beide organi-
saties en haar uitgebreide ta-
kenpakket. Het wordt een in-
formatieve en spectaculaire 
dag waar het niet alleen blijft 
bij kijken, maar waar de bezoe-
kers zelf ook actief aan de slag 
mogen. Het volledige program-
ma wordt binnenkort bekend 
gemaakt. 

In ieder geval gaan de boten 
van de politie, brandweer en 
gemeente varen en mogen in-
woners instappen, worden de-
monstraties gegeven met po-
litiehonden, staat abseilen op 
het programma en worden de 
bezoekers getrakteerd op een 
bijzondere kleur suikerspin.

Veiligheidsdag 
in Hornmeer

Flinke buit na 
inbraak horeca
Aalsmeer - In de nacht van 
vrijdag 18 op zaterdag 19 april 
is ingebroken in een horecage-
legenheid aan de Stommeer-
weg. Om binnen te komen heb-
ben de dieven met een breek-
ijzer een deur open gebroken. 
Het hele pand is doorzocht. De 
inbrekers zijn er vandoor ge-
gaan met de kluis achter de 
bar, waarin papieren en een 
geldbedrag zat. Ook is de si-
garettenautomaat open gebro-
ken en nagenoeg geheel leeg 
gehaald. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht de 
politie te bellen via 0900-8844.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel. 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel. 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel. 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel. 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en 
emotionele ondersteuning aan 
slachtoffers en betrokkenen van 
misdrijven en verkeersongevallen. 
U kunt bij ons terecht op verschil. 
spreekuren in de regio, zonder 
wachtlijst. Bel voor een afspraak 
of voor meer info. 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel. 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 
tel. 324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel. 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel. 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

KERKDIENSTEN

Waar is Rufes?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas is Rufes, een zwart-
witte kater. Het dier wordt vermist 
vanaf de Karperstraat in Oosteinde. 
Wie Rufes heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Ontmoeting 
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op de bijzondere da-
tum van woensdag 30 april is er van 
9.30 tot 11.30 uur in de Oost-Inn ge-
legenheid voor inloop en ontmoe-
ting onder het genot van een kop-
je koffie of thee. Gewoon even ge-
zellig bijpraten op deze laatste dag 
van april. Iedereen is hartelijk wel-
kom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 25 april orga-
niseert buurtvereniging Hornmeer 
weer voor liefhebbers een koppel-
kaartavond. Vanaf 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Om 19.30 uur gaat de 
deur open en kan eerst genoten 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. F. Praamsma.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Paaszondag 10u. dienst. Vg. ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. dienst olv parochianen mmv 
dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 28 april 20u. bijeenkomst.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 6 mei 20u. Thema: Studies uit 
het Lukas-evangelie met H.B. Slag-
ter, Wijk bij Duurstede.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Piet. Te-
vens crèche en peuterdienst. Don-
derdag 24 april Leerhuis om 20u. in 
Open Hofkerk.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
J. Vogel.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Henk Klein-Nagelvoort uit 
Heerenveen. Collecte voor oude-
renwerk. Opvang allerkleinsten en 
zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens Heilige Boontjes. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag om 10u. dienst met dhr. A. 
van Heusden uit Driebergen. Orga-
nist: Th. Griekspoor. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met ds. Z. de Graaf 
uit Katwijk. Organist: Cees Oskam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Jenny van Beinum. 
Babyoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K. Muller uit Em-
meloord en 16.30u. met ds. S.J. Ma-
liepaard uit Barneveld.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof viering. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk vie-
ring. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Zondag 
27 april

worden van een kop koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom. Het 
klaverjassen op vrijdag 18 april is 
gewonnen door Leen van Bemme-
len met 5508 punten, op twee Ben 
Johannessen met 5334 punten en 
op drie isKees Meekel geëindigd 
met 5319 punten. De poedelprijs 
was voor Meindert van de Terp met 
3586 punten. Bij het jokeren is de 
hoogste eer behaald door Trudy met 
355 punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Gon met 632 punten.

Hennepplantage
Aalsmeer - Op woensdag 16 april is 
een hennepplantage opgerold aan 
de Vlinderweg. Naar aanleiding van 
een melding van een sterke wiet-
geur, is de politie een kijkje gaan 
nemen. In de woning werden to-
taal 250 hennepplanten aangetrof-
fen. De planten zijn vernietigd en al-
le apparatuur is in beslag genomen. 
De drie personen in het huis, waar-
onder een 40 jarige inwoonster, zijn 
voor verhoor aangehouden.

Aalsmeerse Pianoleerlingen 
doen met succes examen
Aalsmeer - In april hebben acht 
Aalsmeerse pianoleerlingen van 
Hanneke Maarse examen gedaan 
in Amstelveen en Amsterdam. Zij 
slaagden alle acht met vlag en wim-
pel. De examens van de Europese 
vereniging van pianodocenten EP-
TA worden op 22 locaties in het he-
le land afgenomen op verschillen-
de niveaus, van het eerste niveau 
A1 tot het allerhoogste niveau E. Op 
een van de eerste zomerse dagen 
van het jaar trokken Annika Valke-
ring, Marthe Heringa, Hester Stok-
man en Fanni van Andel en Erik Jan 
Mathijsen met hun ouders en an-
dere fans naar de muziekschool in 
Amstelveen. Annika deed haar A1-
examen en kreeg een compliment 
over haar leuke programma, voor 
haar voordracht kreeg zij zelfs een 
9. Marthe deed ook een A1-exa-
men, bij haar sprong het mooie pe-
daalgebruik bij Moonlit Shores eruit. 
Hester deed A2-examen. Zij speelde 
met zichtbaar plezier en speelde het 
scherzo van Moscheles heel mooi. 
Daarna deed Fanni haar C-exa-
men. De jury was onder de indruk 

van haar polyfone spel, ook kreeg 
zij een compliment dat haar sfeer-
volle en sprankelende spel mooi in 
evenwicht was. Na Fanni betrad Erik 
Jan het podium voor zijn D-examen. 
Hij speelde het eerste deel van de 
Mondschein sonate van Beetho-
ven met veel gevoel en eindigde zijn 
examen met een goed uitgevoer-
de etude van Heller met een gewel-
dig slot! Twee weken later vertrok-
ken Suzanna Wentzel, Eline en Mar-
cel van de Lagemaat naar Amster-
dam om daar examen te gaan doen. 
Het examen begon met wat vertra-
ging omdat de sleutel van de vleu-
gel nergens te vinden was. Uitein-
delijk werd de conciërge uit zijn bed 
gebeld en die bleek de sleutel de 
avond ervoor per ongeluk in zijn zak 
te hebben gestoken. Na al die con-
sternatie mocht Suzanna als eerste 
beginnen met haar D-examen. Zij 
speelde haar programma heel ver-
zorgd en muzikaal. De romantische 
prelude van Gliere en de jazzy pre-
lude van O’Hearn vielen op. Suzan-
na wist de heel verschillende stijlen 
mooi te vertolken. Na haar deed Eli-
ne ook D-examen. De jury unaniem 
van oordeel dat haar heel mooi ge-
speelde Haydn Sonate er uit sprong. 
Maar ook verder deed zij een goed 
examen. Ten slotte was het de beurt 
aan Marcel, die op het hoogste ni-
veau examen deed. Hij speelde al-
les uit het hoofd en wist het publiek 
en de jury het hele examen door te 
boeien. Hij sloot zijn examen af in 
stijl met een virtuoos gespeelde im-
promptu van Schubert. De jury be-
loonde zijn mooie examen met een 9 
voor voordracht. Alle leerlingen wa-
ren ruim geslaagd en kregen loven-
de woorden van de jury. Het waren 
mooie inspirerende dagen; de be-
kroning van een periode van hard 
werken. 

Oranje concert in Dorpskerk
Aalsmeer - Op Koningsdag, za-
terdag 26 april, wordt in de Dorps-
kerk aan de Kanaalstraat een 
sprankelend concert met een 
Oranje tintje gegeven, een Oran-
je concert. 
Twee enthousiaste musici, Hu-
go van der Mey, en Nathanaël 
Middelkoop,die beiden al hebben 
bewezen virtuozen te zijn op orgel, 
piano en trompet, hebben ontdekt, 
dat ze heel goed kunnen samen-
spelen. Ze voelen elkaar uitste-
kend aan. Beide musici willen de 

bezoekers op 26 april muzikale 
verrassingen bezorgen! En om-
dat het Koningsdag is mag Oran-
je niet ontbreken! Een spranke-
lend concert zal het zeker wor-
den, mede omdat in deze kerk 
ook een mooi orgel staat, de ko-
ning der instrumenten. Het con-
cert begint om 20.00 uur. Kaar-
ten zijn vanaf een half uur voor 
aanvang in de kerk verkrijgbaar 
à 10 euro per stuk, voor jonge-
ren tot 12 jaar is de toegangsprijs 
de helft.

Feestdagenkalender en zacht weer
Daling omzet FloraHolland
Aalsmeer - De bloemen- en plan-
tenomzet bij FloraHolland bleef in 
maart van dit jaar een kleine 6% 
achter op vorig jaar. Door het aan-
houdend zachte weer zochten veel 
consumenten hun heil in de tuin 
om te genieten en deze weer op 
orde te brengen. Bovendien vielen 
in 2013 Internationale Vrouwen-
dag en Engelse Moederdag min of 
meer samen. Dit gaf de omzet toen 
en behoorlijke ‘boost’. 
Daarnaast viel Pasen toen ook in 
de verslagmaand. Deze ontwikke-
lingen speelden dit jaar vooral snij-
bloemen parten, terwijl het weer 
voor de tuinplantenomzet juist 
een enorme stimulans betekende. 
Planten stegen verhoudingsgewijs 
meer dan bloemen. Het totale vo-
lume kromp uiteindelijk 1% in over 
de hele maand. 

Bloemenomzet op lager peil
In maart voerde de tulp de lijst 
aan bij 16,6% minder omzet dan in 
2013. Het aanbod was redelijk sta-
biel. Rond Vrouwendag profiteerde 
deze bloem nog van de grote vraag 
met name in Oost-Europa. 
Echter later in de maand drukte het 
relatief warme weer de animo. Ook 
Roos leverde fors in met ruim 21% 
minder omzet dan vorig jaar. Cym-
bidium kreeg de grootste klappen 
te verwerken. Ook Lisianthus was 
fors goedkoper dan in maart 2013. 
Voor Freesia gold min of hetzelf-
de. De Lelie was het enige product 

uit de top-10, dat een hogere mid-
denprijs liet afdrukken. De bloe-
menomzet over maart leverde bijna 
17% in vergeleken met 2013.

Kamerplanten positief
Het Phalaenopsisaanbod groeide 
circa 3% in vergelijk met vorig jaar. 
De overall middenprijs was bijna 
16 cent/pot lager. De Pothorten-
sia leverde in. Potroos profiteerde 
van de extra vraag als gevolg van 
de bloemendagen. 
Ook de bol-op-pot planten rea-
liseerden hogere middenprijzen. 
Zowel Pothyacinth als Potnarcis 
brachten meer op bij minder stuks. 
Campanula maakte een opmerke-
lijke ontwikkeling door; vorig jaar 
bleef zowel prijs als aanbod door 
het donkere en koele voorjaar 
sterk achter. Dit jaar werd er door 
het warme zonnige weer volop ‘gas 
gegeven’. Maart bracht bijna 4% 
meer kamerplantenopbrengst dan 
vorig jaar bij 0,8% minder stuks. 

Tuinplanten volop in trek
Aangenaam voorjaarsweer trok 
mensen volop naar de tuincentra. 
De Violen vlogen de deuren uit en 
de volgende groepen eenjarige zo-
merbloeiers staan alweer te ‘trap-
pelen’. Het groeizame weer zorgde 
er tevens voor dat het aanbod snel 
toenam. De maand werd afgeslo-
ten met een omzetstijging van 50% 
bij 64,3% meer stuks in vergelijking 
met 2013. 

Vermist:
- Uiterweg: Blauw-grijze poes met goud kleurige ogen. Ze heet Fripouille.
- Karperstraat: Zwarte-witte kater met chip. Zijn naam is Rufus.

Gevonden:
- Geerland: Zwarte kat.
- Julianalaan: Valkparkiet.
- Oosteinderweg: Cyperse kat met goudkleurig en zwart. De kat heeft 

een bandje om van de Dierenbescherming.
- Oosteinderweg: Rode kat
- Raadhuisplein ter hoogte van de Action: Klein zwart konijn.

Opbrengst voor bouw kerktoren
Benefiet met To the Point 
en Rietveld Band in tent
Rijsenhout - Zaterdag 10 mei 
wordt een benefiet-avond georga-
niseerd ten bate van de herbouw 
ontmoetingskerk en toren. Tijdens 
deze eerste zaterdagavond van de 
feestweek heeft de feestweekcom-
missie de kerkgemeenschap de 
gelegenheid gegeven om een be-
nefietconcert te organiseren in de 
feesttent. Het belooft een program-
ma te worden met spetterende mu-
ziek. 

Diverse groepen treden belange-
loos op. De entree bedraagt 10 eu-
ro per persoon en de opbrengst 
is bestemd voor de bouw van een 
echte kerktoren om daarmee het 
dorp te verrijken met een duidelijk 
zichtbaar hart voor alle inwoners. 
Een kerktoren die de kern vormt 
van Rijsenhout, die de verbinding 
legt tussen binnen en buiten, een 
toren die laat zien dat Rijsenhou-
ters trots zijn op hun  dorp. Eind ja-
nuari heeft de gemeente Haarlem-
mermeer groen lichtgegeven voor 
de kerktoren. Deze mag 15 me-
ter hoog worden en gaat een op-
vallend en gezichtsbepalend punt 
worden in het centrum van Rijsen-
hout. Wie wil er niet meedoen aan 
de bouw van deze unieke toren in 
het centrum van Rijsenhout? Help 

mee en kom swingen en luiste-
ren. Het wordt zaterdag 10 mei een 
grandioze muziekavond met Tho-
mas en Tjaco op piano, optredens 
van koor To The Point en accorde-
onorkest De Concertina’s en afslui-
tend gaan de spots aan voor een 
spetterend rock, country en pop-
concert van de Rietveld Band met 
Hans Millenaar op zang en gitaar, 
Dick Kuin op zang en banjo, Leen 
Mulder op mandoline en fiddle, 
Gerrit Biesheuvel op accordeon, 
Piet van Leeuwen op bas en Ron 
op drums.

Kaartjes à 10 euro zijn te bestellen 
bij Cees Pols, tel. 328152, Gertjan 
van der Veen, tel. 360844, Cor Nag-
tegaal, tel. 327557 of via een inte-
kenlijst in de Reede en via bene-
fiet@pknrijsenhout.nl. De muziek-
avond begint om 20.30 uur.



Muziek
Vrijdag 25 april:
* Jamsessie met Gus Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer, 21 tot 01u.
* Oranjebal met dj in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 26 april:
 * Koningsdag v/a 12u. in de Praam, 
Zijdstraat met dj Kees Markman.
* Concert met beetje oranje op orgel 
en trompet in Dorpskerk, Kanaal-
straat v/a 20u.
* Blood, Sweat & Kiers in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.
* Live rockband in The Shack, Schip-
holdijk 253, Oude Meer v/a 22u.
Zondag 27 april:
* Koninkrijk concert Aalsmeers Har-
monie in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat 55 v/a 15u.
* Keltische middag in het Parochie-
huis, Gerberastraat met optredens 
folkgroepen Baloney Celtic Music 
en Krek v/a 15u.
* Live Tribute Fleedwood Mac band 
in The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer v/a 16u. 
Woensdag 30 april:
* Kinderdisco in de Mikado, Cathari-
na Amalialaan, 14-16u.
Zondag 4 mei:
*Herdenkingsconcert KCA met fluit 
en piano in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55 v/a 15.30u.

Films
T/m 1 mei:
* Dagelijks, diverse films voor al-
le leeftijden in in Crown Cinema, 
Van Cleeffkade. O.a. Hartenstraat, 
12 Years a Slave en Toen was geluk 
heel gewoon. Voor jeugd: Flits en 
het magische huis, Rio 2, Mr. Peabo-
dy & Sherman, K3 en het Dierenho-
tel, Plop wordt kabouterkoning en 
Mees Kees op kamp. Nieuw: The 
Other Woman.
Woensdag 7 mei:
* Zinn Inn filmavond in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.

Exposities
24 t/m 26 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. 
Zaterdag 26 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag 11-16u. 
26 en 27 april:
* Historische Tuin open met exposi-
ties en verkoop. Open: zaterdag, en 
zondag 13.30-16.30u., dinsdag t/m 
vrijdag 10-16.30u. Ingang Praam-
plein. Zaterdag veiling om 15u.
Tot en met 4 mei:
* Aquarellistenkring presenteert 
Koppelingen in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
* Schilderijen van Cathy van der 
Meulen in gemeentehuis. Te bezich-
tigen tijdens openingstijden.

Tot en met 13 mei:
* Expositie ‘Vrij glas’ en schilderijen 
in galerie Sous Terre, Kudelstaart-
seweg. Zaterdag en zondag 13-17u. 
Tot en met 30 mei:
* Aquarellen en pentekeningen van 
Marjon Woelders bij PACA, Laken-
blekerstraat 2.
Tot en met 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Donderdag 24 april:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Themamiddag OVAK over zorg in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 v/a 14u.
* Sjoelcompetitie bij BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Avond over rechtvaardige vrede 
in bezet Israel en Palestina in Open 
Hofkerk, ingang Sportlaan v/a 20u.
* Feestavond leden Sjoelclub Rij-
senhout in De Reede v/a 18.15u.
Vrijdag 25 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Kaarttoernooi DES voor teams in 
De Reede te Rijsenhout v/a 20u.
Zaterdag 26 april:
* Koningsdag met vrijmarkt v/a 9u. 
in Centrum en spellenmiddag op 
Raadhuisplein, 12.30-18u. Konings-
spelen met attracties en optredens 
rond Dorpshuis Kudelstaart, 13-22u.
Zondag 27 april:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
* Darteldag op kinderboerderij Boe-
renvreugd, Hornmeer v/a 11u.
Maandag 28 april:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Videoavond bij F&VA in ‘t Anker, 
Oosteinderweg 273a v/a 20u.
28 april en 1 mei:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd tot 
12jr. 9.30-12u. Maandag in Proosdij-
hal, donderdag in De Bloemhof.
Woensdag 30 april:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u.
* Kinderbingo bij De Pomp in Baken, 
Sportlaan v/a 14u.
Donderdag 1 mei:
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Kienen bij Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 4 mei:
* Schoonmaakactie in Oosteinde. 
Verzamelen bij Zuidooster, Cath. 
Amalialaan om 13u.

Vergaderingen
Zaterdag 26 april:
* Op de thee of koffie bij AB in de 
Oude Veiling, Marktstraat, 15-17u.
Woensdag 30 april:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

Uitgebreide kraam met
percussie-

instrumenten

Gitaarstatief
‘Stagg’
(zwart)                   € 10,95

Blokfl uit ‘Yamaha’
(kunststof)                             € 10,-

ORANJE-AANBIEDINGORANJE-TIP

ORANJE-KOOPJE ORANJE-AANBIEDING

  ‘Valencia’ 3/4
   klassieke
   gitaar            € 63,-

Mirage: Verpletterende performance

Fleetwood Mac Tribute 
band live in The Shack
Oude Meer - Volmondig ja, was het 
antwoord op de vraag of The Shack 
nog een podiumplek had voor Mi-
rage, A tribute to Fleetwood Mac. 
Al lang stonden ze op het verlang-
lijstje van The Shack en zondag-
middag 27 april is het dan zover! 
Vijf geweldige muzikanten hebben 
uit liefde voor de muziek van Fleet-
wood Mac de koppen bij elkaar ge-
stoken om de gouwe ouwe hits van 
weleer nieuw leven in te blazen. 
Met een optreden waarin alles op-
timaal klopt maakt de 5-mans Fleet-
wood Mac tribute Mirage overal 
waar zij spelen een verpletterende 
indruk. De specifieke sounds, into-
naties en podiumpresentatie, die zo 
bepalend zijn voor het succes van 
de Amerikaanse super band Fleet-
wood Mac, worden feilloos geëve-
naard. De band werd bij Clash of de 
Coverbands in 2010 dan ook de te-
rechte winnaar van de vakjury!  Wie 
kent ze niet? De Tophits van on-
der andere de LP ‘Rumours’, de ty-
pische Stevie Nicks sound in het 
prachtige Dreams, Rhiannon, Gyp-
sy of Sarah. De mysterieuze zwieri-
ge kledij, de kachelpijphoeden, het 

wonderschone, ooit door Christine 
Mc Vie gezongen Songbird of You 
make loving fun. Ook de monumen-
tale emotioneel geladen nummers, 
zoals Tusk, Chain, Oh Well, Don’t 
Stop, Silversprings en You can go 
your own way als ook songs uit de 
oude Bluesformatie uit de begintijd 
van Fleetwood Mac passeren de re-
vue in deze anderhalf uur durende 
tribute. De sterke zangkwaliteiten 
van ieder voor zich, garanderen een 
afwisselend programma en prachtig 
harmonieuze samenzang. Mirage; 
een zeer indrukwekkende en ver-
pletterende performance die je ab-
soluut niet wilt missen! 

Rock-Jam met Guzz Genser
Ook is er op de vrijdagavond 25 april 
weer de Guzz Genser Rock-Jam in 
The Shack van 21.00 tot 01.00 uur!
Zondagmiddag 27 april is The Shack 
vanaf 15.00 uur open en aanvang 
van Mirage, de Tribute to Fleetwood 
Mac band, is rond 16.00 uur! En-
tree: 7,50 euro persoon. Voor meer 
informatie: www.the-shack.info.                                                                                                                                            
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

Extra voorstellingen in de vakantie!
Film The Other Woman 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Nieuw en nu te zien in 
Crown Cinema: The Other Woman. 
Carly (Cameron Diaz) komt erach-
ter dat haar nieuwe vriendje Mark 
(Nikolaj Coster-Waldau uit Game 
of Thrones) haar bedriegt als ze bij 
toeval zijn vrouw Kate (Leslie Mann) 
ontmoet. Kate is ontroostbaar en 
Carly ontfermt zich over haar. Hun 
bijzondere band wordt nog sterker 
wanneer ze ontdekken dat Mark 
nog een andere vrouw heeft: Amber 
(Kate Upton). Op wraak belust sme-
den de drie vrouwen een uitzinnig 
plan om Mark terug te pakken. Van-
daag, donderdag, tot en met zondag 
dagelijks te zien in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade vanaf 21.00 uur. 
Tijdens de vakantie is Crown Cine-
ma dagelijks extra geopend met ook 
overdag een gevarieerd aanbod aan 
(jeugd)films. De films worden ver-
toond in de grote zaal en/of in de 

kleine bioscoop waar kinderen ont-
spannen plaats kunnen nemen op 
kussens. Net uit op het witte doek 
zijn ‘Rio 2’ en ‘Flits en het magi-
sche huis’ en natuurlijk kan van de-
ze films genoten worden in de ‘ei-
gen’ Aalsmeerse bioscoop. Even-
als van ‘Mr. Peabody & Sherman’, 
‘Free Birds’, ‘Mees Kees op kamp’, 
‘Plop wordt kabouterkoning’ en ‘K3 
bengeltjes’. Ook volwassenen kun-
nen heerlijk wegzakken in het plu-
che met onder andere ‘Toen was 
geluk heel gewoon’, ‘Hartenstraat’, 
‘Captain America: The winter sol-
dier’, ‘About Time’, ‘12 Years a slave’ 
en ‘Blue Jasmine’. Kijk voor meer in-
formatie en het volledige program-
ma op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten voor de bioscoop kunnen gere-
serveerd worden via 0297-753700 of 
info@crowncinema.nl. Adres is Van 
Cleeffkade 15.

Zondagmiddag: Thema Koninkrijk
Concert Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Het Koninkrijk der Ne-
derlanden bestaat 200 jaar en sinds 
vorig jaar heeft Nederland weer 
een koning. Redenen genoeg om 
het Koninkrijk het thema te laten 
zijn van het komende concert van 
Aalsmeers Harmonie. Zondagmid-
dag 27 april om 15.00 uur is ieder-
een welkom in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55 om te komen 
luisteren. Op het programma staat 
muziek vanuit het hele koninkrijk: 
Van Soldaat van Oranje tot Neder-
landse Pophits, van de Bovenwind-

se eilanden tot Adios Nonino. Het is 
een afwisselend concert, met lichte 
muziek. Dat maakt het een concert 
voor iedereen toegankelijk. Het con-
cert duurt circa vijf kwartier en heeft 
geen pauze. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro, inclusief een consumptie, en zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat. 
Ook is het mogelijk om aan de deur 
kaarten te kopen. Meer informatie 
over Aalsmeers Harmonie en haar 
activiteiten is te vinden op www.
aalsmeersharmonie.nl.

Keltischemuziek-middag 
in Parochiehuis zondag
Aalsmeer - Op zondagmiddag 27 
april wordt in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat een Keltische mu-
ziekmiddag gehouden. De middag 
wordt georganiseerd door Vereni-
ging Folkgroep Baloney Celtic Mu-
sic in samenwerking met de groep 
Krek. Het programma  zal door veel 
afwisseling worden gekenmerkt, 
waarbij voornamelijk op authentieke 
akoestische instrumenten zal wor-
den gespeeld. De traditionele lied-
jes, folksongs en ballads, die wor-
den gebracht, handelen over een di-
versiteit aan onderwerpen, zoals de 
liefde, heimwee, aspecten van het 
leven, maar ook de zeevaart staan 
centraal. Daarnaast worden traditi-
onele mooie slow-airs op de uille-
ann pipes en whistles gespeeld, af-
gewisseld door opzwepende jigs en 

reels. Baloney Celtic Music is een 
groep van vier enthousiaste muzi-
kanten. Alle vier met een voorlief-
de voor muziek die op de Ierse en 
Schotse muziektraditie is gebaseerd. 
Krek is een trio dat voornamelijk Ier-
se en Schotse muziek speelt, maar 
andere Keltisch-sprekende streken, 
zoals Wales en Bretagne, niet links 
laat liggen. De naam Krek is de ver-
Nederlandse naam voor het Gaelic 
woord ‘craig’, dat plezier of gezellig-
heid betekent. Het optreden begint 
om 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 
uur. De toegang bedraagt 8 eu-
ro. Wie zeker deze bijzondere mid-
dag wil bijwonen, kan kaarten re-
serveren via 06-13167730 (Hanneke 
Rustenburg) of via email: baloney@
planet.nl met hierin vermelding van 
naam en adres.

Vrijdag en zaterdag in de Bok:
Koningsfeesten met dj’s 
Andrea, Leksie en Elrico
Aalsmeer - De rest van de maand 
april gaat Feesterij de Bok oran-
je gekleurd worden met feesten op 
Koningsnacht en Koningsdag. Zo 
komt op Koningsnacht, vrijdag 25 
april, dj Andrea de zaal weer op zijn 
kop zetten en gaat Koningsdag, za-

terdag 26 april, gevierd worden met 
de dj’s Leksie en Elrico Hou voor 
meer informatie de facebookpagina 
in de gaten of loop gezellig binnen 
en vraag naar alle activiteiten aan 
één van de medewerkers. Feeste-
rij de Bok is te vinden aan de Dreef.

High Definition-feest 15+ 
Aalsmeer - High Definition is de 
naam van een initiatief van een groep 
jongeren uit Kudelstaart en Aalsmeer 
die feesten en andere activiteiten or-
ganiseert voor 15 jarigen en ouder 
in N201 aan de Zwarteweg. Zater-
dag 12 april stond het eerste evene-
ment op het programma. Een beau-
ty wake up voor meiden. Nagels lak-
ken, crème aanbrengen, ogen opma-
ken, lippen stiften en tot slot een fo-
toshoot! De deelnemers vonden het 
geweldig. Zijn ze als modellen naar 
het eerste alcoholvrije 15+ Event 
met lekkere dansdeuntjes van dj’s in 
N201 afgelopen zaterdag geweest? 
Een groot deel wel, de eerste editie 
kende een redelijke belangstelling. 
Genoten is van de best mogelijke 

muziek van. Mister Drughouse, Artis-
tic Raw, superheld Glen Alexis super-
held Glen Alexis, Jeffrey Sun en Erik 
Walker. Op naar Event 15+ nummer 
twee! Foto’s: www.kicksfotos.nl. Ruimte voor slechts 180 personen

Exclusief dancefeest voor 
30 plus: De Avondklok
Aalsmeer - In het hartje van 
Aalsmeer wordt op zaterdag 3 mei 
een exclusief feest georganiseerd 
voor de doelgroep van 30 plus. Men-
sen die niet meer elke week uitgaan, 
maar wel hoge eisen stellen als ze 
dat wel doen. Op basis van een all-
inclusive concept kunnen bezoe-
kers hun portemonnee thuis laten. 
Slechts het kopen van een kaart-
je is voldoende voor een geslaag-
de avond. Omdat er slechts ruim-
te is voor 180 personen, is de op-
zet besloten. Ook kunnen bezoekers 
van het feest op 3 mei met voorrang 
kaartjes kopen voor het volgen-
de feest. Trefwoorden zijn: comfort, 
kwaliteit, gezelligheid, ons kent ons, 
lekker los, minimum leeftijd van 25 
jaar en geen maximum. Wat kun je 
verwachten deze avond: Onbeperkt 
drinken waar je zin in hebt, inclu-
sief mixjes, de hele avond luxe hap-
jes, vriendelijke en snelle bediening, 
goede bereikbaarheid, gratis par-

keren, schone toiletten en een be-
waakte garderobe. De aankleding in 
als een luxe club en er wordt flink 
uitgepakt met licht en geluid. Qua 
muziek mag je de beste house, club, 
classics en dance verwachten! DJ li-
ne up: Remo, Nista, Meneer Mar-
cel en Miss Etack. Kaartjes à 45 
euro zijn verkrijgbaar bij Brasse-
rie Around the Clock op het terrein 
van de bloemenveiling aan de Leg-
meerdijk of bij Foto De Boer in de 
Zijdstraat, Centrum. Tevens zijn tic-
kets online verkrijgbaar via de web-
site van deze nieuwe feestorganisa-
tie: www.deavondklok.

Blood, Sweat & Kiers live 
in Bacchus op zaterdag
Aalsmeer - Café Bacchus presen-
teert zaterdag 26 april, op de eerste 
Koningsdag: Blood, Sweat & Kiers. 
Aalsmeer kan zich opmaken voor 
een spetterend optreden van deze 
viermansformatie. Na vele jaren in 
vele bands te hebben gepeeld, vond 
Wouter Kiers het een jaar of tien ge-
leden genoeg. Niet dat hij iets te 
klagen had, hij speelde overal in Eu-
ropa, in Japan, stond meerdere ma-
len op de NSJF en met Hans Dul-
fer op het podium. Dan tel je best 
wel mee, maar toch! Kiers werd ge-
grepen door de Roots van de mu-
ziek die hij speelde, hij ging bre-
der spelen dan hij voorheen deed 
en formeerde Blood, Sweat & Kiers. 

Hierin stelde hij de tenorsax cen-
traal, smeet opgewekt alle denk-
bare Americana stijlen door elkaar 
en voegde verse rode peper, knof-
look, uien en bleekselderij toe om 
zijn eigen Sax, Jump en Rock and 
Roll-Gumbo te maken. Zijn kompa-
nen zijn wijd en zijd bekend: Maar-
ten Kruijswijk op drums, Chris Cle-
mens op gitaar en zang en de on-
vervangbare invaller Ab Hansen op 
bas en zang. 
Kom zaterdagavond de 26e naar 
Bacchus en geniet, dans en zing 
mee! Het culturele café in de Gerbe-
rastraat gaat open om 21.00 uur, de 
eerste saxgeluiden gaan rond 21.30 
uur klinken.

Dit weekend in danscafé de Praam
Koningsnacht met dj Henkie 
en Koningsdag met dj Kees
Aalsmeer - Alle medewerkers van 
danscafé de Praam kijken terug op 
een heerlijk Paasweekend. Afgelo-
pen vrijdagavond heeft DJ Joost met 
de party Feel Good Friday de start 
van het lange weekend ingeluid. Za-
terdagmiddag hebben de Estafet-
te Gast DJ’s Tijmen Heeren en Den-
nis van Balen er een gezellige mid-
dag van gemaakt. Het was prachtig 
weer, dus de pui stond open en aan 
de sta tafels kon buiten nog even 
van het zonnetje genoten worden.
Zaterdagavond was de 16+ gene-
ratie weer van harte welkom en het 
was een druk bezochte avond. DJ 
Yoeri heeft ook dit keer weer zijn ui-
terste best gedaan achter de draai-
tafel. De lang verwachte en span-
nende zondagacvond met Piano & 
Co is fantatsisch uitgepakt. Een on-
wijs leuke band met live muziek en 
de sfeer zat er goed in. Deze avon-
den zullen zeer zeker terugkomen in 

de toekomst.
Koningsnacht en Koningsdag staan 
op de planning voor aanstaand 
weekend. Danscafé de Praam is 
Koningsnacht 25 april vanaf 19.00 
uur open en DJ Henkie start vanaf 
22.00 uur om er een mega Oranje-
feest van te maken. Koningsdag, za-
terdag 26 april hoopt iedereen na-
tuurlijk op mooi weer. Ook de me-
dewerkers van de Praam, want dan 
kan de schuifpui weer open vanaf 
12.00 uur. Mocht het mooie weer te-
gen vallen, dan dan zorgen de me-
dewerkers van de Praam voor een 
warme kroeg en een hapje om er 
toch een geweldige dag van te ma-
ken. DJ Kees Markman zal de be-
zoekers deze hele dag van muziek 
voorzien. Het laatste woord is aan 
de medewerkers van de Praam: “We 
gaan er met z’n allen een mooi feest 
van maken tijdens deze eerste Ko-
ningsdag in Nederland.”
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Commissie Ruimtelijke kwaliteit 
(vooRheen welstandsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

exploitatieveRgunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer (Z-

2014/023075), ontvangen 7 april 2014.

evenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenveRgunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Koningsdag, Café Sportzicht, Sportlaan 44 op 26 april 

2014 (Z-2014/019679);
- Koningsdag, St. Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239 op 26 

april 2014 (Z-2014/015694)
Datum verzending vergunning 15 april 2014

ColleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

teR inzage

t/m 01052014 Beschikking omgevingsvergunning (uitgebrei-
de procedure), en besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder m.b.t. reconstructie van de Mid-
denweg (Z-2013/036904). (reconstructie van 
het wegvlak dat is gelegen ter hoogte van de 
fietsbrug nabij de woning aan Middenweg 55). 

t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken. 

t/m 15052014 Begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2018 en de Financiële eindrapportage over 
2013 van de Omgevingsdienst NZKG

t/m 16052014 Bvereenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509,  de Mr. Jac. Takkade tegenover nr. 8 en 
naast nr. 9,  Aalsmeerderweg 45A-49

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen voor Oosteinderweg 232

t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarden

t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden

vooR meeR infoRmatie: www.aalsmeeR.nl

wet algemene bepalingen omgevingsReCht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 249B (Z-2014/022234), het wijzigen van 

een bestemmingplan ten behoeve van gym;
- Aalsmeerderweg 380 (Z-2014/023903), het aanbrengen 

van dak- en gevelbekleding op staalconstructies;
- Ampèrestraat 37 (Z-2014/024436), het plaatsen van een 

afvalcontainer; 
- ten hoogte van Bielzenpad (Z-2014/024521), het aanleg-

gen van een watergang met dam en duiker;
- Machineweg 35A (Z-2014/023892), het wijzigen van een 

schuur in zorgwoning;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/025079), het wijzigen van 

een bestemmingsplan ten behoeve van dierenpension;
- Uiterweg 266 (Z-2014/025042), het uitbreiden van een 

woonhuis, plaatsen dakkapel aan de voorzijde, aanleggen 
in- en uitrit;

- Werven 32 (Z-2014/024358), het plaatsen van een tuin-
huisje;

- Zijdstraat 50 (Z-2014/024688), het wijzigen van kozijnen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Marconistraat 10A (Z-2014/025148), het melden van 

brandveilig gebruik.

veRleende omgevingsveRgunningen, 
RegulieRe pRoCeduRe

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Clantstraat 10 (Z-2014/003789), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde (verzonden 16 april 2014);
- Kudelstaartseweg 59 (Z-2014/004352), het uitbreiden van 

het woonhuis (verzonden 22 april 2014);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/017118), het plaatsen van een 

led-scherm (verzonden 18 april 2014);
- Weteringstraat 2S (Z-2014/002619), het vergroten van de 

woning op het dakterras (verzonden 16 april 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via  tel. 0297-387 575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

ReCtifiCatie
Op 2 april 2014 is gepubliceerd een verleende omgevingsver-
gunning, reguliere procedure voor het brandveilig gebruik aan 
de Vuurdoornstraat 11 (Z-2013/047491), Jasmijnlaan 16/27 
en 31/35-37. De vergunning is verleend voor Jasmijnstraat 
16/27 en 31/35-37.

veRleende omgevingsveRgunning, 
uitgebReide pRoCeduRe

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het brandveilig gebruik van een hotel aan de oosteinderweg 
248b (z-2013/047072)te aalsmeer. 
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewer-
ker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti-
veerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

ontweRp omgevingsveRgunning in afwijking van 
het bestemmingsplan “n201-zone”, hoRnweg 159 
en ontweRpbesluit hogeRe gRenswaaRden

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-

officiële mededelingen
24 april 2014

gemeente aalsmeeR
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie buRgeRzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & veRgunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinfoRmatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspRaken buRgemeesteR en wethoudeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspReken in het beRaad oveR een geagendeeRd 
ondeRweRp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oveRige loketten en infoRmatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

seRviCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

seRviCepunt beheeR en uitvoeRing 
pRovinCie nooRd-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

gen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 25 april 2014 
t/m 5 juni 2014 voor een ieder ter inzage ligt de “ontwerp 
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 
‘N201-zone’, Hornweg 159” met de daarop betrekking heb-
bende stukken.  

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
noordoostelijk deel van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich 
in de lintbebouwing aan de noordzijde van het lint van de 
Hornweg.  

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “N201-zone” en de bestemming “geluidscontouren 
Schiphol”.  Het bouwplan is in strijd met de bepaling artikel 16 
van het geldende bestemmingsplan. Het bouwplan kan worden 
gerealiseerd, mits voorzien van een verklaring van geen be-
zwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart.  
inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 25 april 2014 t/m 5 juni 2014 voor 
een ieder ter inzage:
- Bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze ba-
lie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 
20.00 uur.

- De Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur). 

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke 
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking’ 
“Hornweg 159”. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar vo-
ren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het alge-
mene  tel. 0297-387575.

ontweRpbesluit hogeRe gRenswaaRden
In samenhang met de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders 
tevens het voornemen een hogere grenswaarde vast te stel-
len voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege 
het wegverkeerslawaai Hornweg. Het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden ligt tegelijkertijd  met de ontwerp omgevings-
vergunning in afwijking van het bestemmingsplan ter inzage 
met ingang van 25 april 2014 t/m 5 juni 2014 met de moge-
lijkheid voor belanghebbenden een zienswijze in te dienen. 

ingetRokken aanvRagen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Dreef 7 (Z-2013/036894), het wijzigen van gevels/kozij-

nen.

buiten behandeling gestelde aanvRagen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Ophelialaan 81 (Z-2014/014365), het bouwen van een 

schutting scherm (verzonden 18 april 2014).

geaCCepteeRde (sloop)melding(en)

- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/020592), het slopen van een 
woning (verzonden 18 april 2014)

- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022054), het slopen van een 
woning (verzonden 18 april 2014);

- Ophelialaan 124 (Z-2014/014075), melding brandveilig 
gebruik voor Jumbo Supermarkt (verzonden 18 april 2014);

- Uiterweg 263A (Z-2014/020652), melding brandveilig ge-
bruik clubhuis (verzonden 18 april 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

veRkeeRsbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Lever lege batterijen en scoor!
Pluim voor familie Egberts
Kudelstaart- De familie Egberst 
uit Kudelstaart verdient een Pluim. 
Deze winnaar viel in de prijzen 
door mee te doen aan de landelij-
ke campagne ‘Lege batterijen? Le-
ver ze in en win!’ van Stichting Bat-
terijen (Stibat). Met de deelname 
bewijst de winnaar uit Kudelstaart 
zichzelf en het milieu een uitste-
kende dienst. Door lege batterijen 
in te leveren, maken deelnemers el-
ke maand kans op het winnen van 
een reischeque ter waarde van 2000 
euro en 50 Blauwe Pluimen. Door je 
naam, adres en telefoonnummer op 
een briefje te schrijven en dat sa-
men met tien lege batterijen in een 
zakje te stoppen. Dit zakje gooi je in 
de inzamelton of -box bij één van 
de ruim 22.000 deelnemende su-
permarkten en andere winkels. Inle-
veren kan ook bij het gemeentede-

pot of de chemokar. Elke maand is 
er een trekking uit de door Stichting 
Batterijen opgehaalde zakjes met 
batterijen. Op www.legebatterijen.
nl worden elke maand de winnaars 
bekendgemaakt. Stichting Batterij-
en zamelt zo veel mogelijk batterij-
en in voor recycling. Oude batterij-
en krijgen een nieuw leven, bijvoor-
beeld als kaasschaaf, zaklamp of 
fiets. Bovendien komen stoffen die 
schadelijk kunnen zijn voor het mi-
lieu, niet in de bodem terecht. Door 
lege batterijen in te leveren, help je 
daar fantastisch bij! Geen lege bat-
terijen in de afvalbak, maar in de ton 
bij speciale inzamelpunten. Dat ver-
dient een Pluim. Een Pluim is een 
geweldige belevenis. Om zelf van 
te genieten of samen met vrienden 
en familie. Naar een attractiepark 
of museum bijvoorbeeld. Een work-

shop volgen of een dagje naar de 
sauna. Er zijn Pluimen in verschil-
lende kleuren. Winnaars krijgen een 
Blauwe Pluim die bij besteding min-
stens 47,60 euro waard is. 

Wie vrienden, familie en kennissen 
op deze actie wil wijzen, kan dat via 
Facebook doen. Stichting Batterij-
en volgt daar welke belevenissen de 
winnaars uitkiezen en wat hun erva-
ringen zijn als zij die Pluimen een-
maal hebben verzilverd. Winnaars 
wordt daarom gevraagd een be-
richtje achter te laten op facebook.
com/legebatterijen.

Nog nooit vertoond in Aalsmeer!
Eerste Sail Jazz Weekend
Aalsmeer - Begin juli wordt een 
ongekend muzikaal feest georgani-
seerd aan het einde van de West-
einder Water Week in jachthaven 
De Nieuwe Meer met voor het eerst 
een ‘Sail Jazz Weekend’. Vrijdag-
avond de Aalsmeerse topzangeres 
Katelijne van Otterloo, zaterdag de 
virtuoze en veelzijdige trompettist 
Michael Varekamp, met in de mid-
dag moderne en ’s avonds ‘klassie-
ke’ jazz, en tot slot op zondagmid-
dag de grandioze Amerikaanse zan-
geres Deborah J. Carter. Het pro-
gramma komt tot stand in samen-
werking met KCA en Bacchus. Nog 
nooit vertoond in Aalsmeer!
Op vrijdag 4 juli van 21.00 tot 23.30 
uur trakteert Katelijne van Otterloo 
op PopJazz. De plaatsgenote komt 
optreden met Michiel Buursen op 
piano, haar echtgenoot Bas van Ot-
terloo op bas en Arno van Nieuwen-

huize op drums. Een spannend en 
muzikaal team dat bestaat uit bij-
zonder getalenteerde mensen die 
elkaar telkens weer blijven boei-
en en uitdagen in de muziek, waar-
door het publiek steeds weer door 
Katelijne en haar ‘team’ wordt ver-
rast door enthousiasme, energie, 
kwaliteit en originaliteit. Op za-
terdag 5 juli is van 16.00 tot 18.00 
uur het podium voor Michael Vare-
kamp, He plays Miles Davis. En van 
21.00 tot 23.30 uur laat Michael Va-
rekamp het publiek kennis maken 
met Duke Ellington en Louis Arm-
strong. Michael Varekamp is als 
trompettist van alle markten thuis: 
hij maakte wereldtournees met de 
Dutch Swing College, maar ook met 
de moderne pianist Rembrandt Fre-
richs. Hij toert door het land met zijn 
programma ‘Tribute To Miles Da-
vis’, maar ook met ‘Kansas City Af-

ter Dark’, wat voornamelijk is gericht 
op de muziek van Duke Ellington 
en Louis Armstrong. Het wordt een 
spetterend jazzfeest met een bril-
jante trompettist in de hoofdrol. Het 
jazz weekend wordt zondag 6 ju-
li van 16.00 tot 18.00 uur afgesloten 
door Deborah J. Carter met Zand-
scape. Een indrukwekkende slot-
middag van het jazzweekend met 
Deborah J. Carter. Er zijn weinig 
zangeressen in Nederland en mis-
schien wel in de wereld met zoveel 
funk, gospel en soul in hun stem. 
Wat ze ook zingt, het is onmiddel-
lijk herkenbaar. Zij wordt begeleid 
door Zandscape, het kwartet van 
haar echtgenoot, de bassist Mark 
Zandveld, met Gunnar Graafmans 
op vibrafoon, Jeen Rabsop gitaar en 
Jurjen Bakker op drums. Het wordt 
zeker een avontuur om te horen wat 
Deborah en Mark ervan maken!

De toegang dit weekend bedraagt: 
uw gift. Dit project is een samen-
werking van WV De Nieuwe Meer, 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
en cultureel café Bacchus.
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Eieren versieren en kleurwedstrijd
Veel animo voor paasacties
Aalsmeer - Op de zaterdag voor 
Pasen konden kinderen onder lei-
ding van het promotieteam van 
Meer Aalsmeer eieren versieren in 
het Centrum. Het was weer gezel-
lig druk en de activiteit viel zeer in 
de smaak bij het jonge publiek. Kijk 
voor meer foto’s op de site www.
aalsmeercentrum.nl. Ook werden de 
prijswinnaars van de kleurplaten-
wedstrijd bekend gemaakt. De win-
kels en ondernemingen in het cen-
trum deelden de afgelopen weken 
een kleurplaat uit. Er werden meer 
dan 150 kleurplaten ingeleverd en 
de winnaars zijn inmiddels bekend. 
De vier winnaars in de verschillen-
de leeftijdscategorieën hebben een 
heerlijke chocolade paashaas ge-
wonnen. Daan, één van de jonge 
prijswinnaars was zichtbaar erg blij 
met zijn prijs.

Inwoners gemeente krijgen voorrang
Succesvolle start verkoop van 
31 (starters)appartementen
Aalsmeer - Op donderdag 17 april 
is de inschrijving gestart voor het 
appartementengebouw Startblok 
3 in Dorpshaven-Zuid. Startblok 
3 is een fraai gebouw met daarin 
27 tweekamerappartementen en 4 
driekamerappartementen. Het ge-
bouw is identiek aan het reeds ge-
realiseerde appartementengebouw 
Startblok 2 aan de Twijnderlaan, te-
genover de voormalige TV-studio’s 
aan de rand van het centrum. Het 
project Dorpshaven-Zuid is ont-
wikkeld door Timpaan in Rijsen-
hout. Slokker Bouw BV uit Huizen is 
de aannemer van het complex. De 
start van de verkoop van Startblok 
3 vond plaats vanuit het reeds ge-
realiseerde gebouw Startblok 2, zo-
dat geïnteresseerden alvast konden 
zien hoe hun toekomstige woning 
er uit kan komen te zien. Een aan-
tal bewoners was bereid hun wo-
ning aan geïnteresseerden te laten 
zien en hier is zeer enthousiast op 
gereageerd. Potentiele kopers von-
den het bijzonder prettig om alvast 
te kunnen zien hoe hun woning er 
uit zou komen te zien. 

“Ik vind het lezen van een tekening 
erg lastig, en nu heb ik direct een 
goed beeld hoe mijn woning er uit 
zal komen te zien”, aldus een en-
thousiaste kandidaat. Om 17.00 uur 
heeft wethouder Rik Rolleman de 
verkoopmanifestatie geopend door 
het eerste verkoopboek uit te rei-
ken aan Bram Bakker. Bram woont 
op dit moment nog bij zijn ouders 
in Aalsmeer, maar vindt Startblok 

3 een leuk gebouw om te kunnen 
starten. “Het is dicht bij mijn werk 
en het ziet er allemaal erg mooi 
uit!” Wethouder Rolleman liet in zijn 
speech weten dat de gemeente ver-
heugd is dat Timpaan start met een 
nieuw project en dat er ook nog 
flink wat startersleningen beschik-
baar zijn voor starters in Aalsmeer. 
Ook benadrukte de heer Rolleman 
dat de realisatie van Startblok 3 me-
de mogelijk is geworden doordat de 
gemeenteraad een bedrag beschik-
baar heeft gesteld om de verkoop 
van LPG bij de Shell-stations aan de 
N196 te beëindigen. Na zijn speech 
heeft hij ook alle te bezichtigen ap-
partementen in Startblok 2 bezocht 
en met de eigenaren gesproken. 
“Het is leuk om te horen met hoeveel 
plezier iedereen hier woont en hoe-
veel Aalsmeerders er in het complex 
wonen voor wie het door de star-
terslening mogelijk is geworden om 
hier iets te kopen. Ik ben ervan over-
tuigd dat Startblok 3 net zo’n suc-
ces gaat worden!” De koopsommen 
van de appartementen in Startblok 
3 variëren van 149.900 tot 242.500 
euro vrij op naam. Bij de toewijzing 
van de appartementen in Startblok 
3 zullen inwoners van de gemeente 
voorrang krijgen. Inschrijven is ove-
rigens mogelijk tot donderdag 1 mei 
12.00 uur. Na de sluiting van de in-
schrijving zal, door de projectno-
taris, een loting voor de toewijzing 
worden verricht. Geïnteresseerden 
kunnen de informatie nog steeds 
ophalen bij Eveleens Makelaars aan 
de Punterstraat 2.

Wijkagent Erik van den Brun en presentator Ron Leegwater tijdens het vrijdag-
avondcafé op Radio Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl.

Vragen luisteraars welkom!
Wijkagent Erik van den 
Brun in Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond 25 april om 21.00 uur gaan 
de deuren van het Vrijdagavondcafé 
weer open via Radio Aalsmeer. We-
kelijks met interviews, informatie, de 
Twitterhit, de Uitagenda, Top40 Hi-
tarchief en rubrieken van verschil-
lende gasten. Dit alles omlijst met 
heerlijke muziek uit de jaren tach-
tig, negentig en de hits van nu. Pre-
sentatoren Ron en Lisette ontvan-
gen deze week de wijkagent van 
Aalsmeer Centrum, Erik van den 
Brun. De agent, die dagelijks op zijn 
fiets door Aalsmeer fietst, schuift 
eens per maand aan om vragen van 
luisteraars te beantwoorden en in 
gesprek te gaan. Vragen zijn wel-
kom via Twitter: @ Vrij_avondca-
fé of via Facebook: Vrijdagavondca-

fé. Uiteraard kan tijdens de uitzen-
ding ook gebeld worden via 0297-
325858 of mailen naar: studio@ra-
dioaalsmeer.nl
 
Tips Koningsdag?
Ook alle tips voor Koningsdag zijn 
welkom via bovenstaande commu-
nicatiemiddelen of laat de program-
mamakers even weten indien je in 
de studio iets willen komen vertel-
len. Iedereen is van harte welkom! 
De studio is te vinden in de Crown 
Studio’s Aalsmeer, bij binnenkomst 
meteen links naast de garderobe.
Luister mee op vrijdagavond tus-
sen 21.00 en 23.00 uur via www.ra-
dioaalsmeer.nl of via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kable of digi-
taal kanaal 868.

Schrijfster Marianne Knecht wordt verwelkomd door Constantijn Hoffscholte.

Marianne Knecht: Texelschade
Aalsmeer - Zaterdag 19 april was 
de Aalsmeerse schrijfster Mari-
anne Knecht te gast in Boekhuis 
Aalsmeer. De auteur was deze mid-
dag uitgenodigd om te vertellen over 
haar onlangs verschenen roman 
Texelschade. “Met Texelschade ben 
ik een avontuur begonnen, waarvan 
het einde nog niet in zicht is”, liet zij 
het publiek weten. Zo kon de auteur 
melden dat haar tweede roman ver-
taald zal worden in het Georgisch. 
Alhoewel Texelschade geen direct 
vervolg is op haar debuutroman De 
lijfeigenen, vormen beide boeken 
toch een tweeluik; de één over Sov-
jetvrouwen, (met name uit Oekraï-
ne) de ander beschrijft Georgische 

Sovjetsoldaten in oorlogstijd. De lijf-
eigenen is inmiddels uitverkocht. 
Maar mede door de huidige poli-
tieke situatie waarin Oekraïne mo-
menteel verkeert, wordt het boek in 
herdruk genomen. Texelschade ver-
haalt tevens over de zogeheten ‘Am-
sterdammertjes’; Amsterdamse kin-
deren die in de Hongerwinter naar 
het eiland kwamen om aan te ster-
ken. Tot ieders verrassing bleek zich 
onder de toehoorders één van deze 
vroegere ‘Amsterdammertjes’ te be-
vinden. Zij maakte zich aan het ein-
de van de lezing bekend, waarop de 
schrijfster haar de gelegenheid gaf 
om een en ander over haar verblijf 
op Texel te vertellen.

 Vogelbeurs in Wellant College
Aalsmeer - Op zondag 27 april wordt 
een grootse vogelbeurs georgani-
seerd door Vogelvereniging Aalsmeer 
en Omstreken in het Wellantcollege 
MBO in de Linnaeuslaan 2. De beurs 
is open van 10.00 tot 13.30 uur. De 
vogelvrienden van Aalsmeer bezit-
ten het keurmerk van de Nederlandse 
bond van vogelliefhebbers, voor het 
diervriendelijk behandelen van haar 
vogels met in acht neming van de mi-
lieu eisen die tot heden van kracht 
zijn. Een hele eer om dit keurmerk 
van diervriendelijkheid te mogen voe-
ren. Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, te 

ruilen of rond te kijken en vragen te 
stellen over de hobby betreffende vo-
gels, voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 1 euro voor iedereen 
die komt kijken of kopen. Tevens ma-
ken alle bezoekers kans, op een leuke 
attentie middels hun entreebewijs. De 
verkoop van uw eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen op 
uitnodiging) met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kanaries 
en kromsnavels. Er is ook een hande-
laar aanwezig met diverse soorten za-
den en zaadmengsels. Voor inlichtin-
gen: 06-10666878.

U2NL - U2: The Show op 9 mei 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - The Show is de vier-
de theatershow van U2NL. Europa’s 
succesvolste U2-coverband staat al 
vijf jaar onafgebroken in het theater. 
In die vijf jaar hebben ze met ‘In the 
name of U2’, ‘U2 in blinding lights’ 
en ‘An evening with U2 - the eigh-
ties’ al vele tienduizenden bezoe-
kers laten zien dat U2NL de thea-
ters weet om te toveren tot echt roc-
karena’s. 

Ook hier blijft U2NL het publiek 
verbazen met hun ongeëvenaarde 
energie, authentieke U2-geluid en 
het pure plezier waarmee de man-
nen muziek maken. De missie van 
de band is om het publiek een fan-
tastische en onvergetelijke avond te 
bezorgen. Verwacht geen verkleed-
partijen, maar wel 100% rock ’n roll 
op de bühne! In U2: The Show hoor 

je de grote hits en een selectie on-
bekendere juweeltjes, misschien wel 
‘Even better than the real thing’. Om 
deze theatervoorstelling bij te wo-
nen op vrijdag 9 mei aanstaande om 
20.00 uur, kunt u kaarten reserveren 
voor 25 euro en voor de sprintprijs 
van 21,50 euro zolang de voorraad 
strekt. Bezoek de website voor actu-
ele prijsinformatie en arrangemen-
ten: www.crowntheateraalsmeer.nl 
of bel 0900-1353. Sinds1 maart kan 
er gespaard worden voor een kor-
ting van maar liefst vijftig procent 
op entreekaartjes voor theatervoor-
stellingen in Crown Theater. Diver-
se winkeliers aan het Poldermees-
terplein doen mee aan deze unieke 
en ludieke actie. Deze U2 voorstel-
ling is toegevoegd aan de lijst van 
voorstellingen waarvoor gespaard 
kan worden. 

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Milieustraat zaterdag gesloten
Wecycle-actie Meerlanden 
en gemeente na Koningsdag
Aalsmeer - De gemeente wil sa-
men met Meerlanden en Wecy-
cle inwoners stimuleren om na Ko-
ningsdag elektrische apparaten in 
te leveren bij de milieustraat. Daar-
om krijgen de eerste honderd inle-
veraars van een elektrisch apparaat 
het spannende jeugdboek ‘Scha-
duw over Koningsdag’ cadeau bij 
milieustraat Meerlanden aan de 
Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Ook 
worden 500 kanskaarten uitgedeeld 
met kans op een leuk uitje voor het 
hele gezin. De eerste honderd inwo-
ners die vanaf 28 april oude elektri-
sche apparaten en/of spaarlampen 
inleveren bij de milieustraat krij-
gen gratis genoemd jeugdboek ca-
deau. Dit boek is speciaal voor de 
actie geschreven en niet te koop in 
de winkel. Uit alle deelnemende ge-
meenten kiest Wecycle vijf gemeen-
ten die een opvallende bijdrage le-
veren aan deze campagne. Deze 
gemeenten winnen een financiële 
ondersteuning van 1000 euro voor 
de lokale intocht van Sinterklaas. 

Op Koningsdag verkopen veel kin-
deren oude spullen op de Vrijmarkt. 
Wecycle, Meerlanden en gemeen-
te Aalsmeer wensen alle kinderen 
natuurlijk goede zaken! Na afloop 
verdwijnen onverkochte elektrische 
apparaten helaas ook in de vuilnis-
bak. Dat is jammer, want dan kun-
nen ze niet gerecycled worden. We-
cycle zorgt ervoor dat elektrische 
apparaten en spaarlampen die in-
geleverd worden op de milieustraat 
optimaal worden gerecycled. Dat is 
belangrijk, want door recycling wor-
den de grondstoffen voor de toe-
komst behouden. Ook komen scha-
delijke stoffen niet in het milieu te-
recht. Om te kunnen recyclen moe-
ten de apparaten en spaarlampen 
wel apart worden ingeleverd. Per 
jaar verdwijnt ruim 2 kilo per per-
soon in de vuilnisbak. Zonde, want 
zo gaat 35 miljoen kilo verloren voor 
recycling. Dus doe mee en win! Op 
Koningsdag, zaterdag 26 april, is de 
milieustraat Rijsenhout overigens 
gesloten.

Trampolineman in zonnetje gezet

Gouden speld voor Ron 
Aalsmeer - Op 12 april tijdens 
de eerste plaatsingswedstrijd 
trampolinespringen voor de C, D 
en E klasse in Kudelstaart werd 
alle inzet van Ron de Ruiter voor 
het trampolinespringen be-
kroond met een gouden speld. 
Deze gouden speld werd van-
uit de KNGU uitgereikt door Pe-
ter van Weel, voorzitter van het 
district Mid-West van de KNGU. 
Deze speld werd na velen ja-
ren organisatorisch werk voor 
het district mid-west aan Ron 
toegekend, maar natuurlijk is 
Ron al veel langer bekend in de 
trampolinewereld. Ron de Ruiter 
begon in 1965 met springen bij 
Olympia-Aalsmeer onder leiding 
van zijn broer Rien de Ruiter. 

Zo deed Ron mee aan vele de-
mo’s, landenwedstrijden en 
NK’s en dit niet zonder succes. 
Ook werd Ron twee keer Ne-
derlands Kampioen bij de jon-
gens in 1969 en 1970. Ook syn-
chroon pakte hij in 1973 en 1976 
de titel Nederlands Kampioen. 
Ook gaf Ron zelf training. Zo is 
hij jaren trainer voor de KNGU 
in Mijdrecht geweest en heeft 

hij nog jaren lesgegeven bij de 
club Veerkracht te Amsterdam. 
En richtte hij een nieuwe ver-
eniging op in Hillegom. Verder 
springt hij nog steeds mee met 
de Oldies-cup die ieder jaar ge-
houden wordt en met veel suc-
ces, want de plaatsen 1, 2 en 3 
zijn hem wel bekend. Ook or-
ganisatorisch heeft Ron vele 
bijdragen aan het trampoline-
springen geleverd. 
Zo heeft hij vele jaren alle 
KNGU wedstrijden voor het dis-
trict mid-west gecoördineerd. 
Dit was de reden dat deze wel-
verdiende gouden speld tijdens 
een van deze wedstrijden werd 
uitgereikt. Zo nam Ron na een 
toespraak en een applaus van 
vele dankbare springers en lei-
ding de gouden speld in ont-
vangst. Nog steeds is Ron voor-
zitter van de Flower Cup, het 
grootste wereldtoernooi Tram-
polinespringen in Aalsmeer 
welke 21 maart 2015 weer op 
de agenda staat. Zo blijft Ron 
de Ruiter een onmisbaar en be-
kend gezicht voor het trampo-
linespringen. Welverdiend deze 
gouden speld!
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Nieuwe leden welkom
Dick der Nederlanden op 
bezoek bij de Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 28 april 
komt de heer Dick der Nederlan-
den op bezoek bij de Film- en Video-
club Aalsmeer. Dick der Nederlan-
den (lid van Amfi  66) heeft zijn spo-
ren verdient in het maken van video-
producties. Vooal op het gebied van 

animatie zal hij het een en ander ko-
men vertellen. Het belooft weer een 
leerzame avond te worden. Ook is 
het voor clubleden nog de gelegen-
heid om een videofi lm aan te mel-
den voor het clubfestival van maan-
dagavond 12 mei . De F&VA is overi-

Doel: Handicap herseninfarct omlaag

Eerste (piket)paal golfbaan 
in het Amsterdamse Bos 
Amstelland - Deze week werd de 
eerste piketpaal geslagen voor de 
aanleg van een golfbaan in het Am-
sterdamse Bos. Het gaat om een 
volledige 18 holes golfbaan die ove-
rigens slechts 1 dag gebruikt wordt. 
Op dinsdag 17 juni wordt in het bos 
de vierde editie van het Amsterdam-
se Bos Golf toernooi gehouden. De 
organisatie is in handen van de Ro-
tary Club Aalsmeer-Uithoorn die 
hiervoor nauw samenwerkt met de 
beheerders van het Amsterdamse 
Bos. De opbrengsten van dit evene-
ment gaan naar de AMC Founda-
tion en worden besteed aan onder-
zoek naar de juiste behandelmetho-
de van een herseninfarct. Doel van 
dit onderzoek is het verlagen van de 
lichamelijke handicap na een be-
roerte.

Veel vrijwilligers
In totaal werden er deze week acht-
tien piketpalen geslagen waarmee 
het einde van elk van de achttien 
holes worden aangegeven. Vrijwilli-
gers van de Rotary Club zullen de 
komende anderhalve maand met 
enige regelmaat het gras van de ba-
nen maaien. Op 17 juni zullen, naar 
verwachting, bijna 150 mannen en 
vrouwen deelnemen aan de wed-
strijd. Bij de holes zullen tientallen 
‘marshalls’ (ook vrijwilligers) de an-

dere bosbezoekers attent maken 
op de wedstrijd en het goede doel 
waarvoor het bos deze ene dag in 
het jaar (gedeeltelijk) wordt ge-
bruikt. De afgelopen drie jaar lever-
de het Amsterdamse Bos Golf toer-
nooi 170.000 euro op ten behoeve 
van onderzoek naar de ziekte Mul-
tiple Sclerose binnen het VU Me-
disch Centrum. De opbrengst van 
het toernooi dit jaar gaat via de 
AMC Foundation naar het NICA: 
het Neurovasculair Interventie Cen-
trum Amsterdam binnen het AMC. 
Binnen dit centrum worden van zo’n 
500 patiënten in veertien ziekenhui-
zen over het hele land gegevens van 
twee behandelmethoden voor een 
herseninfarct geanalyseerd. Door 
het bepalen van de juiste behan-
delmethode kan per patiënt maat-
werk worden geleverd. Op dit mo-
ment is een herseninfarct de be-
langrijkste oorzaak van invalidi-
teit in de westerse wereld. Vanwe-
ge die achtergrond nodigt de Rota-
ry Club Aalsmeer-Uithoorn bedrij-
ven in gemeenten rondom het Am-
sterdamse Bos uit om mee te gol-
fen en zodoende te helpen om de 
handicap van iemand anders te ver-
lagen. Bedrijven die dit goede doel 
willen steunen, vinden meer infor-
matie op de website www.amster-
damsebosgolf.nl

De eerste piketpaal voor de golfbaan in het Amsterdamse Bos wordt gesla-
gen. Vrijwilligers Rinze Bruinsma en Bas Vosselman van de Rotary Club slaan 
het paaltje onder toezicht van Charly Schaap van het Amsterdamse Bos.

Nieuws Zorgcentrum en Thuiszorg
Wekelijks veel activiteiten

Lions Ophelia voor Kanjer-Ketting
Kanjerdag voor kinderen 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Op zondag 25 mei orga-
niseert Lionsclub Aalsmeer Ophelia in 
samenwerking met Boerenvreugd een 
dag vol met kinderactiviteiten: de Kan-
jerdag. Op deze dag zullen van 11.00 
tot 15.00 uur tal van activiteiten worden 
georganiseerd voor ouders en kinderen 
op de kinderboerderij in de Hornmeer. 
De entree is, zoals gebruikelijk, vrij. Te-
gen een kleine vergoeding kunnen kin-
deren genieten van onder andere een 
springkussen, diverse knutselactivitei-
ten, spelletjes, schminken, koe mel-
ken, popcorn, suikerspin, grabbelton en 
nog meer. Tevens is er een loterij waar-
bij prachtige (familie)prijzen te winnen 
zijn. De opbrengst van deze dag gaat 
naar de KanjerKetting, het goede doel 
dat Lionsclub Aalsmeer Ophelia dit jaar 

ondersteunt. Om kinderen met kanker 
te steunen heeft de Vereniging Ouders, 
Kinderen en Kanker de KanjerKetting 
ontwikkeld. Het is opgezet als belo-
ningssyteem voor kinderen met kanker. 
De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tij-
dens de zware behandeling. Elke kraal 
staat voor een bepaalde behandeling. 
Zo zijn er kralen voor een chemokuur, 
bestraling, prikken, een scan, een goe-
de dag, een slechte dag, een operatie, 
verblijf op intensive care, enz. De Kan-
jerKralen maken letterlijk zichtbaar wat 
voor kinderen zo ongrijpbaar is. Met de 
KanjerKetting in de hand vertellen kin-
deren hun verhaal aan hun opa en oma 
of aan klasgenootjes. De Lions Ophe-
lia hopen vele kinderen met hun (groot)
ouders te mogen begroeten!

Actie inwoonster op zondag 4 mei

Oost vrij van zwerfvuil?
Aalsmeer - Aalsmeer Oost vrij van 
zwerfvuil? Brenda van den Herik uit 
de Citroenvlinderstraat heeft een ac-
tie bedacht en wil graag met andere 
bewoners van Oosteinde aan de slag 
om papier, blik en ander zwerfvuil uit 
het straatbeeld te laten verdwijnen. 
“Op de uitlaatrondes met mijn hond 
neem ik regelmatig zwerfvuil mee. 
Zelfs mijn hond neemt soms plas-
tic fl esjes en blikjes mee. Nu zag ik 
laatst op televisie een spot van Sup-
porter van Schoon. Dat heeft me er 
toe gebracht om een actie op te star-
ten om met meer mensen zwerfvuil 
op te gaan ruimen in onze buurt”, al-
dus Brenda van den Herik. “Via de 
website www.supportervanschoon.nl 
heb ik daarom mijn eerste actie aan-
gemeld. Verder heb er artikelen be-
steld, waaronder handschoenen en 

vuilniszakken, die kunnen worden 
gebruikt om de actie te promoten en 
uit te voeren. Ik probeer nu via on-
der andere social media en de krant 
mensen bij elkaar te krijgen die mij 
gaan helpen om deze actie tot een 
succes te maken. Ook heb ik een 
vraag bij de gemeente uitstaan om 
de actie te ondersteunen door het 
beschikbaar stellen van een grote 
afvalbak of container.” Houdt u ook 
van een schone buurt en heeft u op 4 
mei vanaf 13.00 uur tijd om te komen 
helpen? Meldt u dan aan via http://
www.supportervanschoon.nl/sup-
porters-in-actie/noord-holland/hou-
oosteinde-schoon/ en kom naar het 
schoolplein van basisschool de Zuid-
ooster aan de Catharina Amalialaan 
in Oosteinde. Kinderen zijn uiteraard 
ook welkom!

Meidenweekend
Aalsmeer - Al vanaf 1992 gaan wij 
met zijn tienen een weekend per jaar 
weg. Tien meiden, inmiddels vrou-
wen, maar het blijft ‘Het meiden-
weekend’. In het begin was dat stee-
vast naar Valkenburg. Ieder jaar als 
we aankwamen in Hotel Astoria za-
gen we de eigenaar steeds wat be-
nauwder kijken. Hij leek te den-
ken: ‘Ojee, daar héb je die mafke-
zen weer..’ Want ja, gek waren we 
wel. Begin twintig, behoorlijk losge-
slagen en best wel luidruchtig. Voor-
al bij thuiskomst tegen de morgen.. 
Wat hadden we altijd een lol zeg. 
Shoppen, terrasjes pakken, naar 
de Heinekenhoek om mee te blè-
ren met een best wel vals zingende 
Aziatische naast haar vriendje op gi-
taar. We zetten echt de hele tent op 
zijn kop. En dan moest de avond nog 
beginnen! Van Scala Jumbo Palace, 
naar de Riverside, want die was ge-
opend tot vijf uur. Geweldige nach-
ten. Dansen en sjansen, maar voor-
al heel veel lachen met en om el-
kaar. We hebben ook alle muziek- en 
dansstijlen de revue laten passeren: 
Van hakkûh op ‘I wanna be a hip-
py’, naar Jumpstyle, Shuffelen en dis-
co. Bezwete nekken en rode tongen 
van de Bessenjenever. Op zaterdag-
avond was het eigenlijk hetzelfde rie-
deltje, maar dan nog met een eten-
tje vooraf, meestal in restaurant Bal-
kan. Niet alle gasten namen ons be-
zoek in dank af. Want zet maar eens 
tien giechelende grieten naast elkaar 
aan één tafel.. Valkenburg hebben 
we een jaar of zeven volgehouden. 
Daarna kwamen er wat veranderin-
gen: Sommigen van ons begonnen 
aan een gezinnetje, er kwamen kind-
jes en die weekenden hakten er best 
in. Om eerlijk te zijn; We werden ook 
wat te oud voor de Scala.. Toen heb-
ben we het plan gevat om ieder jaar 
een ander stadje te proberen. Twee 
van ons regelen dat om de beurt en 
de rest laat zich verrassen op de vrij-
dagavond waar de reis heen gaat. 
Maar bovenal: We blijven gaan! Zo 
hebben we Terschelling gehad, twee 
maal Breda, Alkmaar, Haarlem, Til-
burg, Hoorn, Leeuwarden, Hilversum, 
Winschoten, Delft, Oirschot, Nijme-
gen. En dan vergeet ik zeker nog een 
paar plaatsnamen. Een voorwaar-
de is dat het binnen een uurtje te rij-

den is, het hotel ín het centrum staat, 
dat we er lekker kunnen winkelen 
en dat er op zijn minst een Hema is. 
Een terras en wellicht een dansvloer-
tje is nog steeds prettig, maar eigen-
lijk maken we het overal gezellig. Ko-
men wij met zijn tienen binnen, dan 
komt er ook echt wat binnen. Na-
tuurlijk zijn we rustiger geworden. 
Alhoewel.. 

We kennen elkaar overigens alle-
maal op weer een andere manier, 
waarbij Aalsmeer wel de basis heeft 
gevormd. Persoonlijk ken ik Mila het 
langst. We hebben zelfs bij elkaar in 
de box gezeten, omdat we in dezelf-
de straat een week na elkaar gebo-
ren zijn. Betsy was dan weer mijn 
buurmeisje in de Hornmeer, toen ik 
daar op mijn achtste kwam wonen. 
Verder waren Nicole en Petra mijn 
klasgenootjes op OBS ‘Hornmeer’, 
waar (Anne)Miek een klas hoger 
zat. Jacqueline, Anita, en Janny ken 
ik gewoon van vroeger en Jo(landa) 
kwam als meisje van zestien in mijn 
leven. Allen dus met een verschillen-
de achtergrond, maar we laten el-
kaar nooit meer los. We zijn inmid-
dels veertigers. (Oké, er is een net-
vijftiger bij, maar ik ben geen verra-
der) en we hebben al zoveel meege-
maakt met elkaar. Tussendoor zien 
we elkaar niet heel vaak. We probe-
ren per jaar een reünietje te plannen, 
voor feestjes nodigen we elkaar uit 
én we doen meestal een soort van 
preünie in de vorm van een etentje 
ergens. Dat lukt met zoveel agenda’s 
niet altijd met zijn tienen, maar ach, 
dat mag de pret niet drukken. Geluk-
kig hebben we dan altijd de foto’s 
nog en zijn we toch even samen.. Als 
er overigens iets aan de hand is met 
één van ons, of onze ouders, dan is 
de Whattsapp-tamtam ook zo rond. 
We waren, zijn en blijven loyaal aan 
elkaar. Het is echt iets bijzonders wat 
wij ‘hebben’. Dat realiseren we ons 
terdege. In mei gaan we ons jaarlijk-
se meidenweekend vieren in Amers-
foort. Voor de tweede keer ja, omdat 
dat vorig jaar zo goed bevallen is. We 
hebben een disco ontdekt (naast het 
hotel!) waar jaren negentig muziek 
gedraaid wordt. Back in time! Heer-
lijk. Ik heb er weer volop zin in en wil 
mijn vriendinnetjes dan ook ontzet-
tend bedanken voor dit bijzonde-
re feestje dat wij nu al voor de drie-
entwintigste keer met elkaar mogen 
beleven. Tijdens dit schrijven ben ik 
er trouwens achter gekomen dat ik 
de enige ben die hier fatsoenlijk ge-
trouwd is en mijn meisjesnaam heb 
ingeruild voor die van mijn hubbie. 
Wie had dat ooit van Breurtje ge-
dacht?!

M iranda’s
omentenm

gens nog steeds op zoek naar nieu-
we leden. Mensen die geinteres-
seerd zijn in het fi lmen met een vi-
deocamera zijn van harte welkom op 
één van de komende clubavonden. 
Bij de videoclub kan men altijd te ra-
de gaan voor advies bij deskundige 
leden. De clubavonden van de F&VA 
worden om de veertien dagen ge-
houden op de maandagavond in het 
gebouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en beginnen om 20.00 uur. 
Informatie over de F&VA via tel. 023-
5284564 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Diverse opmerkelijke 
gasten bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ook deze week zijn 
weer vele interessante radiopro-
gramma’s te beluisteren op Radio 
Aalsmeer. Aanstaande vrijdag is on-
der andere wijkagent Erik van den 
Brun te gast in het Vrijdagavondca-
fé vanaf 21.00 uur. Op maandag 28 
april zal Anneke Harting de hemd 
van het lijf worden gevraagd in de 
talkshow Door de Mangel vanaf 
19.00 uur. In het programma van af-
gelopen maandag maakte Mark van 
Kuppevelt bekend wie hij in de vol-
gende uitzending als gast wil horen. 
“Ik wilde het nog even in de kunst 
houden. Anneke is gewoon een 

lief en leuk mens. Ze maakt mooie 
dingen en is één van de weinige 
Aalsmeerse kunstenaars die ook 
van de kunst leeft. Dat moet een 
passie zijn”, zei de Aalsmeerse kun-
stenaar. Luisteraars kunnen ook live 
vragen stellen aan de gast via het 
telefoonnummer 0297-325858, via 
studio@radioaalsmeer.nl of via Twit-
ter: #DoordeMangel. Daarna volgt 
om 20.00 uur het programma ‘De 
Top 10 van’. Wekelijks mag een wil-
lekeurige (on)bekende Aalsmeerder 
zijn of haar persoonlijke top 10 sa-
menstellen en samen met presenta-
toren Laurens van Kessel en Rinus 

van Itterzon deze nummers aan el-
kaar smeden. Uiteraard blijft er ook 
ruimte over om over andere zaken 
te praten. Aanstaande maandag 
zal ondernemer Frank de Vries van 
schoonmaakbedrijf L.J. de Vries, te 
gast zijn en zijn tien favoriete num-
mer laten horen. 

Tenslotte zullen komende zaterdag 
politici van de VVD het lokale po-
litieke nieuws komen doornemen. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren op 
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM. 
Ook kan geluisterd worden op inter-
net: www.radioaalsmeer.nl. Via de 
website zijn ook gemiste uitzendin-
gen te beluisteren. Het bezoekadres 
van de studio is Van Cleefkade 15 in 
de Crown Business Studio’s.

Jongeren Oosteinde organiseren 
wederom Bruggenfestival
Aalsmeer - Na een succesvol-
le eerste editie organiseren de jon-
geren uit Nieuw-Oosteinde weder-
om het Bruggenfestival. Ditmaal op 
zaterdag 21 juni op en rondom het 
Poldermeesterplein. 
Het Bruggenfestival is een initia-
tief van de jeugd uit Aalsmeer-Oost. 
Zij merkten op dat, mede omdat 
Nieuw-Oosteinde een nieuwe wijk 
is, men elkaar niet kende. De hang-
jongeren merkten al snel wat een 
stigma betekend en vonden dat dit 
veranderd moest worden. Ben Be-
ka nam daarom het voortouw in het 
bijeenbrengen van de buurt: “Men 
moet niet meer bang voor elkaar 
zijn, zodat men elkaar ook durft aan 
te spreken.” De wijk zelf is verbon-
den middels bruggen. Hier komt de 
symboliek van het Bruggenfestival 
vandaan: Slaat bruggen- Bouwt toe-

komst. Nadat de eerste editie har-
telijk omarmd werd door de buurt 
werd het tijd voor een vervolg. De 
winkeliersvereniging Poldermees-
terplein onderschrijft het belang om 
de sociale samenhang tussen jong 
en oud in Oosteinde te stimuleren. 
Om die reden steunen zij het Brug-
genfestival. De winkeliersvereniging 
heeft middels nauw overleg met 
de jongeren vertegenwoordigers in 
Oosteinde besloten het festival jaar-
lijks gezamenlijk te organiseren. 
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en omgeving

Advertentie

Aalsmeer - Wekelijks worden ouderen op de hoogte gehouden van 
de activiteiten van Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer. 
Als u senior bent, kunt u daar gebruik van maken. Wel is het zo, vol is vol.

Restaurants
Als u een senior bent, dan bent welkom om te komen eten 
in één van de seniorenrestaurants:
Wijkpunt ‘Voor Elkaer’, Nobelhof 1 in Kudelstaart, 
tel. 0297- 820979, op weekdagen van 12.00-14.00 uur.
Zorgcentrum Aelsmeer aan Molenpad 2, 
tel. 0297-326050, op weekdagen van 12.00-13.00 uur 
en op dinsdag en donderdag om 17.30 uur.

Het eten deze week
Donderdag 24 april: Speklapje of rundersaucijs met kapucijners of bietjes.
Vrijdag 25 april: Lekkerbekje of Hamburger/ananas met 
 romanobonen en andijvie.
Maandag 28 april:  Kipsaté of slavink met salade en spitskool.
Dinsdag 29 april:  Hongaarse goulash of coteletto met broccoli 
 en snijbonen.
Woensdag 30 april:  Kipkerrie ragout of Vlaams stoofpotje 
 met spruitjes en gemengde groenten.
Donderdag 1 mei:  Bal gehakt of omelet met champignons met 
 rode kool, appeltjes, doperwten, mais.
Vrijdag 2 mei:  Stroganoffburger of roomschnitzel met 
 sperciebonen en witte kool.
Een driegangen maaltijd kost 8,50 euro. Als u een dag van te voren even 
belt dan wordt zeker op u gerekend.

Activiteiten
Activiteiten wekelijks in ‘Voor Elkaer’ te Kudelstaart: Dinsdagmiddag hand-
werken voor het goede doel van 14.30-16.30 uur. Woensdagmiddag spelle-
tjes middag met onder andere klaverjassen en rummikub van 14.30-16.30 
uur. Donderdagmiddag bewegen voor ouderen van 14.30-15.15 uur. Graag 
tot ziens in het gezellige en sfeervolle ‘Voor Elkaer’.
Activiteiten Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer: Donderdag 24 april spel-
middag die begint om 13.45 uur. Dinsdag 29 april zangmiddag waar ieder-
een welkom is, ook al zingt u niet mee

Excursies
De excursies gaan op donderdag 1 mei naar de Kaasmarkt in Alkmaar en 
vrijdag 2 mei naar de keukenhof. Heeft u interesse bel dan met het eigen 
reisbureau: 0297-326050.

Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer feliciteren Koning Willem 
Alexander met zijn verjaardag en wensen hem een prettige dag toe in Am-
stelland.
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Bestemmings Rijsenhout en omgeving

GS: ‘Caravanstalling in lege 
kassen niet toegestaan’
Rijsenhout - Gedeputeerde Sta-
ten (GS) hebben een reactieve aan-
wijzing gegeven tegen het bestem-
mingsplan ‘Rijsenhout en omgeving’ 
van de gemeente Haarlemmermeer 
voor wat betreft de mogelijkheid om 
(leegstaande) kassen voor andere 
doeleinden te gebruiken. 

Hierdoor treedt het nieuwe bestem-
mingsplan gedeeltelijk niet inwer-
king. In het bestemmingplan heeft 
de gemeente Haarlemmermeer de 
mogelijkheid opgenomen om onder 
voorwaarden toestemming te geven 
voor het stallen van caravans, voer-
tuigen en/of kampeermiddelen in 
vrijkomende of vrijgekomen agrari-
sche bedrijfsgebouwen en/of kas-
sen. GS zijn van mening, dat het 
toelaten van andere bestemmingen 
en regels dan kassen en glastuin-
bouwbedrijven niet is toegestaan, 
omdat het gebied is aangeduid als 
glastuinbouwconcentratiegebied. 
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Rij-
senhout en omgeving’ is hiermee in 
strijd. Achterliggende reden is dat 
het toestaan van andere functies, 
de herstructurering van verouderde 
kasgebieden bemoeilijkt. Het is on-
gewenst dat kleine niet rendabele 
kassen niet verkocht, dan wel gesa-
neerd worden, maar op andere wij-
ze geëxploiteerd worden. Daarmee 
is het belang van de bescherming 

van areaal glastuinbouwconcentra-
tiegebied niet gediend. De gemeen-
te geeft naar de mening van GS ten 
onrechte aan dat enkele deelgebie-
den nu al niet meer tot het glastuin-
concentratiegebied horen. Immers 
op de bijbehorende kaarten is dat 
gebied nog steeds zo benoemd. 

Gezien de reactieve aanwijzing zal 
het betreffende artikel waarin de 
mogelijkheid voor het stallen van 
caravans, etc. is opgenomen niet in 
werking treden.

VAC actief in woonomgeving
Aalsmeer - VAC Aalsmeer is de 
Vrouwen Advies Commissie voor de 
woningbouw en woonomgeving die 
op plaatselijk niveau actief is met 
praktische zaken ten aanzien van 
wonen. Er kan hierdoor een bijdra-
ge geleverd worden aan een hogere 
woonkwaliteit voor de woonconsu-
ment. Voor de woonomgeving geldt 
dat de inrichting van de openba-
re ruimte niet belemmerd mag wer-
ken voor het persoonlijk en maat-
schappelijk functioneren van de be-
woners, maar dit juist moet stimu-
leren. VAC Aalsmeer neemt deel 
aan de meedenkgroep betreffen-
de de inrichting van de sloopzo-
ne. Ook heeft zij deelgenomen aan 
de schouw in het Dorp (lopend) en 
Aalsmeer-Oost (per fiets). De be-
doeling van zo’n schouw is plekken 
in de wijk die onveilig, verwaarloosd 
of kapot zijn te inventariseren. Ver-
der is een presentatie bijgewoond 
over warmte-koudeopslag bij WAC 
Amstelveen en is de wijk Roombeek 
in Enschede bezocht, die in het jaar 
2000 door een vuurwerkramp werd 
getroffen. Afgelopen jaren is de-
ze wijk prachtig herbouwd on-
der leiding van stedenbouwkun-
dige Pi de Bruijn. De wijk is nu le-
vendig geworden met verrassende 
architectuur. Hiervoor bestond de 
wijk uit arbeiderswoningen. Er werd 

een uitnodiging ontvangen van het 
VAC-Haarlemmermeer met de vraag 
of het Park 20/20 wilden bezoeken, 
wat is gebeurd. Dit business park 
in Hoofddorp heeft een oppervlak-
te van 128000 m2 en is ontworpen 
door middel van het Cradle to Crad-
le-principe, het duurzaam ontwik-
kelen. Daarnaast werd er ook wko, 
warmte -en koudeopslag, toege-
past en zijn er duurzame materialen 
gebruikt. Ook zijn door de VAC de 
nieuwe woningen aan de Spoorlaan 
bezocht, deze zijn ruim opgezet en 
voorzien van vloerverwarming. De 
VAC is tevens uitgenodigd om het 
appartementencomplex op de hoek 
Oosteinderweg met de N196 te ko-
men bezichtigen. Dit ligt in de wijk 
Dorpshaven. Voor de definitieve in-
deling van de appartementen zijn 
vooraf met de kopers afspraken ge-
maakt en waar mogelijk aangepast 
aan de wensen. De veranderingen 
aan de woning worden berekend 
tegen de kostprijs en niet tegen een 
vaste meerprijs. Zeer positief is dat 
iedere bewoner een berging onder 
het woongebouw heeft gekregen en 
de veel te kleine gezamenlijke fiet-
senberging is verdwenen. Het werk 
van de VAC wordt financieel moge-
lijk gemaakt door subsidie van de 
gemeente. 
Door Eline Colijn

Handreiking gemeente over beleid
Bespreken regels vergunningen 
tijdens bijeenkomst organisaties
Aalsmeer - Het vergunningen- en 
evenementenbeleid waren de eni-
ge vrije onderwerpen op de agenda 
van het eerste Rondetafelgesprek 
afgelopen woensdag 16 april. Dirk 
Box deed namens Meer Aalsmeer 
een oproep naar de raad op het eve-
nementenbeleid opnieuw te gaan 
bekijken. In het concept rapport uit 
2003 staat dat er in het Centrum 
drie braderieën gehouden mogen 
worden, buiten nog eens zeventien 
andere, kleinere evenementen. In 
het definitieve rapport van 2005 zijn 
braderieën en evenementen onder 
1 noemer geschaard, waardoor het 
dus mogelijk is om eventueel twin-
tig braderieën te houden in het Cen-
trum. “Ik hoef u niet uit te leggen dat 
winkeliers hier niet echt vrolijk van 
worden”, aldus Box. “De doelstelling 
is een paar keer per jaar een gezel-
lige braderie te houden waar lokale 
ondernemers profijt van hebben en 
die publiek uit Aalsmeer en de re-
gio naar het dorp trekken.” In 2012 
is door de winkeliers al bezwaar in-
gediend en zijn er gesprekken ge-
voerd met de afdeling vergunnin-
gen, maar tot op heden is hier niets 
mee gedaan. Box deed een beroep 
op de fracties om een aanpassing in 
het beleid te maken en braderieën 
en evenementen te zien als verschil-
lende activiteiten, zoals in het con-
cept rapport was opgenomen. 

Bio-markt op Molenplein
Gelijk werd een verzoek ingediend 
om vergunning te krijgen voor het 
maandelijks organiseren van een 
bio-markt op het Molenplein. Hier 
werd onder andere door burge-

meester Jobke Vonk-Vedder positief 
op gereageerd. Om dit uit te gaan 
proberen, kan vrij snel groen licht 
gegeven worden. Dirk Box vroeg tot 
slot de fracties ook nog eens te be-
kijken of de regelgeving rond ver-
gunningen simpeler gemaakt kan 
worden. “Voor terug komende eve-
nementen zou toch niet elk jaar 
weer stapels papierwerk ingevuld 
hoeven worden? Laat het Aalsmeer-
se gevoel niet ten ondergaan aan de 
regelgeving.” In deze kreeg hij bijval 
van Johan Dekker, die zich als in-
woner zei zorgen te maken over het 
vergunningenbeleid, de ingewik-
kelde regelgeving en hoger gewor-
den kosten. “Maak het soepeler, het 
zijn wel amateurs die allemaal leu-
ke dingen organiseren.” In een ant-
woord zei de burgemeester dat de 
leges voor vergunningen niet ver-
hoogd zijn. De kosten zijn wel ho-
ger, maar dit heeft te maken met 
het feit dat ook leges betaald moe-
ten worden voor aanverwante (ver-
keers)maatregelen. Landelijk zijn in 
deze de eisen aangescherpt. Echter, 
volgens Dekker, zijn alle grote, lan-
delijke evenementen niet te verge-
lijken met Aalsmeerse activiteiten. 
Overigens heeft de gemeente ge-
constateerd dat het moeizaam ver-
loopt met de vergunningaanvragen. 
Op woensdag 21 mei wordt een bij-
eenkomst gehouden voor alle orga-
nisaties waar het proces en de re-
gels besproken zullen gaan worden. 
Een handreiking gaat gegeven wor-
den hoe ‘totaal’ te handelen bij het 
organiseren van evenementen. Bij-
na honderd procent zeker, dit wordt 
een publiekstrekker!

Heli voor bedrijfsongeval
Aalsmeerderbrug - In de och-
tend van donderdag 17 april heeft 
een bedrijfsongeval plaatsgevonden 
op de Molenweg. Een 54 jarige Ku-
delstaarter heeft een ongeval gehad 
met een heftruck. Er is snel opge-

treden door collega’s. Alle hulpdien-
sten zijn ter plaatse geweest, even-
als de traumaheli. De medewerker 
is met bekkenletsel per ambulan-
ce vervoerd naar het VU-ziekenhuis. 
Foto’s: Marco Carels.

Evenementenbeleid in bijeenkomst
Samen komen tot ‘combi’ 
gezelligheid en veiligheid
Aalsmeer - De gemeente gaat 
de organisatoren van de grotere, 
niet-commerciële, evenementen in 
Aalsmeer uitnodigen voor een bij-
eenkomst op 21 mei. Uit berichten 
in de media en vragen van raads-
leden blijkt dat er vragen zijn over 
het vergunningenbeleid van de ge-
meente ten aanzien van evenemen-
ten. Ook lijkt er onduidelijkheid te 
bestaan over de hoogte van de le-
ges. Doel van de bijeenkomst is ho-
ren wat er leeft onder de organisa-
toren van evenementen en wat hun 
vragen zijn. Daarnaast zal de ge-
meente een toelichting geven op het 
Aalsmeerse vergunningenbeleid en 
de eisen waar evenementen op ba-
sis van de huidige wet- en regelge-
ving aan moeten voldoen. Tot slot 
wil de gemeente met de organisa-
toren bekijken hoe de communica-
tie te verbeteren is en onderzoeken 
waar zij mogelijk hulp kan bieden. 
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder, 
portefeuillehouder evenementen: 
“Aalsmeer en Kudelstaart zijn leven-
dige dorpen met veel evenementen. 
Deze traditie willen we behouden en 
voortzetten. Het aantal deelnemers 
aan evenementen groeit. Het is be-

langrijk dat evenementen gezellig 
én veilig blijven. Als gevolg van een 
aantal incidenten is de landelijke re-
gelgeving ten aanzien van de veilig-
heid de laatste jaren aangescherpt. 
Ons streven is om samen met or-
ganisatoren en andere betrokke-
nen te komen tot een goede combi-
natie van gezelligheid en veiligheid.” 
Het evenementenbeleid wordt vast-
gesteld door de gemeenteraad. Voor 
de gemeente Aalsmeer geldt een 
beleid dat in 2005 voor het laatst is 
bijgesteld en ongewijzigd van kracht 
is. Bij de beoordeling van een aan-
vraag voor een evenement houdt de 
burgemeester rekening met diverse 
belangen en vraagt advies van inter-
ne en externe partijen, waaronder de 
hulpdiensten. Het advies wordt ge-
baseerd op het Aalsmeerse beleid 
(Algemeen Plaatselijke Verordening) 
en diverse landelijke richtlijnen over 
evenementenveiligheid. Ook we-
gen ervaringen met het evenement 
en de organisatoren uit het verleden 
mee in het advies. Ook leges wor-
den door de gemeenteraad vastge-
steld. De leges voor het aanvragen 
van evenementvergunningen zijn de 
laatste jaren ongewijzigd gebleven. 

Tijdklok aan tijdens het 
1e Rondetafelgesprek
Aalsmeer - Het eerste Rondetafel-
gesprek vond afgelopen woensdag 
16 april plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De bijeenkomst 
is bedoeld voor fracties en inwo-
ners om een beeldvorming te krij-
gen van in de raad te behandelen 
onderwerpen. Per fractie mogen per 
onderwerp twee leden aan de tafel 
plaatsnemen en gewerkt wordt met 
een tijdklok. En van de afgesproken 
tijd wordt niet afgeweken, tijd is tijd. 
Het Rondetafelgesprek stond on-
der leiding van Jop Kluis en hij hield 
zich nauw aan ieder tijdsbestek. 
Doel van de bijeenkomst is tevens 
om inwoners meer bij de politiek te 
brengen. Er wordt ook in het laatste 
deel de mogelijkheid gegeven om in 
te spreken. 

Hiervoor dient de persoon of instel-
ling zich wel vooraf aan te melden, 
evenals het onderwerp van gesprek 
melden. De eerste bijeenkomst ver-
liep nog ietwat onwennig voor zo-
wel de fracties als voor de belang-
stellenden, maar de eerste handrei-
king om politiek meer voor iedereen 
te maken, is gezet. Door de ambte-
lijke organisatie is uitleg gegeven 
over een nieuw te voeren procedu-
re om de doorlooptijd te verkorten 
bij het afgeven van een verklaring 
van geen bedenkingen in afwijking 
van een bestemmingsplan. Voorde-
len zijn dat de gemeenteraad eerder 
bij het proces betrokken worden 
en dat inwoners de benodigde ver-
gunning 2,5 tot 4 maanden sneller 
in huis heeft. Tegelijk werd gespro-
ken over de aanvraag voor wijziging 
van het bestemmingsplan voor Oos-
teinderweg 232. De eigenaar wil een 

bedrijfswoning afbreken en hier-
voor in de plaats een ‘gewoon’ huis 
bouwen. Bij het Rondetafelgesprek 
worden mensen niet actief uitgeno-
digd, ook niet betrokkenen bij een 
onderwerp. De eigenaar van ge-
noemde woning wacht al twee jaar 
op groen licht, maar was niet in de 
zaal om uitleg te geven. “Een gemis-
te kans”, zo zeiden de fracties VVD 
en PACT. Misschien is het toch beter 
om in dergelijke gevallen wel per-
soonlijke uitnodigingen te sturen. 
Zeker omdat het nog maar de eni-
ge mogelijkheid is om in te spreken. 
Overigens is dit een besluit door de 
gemeenteraad zelf genomen. Naar 
deze zelf vastgestelde regels gaat 
nog eens gekeken worden. 

Markt naar Praamplein
Bij het onderwerp Verplaatsen 
weekmarkt naar het Praamplein 
schoven wel belanghebbenden aan. 
Namens de markt Martie Bleeker en 
namens Meer Aalsmeer Dirk Box en 
Ed Kriek. Over dat de markt een im-
puls nodig heeft, was iedereen het 
unaniem eens. “Het is moeilijk over-
leven nu op de markt”, zo vertelde 
mevrouw Bleeker. De kooplui willen 
graag meer interactie met het win-
kelgebied. Voorzitter Ed Kriek be-
aamde het belang voor beide par-
tijen. “Bij een goed lopende week-
markt hebben ook vaste onderne-
mers baat.” Er worden zelfs al aan 
gezamenlijke acties gedacht. Een 
enthousiaste ontvangst ook van al-
le fracties. Eind september gaat de 
markt verhuizen, dinsdag blijft ove-
rigens wel de vaste dag. In de Raad 
op donderdag 15 mei vindt definitie-
ve besluitvorming plaats.

Uitstel Middenweg 
tot uitspraak 
Aalsmeer - De aanleg van de Mid-
denweg wacht op een uitspraak van 
de rechtbank vanwege een beroep 
tegen de vergunning. Er is een zo-
genaamde voorlopige voorziening 
aangevraagd. Hierdoor gaan de, be-
gin mei geplande, werkzaamheden 
helaas nog niet van start. De ge-
meente stelt de werkzaamheden 
uit totdat de zitting en de uitspraak 
er zijn. Begin mei zou de gemeente 
starten met het slopen van de brug, 
zodat hier een bredere brug kan ko-
men. Daarna zou de Middenweg 
aangepast worden.

Laatste zaterdag van de maand
Op de thee/koffie bij AB
Aalsmeer - Alweer de laatste za-
terdag van de maand? Tijd voor een 
kopje thee of koffie, of iets anders 
met Aalsmeerse Belangen. Traditie-
getrouw zit de fractie van AB tussen 
15.00 en 17.00 voor belangstellenden 
klaar in De Oude Veiling. Onder genot 
van het beloofde kopje kunnen inwo-
ners terecht met vragen of opmerkin-
gen over het bestuur van de gemeen-
te. Hoe zit het nu precies met? De 
aanwezige leden van de fractie zullen 
iedereen te woord staan en zijn, hope-
lijk, in staat alle vragen te beantwoor-
den. Wellicht bent u ook zo nieuws-
gierig naar die vernieuwde vergader-
cyclus met andere vergaderingen en 
de exacte bedoeling en werking van 

de rondetafelgesprekken (RTG’s). Of 
wat is nu precies de status van al die 
‘decentralisatiedossiers’ waar ieder-
een het over heeft? Kortom, genoeg te 
vragen. Of komt u liever om gewoon 
eens kennis te maken of juist uw zor-
gen te delen? Het kan allemaal in op 
zaterdag 26 april tussen 15.00 en 17.00 
in De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Indien u met specifieke vragen komt 
kan het handig zijn om u van te voren 
even aan te melden. De betreffende 
specialist binnen de fractie heeft dan 
eventueel de mogelijkheid om vooraf 
nog wat zaken voor u uit te zoeken. 
Gewoon even een mailtje sturen naar 
Helma Persoon (fractievoorzitter): hel-
ma@ministraties.nl.

“Ik leer nog elke dag”
Robbert-Jan van Duijn 
fractievoorzitter CDA
Aalsmeer - Tijdens de eerste frac-
tievergadering na de gemeente-
raadsverkiezingen heeft de frac-
tie van het CDA Aalsmeer en Ku-
delstaart lijsttrekker Robbert-Jan 
van Duijn unaniem gekozen tot 

fractievoorzitter. Met zijn 26 jaar is 
Van Duijn de jongste fractievoorzit-
ter in de Aalsmeerse gemeenteraad. 
Van Duijn heeft zich in de afgelopen 
periode bewezen door als lijsttrek-
ker het CDA wederom de grootste 
partij van Aalsmeer en Kudelstaart 
te maken. Na de gemeenteraads-
verkiezingen worden diverse func-
ties opnieuw verdeeld in de fracties. 
Het CDA zet de verjonging in de 
partij door. Marlon Kreeft nam in de 
fractie van het CDA de rol van jong-
ste raadslid al over van Robbert-Jan 
van Duijn. Van Duijn neemt als frac-
tievoorzitter het stokje over van Jaap 
Overbeek. Jaap Overbeek vertrekt 
niet uit de fractie, maar neemt zijn 
plek in de gemeenteraad in. “Geluk-
kig blijft Jaap in de fractie om mij te 
adviseren’’, aldus Robbert-Jan van 
Duijn. “Ik leer elke dag nog van de 
ervaring van Jaap Overbeek en Ad 
Verburg, maar zal het fractievoor-
zitterschap toch echt op mijn eigen 
manier invullen.’’

Afsluiting N196 en Vuursteen 
bij bedrijventerrein De Hoek 
Aalsmeer - Tot en met 23 mei is 
de Kruisweg (N196) tussen halte 
De Hoek (ter hoogte van bedrijven-
terrein De Hoek) en de Fokkerweg 
(toegang tot bedrijventerrein Schip-
holrijk) in de gemeente Haarlem-
mermeer afgesloten. De afsluiting 
is nodig omdat er aan beide wegen 
aanpassingen moeten plaatsvinden. 

Nieuwe inrichting
De Kruisweg wordt, nu de nieuwe 
aansluitingen op de A4 zijn open-
gesteld, opnieuw ingericht op ba-
sis van de huidige, definitieve situ-
atie. De oude- op en afritten van en 
naar de A4 worden afgebroken, en 
de rijstroken die als voorsorteer vak 
dienst deden, worden verwijderd. 
Tevens wordt de verkeersregelin-
stallatie aangepast en deels vervan-
gen. De gemeente Haarlemmermeer 
past tegelijkertijd de Vuursteen aan. 
De bebouwing tussen de Vuursteen 
en de McDonalds wordt gesloopt 
en de Vuursteen wordt over dit per-
ceel aangesloten op de Kruisweg. 
De huidig aanwezige slinger in de 
weg wordt daarmee recht getrok-

ken. Daarmee wordt de entree van 
het bedrijventerrein De Hoek”
 opgewaardeerd. 

Omleidingsroute
Om de periode van afsluiting zo 
kort mogelijk te houden en de vei-
ligheid van de wegwerkers te waar-
borgen is er voor gekozen om zo-
wel de Kruisweg als de Vuursteen 
gedurende de genoemde periode 
in zijn geheel af te sluiten. Het ver-
keer kan gebruik maken van de in-
gestelde omleidingsroutes via de 
nieuwe N201, de Rijnlanderweg en 
de Hoeksteen. De omleidingsrou-
tes worden ter plaatse met bor-
den aangegeven. Er kunnen wijzi-
gingen in de werkzaamheden op-
treden. Ga voor de meest actuele 
stand van zaken verwijzen naar de 
website: www.n201.info, waar onder 
Aansluitingen A4/werkinuitvoering 
de meest recente gegevens staan. 
Bij vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden bellen naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800-0200600. 

Veilingmeesters gaan voor record:
Ruim 300 kavels komen 
onder de hamer
Kudelstaart - De bestuursleden 
en vrijwilligers van de stichting Ku-
delstaart voor Kudelstaart hebben 
weer prachtige aanbiedingen voor 
de veiling van zaterdag 10 mei in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
teller staat momenteel op 330 ka-
vels die onder de hamer van veiling-
meesters Gert Ubink en Dick Vene-
ma zullen komen. Dick Venema: “Het 
wordt weer een heel gezellige avond 
met vooral veel leuke diensten en zo-
als elk jaar gaan wij voor een record-
opbrengst.” Er komt een heel alfabet 
aan producten langs: van APK-keu-
ring, barbecue en zuivelset, convec-
tieoven, dranken in emmer, elektri-
sche kachel, friteuse, gereedschaps-
kist, hogedrukspuit, ice watch, ka-
belhaspel, ligstoel, messenset, opoe-
fiets, ponden paling, terrastafel met 
stoelen, vogelhuisje, wijnglazen, ijs-
machine tot zaklantaarn. Daarnaast 
is er een ruim aanbod van diensten 
die worden aangeboden. Zo stelt bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder zich 
beschikbaar om op te treden bij een 
passende gelegenheid. Kamerlid Pie-
ter Litjens regelt voor een groep een 
rondleiding door het gebouw van de 

Tweede Kamer. Ook een rondwande-
ling door Amsterdam voor een groep 
van 10 personen en een presenta-
tie over het ontstaan van Kudelstaart 
komt onder de hamer, net als een be-
zoek van Sint Nicolaas. Optredens 
van De Brulboeien, Flora, Rick van der 
Kroon, het Show- en Jachthoornkorps 
en DJ Gijs. In de aanbieding ook: een 
wandeling met 1 hond, 2 uur strijken, 
een dagboottocht voor 4 personen of 
high tea voor 6 personen en een bar-
becue voor 20 tot 25 personen. Om-
dat de veiling duurt tot de kleine uur-
tjes van de moederdagzondag, zullen 
weer kleurrijke en geurige boeketten 
bloemen, veelal rozen worden aange-
boden. Mooie binnenkomers voor de 
Moederdag! Ook aan de kinderen is 
gedacht: van speelgoed zijn er onder 
meer: puzzels, Donald Duck-boeken, 
een heuse kindertractor, step, knuf-
fels, speelgoedgarage en een konij-
nenhok. De kavellijst staat vanaf van-
daag op de website: www.veilingku-
delstaart.nl . Daarmee kunnen bezoe-
kers van deze gezellige avond (aan-
vang 20.00 uur) zich vooraf een beeld 
vormen over kavels waar ze belang-
stelling voor hebben. 
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Adviesraden FloraHolland in 
gesprek over lid/niet-lid beleid
Aalsmeer - Donderdag 17 april 
hebben de Adviesraadleden uit-
gebreid het lid- en niet-lid be-
leid besproken waarmee FloraHol-
land sinds 1 januari gefaseerd van 
start is gegaan. Tijdens de verga-
deringen werd uitvoerig stil ge-
staan bij de stand van zaken, de 
effecten van de uitrol tot nu toe, 
de geluiden uit het veld en de be-
nodigde inspanningen. De evalua-
tie van het nieuwe beleid staat op 
de agenda van de adviesraadver-
gadering van 19 juni. De komen-
de periode blijft de veiling de re-
sultaten en effecten van de gefa-
seerde uitrol meten, zodat de Ad-
viesraden in juni een gedegen ad-
vies neer kunnen leggen. Per 1 ja-
nuari hebben leden van FloraHol-
land meer voordelen van hun lid-
maatschap. Zo zijn op drie onder-
delen veranderingen doorgevoerd: 
eenvoudigere relatievormen, klok 
primair voor leden en aanvoerex-
cessen achteraan veilen.Met de 

vereenvoudiging van de relatie-
vormen is het makkelijker om naar 
het lidmaatschap toe te groeien. 
Contractzenders kunnen aspirant-
lid worden. Aspirant-leden krij-
gen maximaal twee jaar de tijd om 
aan de voorwaarden voor lidmaat-
schap te voldoen. Zij hebben de-
zelfde toegang tot de dienstverle-
ning als de leden en betalen een 
voordeliger tarief dan niet-leden. 
De klok is er primair voor de le-
den. Contractzenders zijn welkom 
als hun product aanvullend is op 
het aanbod van de leden. Als leden 
voor een voldoende breed en diep 
assortiment kunnen zorgen, dan 
kunnen niet-leden (contractzen-
ders) geen gebruik maken van de 
klok. Ook deze verandering is per 
1 januari zorgvuldig en gefaseerd 
ingevoerd. Dit geldt overigens al-
leen voor de klokken van de ex-
portlocaties en niet voor de Bin-
nenlandse markt en Veiling Rhein-
Maas (en Connect).

Clubpaspoorten sparen met 
Hoogvliet voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - Na het grote succes 
van de jubileumactie van vorig jaar 
met sportplaatjes, komt Hoogvliet 
ook dit jaar met een unieke actie 
voor lokale sportclubs: Clubpas-
poorten sparen van je eigen club-
vrienden! Het leuke aan deze ac-
tie is dat er op een Clubpaspoort 
niet alleen een foto van de speler 
of speelster staat, maar ook een 
aantal leuke weetjes over hem of 
haar. Alles wat je wilt weten van 
je clubvrienden! Nagenoeg al-
le Hoogvliet supermarkten doen 
mee met de actie, elke winkel is 
gekoppeld aan bepaalde lokale 
clubs. In totaal doen er 80 vereni-
gingen mee met de Clubpaspoor-

tenactie. De actieperiode waar-
in de Clubpaspoorten worden uit-
gegeven is van woensdag 23 april 
tot en met dinsdag 27 mei. Gis-
teren, woensdag 23 april was de 
feestelijke aftrap van de actie en 
op woensdag 28 mei wordt de ac-
tie afgesloten met een ruilmiddag. 
In Aalsmeer zijn Clubpaspoorten 
te sparen van FC Aalsmeer. Iedere 
club krijgt zijn eigen verzamelmap 
met een spaaroverzicht waarin te 
zien is welke Clubpaspoorten er 
te sparen zijn. Bij elke 10 euro aan 
boodschappen, en wekelijks bij 
diverse actieaanbiedingen, krijgt 
de klant een setje met Clubpas-
poorten. 

Kersvers Floridata behoedt 
al klanten voor oplichterij
Aalsmeer - De pas ruim twee we-
ken operationele stichting Florida-
ta blijkt nu al handelaren in bloe-
men en planten voor oplichterij te 
hebben behoed. De organisatie 
verstrekte online al circa duizend 
keer informatie over debiteuren en 
waarschuwde één keer tegen een 
evidente oplichter. “Bedankt voor 
de waarschuwing, hij zou morgen 
bij ons gaan kopen”, mailde één 
van de aangesloten en dus gewaar-
schuwde handelaren. 

Een andere exporteur, die op het 
punt stond aan de onbetrouwbare 
nieuwe relatie te leveren, bedankte 
telefonisch. Floridata heeft de debi-
teureninformatie overgenomen van 
het Hoofdbedrijfschap Agrarische 
Groothandel (HBAG), omdat de 
schappen onder politieke druk zijn 
opgeheven en de meeste groothan-
delaren toch het waarschuwingsy-
steem tegen financieel onbetrouw-
bare (potentiële) klanten overeind 
wilden houden. Inmiddels zijn bij-
na driekwart van de omzet in de 
branche vertegenwoordigende be-
drijven aangesloten. Zij verplichten 
zich facturen en betalingen aan Flo-
ridata door te geven. De informatie 
blijft anoniem en is dus voor ande-
ren naar geen van de individuele 
ondernemers te herleiden. Het on-
line werkende systeem kon worden 

gebouwd dankzij een subsidie van 
het Productschap Tuinbouw (PT) uit 
de daar door de handel bijeen ge-
brachte fondsen. Het stelt hande-
laren in staat betalingsgedrag van 
hun (potentiële) debiteuren in bin-
nen- en buitenland te volgen. De 
gebruikers zijn uiterst tevreden over 
het functioneren van Floridata in de 
eerste weken van haar operatione-
le bestaan, meldt de stichting. “Het 
blijkt allemaal heel goed te wer-
ken en de reacties zijn positiever 
dan wij hadden durven dromen”, 
zegt manager Bert Buis van de or-
ganisatie. “We hebben de afgelo-
pen drie weken een kleine duizend 
debiteur aanvragen verwerkt en al 
tientallen keren moeten melden dat 
er - soms ernstige - betalingspro-
blemen bekend zijn. Mede op basis 
van onze informatie kunnen onze 
deelnemers besluiten een nieuwe 
klant te gaan leveren of juist niet. Ik 
ben ervan overtuigd dat we hiermee 
meerdere bedrijven geholpen heb-
ben een financiële zeperd te voor-
komen. Dat is natuurlijk fantastisch 
nieuws. Daar doen we het allemaal 
voor.” Volgende maand gaat Flori-
data ook de exportcijfers presente-
ren. Tot april wordt dat nog door het 
in afbouw verkerende HBAG ge-
daan. Op basis van die statistieken 
zijn ontwikkelingen in de markt en 
de diverse afzetkanalen te volgen.

Zaterdag op de Historische Tuin
Veiling grotendeels oranje 
gekleurd op Koningsdag
Aalsmeer - Traditioneel wordt er op 
de laatste zaterdag van de maand 
om 15.00 uur geveild op de His-
torische Tuin. Ook op zaterdag 26 
april wordt er weer geveild, ditmaal 
door veilingmeester Henk de Gooij-
er. De te veilen producten bestaan 
voor een groot gedeelte uit voor de-
ze dag toepasselijke bloemen. De 
veilingkar zal dus grotendeels oran-
je gekleurd zijn. Toevallig bloeit in 
kas de roos Oranje Nassau ook vol-

op. Helaas zijn er geen oranje serin-
gen, maar buiten zijn de seringen nu 
op hun mooist. Dus, na televisie kij-
ken en slenteren op de vrijmarkt is 
het heerlijk tot rust komen in de His-
torische Tuin, de koffie staat klaar. 
De volgende veiling vindt plaats op 
31 mei. De Tuin is te bereiken via de 
brug bij het Praamplein, denk wel 
om de parkeerschijf! Info via www.
historischetuinaalsmeer.nl of bel 
0297-322562.

Hoogvliet in actie voor 
educatief project Afrika
Aalsmeer - Tien medewerkers 
van supermarkt Hoogvliet aan de 
Aalsmeerderweg trekken op don-
derdag 8 mei hun sportschoenen 
aan. Zij doen mee aan een estafet-
teloop om geld in te zamelen voor 
een educatief project in Zuid-Afrika. 
De estafetteloop wordt georgani-
seerd door supermarktketen Hoog-
vliet en loopt langs alle filialen, het 
Servicecentrum, het Distributiecen-
trum en de centrale bakkerij en sla-
gerij. Per filiaal kunnen tien mede-
werkers deelnemen. 

Het doel is om op een sportieve ma-
nier voort te bewegen naar het vol-
gende filiaal. Alles mag, zolang er 
maar geen motorvoertuigen worden 
gebruikt. Zo wordt het estafette-
stokje overgegeven van filiaal naar 
filiaal. De deelnemers vragen ande-
ren om hen te sponsoren, zo halen 
zij geld op voor een project in Zuid-
Afrika. Op woensdag 7 mei leggen 
medewerkers van de Hoogvliet aan 
de Beethovenlaan drie kilometer af 
naar de vestiging aan de Aalsmeer-

derweg. Op donderdag 8 mei is het 
de beurt aan de sportievelingen van 
de Aalsmeerderweg om zich naar 
Hoofddorp te begeven. De deelne-
mers zijn: Axel Bakker, Walter Belt, 
Jeroen de Boer, Melvin Dokter, Ri-
anne Molenaar, Bianca Oussoren, 
Jordy Puttock, Bart van de Schraaff, 
Klaas van der Stroom en Bianca 
Versteeg. Hoe zij deze tien kilome-
ter gaan afleggen, blijft nog even 
een geheim! Aan de Aalsmeerder-
weg klinkt om 10.30 uur het start-
sein. Iedereen is welkom om deze 
Aalsmeerse kanjers te komen aan-
moedigen. Het project waar het geld 
heen gaat, is dat van het Nederland-
se echtpaar Alfons en Yvonne. Sinds 
2001 zijn zij gevestigd in het kinder-
dorp Rehoboth, nabij Port Shepsto-
ne (Zuid-Afrika), om daar weeskin-
deren of kinderen waarvan de ou-
ders niet meer voor hen kunnen zor-
gen op te vangen. Met onder andere 
het geld van de estafetteloop wordt 
er een school gebouwd. Naast de 
bouw van de school gaat er geld 
naar educatie en voeding. 

Gemeente en FloraHolland delen 
bloemen uit voor Koningsdag
Aalsmeer - Op 18 april heeft Wet-
houder Ad Verburg bloemen uitge-
deeld bij de twee verzorgingshuizen 
in aanloop naar Koningsdag. Flora-
Holland heeft het initiatief genomen 
voor deze leuke actie. Het is leuk om 
mensen die in verzorgingshuizen 
wonen ook bij Koningsdag te be-
trekken. Ook is het leuk om hun wo-
ning op te fleuren. Zowel in Zorg-
centrum Aelsmeer als in Kloosterhof 

werden de bewoners voorzien van 
bloemen. In Kloosterhof deelden 
Monique van Weerdenburg en Arno 
Nieuwstad bloemen uit. In buurge-
meente Amstelveen wordt het Ko-
ninklijk paar ontvangen op Konings-
dag, zaterdag 26 april. Hier kunnen 
inwoners van gemeenten Aalsmeer 
uiteraard ook bij aanwezig zijn. De 
deelnemers beginnen om 11.00 uur 
en van 12.00 tot 13.00 uur loopt het 

Koninklijk paar een route door Am-
stelveen. De Koningsdag krijgt ook 
een Aalsmeer tintje. Nooit eerder 
werd het parcours voor het bezoek 
van de Koninklijke familie op Ko-
ningsdag zo nadrukkelijk met bloe-
men en planten aangekleed. 

FloraHolland is gevraagd om samen 
met een aantal kwekers deze aan-
kleding van het parcours te verzor-
gen in Amstelveen, één van de twee 
gemeenten waar de Koninklijke fa-
milie op de eerste echte Koningsdag 
ontvangen worden.

Wethouder Ad Verburg van Aalsmeer deelt samen met Rianne Fontijn, Ismon-
da Rotgans, Mieke Buis van FloraHolland en Jenneke Kruik van Zorgcentrum 
Aelsmeer bloemen uit voor Koningsdag bij Zorgcentrum Aelsmeer.

In ieder geval zal het parcours in 
Amstelveen zijn aangekleed met 
de prachtige bloemen en planten. 
Op de kruising waar het Koninklijk 
paar uitstapt, staan twee hele grote 
bloemstukken van elk circa 2 meter 
doorsnede. 

De ene bloem heeft een erg Neder-
landse uitstraling met vooral vrolijke 
Nederlandse planten en bloemen 
en verwijst naar de Hollandse Wil-
lem Alexander. Het andere bloem-
stuk bevat veel exotische bloemen 
en planten, zoals de Strelitzia, en 
verwijst naar de Zuid Amerikaanse 
temperamentvolle Maxima.

Hangende tuin
Een onderdeel van het parcours be-
treft een pergola van ruim 50 me-
ter. Hier wordt een hangende tuin 
van zogenaamde ‘hanging baskets’ 
aangebracht, gevuld met kleurrijk 
en vrolijk perkgoed. En deze blij-
ven ook na Koningsdag nog maan-
den hangen. Een mooie aanvulling 
op de wens van de gemeente Am-
stelveen om de groenste gemeen-
te van Nederland te blijven. De han-
ging baskets zijn bovendien erg po-
pulair om tuinen, balkons en stra-
ten mee op te vrolijken. Ze zorgen 
voor kleur, vrolijkheid en blijheid bij 
mensen.

FloraHolland en de kwekers namen 
de eervolle uitnodiging graag aan 
en zijn bevlogen met de voorberei-
dingen bezig. Ook Koningsdag in 
Amstelveen bezoeken? Kijk dan op 
de website www.amstelveen.nl/ko-
ningsdag waarop alle informatie is 
te vinden. Hier is ook een uitgebrei-
de brochure te downloaden. 

Aalsmeer bloemendorp 
aan het water
Aalsmeer - Eindelijk, Aalsmeerse 
ondernemers krijgen steeds meer 
het besef dat Aalsmeer met zijn 
bloemen en water wel degelijk aan-
trekkelijk is voor toeristen. Het ‘Cali-
mero gevoel’ weten zij van zich af te 
werpen en tonen zich als een trotse 
zwaan. Wat verleden jaren nog een 
voorzichtig plan was heeft Constan-
tijn Hoffscholte van het VVV–agent-
schap nu toch gestalte weten te ge-
ven. Hij sprak met de gemeente en 
Aalsmeerse ondernemers die er de 
schouders onder willen zetten. Het 
voorlopige resultaat is een aantrek-
kelijke bloemenroute waaraan ne-
gen bedrijven en organisaties heb-
ben meegewerkt. Een mooi uitge-
voerde brochure (ontwerp Barry 
Touw) zal de toerist, aangemoedigd 
door hotels, VVV Amsterdam, over 
de streep moeten trekken. Dins-
dag 22 april verzamelde zich een 
groep geïnteresseerden in De Oude 
Veiling. Eigenaar Leo van Erp, een 
van de aanjagers, toonde als eer-
ste waar hij voor staat. Zijn Oude 
Veiling straalt steeds meer de sfeer 
van heden en verleden uit. Over de 
gehele ruimte verdeeld worden via 
schermen filmpjes uit vroeger tij-
den en op de toekomst gericht ge-
toond. Marius Dekker, een van de 
sponsors, is blij dat het Aalsmeers 

Erfgoed, dat maar op een plank lag 
verstoffen, nu een weer belangrijk 
gezicht heeft gekregen. Ton Offer-
man, de bedenker en uitvoerder, le-
verde mooi werk want niet alleen 
zijn de beelden leuk voor toeristen 
ook de Aalsmeerders zullen kreten 
van herkenning slaken. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven opende 
met treffende woorden de bijeen-
komst. Hij noemde het een interes-
sante kans voor Aalsmeer om meer 
toeristen naar het bloemendorp aan 
het water te krijgen. De cijfers lie-
gen er niet om hoe interessant toe-
risme ook voor Aalsmeer is. Met een 
omzet van 1.2 miljard in Amster-
dam, zou het niet verkeerd zijn een 
graantje mee te pikken. Goed voor 
de Aalsmeerse economie! Volgens 
Ruud Vismans, eigenaar van The 
Beach, moet er nog veel gebeuren 
maar het vertrouwen van slagen is 
er wel. “De ondernemers moeten el-
kaar wat meer gunnen.” Met de nos-
talgische bus van Maarse & Kroon 
werden een aantal locaties bezocht. 
Even leek het er op dat de bus op de 
hoek van de Dorpsstraat dreigde te 
stranden. Maar de chauffeur toonde 
zijn spierballen en met enig kunst en 
vliegwerk, kon de reis toch vervolgd 
worden op weg naar The Beach. “En 
dan te bedenken dat deze bus vroe-

ger door de Zijdstraat reed”, werd 
er met trots gemeld. Ruud Vismans 
heeft van The Beach iets bijzonders 
weten te maken. Geheel op eigen 
kracht heeft hij het karakter en de 
functie van het gebouw (voormali-
ge bloemenveiling) weten te behou-
den. Twintig jaar stond het gebouw 
leeg en binnen leek het eerder een 
ruïne. Maar Vismans wist 19 jaar 
geleden direct: “Dit is hét!” Terwijl 
nu de liefhebbers van beachvolley-
bal luidruchtig hun calorieën pro-
beren kwijt te raken, tonen de oude 
polygoon filmpjes uit 1926 en 1930 
en de vele archieffoto’s een ander 
hectisch verleden. Bloemen ver-
voerd per fiets of kruiwagen dat wa-
ren nog eens tijden! De tocht werd 
vervolgd naar rozenkwekerij Belle 
Epoque. 1500 Soorten rozen, waar-

onder nog de oude heerlijk ruiken-
de Apothekerroos uit de 15de eeuw, 
zijn hier te vinden. Toeristen zullen 
zo iets nog nooit hebben gezien, het 
moet een belevenis voor hen zijn. 
Na een korte impressie reed de bus 
naar tuincentrum Het Oosten waar 
men voor een prikkie of diep in de 
buidel moet tasten voor planten 
binnen en buiten. De jongere ge-
neratie van het familiebedrijf weet 
wat marktvoering is en hoe zij hun 
klanten en toeristen kunnen ver-
rassen en verwennen. Tot slot werd 
de Historische Tuin bezocht, altijd 
weer een grote trekpleister. In vo-
gelvlucht kreeg men een beeld van 
wat Aalsmeer te bieden heeft. In de 
brochure staan nog diverse andere 
locaties, zoals twee rondvaarten en 
seringenkwekerij Klaas Joren Gzn. 
“Het is er allemaal”, volgens Con-
stantijn Hoffscholte, “Je moet het al-
leen willen zien en doorvertellen.” 
De brochure is te verkrijgen bij het 
VV agentschap en te bekijken op 
www.vvvaalsmeer.nl .

Janna van Zon

Informatieavond zonne-energie 
bij Kreeft & van Wissen
Aalsmeer - Zonnepanelen zijn een 
behoorlijke investering. De keuze 
om zonnepanelen aan te schaffen is 
daarom geen eenvoudige. Kreeft & 
van Wissen snapt dit en wil u hier-
bij helpen. Om dit zo goed moge-
lijk te doen, wordt op maandag 28 
april tussen 20.00 en 22.00 uur een 
informatieavond georganiseerd over 
zonne-energie. Tijdens deze infor-
matieavond kunnen belangstellen-
den in de showroom in de Dorps-
straat terecht voor informatie over 
zonnepanelen en zonneboilers. Wij 
beantwoorden uw vragen en ge-
ven u advies over zonnepanelen, 
waarbij wij kijken naar uw situa-
tie. U kunt direct vrijblijvend advies 
van ons krijgen, als u beschikt over 
de juiste informatie betreffende uw 

woning. Het is echter ook moge-
lijk om deze avond een afspraak te 
maken, zodat één van onze mede-
werkers bij u thuis naar uw situatie 
komt kijken en hier een passend ad-
vies voor geeft”, aldus Kreeft & van 
Wissen. Kreeft & van Wissen geeft 
aan alle klanten die 28 april op de 
informatieavond over zonne-energie 
langskomen een kortingscheque ter 
waarde van 250 euro (geldig bij een 
minimaal bedrag van 2500 euro) 
voor de aanschaf van zonnepane-
len. Deze cheque kunt u inleveren 
als u een offerte wilt laten opstellen 
voor zonnepanelen bij u thuis. “Wij 
verrekenen deze korting in de offer-
te. Profiteer van deze actie en kom 
28 april bij ons langs!”, besluit Kreeft 
& van Wissen.



Zaalvoetbalcompetitie
Veel doelpunten bij ZABO
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd de ZABO zaalvoetbal compe-
titie voortgezet met de 15e speel-
ronde. Beide koplopers wonnen hun 
wedstrijd en blijven gezamenlijk de 
ranglijst aanvoeren. Het vermoeden 
bestaat dat de kampioen van het 
ZABO-seizoen 2013/2014 pas be-
kend gaat worden tijdens de 18e en 
laatste speelronde. Op zaterdag 19 
april was de ZABO competitie uit-
geweken naar de Proosdijsporthal. 
De openingswedstrijd ging tussen 
Amsec Beveiliging en Holex. Het 
team van Amsec Beveiliging boek-
te de tweede zege op rij: Holex werd 
nipt verslagen met 4-3. Vervolgens 
trad Piller Sport aan tegen La Furia 
Roja en dit duel eindigde met de cij-
fers van 8-7. Door deze overwinning 
staat Piller Sport nog steviger in 
het ‘linkerrijtje’. De derde wedstrijd 
was de partij tussen lijstaanvoerder 
Koen Pack en LEMO. Koen Pack ze-
gevierde met 7-3 en pakte drie be-
langrijke punten. Ondanks de ze-
ge verloor Koen Pack deze avond 
(op doelsaldo) de koppositie. Schijf 

Grondboringen speelde tegen Le-
mo Gaat Los en wist wat het moest 
doen. De ploeg wilde winnen en het 
doelsaldo flink opvijzelen. De spe-
lers van Schijf Grondboringen trof-
fen veelvuldig het vijandelijke doel 
en bij het eindsignaal gaf het sco-
rebord 16-2 aan. Door dit resul-
taat heroverde Schijf de kopposi-
tie. Schijf Grondboringen en Koen 
Pack hebben nu beide 38 punten 
uit 15 duels behaald. Het doelsal-
do van Schijf is beter (+62 om +55. 
De laatste wedstrijd van zaterdag-
avond was het duel tussen Polonia 
Aalsmeer en Heemhorst Watersport. 
Einduitslag 
5-5. Huidige stand: Schijf Grondbo-
ringen 15-38, Koen Pack (VVZS) 15-
38, La Furia Roja 15-30, LEMO 15-
26, Piller Sport 15-21, Heemhorst 
Watersport 15-15, Polonia Aalsmeer 
15-14, Holex 15-13, Lemo Gaat Los 
15-11, Amsec Beveiliging 15-9. De 
zaalvoetballers komen nog drie keer 
in actie. Op zaterdag 10 mei (Bloem-
hof), 17 mei (Proosdijhal) en 31 mei 
(Bloemhof).

Top 10 plaatsen Sjoelers 
bij NK individueel
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19 
april vond het NK Sjoelen individu-
eel plaats in Barneveld. Tien sjoelers 
van Sjoelclub Aalsmeer streden in 
de Veluwehal om de prijzen. Helaas 
werden er geen medailles, maar wel 
een aantal top 10 plaatsen behaald. 
Jan Drent en Elly Mensen werden 
kampioen van Nederland. Vermel-
denswaardig is verder nog dat Kees 
Kuypers het Open Toernooi gewon-
nen heeft. De uitslagen per klasse 
waren als volgt: In de hoofdklasse 
Heren A: 7. Cock Tukker, 12. Patrick 
Haring en 14. Albert Geleijn. Hoofd-
klasse Heren B: 21. Wim Eijlers en 

26. Hans van Leeuwen. Hoofdklas-
se Dames A: 19. Tiny Amsing. Klas-
se C: 6. Joke Schagen. Klasse D: 6. 
Petra Houweling en 7. Paul van den 
Berg. Klasse G: 21. Mirjam van den 
Berg. Woensdag 23 april is de laat-
ste competitieavond van het sei-
zoen gespeeld en zijn de clubkam-
pioenen bekend. Op zaterdag 17 
mei zullen de prijzen uitgereikt wor-
den en op vrijdag 25 april is de uit-
reiking van de prijzen van het Inter-
clubtoernooi. Dit alles in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl.

Tafeltenniscompetitie
Goed competitieslot voor 
spelers Bloemenlust 1
Aalsmeer - Ondanks dat degra-
datie niet meer te voorkomen was 
heeft Bloemenlust 1 de competitie 
goed afgesloten. Na een 1-9 neder-
laag in de Bloemhof eerder dit sei-
zoen werd de uitwedstrijd tegen de 
nummer 3 Amsterdam ’78 9 zeer 
onverwachts een ruime 2-8 over-
winning. Bloemenlust begon welis-
waar al met 0-3 aan de wedstrijd te-
gen slechts 2 tegenstanders, maar 
op eigen kracht scoorden de be-
zoekers uit Aalsmeer daar verras-
send nog 5 punten bij. Bart Spaar-
garen en Johan Berk boekten bei-
den 1 enkelspelzege en Frans Ra-
vesteijn wist zelfs beide tegenstan-
ders te verslaan. In het dubbelspel 
waren Bart en Johan goed op dreef 
en wonnen overtuigend. Bloemen-
lust 2 verloor geflatteerd met 2-8 
van het bezoekende HBC 8. Maar 
liefst 4 partijen gingen verloren 
met zeer klein verschil na een be-
slissende vijfde game. De enige en-
kelspeloverwinning werd geboekt 

door Irene Gerritsma met 16-14 in 
de vijfde game. Danny Knol en Pe-
ter Velleman wisten ondanks span-
nende en gelijkopgaande wedstrij-
den helaas geen enkelspel te win-
nen, maar ze schreven gezamenlijk 
wel overtuigend het dubbelspel op 
hun naam. Vanaf september mag 
Bloemenlust 2 weer proberen kam-
pioen te worden in de 5de klasse. 
Bloemenlust 3 is keurig in de mid-
denmoot geëindigd in de 5de klas-
se. Voor de laatste wedstrijd moes-
ten Wim v.d. Aardweg en Dirk Piet 
helaas slechts met z’n tweeën naar 
Volendam en begonnen dus al met 
een 3-0 achterstand tegen het 6de 
team van Victory ’55. Door 2 zeges 
van Wim en 1 van Dirk wisten ze te-
gen de kampioen toch heel knap 
hetzelfde resultaat te halen als in de 
thuiswedstrijd: 7-3. Dirk maakte het 
de sterkste speler van de competi-
tie nog erg lastig om het voor hun 
kampioenschap noodzakelijke be-
slissende punt te scoren.

U14 e HS3 kampioen op 
regionaal basketbaltoernooi
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
het 50 jarig jubileum van Basketball 
Vereniging Aalsmeer vond afgelo-
pen maandag, 2e Paasdag, een bas-
ketbaltoernooi plaats tussen teams 
uit  Amstelveen, Nieuwkoop, Die-
men, Wieringerwerf en BV Aalsmeer. 
Teams waren er van U12 (de aller-
kleinsten) U14, U16 en diverse Seni-
orenteams waaronder ook het Ray-
onteam van BV Aalsmeer. 

De wedstrijden van de junioren be-
gonnen om half elf en er werd ge-
speeld in een hele competitie waar-
bij per wedstrijd 2 keer 11 minuten 
werd gespeeld. In de teams, en ze-
ker die van de allerkleinsten, werd 
geknokt voor elke bal en dat leverde 
prachtige situaties op. Ook bij U14 
en U16 werd er zeer goed gespeeld 
en ook bij hen werd er heftige strijd 
geleverd. Mooie passes, prima doel-

punten en zelfs hele fraaie drie-
punters leidden tot een goed resul-
taat. De teams van U12 en U16 wer-
den 2e in hun poule, U14 werd zelfs 
1e van hun poule en kreeg daarom 
ook de grote beker en heel veel ap-
plaus van de vele toeschouwers.’s 
Middags waren er wedstijden voor 
de senioren waarbij de teams van 
HS1, HS2 en HS3 aantraden tegen 
teams uit Amsterdam, Lisse, Hoofd-
dorp en Purmerend. Hier werd ook 
fel strijd geleverd en werd er goed 
gescoord, maar helaas kwamen de 
HS1 niet verder dan de 2e plaats en 
HS 2 werd 3e in hun poule. Maar 
succes was er voor HS3 die met he-
le goede wedstrijden eindigde op de 
1e plaats en zij kon trots de beker 
mee naar huis nemen. Al met al was 
het een heel geslaagd toernooi met 
succes bij zowel de junioren als de 
senioren teams 

Biljarten bij Apollo
Theo Tereehorst clubkampioen 
De Kwakel – Halverwege de com-
petitie was Theo Tereehorst ook al 
winterkampioen bij biljartclub Apol-
lo. Hij wist het tweede deel even-
eens winnend af te sluiten en mag 
zich nu clubkampioen noemen. Met 
537 punten wist hij Henk Helmig en 
Edy van den Berg met respectieve-
lijk 520 en 516 punten achter zich te 
houden. Tot op de laatste speeldag 
kon er daarom nog van alles veran-
deren in de stand. Bob Buskens, de 
man die elke keer weer zijn uiterste 
best doet, legde beslag op de poe-
delprijs.

Marchel Paul ging met de beker 
van de procentueel hoogste serie 
(13) van het seizoen naar huis. Dit is 
48,15 %. De kortste partijen waren 
voor Henk Siecker en Simon Wijn-
berg. Ieder in 13 beurten. De Run-
ner-up cup is een prijs voor dege-

ne die het best zijn gemiddelde be-
naderd of zelfs hoger dan zijn ge-
middelde heeft behaald. Deze wis-
selbeker is net als vorig jaar door 
Piet Hooyman in de wacht gesleept. 
De laatste 17 weken van dit seizoen 
wordt er om de Hein Pieterse bo-
kaal gestreden. Hein Pieterse was 
een gewaardeerd oud voorzitter. Om 
die reden is er een bokaal naar hem 
vernoemd. Op 20 augustus gaat het 
seizoen 2014–2015 weer van start.
De biljarters van Apollo hopen ech-
ter nu al nieuwe leden te mogen be-
groeten in ’t Fort van de Kwakel. Ge-
speeld wordt er op woensdagmid-
dag van 12.30 tot 17.00 uur. Bij Apol-
lo hoeft men niet heel goed te kun-
nen biljarten. Gezelligheid speelt 
de boventoon, maar er is natuurlijk 
ook een gezonde spanning om par-
tijen te winnen. Inlichtingen: 0297–
564214 of 06-20656631.

Dammers sluiten geslaagd 
seizoen feestelijk af
De Kwakel - Met een eclatante 7-1 
overwinning op hekkensluiter Zaan-
dam heeft K&G haar seizoen afge-
sloten. Hierdoor eindigden de Kwa-
kelse dammers op een zeer verdien-
stelijke vierde plaats in de hoofd-
klasse. Nog nooit zo hoog volgens 
Rene de Jong die op de afsluiten-
de feestavond de prijzen uit deel-
de. Wim Keessen werd daarbij tot 
kampioen gekroond, Adrie Voorn 
werd tweede en Piet Terlouw zeer 
sterk derde. Piet kreeg daarbij hulp 
van Kees Harte die concurrent Rob 
Broekman versloeg, zo steeg Kees 
ook nog naar een hoge vijfde plek. 
De Cor van Zaal prijs ging op het 

nippertje naar Adrie, die sportief re-
vanche op Wim nam in de alles be-
slissende laatste partij. Wim ont-
ving naast zijn kampioensbeker ook 
een beker voor de topscoorder van 
het eerste team, die eer van twee-
de team kwam Leo Hoogervorst toe. 

Leo kwam nogmaals aan bod voor 
een fraaie ruiker ter ere van zijn 65 
jarig lidmaatschap. Maandagavond 
is nog gestreden om de sneldamti-
tel. Voor nu gaan de borden en ste-
nen weer voor even in de kast. Na 
de kermis maakt K&G zich dan op 
voor de volgende stap naar haar 
honderd jarig jubileum.

Herdenkings-
concert KCA

Aalsmeer - Op zondag 4 mei orga-
niseert KCA een herdenkingscon-
cert in de Doopsgezinde kerk. Jood-
se componisten die slachtoffer wer-
den van het nazi-regiem staan cen-
traal in dit Herdenkingsconcert van 
fluitiste Eleonore Pameijer en pia-
nist Marcel Worms. Hun muziek uit 
de jaren dertig en veertig is zeer 

Schepping in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Waar is God of het 
spirituele te vinden in de moderne 
kunst? Hoe brengen kunstenaars 
de verhouding tussen hemel en 
aarde in beeld? Die vragen werden 
beantwoord in een kunstkijkles in 
het Oude Raadhuis. Leerlingen van 
de Jozefschool werkten mee aan de  
wandschildering van zeven meter 
van Loes Groothuis over de schep-
ping. Het is uniek dat deze kunste-
nares ruimte geeft aan kinderen om 
aan haar schepping verder te wer-
ken. De schepping van de wereld 
is een belangrijk thema in de kunst 
en werd vaak uitgebeeld in schil-
derkunst, beeldhouwkunst en ge-
brandschilderde ramen in gotische 
kerken, maar nu dus ook op de gro-
te wand van het Oude Raadhuis! De 
komende weken komen nog meer 

kinderen naar de tentoonstelling 
om dieren, bloemen, bomen, de zon 
en de maan toe te voegen aan het 
kunstwerk van Loes Groothuis en 
‘kunstwijzer’ te worden dankzij de 
les van Annefie van Itterzon. Uiter-
aard worden ook volwassenen uit-
genodigd een kijkje te komen ne-
men in de gemeentelijke expositie-
ruimte in de Dorpsstraat 9. Open ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De expo-
sitie ‘Koppelingen’ is zien tot en met 
4 mei. Vanaf 8 mei presenteert KCA 
een nieuwe expositie: Ditmaal zul-
len de wanden van het Oude Raad-
huis opgevrolijkt worden met wer-
ken van de Nederlandse Kring van 
Tekenaars. Kijk voor meer informa-
tie op de website: www.kunstencul-
tuuraalsmeer.nl

aansprekend en melodieus, en had 
vaak invloeden van de toenertijd 
zeer populaire jazzmuziek. 

Er zullen werken klinken van onder 
meer Leo Smit (1900-1943), Rosy 
Wertheim (1888-1949), Nico Rich-
ter (1915-1945) en Dick Kattenburg 
(1919-1944). Het KCA concert be-
gint zondag 4 mei om half vier en de 
Doopsgezinde kerk is te vinden in 
de Zijdstraat 55. Losse kaarten kos-
ten 15 euro en zijn vanaf drie uur 
verkrijgbaar aan de zaal.

Aanmelden kan vanaf vandaag
Buitenspeeldag op 11 juni
Aalsmeer - Ook dit jaar slaan 
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, Veilig Verkeer Neder-
land, Scouting Nederland, Jantje 
Beton en Nickelodeon de handen 
ineen en organiseren op woens-
dag 11 juni de Buitenspeeldag. 
De initiatiefnemers roepen ge-
meenten, ouders, buurtbewoners, 
scholen, belangenorganisaties en 
het verenigingsleven op om in hun 
buurt een leuk en actief program-
ma voor kinderen te organiseren. 
Inschrijven kan vanaf vandaag via 
www.buitenspeeldag.nl.

Met de Buitenspeeldag willen de 
initiatiefnemers kinderen stimu-
leren om lekker buiten te spelen. 
Buitenspelen is meer dan alleen 
leuk: buitenspelen is héél goed 
voor kinderen! Juist in een tijd 
waarin 80 procent van de kinde-
ren onvoldoende beweegt, houdt 
buitenspelen hen spelenderwijs in 
beweging. 
Onderzoek toont aan dat kinde-
ren die meer buitenspelen meer 
bewegen en aantoonbaar min-
der overgewicht hebben. Ook be-
vordert buitenspelen de mentale 
en sociale ontwikkeling van kin-
deren. In 2013 werden tijdens de 

Buitenspeeldag op ruim 1200 lo-
caties, in vrijwel elke gemeente, 
buitenactiviteiten voor kinderen 
georganiseerd. Voor veel kinde-
ren is de Buitenspeeldag dé kans 
om in hun buurt een zeepkisten-
race te houden, de straat om te to-
veren tot spellencircuit, hutten te 
bouwen of een klimwand te be-
klimmen. De initiatiefnemers ho-
pen ook dit jaar op een groot aan-
tal aanmeldingen van spetterende 
buitenactiviteiten.  

Op de website www.buitenspeel-
dag.nl kunnen onder andere ge-
meenten, buurtgroepen, vereni-
gingen, scholen, ouders en kinde-
ren zich vanaf vandaag aanmel-
den. Hier vinden zij nuttige infor-
matie voor de organisatie van lo-
kale activiteiten tijdens de Buiten-
speeldag. 

Zo zijn er op deze website draai-
boeken, promotiematerialen en 
vele tips te vinden, bijvoorbeeld 
over het aanvragen van vergun-
ningen, het vinden van financie-
ring en het betrekken van kinde-
ren en lokale jeugdclubs bij de or-
ganisatie van activiteiten tijdens 
de Buitenspeeldag.
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