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DEZE WEEK:

 Dodenherdenking

 Lintjesregen Aalsmeer: 
Acht Koninklijke 
onderscheidingem 

 De Schinkel en de 
Bevrijding

KORT NIEUWS:

donderdag 1 t/m  zondag 4 mei

1e jeans 29,95 
2e jeans 10,-Kids jeans

1e jeans 49,95

1e jeans 59,95

1e jeans 69,95

2e jeans voor 10,-

2e jeans voor 20,-

tafel 1: ltb/jacK&jones/only/cars

tafel 2: ltb/petrol/levi’s/only/jacK&jones

tafel 3: g-star/diesel/pme

2e jeans voor 30,-

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

Zonnepanelen?
Onvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Deze zondag geopend
van 16.00 - 19.00 uur
(i.v.m. dodenherdenking)

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

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.
Na vier maanden verkering, de huwelijksboot in

Piet en Tine Hooiveld maar 
liefst 65 jaar getrouwd!
Aalsmeer - Een huis vol visite had-
den Piet en Tine Hooiveld afgelo-
pen maandag 28 april. Alle kinde-
ren waren op bezoek ter gelegen-
heid van het 65 jarig huwelijk van 
dit paar en omdat het vakantie is, 
werden ook stoelen bezet door en-
kele kleinkinderen. Maar natuurlijk 
was een stoel vrij gehouden voor 
burgemeester Jobke Vonk-Vedder, 
die op de koffi e kwam met bloe-
men en een kopie van de origine-
le trouwakte. Naast deze persoon-
lijke felicitaties heeft het paar een 
gelukwens ontvangen van de Ko-
ning, konden zeker 100 felicitatie-
kaarten op het dressoir uitgestald 
worden en lijkt het in huis wel een 
bloemenwinkel. 

De viering van het lange huwelijk 
van Piet en Tine begon zondag 27 
april (offi ciële trouwdag in 1949) in 
de kerk met een felicitatie, applaus 

Nieuw evenement in bloemendorp: 
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - In opdracht van de 
gemeente is onlangs de brochu-
re Aalsmeer Flower Village ver-
schenen. Door verschillende loca-
ties rond het thema bloemen geza-
menlijk te presenteren, worden be-
zoekers uitgenodigd langere tijd in 
Aalsmeer door te brengen. 

Het enthousiasme van ondernemers 
en toeristische organisaties heeft er 
toe geleid dat, in aansluiting op de 
brochure, een nieuw publiekseve-
nement wordt opgezet: Aalsmeer 
Flower Festival. Dit gaat plaatsvin-
den in het weekend van 21 en 22 ju-
ni. Aalsmeer Flower Festival speelt 
zich af op acht à tien locaties ver-
spreid over het dorp. Tijdens het 
weekend zijn hier, naast de regulie-
re bezienswaardigheden, tal van ex-
tra activiteiten, zoals workshops, de-
monstraties en rondleidingen. Over 
het programma van het fl owerfesti-
val wordt de komende weken meer 
bekend gemaakt. Diverse organisa-

ties hebben hun medewerking toe-
gezegd, waaronder de Historische 
Tuin, het Boerma Instituut, De Ou-
de Veiling en The Beach (Bloemen-
lust). Er wordt tevens samengewerkt 
met KMTP Groei & Bloei als orga-
nisator van het Open Tuinen Week-
end. Bewust is gekozen voor een 
weekend waarin meerdere evene-
menten in Aalsmeer plaatsvinden. 
Op zaterdag 21 juni staan ook de 
Junior Pramenrace, het Bruggen-
festival in Aalsmeer-Oost en Plas-
pop op het programma. Deze acti-
viteiten maken Aalsmeer dit week-
end tot een bruisend geheel. Door 
het programma hier op af te stem-
men hoopt Aalsmeer Flower Festi-
val een breed publiek naar het dorp 
te halen. Voor vragen over Aalsmeer 
Flower Festival kan contact opgeno-
men worden met Cor Zomer, evene-
mentencoördinator van de gemeen-
te via 06-24259695 of met Constan-
tijn Hoffscholte van het VVV-agent-
schap Aalsmeer via 06-26070202. 

Auto te water na botsing
Aalsmeer - Om tien voor elf in de 
ochtend van zondag 27 april heeft 
een botsing plaatsgevonden op 
de Oosteinderweg, nabij de Ou-
de Spoordijk. Door nog onbeken-
de oorzaak raakte een 27 jarige be-
stuurder van een groene Audi met 
buitenlands kenteken een wagen, 
die langs de weg geparkeerd stond. 
De klap was zo hard dat de wagen 
in de sloot belandde. Beide auto’s 
raakten zwaar beschadigd. De be-
stuurder van de Audi liep verwon-
dingen op, maar is wel zelf uit de 
auto geklommen. Alle hulpdiensten 
zijn ter plaatse geweest. Medewer-

kers van de ambulance wilde de be-
stuurder behandelen aan zijn ver-
wondingen, maar de man weiger-
de mee te werken. Omdat de man 
toch eerste hulp nodig had, heb-
ben agenten de man geboeid. Hij is 
vervolgens onder politiebegeleiding 
vervoerd naar het ziekenhuis. Na 
onderzoek mocht hij weer naar huis. 
Mogelijk heeft de man te hard gere-
den waardoor hij de macht over het 
stuur heeft verloren. Er is een bloed-
proef afgenomen, omdat vermoed 
werd dat de 27 jarige (teveel) alco-
hol had gedronken.
Foto: Ronald van Doorn.

en bloemen. De maandag startte 
met een aubade door Sursum Cor-
da en daarna zijn Piet en Tine de 
hele dag fl ink in het zonnetje ge-
zet en verwend door familie, vrien-
den en medebewoners van het ap-
partementencomplex op het Polder-
meesterplein. Het geheim van dit 
lange 65 jarige huwelijk? Misschien 
wel het bordje in de gang met de 
tekst ‘Er is niets beter in de trouw 
als liefde tussen man en vrouw’. 
Niet het originele bordje, verklapt 
de bruid. Die is kapot gevallen. Op 
een markt kwam het stel bij toe-
val hetzelfde bordje tegen en zon-
der twijfel werd deze dierbare aan-
koop gedaan. Het was tot slot een 
geschenk van de moeder van Piet, 
die op vrij jonge leeftijd helaas is 
overleden. Toen ook de vader van 
Piet overleed, besloten de twee, na 
slechts vier maanden verkering, in 
het huwelijk te treden. In het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat werden 
zij in het echt verbonden door de 
bekendste ambtenaar van de bur-
gerlijke stand vroeger, de heer Den 
Braber. Tine Mulder, haar meisjes-
naam, was toen net 20 jaar. 

Altijd aan het werk
Ontmoet hebben Piet en Tine elkaar 
op een mooie zondagmiddag op de 
brug in Cruquius. Ze fi etsten elkaar 
tegemoet. Zij fi etste met een vrien-
din en hij kwam voorbij. Hij ging uit-
eindelijk niet voorbij, maar bleef en 
dit is nu alweer 65 jaar en 4 maan-
den geleden. De twee hebben ve-
le jaren gewoond aan de Legmeer-
dijk. Piet is bloemist en hovenier ge-
weest, had thuis een rozenkasje en 
een grote groentetuin. “Het was al-
tijd aan het werk”, vertelt Tine, die 
zelf vroeger veel deed aan breien 
en haken en zich altijd ontfermd 
heeft over de kinderen. Drie in to-

taal, een dochter en twee zoons. En 
inmiddels hebben de nu 85 jarige 
Tine en 90 jarige Piet zeven klein-
zoons, twee achterkleinzonen en na 
62 jaar kwam de eerste achterklein-
dochter ter wereld. Het stel woont 
nu een kleine vier jaar in Oostein-
de na 32 jaar gewoond te hebben 
in Amstelveen, aan de Rembrandt-
weg. “We wilden graag terug naar 
Aalsmeer. In het zorgcentrum kon-
den we niet terecht. Wel in de toen 
in aanbouw zijnde appartemen-
ten voor 50-plussers op het Polder-
meesterplein. We hebben ons inge-
schreven en de woning gekregen. 
We waren met een week gewend. 
Hier gaan we niet meer weg”, aldus 
het echtpaar Hooiveld vastberaden. 
Aan de verschillende activiteiten in 
het complex doet het stel overigens 
niet mee. “Ik hou niet van spelle-
tjes”, zegt Piet volmondig. “We heb-
ben elkaar nog. Wel goed dat er van 
alles georganiseerd wordt hoor, er 
zijn er hier diverse bewoners alleen.” 

Uitstapjes met zoon
Zowel Tine als Piet hebben zich hun 
hele leven verplaatst op de fi ets, 
beiden hebben geen rijbewijs. Wel 
stappen ze eens in de veertien da-
gen in de auto bij hun zoon. Hij 
neemt ze mee op een dagje uit en 
de route gaat steevast over smal-
le landweggetjes. “We reizen door 
het hele land”, zeggen Tine en Piet. 
“Laatst zijn we nog in Apeldoorn 
geweest.” Het is duidelijk, van de-
ze reisjes genieten beiden met volle 
teugen. Ze kijken er naar uit, maar 
vinden het ook heerlijk om lekker 
thuis te zijn. Een gelukkig stel dat 
nog volop geniet van wat het leven 
hen biedt. Profi ciat, nog veel fi jne 
jaren samen!

Door Jacqueline Kristelijn

Hennepkwekerij 
in schuur
Aalsmeer - Op woensdag 
23 april heeft de politie rond 
vijf uur in de middag een in-
val gedaan bij een perceel aan 
de Legmeerdijk. Het vermoe-
den bestond dat in de schuur 
een hennepkwekerij werd ge-
houden. Agenten troffen geen 
personen aan. Echter, om-
dat een sterke hennepgeur uit 
de schuur kwam, werd beslo-
ten de deur te verbreken. Hier 
werd inderdaad een hennep-
kwekerij aangetroffen. Zonder 
planten overigens, want deze, 
85 in totaal, bleken recent ge-
knipt te zijn. De henneptoppen 
vonden agenten terug in twee 
droogkasten. Twee personen 
zijn als verdachten opgeroepen 
door de recherche om gehoord 
te worden. Alle goederen zijn 
op last van de Offi cier van Jus-
titie vernietigd. 

Goed verloop 
Koningsdag
Aalsmeer - Ook de politie kijkt 
terug op een prima verlopen 
eerste Koningsdag in de ge-
meente. De Koningsnacht is 
zonder ongeregeldheden ge-
vierd en ook alle festiviteiten 
zowel overdag als in de avond 
op 26 april kenden nagenoeg 
alleen vrolijke gezichten en ge-
zellige momenten. 

Getuigen vecht-
partij gezocht!
Aalsmeer - Op zaterdag 26 
april heeft rond zeven uur in de 
avond een vechtpartij plaats-
gevonden voor een horecage-
legenheid op de hoek Chrysan-
ten- met de Weteringstraat. In 
verband met Koningsdag werd 
op straat feest gevierd. Tijdens 
de vechtpartij is een 39 jarige 
man uit Aalsmeer zwaar mis-
handeld. Het slachtoffer heeft 
behoorlijk letsel aan zijn oog, 
veroorzaakt door glas. Naar de 
exacte oorzaak van de vecht-
partij wordt onderzoek gedaan. 
De politie hoopt dat getuigen, 
die meer kunnen vertellen en 
hebben gezien, zich melden 
via 0900-8844, eventueel ano-
niem via 0800-7000. De 39 ja-
rige Aalsmeerder is zelf ter be-
handeling naar het Spaarne 
ziekenhuis gereden.

78 Jarige onwel 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op zaterdag 
26 april rond half tien in de 
avond is een 78 jarige man 
uit Aalsmeer onwel geworden 
op de Stommeerweg. In eer-
ste instantie werd gedacht dat 
de man gereanimeerd moest 
worden in verband met hart-
klachten. Hartfalen was het 
niet, maar de 78 jarige was 
behoorlijk niet lekker. Geluk-
kig wel aanspreekbaar om zijn 
klacht te kunnen verduidelij-
ken. Ter plaatse is de inwoner 
behandeld door medewerkers 
van de ambulancedienst. Een-
maal stabiel is hij per ambulan-
ce naar het VU-ziekenhuis ge-
bracht. 

GewijziGde 
openinGstijden

 in mei
zie paGina 6
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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
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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

Joodse componisten staan centraal
Herdenkingsconcert in 
de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Joodse componisten 
die slachtoffer werden van het na-
zi-regiem staan centraal in het Her-
denkingsconcert van fluitiste Ele-
onore Pameijer en pianist Marcel 
Worms in de Doopsgezinde Kerk 
op zondag 4 mei. Hun muziek uit 
de jaren dertig en veertig is zeer 
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 Richter (1915-
1945) en Dick Kattenburg (1919-
1944). Leo Smit was van Portu-
gees-joodse afkomst. Hij studeerde 
aan het Amsterdams Conservatori-
um piano en vervolgens composi-
tie bij Bernard Zweers en Sem Dres-
den. Enkele jaren later voerde het 
Concertgebouworkest Leo Smits 
werk ‘Silhouetten’ uit. Op 12 februa-
ri 1943 voltooide hij een meesterlij-
ke sonate voor fluit en piano. Op 27 
april 1943 werd Leo Smit op trans-
port gesteld naar Sobibor, waar hij 
op 30 april is omgebracht. Dick Kat-

tenburg werd slechts 24 jaar. In de 
oorlog had hij, zelfs nog tijdens de 
onderduik compositieles van Leo 
Smit. Onlangs werd een hele stapel 
van zijn composities teruggevonden 
op een zolder. In 1941 deed hij nog 
Staatsexamen in Den Haag bij Wil-
lem Pijper, voor theorie en viool. Om 
te ontkomen aan deportatie moest 
Dick Kattenburg onderduiken, op 5 
mei werd hij toch opgepakt. Op 19 
mei 1944 werd hij naar Auschwitz 
getransporteerd, waar hij in de pe-
riode tussen 22 mei en 30 septem-
ber 1944 om het leven kwam. Ni-
co Richter werd in 1915 geboren 
te Amsterdam, in een niet-religieus 
joods gezin. Al jong kreeg hij viool-
les. Zijn compositietalent openbaar-
de zich vanaf zijn dertiende. Later 
nam Richter directielessen bij de di-
rigent Hermann Scherchen, een be-
langwekkend promotor van nieu-
we muziek. Politiek bewust, raak-
te hij vroeg betrokken bij het verzet. 
In 1942 werd hij gearresteerd. Na 
een lange lijdensweg kwam Richter 
in 1945 doodziek terug uit het con-

Zondag 4 mei

Cursus ‘Omgaan 
met dementie’ 
Aalsmeer - Mantelzorg Steunpunt 
start een cursus ‘Omgaan met De-
mentie’. Deze cursus is voor partners 
en kinderen (woonachtig in Amstel-
land ende Meerlanden) van een de-
menterende. De dementeerde kan 
thuis wonen of in een verpleeg- of 
verzorgingshuis. Naast informatie 
over dementie krijgen de deelne-
mers volop gelegenheid voor het de-
len van ervaringen. De cursus start 
op dinsdag 13 mei, is van 10.30 tot 
12.30 uur, bestaat uit 6 wekelijkse 
bijeenkomsten en een terugkombij-
eenkomst en vindt plaats in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12. Aan-
melden kan tot 2 mei. Neem voor 
meer informatie, kosten en aanmel-
ding contact op met het Mantelzorg 
Steunpunt via mantelzorg@mantel-
zorg-steunpunt.nl of 0900-1866.

Herdenking in 
het Lichtbaken
Rijsenhout - Zondagavond 4 
mei van 18.30 tot 19.15 uur is 
er voorafgaande aan de her-
denking bij het monument aan 
de Leimuiderdijk een bijeen-
komst in het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg. De heer 
v.d.Linde, die 17 jaar was toen de 
oorlog uitbrak, zal vertellen wat 
hij heeft meegemaakt in die tijd 
in de omgeving van Rijsenhout 
en zo de geschiedenis dichterbij 
ons brengen. Allen, jong en oud, 
hartelijk welkom!

Nieuwe vrijwilliger(s) gezocht!
Gemeente wordt schoner, minder 
zwerfvuil door Ernst en Rob
Aalsmeer - De gemeente wordt 
schoner, het aantal vuilniszakken 
dat Ernst en Rob wekelijks vullen 
is gedaald van zeven naar drie. Dat 
is mooi, dus allemaal hartelijk dank 
voor jullie bijdrage. Dat geldt na-
tuurlijk ook voor de afdeling groen-
beheer die dit voorjaar al vroeg 
is gaan schoffelen en daarbij het 
zwerfvuil mee afvoert. 
En de mensen die onlangs of al eer-
der zijn begonnen met het schoon 
houden van een eigen gebiedje, zo-
als Marian van Houwelingen die 
het Seringenpark bijhoudt, Wen-
ny Combee en Jenneke de Jong die 
al wandelend een tas vol afvoeren. 
Natuurlijk ook niet te vergeten alle 
jongere fietsers en oudere automo-
bilisten die hun afval nu her en der 

Aalsmeer - Zondagavond 4 mei 
wordt om 19 uur een korte oecu-
menische herdenkingsdienst ge-
houden in de Doopsgezinde Ge-
meente. Pastor Loek Seeboldt van 
de Karmelparochie gaat in deze 
viering voor en Theo Valk bespeelt 

het orgel. De viering met als the-
ma: ‘Vrede geef je door’ is voor-
bereid door de liturgiegroep van 
de Raad van Kerken Aalsmeer. Na 
afloop is er gelegenheid deel te 
nemen aan de herdenkingsplech-
tigheid bij het gemeentehuis. 

Herdenking bij Propellor
Kudelstaart - Naast de officiële gemeentelijke dodenherdenking 
zondag 4 mei bij het monument bij het gemeentehuis organiseert de 
Dorpsraad Kudelstaart een herdenking bij het Propellor monument in 
de Schweitzerstraat. 

Programma 
19.35 uur:  Welkomstwoord en toespraak door Robert Uytenbogaardt 
 namens Dorpsraad Kudelstaart. Voordracht door 
 leerlingen O.B.S. Muziek door Aalsmeers Harmonie 
 onder leiding van Rens van Leeuwen. 
 Voordracht door kinderen uit Kudelstaart
19.45 uur: Toespraak door Richard Buskermolen, afgevaardigde 
 gemeente Aalsmeer.
19.50 uur: Muziek door Aalsmeers Harmonie, de Taptoe.
20.00 uur Twee minuten stilte. Gevolgd door het Wilhelmus 
 en de kransleggingen.

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.
- Oosteinderweg: Cyperse kat met goudkleurig en zwart. De kat heeft een 

bandje om van de Dierenbescherming.
- Zandoogjestraat: Ongecastreerde cyperse kater met wit.
- Mendelstraat: Dwerg konijntje. Haaskleurig bruin.

dag 10.30u. euch.viering met L. See-
boldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woord-communieviering met M. van 
Zoelen, mmv Soli Deo Gloria. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk euch.viering met 
L. Seeboldt. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat. Zondag 10u. leesdienst 
met mw. Marjan van der Veen. Tevens 
10u. tienerdienst.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maandag 5 
mei 20u. bijeenkomst met drs. Gordon 
van Veelen.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 6 
mei 20u. Thema: Studies uit het Luk-
as-evangelie met H.B. Slagter, 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. Zondag 
10u. dienst met ds. Jan Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuterdienst. 
Donderdag 8 mei Leerhuis om 20u. in 
Open Hofkerk.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. met ds. H. 
Fahner.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst met 
ds. Gabe Hoekema. Collecte voor 
Broederschap Indonesië. Opvang al-
lerkleinsten en zondagsschool. Om 
19u. herdenkingsdienst in kader do-
denherdenking met pastor Louk See-
boldt.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten 
om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Pope-
ring. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag om 10u. dienst met ds. H. Poot uit 
Oosternieland. Organist: W. Spaarga-
ren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met kand. L. Hoft-
ijzer, Hardinxveld. Organist: Maarten 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels. Spreker 
Martijn Piet. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. Om 19u. 
Baan 7 jongerendienst. Spreker: Dani-
el Hoogteijling.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten om 
10.00 uur met ds. A. Beeftink uit Kam-
pen en 16.30 uur met kand. J.A. Knol 
uit Oegstgeest. Om 18.30u. Dodenher-
denking 4 mei. 10.00 uur met ds. A. 
Beeftink uit Kampen en 16.30 uur met 
kand. J.A. Knol uit Oegstgeest.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Donder-

Herdenking bij Hell’s Fury
Aalsmeer - Het bestuur van wijkoverleg Oost organiseert op zondag 4 
mei ter herdenking aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog een 
herdenkingsbijeenkomst, waarvoor iedere belangstellenden welkom is. 
De herdenkingsplechtigheid vindt plaats bij het monument Hell’s Fu-
ry aan het plantsoen aan de H. Buismalaan (schoolmeestersbuurt). De 
Hell’s Fury is het gedenkteken ter nagedachtenis aan het op deze plek 
op 13 december 1943 neergestorte vliegtuig met deze naam van de 
Amerikaanse luchtmacht en haar bemanning.

De plechtigheid kent het volgende programma:
19.15 uur: Inloop met muziek.
19.30 uur:  Aanvang plechtigheid met muziek.
19.35 uur:  Kort woord van welkom door het bestuur 
 van wijkoverleg Oost, gevolgd door muziek.
19.45 uur:  Toespraak door de heren Job Kluis en Dirk Stoker, 
 leden van de gemeenteraad, namens het 
 gemeentebestuur van Aalsmeer, gevolgd door muziek.
19.58 uur:  Kort gedicht.
19.59 uur:  ‘The Last Post’.
20.00 uur:  Twee minuten stilte gevolgd door het Wilhelmus 
 en kransleggingen.
 De muziek wordt verzorgd door mannenkoor Con Amore 
 in samenwerking met Sursum Corda. Con Amore zal 
 enkele koorwerken à cappella zingen. 
 Het wijkoverleg Oost heet u van harte welkom!

Oecumenische Herdenkingsdienst

Herdenking op 4 mei 
Aalsmeer - De gemeente organiseert op zondag 4 mei een herden-
kingsbijeenkomst voor de Nationale Herdenking van de gevallenen in 
de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst start om 19.45 uur bij de ge-
denksteen voor de gevallenen bij het gemeentehuis. 

Programma:
18.00 uur:  Halfstok hangen van de vlaggen 
 (deze blijven ook na de algemene stilte halfstok 
 hangen tot zonsondergang).
19.35-19.45 uur:  Muziek van muziekvereniging Flora.
19.40 uur:  Aankomst stoet: burgemeester, nestor van de 
 gemeenteraad, het seniorenplatform namens de 
 ouderen van Aalsmeer, leerlingen van PCBS De Brug 
 en OBS Zuidooster namens de jongeren van 
 Aalsmeer en de familieleden van de gesneuvelden.
19.45-20.00 uur:  Luiden van alle kerkklokken.
19.45-19.59 uur:  Gedichten leerlingen en toespraak burgemeester.
19.59-20.00 uur:  Taptoe signaal.
20.00-20.02 uur:  Algemene stilte. 
20.02 uur:  Eerste couplet van het Wilhelmus.
20.03 uur:  Loslaten van de vredesduiven. 
20.04 uur:  Kranslegging door de gemeente, de senioren 
 en de jongeren. 
 De kransen worden aangegeven door de scouts van 
 de Scouting Wiol & Willem Barendsz groep Aalsmeer.
20.05 uur: Gelegenheid tot het leggen van bloemen door 
 familieleden van de gesneuvelden en andere 
 belangstellenden, onder muzikale begeleiding 
 van Flora.
Rond 20.15 uur:  Einde programma. De gemeente verzoekt iedereen 
 om tijdens de algemene stilte de bezigheden te 
 staken, stil te staan en geluiden te vermijden. 

in een prullenbak deponeren. Het 
zijn overigens de laatste rondjes 
voor Rob Ooievaar. Hij gaat in ju-
ni verhuizen naar Rhenen. Rob zou 
heel graag een nieuwe begeleider 
hebben om door te kunnen gaan 
met op opruimen van zwerfvuil. 
Nieuwe vrijwilliger(s) kunnen con-
tact opnemen met Ernst van Rijssel 
via 0297-340278 of met Ons Twee-
de Thuis via 06-30257358. Waar 
Rob en Ernst absoluut niet van hou-
den tot slot: Hondendrollen in plas-
tic zakjes en flessen zonder statie-
geld. En waar ze tevreden over zijn: 
De opgeruimde hangplekken in 
Oosteinde. “Nu wij diverse plekken 
hebben opgeruimd blijken ze rede-
lijk schoon te blijven. Wie daarvoor 
zorgt weten we natuurlijk niet, maar 
wel heel fijn dat het gebeurt. Alleen 
de hangplek op het terrein van de 
Bloemhof, dat kan beter”, besluiten 
de vrijwillige schoonmakers.

centratiekamp Dachau. In augustus 
1945, stierf hij. Rosy Wertheim werd 
op 19 februari 1888 in Amsterdam 
geboren als telg uit een bekend 
Amsterdams bankiersgeslacht. Na 
het behalen van het diploma van de 
Nederlandse Toonkunst Vereniging 
studeerde zij harmonie en contra-
punt bij Bernard Zweers en Sem 
Dresden. Na omzwervingen via We-
nen (1935) en New York (1936) ves-
tigde Rosy Wertheim zich in 1937 
opnieuw in Nederland. Als onder-
duiker overleefde zij de oorlog, maar 
zij werd later ziek en heeft niet meer 
gecomponeerd. Vanaf 1945 gaf zij 
les aan de Muziekschool te Laren, 
de plaats waar zij overleed op 27 
mei 1949.
Het KCA concert begint op zon-
dag 4 mei om half vier in de Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat 55. Losse 
kaarten kosten 15 euro en zijn van-
af drie uur verkrijgbaar aan de zaal.



Muziek
Vrijdag 2 mei:
* Kinderdisco voor 4-12jr. in Feeste-
rij de Bok, Dreef van 19 tot 20.30u.
* Friday Night party met dj Ruan in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 3 mei:
 * Estafette-dj v/a 16.30u. en Praam-
party met dj Yoeri v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat.
* Jiggle ‘n jazz met pianist Jasper 
van der Schaaf in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.
* Dance-feest 30+ De Avondklok in 
Crown Studio’s v/a 22u.
Zondag 4 mei:
*Herdenkingsconcert KCA met fluit 
en piano. Centraal staan Jood-
se componisten. In Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 v/a 15.30u.
* Optreden Rietveld Band in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 16u.
* Vrienden van Jazz met Sweet & Co 
in Oude Veiling, Marktstraat, 15.30u.
* Optreden De Brulboeien bij RKdes, 
Wim Kandreef v/a 16u. 
Vrijdag 9 mei:
* Concert U2 NL in Crown Theater, 
Van Cleeffkade v/a 20u.
Zaterdag 10 mei:
* Erik Verweij trio featuring Mor-
ris Kiphuis. Jazz in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.
* Benefietavond voor bouw kerk-
toren Rijsenhout met koor To the 
Point, Concertina’s en Rietveld Band 
in Feesttent, Konnetlaantje, 20.30u.
Zondag 11 mei:
* Philip Paar brengt Tour de Toon in 
De Oude Veiling. Uitverkocht.
* Exclusief bij Bob en Gon met op-
treden Mariska van Kolck in Crown 
Theater v/a 15u.
* Moederdagconcert ‘Lieve Mama’ 
LA The Voices in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 19.30u.

Films
Vrijdag 2 mei:
* Kindermatinee met film in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 13.30u.
Woensdag 7 mei:
* Zinn Inn filmavond in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.
T/m 11 mei:
* Dagelijks, diverse films voor alle 
leeftijden in in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade. Nieuw: Muppets Most 
Wanted. Verder voor jeugd: Flits en 
het magische huis, Rio 2, K3 Ben-
geltjes, Plop wordt kabouterkoning 
en Mees Kees op kamp. Voor vol-
wassenen: Toen was geluk heel ge-
woon, The Other Woman en Soof!

Exposities
1 t/m 4 mei:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. en eerste zon-
dag van de maand. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. 
Zaterdag 3 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag 11-16u. 
* Aanschuiftafel met Dirk Annok-
kee met fotografe in Huiskamermu-
seum, Van Cleeffkade 12a, 16-18u.
3 en 4 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. 

Vanaf 8 mei expositie Nederlandse 
Kring van Tekenaars.
* 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 1 mei:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd tot 
12jr. 9.30-12u. Bloemhof, Hornweg. 
Extra vrijzwemmen in vakantie in De 
Waterlelie, Dreef.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Kienen bij Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 2 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Maatkaarten bij Supportersvereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
* Spiritueel café Bacchus, Gerbe-
rastraat met Debby Albers, 21u.
Zaterdag 3 mei:
* Clinic voor handbaljeugd in De 
Bloemhof, Hornweg, 9-12u.
Zondag 4 mei:
* Schoonmaakactie in Oosteinde. 
Verzamelen bij Zuidooster, Cath. 
Amalialaan om 13u.
Maandag 5 mei:
* Planten- en vissenveiling bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 6 mei:
* Fietstocht Anbo en Pcob. Start bij 
Parochiehuis, Gerberastraat 13.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat v/a 20u.
* Laatste kaartavond dit seizoen 
bij Ons Genoegen in Ons Tweede 
Thuis, Hortensialaan va/ 19.30u.
Woensdag 7 mei:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u. 
Tevens Literaire avond 19.30-21.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart v/a 10u.
* Voorlezen voor peuters in obs De 
Zevensprong, Pampusstraat, Rijsen-
hout, 11.45-12.15u. Ook 4 juni.
* Schaapscheren op kinderboerde-
rij Boerenvreugd, Beethovenlaan in 
Hornmeer, 13-15.30u.
* Themamiddag over de zorg voor 
ouderen in dorpshuis De Reede, Rij-
senhout v/a 14u.
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
Donderdag 8 mei:
* Borrel Aalsmeer, netwerken met 
dit keer serieuze knipoog in Welkom 
Thuis, Stommeerweg met documen-
taire over kinderprostitutie ‘Free a 
Girl’ v/a 15.45u. Borrel start 17u.
* Sjoelavond bij Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 9 mei:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijving sluit 20u.
Zaterdag 10 mei:
* Kledinginzameling bij Open Hof-
kerk, Ophelialaan, 9-13u. en bij De 
Reede, Rijsenhout, 9-11u.
* Geraniummarkt op Raadhuisplein 
en braderie in Zijdstraaat, 9-17u.
* Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.

Vergaderingen
Woensdag 7 mei:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 15 mei:
* Bijeenkomst van de Raad in ge-
meentehuis v/a 20u.
Woensdag 21 mei:
* Bijeenkomst over evenementenbe-
leid in gemeentehuis v/a 20u.

AGENDA

Aalsmeerse Rietveld live 
in The Shack zondag!
Oude Meer - Het gaat feest wor-
den aanstaande zondag 4 mei met 
de Aalsmeerse Rietveld Band in The 
Shack! De mix van Irish Folk, Coun-
try & Western, Rock ’n Roll, Pop en 
Texmex bepaald de zonnige en op-
zwepende sound die deze band vol 
enthousiasme brengt. Zang, fid-
dle en accordeon leggen, aange-
vuld met drums, akoestische gitaar 
en bas de basis voor een niet alle-
daags geluid. Neem daarbij viool- 
mandoline- en banjoklanken en stil 
staan is er niet meer bij. De man-
nen van Rietveld weten een kroeg 
al heel gauw in beweging te krij-
gen met hun aanstekelijk gespeelde 
muziek. Het reportoire bestaat gro-
tendeels uit, veelal eigenzinnig ver-

bouwde, covers uit ver uiteenlopen-
de richtingen. Net als vorig jaar in 
The Shack is Rietveld weer voorne-
mens de boel muzikaal flink op stel-
ten te zetten. Zorg dat je erbij bent, 
want het gaat weer een gezelli-
ge ongeregeld zooitje worden met 
Hans Millenaar, Leen Mulder, Piet 
van Leeuwen, Ron Schalkwijk, Dick 
Kuin en Gerrit Biesheuvel. En uiter-
aard wordt uit respect 2 minuten 
stilte gehouden om 20.00 uur!! The 
Shack is op zondag 4 mei geopend 
vanaf 15.00 uur en Rietveld begint 
rond 16.00 uur. De entree bedraagt 
5 euro per persoon. Voor alle info en 
openingsdage: www.the-shack.info. 
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Zaterdagmiddag muziek uit oude box

Friday Night Party met 
dj Ruan in de Praam
Aalsmeer - De eerste Konings-
nacht en Koningsdag is goed ge-
vierd. De dj’s Henkie en Kees Mark-
man hebben er samen met de gas-
ten een geslaagde eerste editie van 
gemaakt in danscafé de Praam. Vrij-
dag 2 mei presenteert de Praam een 
swingende Friday Night Party met 
vanaf 22.00 uur dj Ruan. Zaterdag-
middag wordt op weer een leuke 

opkomst gereken. Muziek uit de ou-
de box gaat gedraaid worden. Er is 
goed weer voorspeld, het terras zal 
dus geopend zijn voor de liefheb-
bers die zin hebben om hun drankje 
en hapje te nuttigen in het zonnetje. 
Dj Yoeri zal eveneens deze week de 
zaterdagavond vanaf 22.00 uur voor 
zijn rekening nemen met de Praam’s 
Partynight. Voor degenen die het 
leuk vinden om op de zaterdagmid-
dag een plaatje te komen draaien 
van 16.30 tot 19.30 uur: Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar voor 
komende periode. Meer informa-
tie kan ge- vraagd worden aan de 
barmedewerkers of via info@cafde-
praam.nl

Glamour bingo
Dan om alvast in de agenda te no-
teren: Donderdag 22 mei sluit de 
Praam het bingoseizoen of met een 
heuse Glamour Praambingo! Deze 
avond een welkomstdrankje bij bin-
nenkomst, luxueuze hapjes en een 
verrassingsact en uiteraard zijn er 
prachtige glamourcadeaus te win-
nen! Aanmelden kan eveneens bij 
de bar en via de website.

Dancefeest voor 30-plus zaterdag
Exclusief: De Avondklok
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
3 mei wordt een exclusief feest ge-
organiseerd voor de doelgroep van 
30 plus in het centrum: De Avond-
klok. Mensen die niet meer elke 
week uitgaan, maar wel hoge ei-
sen stellen als ze dat wel doen. Op 
basis van een all-inclusive concept 
kunnen bezoekers hun portemon-
nee thuis laten. Slechts het kopen 
van een kaartje is voldoende voor 
een geslaagde avond. Omdat er 
slechts ruimte is voor 180 personen, 
is de opzet besloten. Ook kunnen 
bezoekers van het feest op 3 mei 
met voorrang kaartjes kopen voor 
het volgende feest. Trefwoorden 
zijn: comfort, kwaliteit, gezelligheid, 
ons kent ons, lekker los, minimum 
leeftijd van 25 jaar en geen maxi-

mum. Wat kun je verwachten deze 
avond: Onbeperkt drinken waar je 
zin in hebt, inclusief mixjes, de he-
le avond luxe hapjes, vriendelijke en 
snelle bediening, goede bereikbaar-
heid, gratis parkeren, schone toilet-
ten en een bewaakte garderobe. De 
aankleding in als een luxe club en 
er wordt flink uitgepakt met licht en 
geluid. Qua muziek mag je de bes-
te house, club, classics en dance 
verwachten! DJ line up: Remo, Nis-
ta, Meneer Marcel en Miss Etack 
Kaartjes à 45 euro zijn verkrijgbaar 
bij Brasserie Around the Clock op 
het terrein van de bloemenveiling 
aan de Legmeerdijk of bij Foto De 
Boer in de Zijdstraat. Tevens tickets 
online verkrijgbaar via de nieuwe 
feestorganisatie: www.deavondklok.

Elke dag films in de vakantie
‘Muppets Most Wanted’ 
nu in Crown Cinema!
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 1 
mei, gaat in Crown Cinema de ko-
mische film ‘Muppets Most Wanted’ 
in première. Dagelijks gaat hiervoor 
negentig minuten het licht uit in de 
bioscoop aan de Van Cleeffkade. 
Aanvang alle dagen Nederlands ge-
sproken om 12.30 uur en met onder-
titeling (Engels gesproken) op don-
derdag, zaterdag, zondag en dins-
dag om 19.00 uur, vrijdag, maan-
dag en woensdag om 16.30 uur. In 
’Muppets Most Wanted’ gaat de he-
le Muppets-bende op wereldtour en 
trekt volle zalen in grote theaters in 
fascinerende Europese bestemmin-
gen zoals Berlijn, Madrid, Dublin en 
Londen. Maar chaos achtervolgt de 
Muppets naar Europa, en ze raken 
per abuis verstrikt in een internati-
onale roofkraak, aangevoerd door 
Constantine, ‘s werelds nummer 

één crimineel en een exact even-
beeld van Kermit en zijn achterbak-
se handlanger Dominic. Tijdens de-
ze meivakantie trakteert Crown Ci-
nema dagelijks op een gevarieerd 
filmaanbod vanaf 10.30 uur in zowel 
de grote als de kleine zaal. Voor de 
jeugd in de kleine zaal ‘Plop wordt 
kabouterkoning’, ‘K3 Bengeltjes’ en 
‘Mees Kees op kamp’ en in de gro-
te zaal ‘Rio 2’ en ‘Flits en het ma-
gische huis’. Volwassenen kunnen 
genieten van ‘Toen was geluk heel 
gewoon’, ‘The Other Woman’ en in 
de kleine zaal van ‘Soof’. Kijk voor 
meer informatie, tijden en het pro-
gramma op www.crowncinema.nl. 
Kaarten reserveren kan door te bel-
len naar 0297-753700 of een mail te 
sturen naar info@crowncinema.nl. 
Adres van het studiocomplex is Van 
Cleeffkade 15.

Exclusief bij Bob & Gon
Vier moederdag uitbundig 
met Mariska van Kolck
Aalsmeer - Voor zondag 11 mei 
hebben Bob & Gon voor de lief-
hebbers van musical een bijzon-
dere middag in petto. Mariska van 
Kolck, op dit moment maakt zij fu-
rore met de voorstelling Wim Son-
neveld, komt naar het kleine intieme 
theater om alle moeders en hun ge-
zin een heerlijke middag te bezor-
gen. Zang en dans leerde Mariska 
op de Nel Roos academie, trad op 
voor televisie en film (onder andere 
gastrol in de beroemde Duitse Krimi 
Tatort) was te horen en te zien in ve-
le theaters waar zij glansrollen ver-
vulde in de musicals, zoals Oliver, de 
Jantjes, Beauty and the Beast, Cis-
ke de Rat. Bij Bob & Gon vertolkt zij 
musical en film hits van haar solo-
programma’s Top of the World en 
Moviestar. De nostalgische num-
mers zijn afkomstig van haar recen-
telijk uitgekomen CD ‘Wat een ge-

luk’ en Mariska wordt aan de piano 
begeleid door Bernd van den Bos. 
Mariska is een heerlijke entertainer, 
zo blijkt ook uit haar boekje waar zij 
over beroemde BN’ers schrijft. Na-
tuurlijk zal zij dit boekje en haar cd’s 
signeren tijdens de pauze en na af-
loop is het zoals gebruikelijk bij Bob 
& Gon ook mogelijk om met de ster 
op de foto te gaan. Zij is heel toe-
gankelijk en makkelijk aanspreek-
baar.

High Wine Arrangement
Vanwege Moederdag biedt het 
Crown Theater niet alleen amuse-
ment van de bovenste plank, maar 
ook nog eens een gezellig High Wi-
ne arrangement aan. Alle reden dus 
om voor zondag 11 mei kaarten te 
kopen bij Espago in de Ophelialaan 
105. 
Janna van Zon 

Zaterdag in cultureel café Bacchus
Swingen met Jiggle ‘n Jazz
Aalsmeer - Zaterdagavond 3 mei 
speelt Jiggle ´n Jazz in cultureel ca-
fé Bacchus. De band bestaat uit Ar-
mando Caïro op saxofoon, Sophie 
Tjebbes op zang, Gerco Aerts op 
bas, Jasper van der Schaaf op piano 
en David de Vries op drums.
Jiggle ´n Jazz is de band rond pia-
nist Jasper van der Schaaf en vat het 
geluid van de jaren zestig samen, 
zoals misschien bekend van de se-
rie Mad Men. Het is een mengeling 
van jazz, soul, Latin en een vleugje 
rock ´n roll, zoals ook bij Ray Char-
les of Herbie Hancock te horen is.
Jasper van der Schaaf heeft het 
ivoor beklopt in onder andere het 
Bimhuis, in Panama, de Melkweg 
en nu dus aanstaande zaterdag ook 
in Bacchus. Zijn favoriete pianis-

ten zijn Horace Silver en Thelonious 
Monk. Zangeres Sophie Tjebbes is 
een leerling van Shirma Rouse en 
improviseert bij voorkeur. Gerco 
Aerts komt van het conservatorium 
in Hilversum en staat garant voor 
swingend baswerk. Armando Caï-
ro is een allround creatieve saxspe-
ler, die eerder in de Big Bands van 
Bill Brooks en Frank Grasso speel-
de. Drummer David de Vries tot slot 
is breed in muziek geïnteresseerd 
en speelt vele stijlen, zolang er maar 
een stevige groove in zit. Het is ze-
ker: Jiggle ´n Jazz zal de tent laten 
swingen. Kom ook genieten in Bac-
chus in de Gerberastraat. Het cultu-
rele café gaat om 21.00 open en Jig-
gle ´n Jazz begint rond 21.30 uur. De 
toegang bestaat uit uw gift.

Sweet & Co. in De Oude Veiling
Johnny Kendall te gast 
bij ‘Vrienden van Jazz’
Aalsmeer - Op zondag 4 mei or-
ganiseert sing- en songwriter Shy-
la Zoet van Sweet & Co, opnieuw 
het programma Vrienden van Jazz in 
De Oude Veiling. Niet alleen jazzlief-
hebbers zijn welkom, want er wor-
den ook popsongs en eigen stuk-
ken te gehore gebracht, uitgevoerd 
door geweldige muzikanten aange-
vuld met gastoptredens van ama-
teurs tot profs. Shyla zoet biedt een 
combi van bekende jazz en easy 
pop repertoire en eigen nummers. 
Ook wordt aandacht besteed aan 
lokale muziektalenten, Deze keer 
zijn onder andere top vocaliste Va-
nessa-Lee en Johnny Kendall (The 
Heralds), laatst nog te zien bij Pauw 
en Witteman voor het programma 
‘Derksen on the road’ van Johan 

Derksen, te gast. Samen met het 
publiek en de juiste locatie leidt dit 
vast tot een heerlijke muzikale mid-
dag. Laat u verrassen, kom zondag 
naar De Oude Veiling in de Markt-
straat. Het programma begint om 
15.30 uur en duurt tot rond de klok 
van zes uur.

Avondje muzikale gezelligheid!
Nu inschrijven voor derde 
en laatste Popkwis0297
Aalsmeer - Op donderdag 15 mei 
wordt de derde en laatste Pop-
kwis0297 voor de zomer georgani-
seerd in de bovenzaal van De Ou-
de veiling in de Marktstraat. De eer-
ste twee edities in de afgelopen 
maanden waren geslaagde avon-
den, er streden per avond maar 
liefst 80 personen om de leuke prij-
zen. De sfeer was uitstekend en ie-
dereen zong de herkenbare hits 
luidkeels mee. Na de zomer (van-
af september) zullen opnieuw pop-
kwissen0297 gepland gaan worden, 
maar eerst 15 mei nog de kans om 
een avondje muzikale gezelligheid 
mee te maken. Popkwis0297 is een 
kwis waarbij in teamverband de al-
gemene popmuziek kennis getest 

wordt en waarbij gezelligheid net zo 
belangrijk is als het strijden om de 
eerste plaats. De teams krijgen vra-
gen voorgeschoteld in verschillende 
categorieën; er komen muziekfrag-
menten uit de jaren zeventig tot nu 
voorbij. Inmiddels hebben de eerste 
teams zich al weer aangemeld. Wil 
je ook meedoen? Stel dan een team 
samen van 4 tot 6 personen, verzin 
een leuke teamnaam en geef je op 
via Twitter @popkwis0297, www.fa-
cebook.com/popkwis0297 of stuur 
een mailtje naar popkwis0297@
gmail.com. Wacht niet te lang, want 
vol is vol.De inschrijfkosten zijn 3,50 
euro per persoon. De bovenzaal 
gaat vanaf 19.30 uur open, en de 
popkwis gaat om 20.00 u van start.
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STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

Drumboeken
‘Dante Agostini’ en ‘Percussion 

Studio’ op voorraad

Discobollen 
(20 cm en 30 cm)
                   vanaf       € 12,95

Lessenaar ‘Stagg’
blauw (ook andere kleuren)

                                         € 22,50

NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:TIP:TIP:

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING: KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

Klassieke gitaar
‘Valencia’ 1/2
(zwart/naturel)        € 69,-







- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xG-OW01, en

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het ge-
meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie 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 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale 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 
mondelinge 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 web-
pagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbeschikking “Stationsweg 38”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene 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 stellen 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege het 
wegverkeerslawaai. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
ligt tegelijkertijd  met de ontwerp omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan ter inzage met ingang 
van 2 mei 2014 t/m 12 juni  2014 met de mogelijkheid voor 
belanghebbenden een zienswijze in te dienen. 

VerlengIng beslIstermIjn aanVraag 
OmgeVIngsVergunnIng, regulIere prOcedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Aalsmeerderweg 249B (Z-2014/022234), het wijzigen 

van een bestemmingsplan tbv een gym (ontvangen 3 
april 2014);

- Geerland 18 (Z-2014/025480), het wijzigen van een be-
stemmingsplan tbv een kantoor aan huis (ontvangen 22 
april 2014);

- Stommeerweg 48 (Z-2014/016208), het oprichten van 
een brug met schuifhek (ontvangen 11 maart 2014);

- Uiterweg 82 (Z-2014/014838), het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde (ontvangen 5 maart 2014).

VergunnIngsVrIje aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is:
- Schoolstraat 4 (Z-2014/022034), het melden van brand-

veilig gebruik (verzonden 23 april 2014).  

IngetrOkken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 17 (Z-2014/000550), het vervangen van 

een schuur (verzonden 22 april 2014);
- Ophelialaan 67 (Z-2014/014140), het plaatsen van een 

overkapping aan de zijkant van de woning (verzonden 25 
april 2014);

- Stommeerweg 104 (Z-2014/013702), het onderheien van 
parkeerplaatsen (verzonden op 25 maart 2014).

buIten behandelIng gestelde aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Aalsmeerderweg 329a (Z-2013/039097), het binnen be-

leidskaders legaliseren van kamergewijze verhuur aan tij-
delijke arbeidsmigranten (verzonden 28 april 2014).

geaccepteerde (slOOp)meldIng(en)

- Hortensialaan 30 f-s (Z-2014/019570), het melden van 
brandveilig gebruik  (verzonden 15-04-2014).

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

nIet-geaccepteerde (slOOp)meldIng(en)

- Weteringstraat 15 (Z-2014/022284), het slopen van een 
garage (verzonden 25 april 2014).

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

cOmmIssIe ruImtelIjke kwalIteIt 
(VOOrheen welstandscOmmIssIe)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

cOllectes

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

VOOr meer InfOrmatIe: www.aalsmeer.nl

natIOnale herdenkIng Op zOndag 4 meI 2014 

De gemeente Aalsmeer organiseert op 4 mei aanstaande een 
herdenkingsbijeenkomst voor de Nationale Herdenking van 
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. 
De bijeenkomst start om 19.45 uur bij de gedenksteen voor 
de gevallenen bij het gemeentehuis. 

programma:
18.00 u. Halfstok hangen van de vlaggen (deze blij-

ven ook na de algemene stilte halfstok han-
gen tot zonsondergang)

19.35-19.45 u. Muziek van muziekvereniging Flora
19.40 u. Aankomst stoet: burgemeester, nestor van 

de gemeenteraad, het seniorenplatform na-
mens de ouderen van Aalsmeer, leerlingen 
van PCBS De Brug en OBS Zuidooster namens 
de jongeren van Aalsmeer en de familieleden 
van de gesneuvelden.

19.45-20.00 u. Luiden van alle kerkklokken
19.45-19.59 u. Gedichten leerlingen en toespraak burge-

meester
19.59-20.00 u. Taptoe signaal
20.00-20.02 u. Algemene stilte 
20.02 u. 1e couplet van het Wilhelmus
20.03 u. Loslaten van de vredesduiven 
20.04 u. Kranslegging door de gemeente, de senioren 

en de jongeren. 
 De kransen worden aangegeven door de 

scouts van de Scouting Wiol & Willem Ba-
rendsz groep Aalsmeer

20.05 uur Gelegenheid  tot het leggen van bloemen 
door familieleden van de gesneuvelden en 
andere belangstellenden, onder muzikale be-
geleiding van Flora

Rond 20.15 u.  Einde programma

De gemeente verzoekt iedereen om tijdens de algemene stilte 
de bezigheden te staken, stil te staan en geluiden te ver-
mijden. 

herdenkIngen 4 meI In kudelstaart 
en aalsmeer OOst

Naast de officiële gemeentelijke dodenherdenking bij het 
monument bij het gemeentehuis organiseren de Dorpsraad 
Kudelstaart en de wijkraad Oost herdenkingen. 

programma herdenking kudelstaart
19.35 u. Welkomstwoord en toespraak door Robert 
 Uytenbogaardt namens Dorpsraad 
 Kudelstaart
 Voordracht door leerlingen O.B.S.
 Muziek door Aalsmeers Harmonie o.l.v. 
 Rens van Leeuwen
 Voordracht door kinderen uit Kudelstaart
19.45 u. Toespraak door Richard Buskermolen,
 afgevaardigde gemeente Aalsmeer
19.50 u. Muziek door Aalsmeers Harmonie de Taptoe
20.00 u. Twee minuten stilte
 Gevolgd door het Wilhelmus en de kransleg-

gingen.

locatie:  Propellor-monument Schweitzerstraat 

programma herdenking aalsmeer Oost
19.15 uur Inloop met muziek
19.30 uur Aanvang plechtigheid met muziek
19.35 uur Welkomstwoord door bestuur wijkoverleg 

Oost, gevolgd door muziek
19.45 uur Toespraak door de heren Job Kluis en Dirk 

Stoker, leden van de  gemeenteraad van Aals-
meer, gevolgd door muziek 

19.58 uur gedicht 
19.59 uur The Last Post”
20.00 uur Twee minuten stilte gevolgd door het Wilhel-

mus en kransleggingen

locatie: Hell’s Fury monument het plantsoen H. Buis-
malaan in Aalsmeer Oost. 

gewIjzIgde OpenIngstIjden  
bevrijdingsdag

Maandag 5 mei is het gemeentehuis gesloten.

hemelvaart
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 

is het gemeentehuis gesloten.
Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten. 

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

stempas deze week In huIs 

Afgelopen week is uw stempas voor de Europese Parlements-
verkiezingen bezorgd. Mocht u uw stempas niet hebben 
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente 
Aalsmeer 0297-387575.

stemmen in een andere gemeente in nederland. 
wilt u stemmen in een andere gemeente?
Vraag dan een kiezerspas aan bij uw gemeente. Dit kan op 
drie manieren.
- U kunt t/m 21 mei 12.00 uur persoonlijk langs komen 

met uw stempas en uw geldige identiteitsbewijs om uw 
stempas om te laten zetten in een kiezerspas;

- U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. 
Deze gemachtigde moet zich zelf identificeren en naast 
uw stempas en uw machtiging ook een kopie van uw 
geldige identiteitsbewijs overleggen. Dit kan t/m 21 mei 
12.00 uur;

- U kunt t/m 19 mei schriftelijk een kiezerspas aanvragen. 
Bij het verzoek voegt u een kopie van uw geldig identi-
teitsbewijs en als u uw stempas al heeft ontvangen ook 
uw stempas. Wilt u uw kiezerspas vóór de stemdag per 
post ontvangen? Dan moet uw gemeente het formulier 
uiterlijk vrijdag 16 mei hebben ontvangen! Ophalen is 
veiliger: een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt!

Officiële mededelingen
1 mei 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.

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.

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht. Alle 
stemlocaties zijn op 22 mei geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www.aalsmeer.
nl/verkiezingen

Identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identi-
teitsbewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de 
stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Euro-
pees paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands 
verblijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 
23 mei 2009” of elke latere datum. 

gemeente aalsmeer Is nu OOk telefOnIsch 
bereIkbaar VIa 140297

De gemeente Aalsmeer is voor alle vragen, naast het be-
staande nummer, bereikbaar via het verkorte tel. 140297. 
Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2015 
bereikbaar zijn via het tel. 14+ netnummer. 

Aalsmeer heeft hetzelfde kengetal als de gemeente De Ronde 
Venen en de gemeente Uithoorn. Om te zorgen dat een bel-
ler bij de juiste gemeente terecht komt, moet op een bandje 
worden ingesproken voor welke gemeente wordt gebeld. De 
beller die voor de gemeente Aalsmeer belt, komt automatisch 
terecht bij het callcenter van de gemeente Aalsmeer. 

wet algemene bepalIngen OmgeVIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Van Cleefkade 15 (Z-2014/025271), het wijzigen van 

brandscheidingswanden;
- Geerland 18 (Z-2014/025480), het wijzigen van een be-

stemmingsplan ten behoeve van kantoor aan huis;
- Japanlaan 15 (Z-2014/026038), het plaatsen van een re-

clame op gevel;
- Oosteinderweg 301 (Z-2014/026301). het gedeeltelijk 

verharden van een in- en uitrit;
- Ophelialaan 108 (Z-2014/026335), het oprichten van een 

inrichting;
- Ophelialaan 139 (Z-2014/024874), het plaatsen van een 

tijdelijk afschermschot op troittoir.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Machineweg 57 (Z-2014/026480), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen.

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:
- Ampèrestraat 37 (Z-2014/024436), het plaatsen van een 

afvalcontainer (verzonden 23 april 2014);
- Amperestraat 37 (Z-2014/017059), het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 24 april 2014); 
- Calslager Bancken 21 (Z-2014/016369), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29 april 2014)
- Oosteinderweg 287 (Z-2014/007162), het wijzigen van 

de voorgevel en rechterzijgevel van een bestaande kas en 
het aanleggen van terreinverharding (verzonden 18 april 
2014);

- Oosteinderweg 392 (Z-2014/019493), het  kappen van 
een paardenkastantje (verzonden 28 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.

Ontwerp OmgeVIngsVergunnIng In afwIjkIng 
Van het bestemmIngsplan “uIterweg-plasOeVers 
2005 e.O.”, statIOnsweg 38 (z-2013/002500) en 
OntwerpbesluIt hOgere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 2 mei 
2014 t/m 12 juni 2014 voor een ieder ter inzage ligt de 
“ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Uiterweg-plasoevers 2005 e.o’, Stationsweg 38” 
met de daarop betrekking hebbende stukken.  

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
dorpscentrum van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich schuin 
tegenover het Raadhuisplein en grenst aan  de achterzijde 
aan het gebied van de Westeinderplassen. 

doelstelling
Het project voorziet in de realisering van vier appartementen  
op de verdieping van een bestaand pand. Van toepassing op 
de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoe-
vers 2005 e.o.” en de bestemming “Woondoeleinden, niet 
gestapeld”.  Het bouwplan is in strijd met de bepaling, in 
artikel 8.1 sub a, dat de gronden zijn bestemd voor woningen 
in niet gestapelde vorm, en, in artikel 8.1 sub b, dat uitslui-
tend vrijstaande woningen zijn toegestaan.  Het bouwplan 
kan worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse 
afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.  
Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 2 mei 2014 t/m 12 juni 2014 voor 
een ieder ter inzage: Vervolg op volgende pagina.
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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 Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Feestweek Aalsmeer, Praamplein Aalsmeer, 6 t/m 13 sep-

tember 2014 (Z-2014/011626)
- Verkeerslessen, Dreef, 27 mei 2014 (Z-2014/014917).
Datum verzending vergunningen 28 april 2014

drank- en hOrecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca is 
aangevraagd:
- Slijterij Wijnhandel W. van Schaik, Dorpsstraat 32, Aals-

meer (Z-2014/023691), ontvangen 11 april 2014.

drank- en hOrecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet  de volgende drank- en horeca 
vergunning is verleend:
- Danscafe de Praam, Zijdstraat 60, Aalsmeer (Z-

2014/013641),  verzonden 25 april 2014;
- Il Custo, Van Cleeffkade 5, Aalsmeer (Z-2014/011976), 

verzonden 29 april 2014.

explOItatIeVergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning met terras is 
ingetrokken:
- Cadore Holding BV, ijssalon Cadore, Zijdstraat 49, Aals-

meer (Z-2014/019524), ingetrokken 23 april 2014.

explOItatIeVergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning met terras 
is verleend:
- Il Custo, Van Cleeffkade 5, Aalsmeer (Z-2014/011976), 

verzonden 29 april 2014.

mOgelIjkheId tOt explOIteren Van één 
speelautOmatenhal In de gemeente aalsmeer

Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van de ge-
meente Aalsmeer, de Verordening Speelautomaten 2013 Aals-
meer met bijbehorende toelichting vastgesteld. Tegelijkertijd 
is de Verordening Speelautomaten 2002 ingetrokken.

De nieuwe Verordening maakt het mogelijk om in Aalsmeer 
één speelautomatenhal te exploiteren. Omdat het gaat om 
één vergunning wordt gebruik gemaakt van de zgn. allocatie-
functie (de allocatiefunctie heeft betrekking op het verdelen 
van middelen over de soorten activiteiten die nodig zijn om 

de doelstellingen te realiseren) als er meerdere aanvragen 
zijn voor de enkele vergunning. Om een transparante vergun-
ningverlening te realiseren is er een procedure met bijbeho-
rende formulieren opgesteld. Deze procedure is verdeeld in 
twee fasen. Fase 1 de interessemelding en fase 2 de formele 
aanvraag. 

Indien u voldoet aan de indieningeisen kunt u gebruik ma-
ken van het formulier fase 1. Dit formulier is te downloaden 
samen met de procedure en de schematische weergave van 
de twee fasen via de website van de gemeente Aalsmeer. Via 
de regelingenbak zijn ook de  Verordening en toelichting te 
downloaden.

De termijn voor het indien van een interessemelding is twee 
weken en zal op vrijdag 15 mei 2014 eindigen. Na indiening 
van het formulier fase 1 zullen wij u schriftelijk informeren. 

Als u het formulier niet kunt downloaden, is deze aan te 
vragen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen 
van de gemeente Aalsmeer, cluster horeca, tel 020-5404873.

ter Inzage

t/m 01052014 Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waar-
den Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van 
de Middenweg (Z-2013/036904). (reconstruc-
tie van het wegvlak dat is gelegen ter hoogte 
van de fietsbrug nabij de woning aan Midden-
weg 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 Overeenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509,  de Mr. Jac. Takkade tegenover nummer 8 
en naast nummer 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/m 29052014 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 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
moingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden

Vervolg van vorige pagina.

VOOr meer InfOrmatIe: www.aalsmeer.nl

KONINGSDAG 2014KONINGSKONINGSDAGDAG
Gezellig en zonnig

Aalsmeer - De eerste Konings-
dag op zaterdag 26 april is prima 
en heel gezellig verlopen. Ruim een 
week van te voren waren met krijt 
en tape plekjes in de Zijdstraat af-
gezet voor de jaarlijkse vrijmarkt 
voor kinderen. Zouden deze jon-
gens en meiden hun ‘gereserveer-
de’ plaatsjes leeg aangetroffen 
hebben? In ieder geval was het al 
heel vroeg druk in de winkelstraat. 
Even voor zes uur arriveerden de 
eerste verkopers en reeds voor 
negen uur in de ochtend was het 
dringen voor zowel alle kinderen 
met hun spulletjes als de vele be-
zoekers. Misschien was het zonni-
ge weer wel de reden dat iedereen 
zo vroeg uit de veren was, maar be-
kend is bij iedereen natuurlijk ook 
dat de mooiste en leukste dingen 
snel van eigenaar verwisselen. Niet 
alle kinderen probeerden geld te 
verdienen met speelgoed en snuis-

terijen, er klonken vrolijke noten op 
onder andere gitaar, viool en fl uit, 
er was een heuse suikerspinverko-
per en de bezoekers konden naar 
huis met bloemen en planten. In de 
middag stroomde het Raadhuis-
plein vol en alle jeugdige bezoekers 
keken bij aankomst hun ogen bij-
na uit, zoveel te doen. De stichting 
Oranjecomité Aalsmeer trakteerde 
op een gevarieerde doemiddag met 
springkussens, een klimmuur, geld 
vangen, eendjes vissen, een rond-
je in de draaimolen, potten gooi-
en, krachten meten met een spiraal 
en nog veel meer. Er was snoep en, 
heel gezond, voor ieder kind een 
banaan, en natuurlijk konden ou-
ders en feestvierders hier genieten 
van hapjes en drankjes. Top gere-
geld, de organisatie en alle vrijwil-
ligers verdienen een groot compli-
ment. Het was overigens Konings-
dag voor alle leeftijden met aan het 

einde van de middag voor de ou-
deren live-muziek bij Vleghaar en 
dj Kees Markman bij de Praam. 
In en rond het Dorpshuis in Ku-
delstaart werd vanaf de middag tot 
in de late avond ook een gevari-
eerd programma geboden. De kin-
deren mochten spulletjes verkopen, 
er stond een springkussen klaar, 
evenals een stormbaan voor de ou-
dere jeugd en een clown maak-
te prachtige fi guren van ballonnen. 
Er was muziek van dj Pascal, optre-
dens van Dymphina Batenburg en 
Cock Zwanenburg, de Aalsmeerse 
band Klught kreeg het publiek aan 
het dansen en door jong en oud is 
genoten van de presentatie van het 
Jachthoornkorps. Natuurlijk is ook 
hier de innerlijke mens verwend 
met hapjes en drankjes. Met foto’s 
nog even nagenieten van deze zon-
nige en gezellige eerste Konings-
dag in de gemeente. 

“Wat hebben we ge-
noten met konings-
dag. Onze zoon Xa-
vi (3 jaar) heeft staan 
gieren van de lach op 
het Raadhuisplein. 
Wat een pretletter. 
Heerlijk. Met dank aan 
alle vrijwilligers die zo 
een dag mogelijk ma-
ken.”

St
.O

ranjecomité Aalsmeer

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!

• aalsmeer.nu
• aldert jongkind boeketten
• antenna aalsmeer
• the beach indoorsport & 
 evenementencentrum
• van berkel aannemers
• berghoef accountants & adviseurs
• biemond & van wijk mercedes benz
• bvb melle jongkind aalsmeer bv
• cafe bar joppe
• cafe vleghaar
• careca verhuur
• carpentier bouwplein aalsmeer
• de jonge heertjes
• de oude veiling
• drukkerij cocu bv
• duif’s fl orist articles
• ed kriek optiek
• esmeralda farms
• fi reball licht & geluid
• foto de boer
• goemans tapijt
• heemhorst watersport
• henk kooijman sierbestrating
• jac kooy & zn
• jafrem verhuur
• jan van gent sloepen
• jopex boeketterie
• karel de boer transport

• keurslager kruijswijk
• kinderboerderij aalsmeer
• klaas bos verse vis
• klaver snacks joure
• koninklijke de vries scheepsbouw
• koninklijke terra nova
• lasbedrijf van vliet
• levahrt
• mazda donker
• mecenas
• multi supplies
• peter & marjan stokman
• raadschelders verzekeringen
• rabobank regio schiphol
• renault nieuwendijk
• r & s jachttechniek
• ristorante pizzeria pasta vino
• robel trading telecom
• rosalink
• slijterij wittebol wijn
• sparnaay juweliers
• stage music service
• stokkel installatie techniek .
• TK kunsstofpuien
• ubink cactussen bv
• verfi ndustrie heeren & meijer
• vta visser transport agencies
• wooden classics harting
• zeilmakerij burggraaf & zn

 Wij 
bedanken
de onderstaande sponsors 

voor de onvergetelijke 
kindermiddag op ‘t Raadhuisplein
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Zangeres en mensen-mens 
Bonnie St.Claire
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
tweewekelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Vorige week was de 
beurt aan welzijnswerker Frans Huij-
bregts. Deze week is niemand min-
der dan Bonnie St.Claire aan het 
woord. Wie kent haar niet?

Wie ben je?
Lachend: “Ik ben Bonnie Swart. Ge-
boren op een schip, omdat mijn ou-
ders schippers waren. Op het mo-
ment dat ze in Rozenburg in Zuid 
Holland lagen, kwam ik ter wereld, 
vandaar dat dat mijn geboorteplaats 
is. Als baby’tje ben ik in het internaat 
in Amsterdam opgegroeid, daarna 
kwamen mijn ouders weer in beeld. 
Ik heb een zus en drie broers, waar-
van de jongste vorig jaar is overle-
den op achtenvijftigjarige leeftijd. 
Veel te jong. Ik kom uit een muzi-
kaal gezin. Mijn vader, een echte 
Amsterdammer, speelde mondhar-
monica en mijn moeder accordeon. 
Mijn zus ook en daar was ik best ja-
loers op. Dat wilde ik ook! Ik kreeg 
echter geen geluid uit dat ding, dus 
werd het gitaar. Mijn muzikaliteit, die 
ik gelukkig bezit, heb ik dus op een 
andere manier ontdekt en op zeven-
tienjarige leeftijd begon ik met zin-
gen. 

Mijn eerste hits waren ‘Tame me Ti-
ger’ en ‘I won’t stand between them’. 
Ja, Google dat maar even!” 
Bonnie is eind van dit jaar tien jaar 
getrouwd met Anne Jan Jongbloed 
en daar heeft ze een leuke anek-
dote over. “Anne Jan is er een van 
een tweeling, maar dat was tijdens 
de bevalling helemaal niet bekend. 
Toen er een meisje werd geboren en 
er zich vervolgens nóg een kindje 
aandiende, dachten ze dat dat weer 
een meisje werd. De naam Anne 
werd snel bedacht, maar het bleek 
een jongetje! Daar werd dus ‘Jan’ 
achteraan geplakt.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik woonde in Hoorn en Anne Jan 
had een baan in Amstelveen. De 
reistijd en files braken hem op een 
gegeven moment op. Hij kwam soms 
pas om tien uur thuis. Dat is niet ge-
zellig. Dus zijn we iets dichter in de 
buurt gaan zoeken. Amstelveen leek 
me niks, maar bij Aalsmeer, had ik 
meteen een goed gevoel. Ik was hier 
al vaker geweest. Op feestjes bij-
voorbeeld van Gerard (Joling red.). 
We hebben eerst een tijdje aan het 
water gewoond, maar door omstan-
digheden wonen we nu lekker in het 
Centrum en ze krijgen mij hier niet 
meer vandaan!”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Ik ben en blijf zangeres van beroep 
en alhoewel ik dit jaar de gerechtigde 
AOW leeftijd bereik, werk ik gewoon 
door. Iedere week treed ik nog op. Ik 
blijf dat leuk vinden en, niet onbe-
langrijk, word nog steeds gevraagd. 
Daarnaast ben ik huisvrouw én ik 
draag de zorg voor mijn twee hond-
jes, dat zijn mijn kindjes. De liefste 
van de wereld natuurlijk. Ik ben ook 
een tijdje vrijwilligster geweest bij de 
Voedselbank in Hoorn. Daar ligt mijn 
hart. Wie weet kan ik iets betekenen 
voor de Voedselbank in Aalsmeer?” 

Wat zijn je hobby’s?
“Lezen. Alle genres, maar vooral li-
teratuur. Ook kijken mijn man en ik 
graag quizzen op televisie. Educatie-
ve, zoals ‘Per seconde wijzer’, ‘Twee 
voor Twaalf’ en ‘Met het mes op ta-
fel’. Dat is echt een hobby van ons 
samen. Maar ik moet ook erg lachen 
om ‘Sterren Springen’ en dan vooral 
als ze verkeerd terecht komen. Die 
humor. Heerlijk.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
Zonder enige twijfel zegt Bonnie: “Ik 
vind alles leuk aan Aalsmeer!” Een 
spontaan dorp. De mentaliteit van 
de mensen. De directheid. Ik hou 
er van. Ik voel me hier echt thuis. Ik 

 De Schijnwerper op...

ging laatst op een bankje zitten tus-
sen twee mannen en dan ga ik lek-
ker met ze kletsen. Ik sta open voor 
iedereen, ben een echt mensen-
mens en wil graag weten wat hen 
bezighoudt. Dat kan hier gewoon.”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
Bonnie moet even nadenken en zegt 
dan: “Tja, de ‘loop’ in de Zijdstraat. 
En dan met name achterin. Dat kan 
zoveel beter. Ik heb vooral om die re-
den op AB gestemd. Dat mag je er 
best inzetten hoor.”

Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
“Dan begin ik met mijn minst leu-
ke ervaring: Een aantal jaren gele-
den werd ik gevraagd om deel te ne-
men aan het panel van de Nationa-
le IQ test bij BNN. We kregen hele-
maal geen uitleg over die antwoord-
kastjes en het was zwaar gemanipu-
leerd. Ik voel me zo in de maling ge-
nomen. Werd neergezet als een dom 
mens. Het was echt een heel na-
re ervaring. Maar dan nu een leu-
ke: Het fantastische optreden in Pa-
radiso in 2012 met ‘Ali B Op Vol-
le Toeren’. Dat was echt een gewel-
dige ervaring.” Als laatste wil Bon-
nie St. Claire nog vertellen dat ze 
een levensgenieter is en een sterke 
vrouw met een flinke dosis zelfspot. 
“Natuurlijk wordt er van alles over 
mij geschreven en dan vooral over 
mijn drankgebruik. Dan maakt mij 
niets uit. Sterker nog, ik heb plan-
nen om een autobiografisch boek te 
gaan schrijven. De titel heb ik al be-
dacht: ‘Komt een vrouw bij de Slijte-
rij’ hoe vind je die?! Zeg, zullen we 
een glaasje Prosecco nemen?”
Door Miranda Gommans

Koninkrijkconcert door 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zondag 27 april, op 
de verjaardag van de Koning, gaf 
Aalsmeers Harmonie een middag-
concert in de Doopsgezinde Kerk. 
De zaal was versierd met Neder-
landse vlaggen en oranje wimpels 
en de orkestleden droegen allemaal 
een oranje accentje. De Harmo-
nie begon het concert met A Dut-
ch Overture van Willy Hautvast, een 
mooi stuk met daarin bekende me-
lodieën. Daarna kwam presentator 
Arjen Busscher als geschiedenis-
leraar het woord. Hij vertelde over 

het ontstaan van het koninkrijk en 
de verschillende koningen die op de 
troon hebben gezeten. Hierbij klonk 
De Jonge Prins van Friesland en de 
Rhapsody from the low countries. 

Natuurlijk bleef de tropische kant 
van het koninkrijk niet onderbe-
licht. In De Bovenwindse Eilanden 
komen de sferen van St. Eustatius, 
Saba en St. Maarten mooi naar vo-
ren. Vervolgens werd aangekomen 
bij de Tweede Wereldoorlog. Hierbij 
klinkt muziek van Soldaat van Oran-

je, van Rogier van Otterloo. Ook 
staat de Harmonie stil bij Doden-
herdenking, met het koraal In Vre-
desnaam. Een van de eerste taken 
van Prinses Beatrix was haar bur-
gemeesterschap van Madurodam. 
Heel toepasselijk werd het stuk 
Madurodam gespeeld van Johan 
de Meij. Vervolgens het huwelijk 
van Willem-Alexander en Máxima, 
waar het prachtige Adios Nonino 
werd gespeeld. Bij Aalsmeers Har-
monie nam Wil Hofman de gevoeli-
ge solo op sopraansax voor zijn re-
kening. Dit bracht de zaal duidelijk 
in beroering. En in 2013 werd Wil-
lem-Alexander koning, vandaar dat 
de Koning Willem Alexandermars 
werd ingezet. En om in Nederlandse 
sferen te blijven, sloot de Harmonie 
het concert af met Pophits, waarin 
liedjes van zangers van eigen bo-
dem waren te horen, zoals Jan Smit, 
Nick en Simon, Marco Borsato en Il-
se de Lange. Na het dankwoord van 
voorzitter Wilma van Drunen, werd 
als toegift de bekende mars Ko-
ning Voetbal gespeeld, waarbij de 
zaal enthousiast meeklapte en ‘goal’ 
riep. Het was weer een geslaagd 
concert voor de Harmonie. De ko-
mende weken zijn er nog meer op-
tredens: Op 4 mei speelt Aalsmeers 
Harmonie bij Dodenherdenking in 
Kudelstaart en op 10 mei is het or-
kest te horen op de Geraniummarkt 
op het Raadhuisplein van 13.00 tot 
14.00 uur in de stand van Marcel 
Spaargaren. Meer informatie over 
de Harmonie en haar activiteiten: 
www.aalsmeersharmonie.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Ruim 1.500 rozen voor 
moeders tijdens veiling!
Kudelstaart - De veertiende Ku-
delstaartse veiling begint zaterdag 
10 mei om 20.00 uur, maar duurt 
tot in de kleine uurtjes van zon-
dag: Moederdag! Meer nog dan vo-
rige jaren geldt voor de veiling: ‘in-
zoomen op bloemen’. Ruim 1.500 
rozen en zeker 1.000 gerbera’s zijn 
verwerkt in bloeiende bossen en 
fleurige boeketten. Die maken on-
derdeel uit van de ruim 300 kavels 
die tijdens deze veilavond (eigenlijk 
meer een dorpsfeest!) onder de ha-
mer zullen komen. Tijdens de avond, 

met gratis toegang, treedt ook de 
bekende Kudelstaartse zanger Rick 
van der Kroon op. De feestavond 
kleurt groen, want er worden, naast 
de rozen en gerbera’s, ook chrysan-
ten, cactussen, geraniums, horten-
sia’s, kentia’s, lelies, orchideeën, pi-
oenrozen, vriesea’s en tal van an-
dere planten aangeboden. Behal-
ve aan moeders, is ook aan kinde-
ren gedacht. Voor hen is er speel-
goed in de aanbieding zoals: puz-
zels, Donald Duck-boeken, een 
heuse kindertractor, step, knuffels, 

Veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema tijdens een eerdere veilavond in 
het bloemrijke Kudelstaartse dorpshuis.

speelgoedgarage en een konijnen-
hok. Maar natuurlijk komen er ook 
niet-groene prachtproducten onder 
de hamer. Van een beveiligingsca-
mera, driehoekschuurmachine, fiets 
(van hout; dat dan weer wel), grill-
plaat, hondenbak, kerstverlichting, 
opbergboxen, paraplu, radio, sand-
wichtoaster, tuinslang, ventilator en 
weerstation tot zeepartikelen. 

Leuke diensten
APK-keuringen, Autoservicebeurt, 
ballonnenboog opzetten, behangen, 
boottochten, computerhulp, fami-
lie fotoshoot, fietsroutes, gitaarsta-
ge, hondenwandeling, knipbeurt, le-
zing, muziek optredens, oldtimer rit, 
reanimatie, rondleidingen, saunage-
bruik, sloepentocht, strijken, vakan-
tiehuisje, workshop, zeilcursussen 
en gratis zwemmen. Met als hoogte-
punten: burgemeester Jobke Vonk-
Vedder die zich beschikbaar stelt om 
op te treden bij een passende gele-
genheid en VIP-arrangement bij AZ, 
beschikbaar gesteld door Ton van 
der Veldt. Beide aanbieders zijn lid 
van het Comité van Aanbeveling van 
de stichting Kudelstaart voor Ku-
delstaart. Vanaf begin deze week 
staat de lijst met kavels op de web-
site www.veilingkudelstaart.nl . Daar 
kunnen bezoekers zich vast oriënte-
ren op de kavels waar ze op 10 mei 
op willen gaan bieden. Kudelstaart-
se clubs die in aanmerking willen 
komen voor een bijdrage uit de op-
brengsten van de veilavond, kun-
nen zich nog uiterlijk tot en met dit 
weekend (3 mei) opgeven. Een aan-
vraagformulier kan van dezelfde 
website worden gedownload.

Drie dagen Bloklandfeest
Nieuwveen - De organisatie van 
het Bloklandfeest is er naar ei-
gen zeggen wederom in geslaagd 
om een goed programma neer 
te zetten. Vandaag, donderdag 1 
mei, wordt de aftrap gegeven voor 
het weekend vol feest met ook dit 
jaar weer een programma voor el-
ke doelgroep. Met trots wordt don-
derdagavond de Dance avond met 
twee top DJ’s gepresenteerd. Al-
lereerst Dj Paul Elstak! Deze erva-
ren DJ heeft al meerdere hits op zijn 
naam staan waaronder ‘Rianbow in 
the sky’ en hij verzorgde de titel-

song voor de film New kids Turbo. 
Alsof dat nog niet genoeg is, komt 
ook nog Wildstylze draaien op de 
Dance avond. Hij scoorde afgelopen 
jaar een gigantische hit met ‘Year Of 
Summer’ en de remix ‘Earth meet 
water’. Dj Dirty German zal de gehe-
le avond begeleiden en zal de avond 
afsluiten met een paar lekkere Old-
school plaatjes. Het feest is natuur-
lijk nooit compleet als Pater Moes-
kroen en BZB niet zijn geweest. De-
ze twee bands staan al jaren garant 
voor een succesvolle avond. Op vrij-
dagavond 2 mei zullen zij wederom 

gezamenlijk op het podium staan 
om er weer een fantastische avond 
van te maken. De beide, ervaren 
bands slagen er ieder jaar weer in 
om een geweldige sfeer neer te zet-
ten, veel bekende nummers staan 
op hun repertoire. Zaterdagavond 3 
mei rockt Blokland af met één van 
de legendarische zangers uit Ne-
derland, Barry Hay, de frontman van 
de Golden Earing. In 2012 is Bar-
ry Hay naast de Golden Earing sa-
men met vier jonge talentvolle muzi-
kanten een nieuw band gestart on-
der de naam Barry Hay Flying V For-
mation. De band speelt verrassende 
versies van Earring klassiekers, een 
mix van favoriete bewerkte covers 
en nieuw eigen materiaal. 
Naast Barry Hay komt ook de Wem-
bley’s de tent op z’n kop zetten! De-
ze band bestaat uit drie vrouwen 
en één man afkomstig uit Twente 
en is niet vies van een avond lek-
ker rocken. Op de setlijst staan co-
vers van onder andere Madon-
na, the Cult, Stones en CCR. Sa-
men met DJ Menzoo zullen zij de-
ze avond het publiek met veel en-
thousiasme meenemen op reis door 
de rockgeschiedenis van de vorige 
eeuw. Om het weekend compleet te 
maken zal het duo Dik en gezellig 
het weekend afsluiten. Kortom, vol-
doende reden om op 1, 2 en 3 mei 
naar het Bloklandfeest te komen. 
De kaartverkoop is inmiddels in vol-
le gang. Kaarten zijn te bestellen op 
www.bloklandfeest.nl of via de fa-
cebookpagina. 

Muziek, politiek en leren 
opruimen bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zoals iedere week, 
zijn ook deze week weer vele in-
teressante radioprogramma’s be-
luisteren op Radio Aalsmeer. Eerst 
vrijdag vanaf 21.00 uur het Vrij-
dagavondcafé met Ron en Liset-
te met uittips, de Twitterhit, rubrie-
ken en verschillende gasten. Ko-
mende zaterdag zullen de politi-
ci van de jongste politieke partij in 
de gemeenteraad Het Aalsmeers 
Collectief’ (HAC) het lokale poli-
tieke nieuws samen met u door-
nemen. Op maandag 5 mei wordt 
opruimcoach Ferdie Leusink het 

hemd van het lijf gevraagd in de 
talkshow ‘Door de Mangel’ van-
af 19.00 uur. Ferdie is het jongste 
koorlid van smartlappenkoor ‘Denk 
aan de buren’, dat overigens op 11 
november alweer 15 jaar bestaat. 
Ferdie doet een opleiding tot tand-
artsassistente en heeft een eigen 
onderneming XHBO. hetgeen staat 
voor: eXtra Hulp Bij Opruimen. In 
het daarop volgend wekelijkse mu-
ziekprogramma ‘de Top 10 van…’ 
vanaf 20.00 uur is het Martine van 
Soest die haar tien favoriete num-
mers zal laten horen. Martine is sa-

Week van de Amateurkunst 

Informatiemarkt, kunst en 
optredens in burgerzaal

Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei 
start de Week van de Amateur-
kunst in Aalsmeer. Tussen 12.30 
en 17.00 uur treden verschillende 
verenigingen, koren en orkesten 
op in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis en is er buiten een in-
formatiemarkt. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar voor optre-
dens; ook amateurkunstenaars op 
het gebied van beeldende kunst 
zijn van harte welkom. Er wordt 
een open podium ingericht voor 
amateurmusici die niet in vereni-
gingsverband musiceren. Cultuur-
punt Aalsmeer wil op deze wijze 

amateurkunst in Aalsmeer stimu-
leren en ondersteunen. Jaarlijks 
wordt er in Nederland de Week 
van de Amateurkunst (WAK) ge-
organiseerd. 

Dit jaar neemt ook Aalsmeer weer 
deel aan de WAK. Voor aanmel-
dingen en meer informatie kun-
nen belangstellenden een email 
sturen aan info@cultuurpunt-
aalsmeer.nl. Informatie over ande-
re activiteiten in Aalsmeer tijdens 
de Week van de Amateurkunst is 
te vinden op de website www.cul-
tuurpuntaalsmeer.nl.

men met haar zus druk bezig voor 
tincahelpt.com. Naastenliefde en 
de kerk zijn belangrijke items van 
Martine. Tenslotte zullen komende 
zaterdag politici van de jongste po-
litieke partij in de Aalsmeerse raad 
‘Het Aalsmeers Collectief’ (HAC) 
het lokale politieke nieuws sa-
men met u doornemen. Luisteraars 
kunnen ook live vragen stellen aan 
de gasten via het telefoonnummer 
0297-325858 en via studio@ra-
dioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM. Uitzending ge-
mist? Programma’s zijn na te luis-
teren via de website van de loka-
le omroep. Het bezoekadres van 
de studio is Van Cleefkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Twee voorstellingen op 11 mei
Exclusief Moederdagconcert 
met LA The Voices in Crown
Aalsmeer - Speciaal voor moeder-
dag treden de heren van LA The 
Voices op met een live orkest en 
trakteren op de voorstelling ‘Lieve 
Mama’ in Crown Theater Aalsmeer. 
Menig moederhart zal geraakt wor-
den door de zangstemmen die va-
riëren van klassieke tenor, bari-
ton, pop en zelfs rock. LA The Voi-
ces bestaat uit Remko Harms, Richy 
Brown, Roy van den Akker en Peter 
Strykes. Vier mannen met stuk voor 
stuk individuele kwaliteiten. Samen 
staan ze garant voor kippenvel en 
emotie in muziek en brengen ze een 
smeltkroes van pop en klassieke 
muziek op een hoogstaand niveau 
dat in Nederland nooit eerder is ver-
toond. Nummers vol power, passie 
en muzikaliteit afgemaakt met su-
blieme teksten. De mannen hebben 

na het vertrek van Gordon snel hun 
muzikale carrière weer opgepakt en 
één van de laatste hoogtepunten 
was toch wel de release van hun CD 
‘Dit Zijn Wij’, gevolgd door radio- en 
televisie-optredens en concerten in 
het hele land. LA The Voices zingen 
juweeltjes die iedereen - maar voor-
al de moeders - zeker in haar hart 
zal raken. 
De voorstelling is op zondagavond 
11 mei en begint om 19.30 uur. 
Kaartprijs: Eerste rang 29,50 euro 
en tweede rang 24,50 euro. Ook is 
er een verrassings-Moederdag-the-
aterarrangement beschikbaar voor 
slechts 39,50 euro, voor voorstelling 
plus diner.

Meer entertainment 
Ook Mariska van Kolck komt met 

moederdag naar Crown Theater 
Aalsmeer. Zij geeft 11 mei ’s mid-
dags om 15.00 uur in The Club bij 
‘Exclusief bij Bob &Gon’ een intiem 
concert. Kaartprijs 15 euro per per-
soon. Nog leuker is om hiervoor het 

High-wine arrangement te boe-
ken voor 25 euro per persoon. Dit 
is inclusief concert, 2 glazen wijn en 
amuse. Kijk voor meer informatie en 
arrangementen op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel 0900-1353.
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Winkel vanaf dinsdag 6 mei geopend

Boekhuis opent tijdelijke 
Outlet Store in Zijdstraat
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 6 mei 
zijn er in de Zijdstraat niet één maar 
twee Boekhuizen te vinden. Naast 
de bestaande winkel op nummer 12 
opent de Aalsmeerse boekhandel 
vanaf deze dag een winkel op num-
mer 21. Twee maanden lang zal hier 
de Boekhuis Outlet Store te vinden 
zijn, een winkel boordevol afgeprijs-
de boeken, spellen, speelgoed en 
meer. De Boekhuis Outlet Store is 
een tijdelijke winkel, een zogenaam-
de ‘pop-up store’. Met deze actie 
wil Boekhuis-eigenaar Constantijn 
Hoffscholte op een positieve ma-
nier iets doen aan de leegstand op 
sommige plekken in de Zijdstraat. 
De Boekhuis Outlet wordt een soort 
Aalsmeerse De Slegte, met mooie 
artikelen voor kleine prijsjes. Een 
extra reden om lokaal te winke-
len. De Outlet heeft een groot aan-
bod ramsjboeken. Deze titels zijn 
door de uitgevers in prijs vrijgege-
ven en daardoor flink afgeprijsd. En-
kele genres die sterk vertegenwoor-
digd zijn: koken, hobby, geschiede-
nis, fotoboeken. Voor de kinder- en 
jeugdboeken is er een hele aparte 
afdeling. Naast boeken zijn hier ook 
spellen en speelgoed te vinden. Ver-

der worden er ook (vakantie)spelle-
tjes en enkele puzzels voor volwas-
senen aangeboden. De Boekhuis 
Outlet Store komt in het pand met 
de glazen pui waar voorheen Heij 
Modeschoenen was gevestigd. Voor 
de opening van de Boekhuis Outlet 
Store is Lucy Rekelhof aangetrok-
ken als medewerkster. Lucy is een 
echte Kudelstaartse, maar ook een 
bekend gezicht in Aalsmeer-Cen-
trum. Voorheen werkte zij namelijk 
zo’n 20 jaar bij Total Copy Service in 
de Dorpsstraat. Lucy houdt behal-
ve van wandelen veel van boeken, 
in het bijzonder van boeken die zij 
samen met haar kleinkinderen kan 
lezen. 
Vanaf dinsdag 6 mei tot eind juni is 
de winkel iedere dinsdag tot en met 
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur geopend. Uit praktische 
en veiligheidsoverwegingen kunt u 
in de Outlet alleen met pin betalen. 
Wilt u toch graag contant afrekenen 
(of betalen met Boeken- of VVV-
bonnen), dan kunt u circa 50 meter 
verderop in het Boekhuis betalen en 
daarna met de kassabon uw spullen 
in de Outlet ophalen.

Adoptie drie namen van Aalsmeerders
Gemeente Aalsmeer steunt 
Holocaust Namenmonument
Aalsmeer - De gemeente adopteert 
drie namen van Aalsmeerders voor 
het Holocaust Namenmonument 
dat 70 jaar na de Tweede Wereld-
oorlog in het Amsterdamse Wert-
heimpark gaat verrijzen. Het gaat 
om Esther Rootveld, geboren op 17-
10 -1927 te Aalsmeer en omgeko-
men op 2-4-1943 te Sobibor; Leo 
Maurits Meijer, geboren 5-3-1894 
te Aalsmeer en omgekomen op 2-7-
1943 te Sobibor en Johanna Helena 
Meijer-Meijer geboren op 6-7-1892 
te Aalsmeer en omgekomen op 9-4-
1943 te Sobibor. 

Op het Holocaust Namenmonument 
komen alle namen van Nederland-

se slachtoffers van de Holocaust die 
geen eigen graf hebben: 102.000 
Joden en 220 Sinti en Roma. Daar-
mee krijgt Nederland een tastbaar 
gedenkteken waar de Holocaust-
slachtoffers individueel en collec-
tief kunnen worden herdacht. Min-
stens zo belangrijk is het signaal dat 
het monument afgeeft aan huidige 
en toekomstige generaties. Meer 
dan 102.000 namen bij elkaar laten 
zien waar discriminatie en rassen-
haat toe kunnen leiden. Iedereen 
kan meehelpen het Holocaust Na-
menmonument te realiseren. Ieder-
een kan één of meer namen adop-
teren. Kijk voor meer informatie op 
www.holocaustnamenmonument.nl.

Leuke Paasactie van de 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Al eerder lieten de 
Bloemenzegelwinkeliers weten ie-
dere maand een leuke actie voor 
haar klanten te gaan organiseren. 
Afgelopen weken is een Paasac-
tie gehouden. Aan klanten is ge-
vraagd om van de aankoop bij een 
Bloemenzegelwinkelier de kassa-
bon in een daarvoor bestemde doos 
te deponeren om zo kans te maken 
op waardebonnen ter waarde van 
25 euro. Bij iedere Bloemenzegel-
winkelier is uit de doos één bon ge-
trokken. De gelukkigen, die een bon 
hebben ontvangen, zijn: R. Vene-
ma, Vlasakkerlaan 19; Mariska van 
Daatselaar, Mozartlaan 31; Cynthia 
van den Hoek, Sluiskolk 9 in Lei-
muiden; H. Plas, K. Doormanlaan 1 
in Uithoorn; T. Man-Olij, Oostein-
derweg 5a; Tineke Vreeken, Punter-
straat 29; To Meyer, Gerberastraat 

83; Annemieke Buwalda, Touwsla-
gerslaan 44; Leen Meijer, Lijzijde 
4 in Rijsenhout; R. Dekker, Sport-
laan 87; Mevrouw Schipperijn, Oos-
teinderweg 552; S.L.A. Vollebregt. 
Legmeerdijk 244; W. Noordhoek, 
Aalsmeerderweg 285; Bianca Ge-
leijn, Hornweg 95; Fam. Vaneman, H. 
de Vriesstraat 84; Fam. Sommeling, 
Ophelialaan 48; Iris v.d. Hoek, An-
ne Frankstraat 21; Lida Buis, Uiter-
weg 316; Jacqueline Zekveld, Sport-
laan 72a; Van der Heyden, Parklaan 
5; Anja de Zwart, Rietgorsstraat 13; 
Gerda Eikelenboom, Jasmijnstraat 
12 en O. Paar, Bennebroekerweg 9 
in Rijsenhout. Het loont de moei-
te om bloemenzegels te sparen! Op 
zaterdag 10 mei is de volgende ac-
tie. Koop ook dan bij één Bloemen-
zegelwinkelier en wellicht bent u 
degene die getrakteerd wordt.

Dopjesspaarders Fred en Anouk 
zoeken nieuwe opslagruimte
Aalsmeer - Ze sparen onvermoei-
baar door, Fred de Bruin en Anouk 
van Egmond. De twee sparen plas-
tic doppen waarvan de opbrengst 
gaat naar de opleidingsschool voor 
blindengeleide honden. Fred is 
zelf slechtziend en blinde Anouk is 
met haar hond een bekende per-
soonlijkheid in en rond de Opheli-
alaan. Beiden staan vrolijk in het le-
ven en willen graag meer betekenen 
voor hun medemens. Hun inzame-
ling van plastic doppen is inmiddels 
bij vele inwoners bekend en we-
kelijks worden Fred en Anouk ver-
blijd met tassen vol plastic doppen. 
Fred en Anouk hopen dat inwoners 
dit ook blijven doen of gaan doen. 
In de schuur naast de woning in de 

Spoorlaan 1 kan het plastic afgele-
verd worden. Is de ruimte vol, dan 
wordt de opbrengst verplaatst naar 
de opslag aan de Aalsmeerderweg. 
En nu is er een probleem. 

Over een paar maanden moeten 
Fred en Anouk de loods uit en dus 
verdwijnt deze mogelijkheid om alle 
dopjes op te slaan tot deze voor re-
cycling opgehaald worden. De twee 
hopen in een bedrijf of kwekerij in 
Aalsmeer een nieuwe opslagruim-
te te krijgen. Heeft u plaats voor op-
slag van zo’n twintig palletbakken? 
Bel 06-21280511 en reken op een 
vreugdekreet na uw aanbod! Meer 
weten over de actie? Kijk dan op 
www.dopjesactienl.nl. 

Genieten van Blood, Sweat & Kiers
Aalsmeer - Op de eerste Konings-
avond trakteerde Bacchus op een 
optreden van Blood, Sweat & Kiers. 
Het culturele café was goed gevuld 
met liefhebbers van jump, rock and 
roll en blues-muziek en natuurlijk 
met fans van de vier muzikanten. Er 
is genoten door zowel het publiek 
als de muzikanten zelf. Vanwege de 
kleine, knusse ruimte is er vrij direct 
contact met de muzikanten, wat de 

sfeer bevorderd. De vier van Blood, 
Sweat & Kiers wisten prima met dit 
intieme contact om te gaan en ga-
ven regelmatig aan een nummer te 
gaan spelen voor een bepaalde be-
zoeker. Heel gezellig. “Een fantas-
tische avond”, aldus een bezoeker 
met dank aan Wouter Kiers op saxo-
foon en zang, Chris Clemens op gi-
taar en zang, Ab Hansen op bas en 
en Maarten Kruijswijk op drums.

Aanschuiftafel 
met fotografe
Aalsmeer - Zaterdag 3 mei van 
16.00 tot 18.00 uur is er weer de 
aanschuiftafel. Dit keer vertelt fo-
tografe Margriet Zwarthoed over 
haar foto’s. Gastheer Dirk Annok-

keé is nieuwsgierig wat zij bedoelt 
met ‘Hoor de zon’ en ‘Langzaam kij-
ken’. U ook? Kom dan aanschuiven. 
Luister tevens naar de gedichten 
van Aad van Dam en wie weet ko-
men er nog meer gasten vertellen 
wat kunst voor hen betekent. Adres: 
Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 
12a. Zie ook de website www.huis-
kamermuseum.nl.

Dokter Bob Klicks opent nieuw 
onderkomen huisartsenpraktijk
Aalsmeer - Vrijdag 25 april heeft 
nestor dokter Bob Klicks in aan-
wezigheid van het hele team het 
nieuwe onderkomen van de huis-
artsenpraktijk Bon, Göbel & Fe-
ijen geopend. Dokter Klicks deed 
dat door het doorknippen van een 
oranje lint. In z’n toespraak me-
moreerde dokter Klicks , de histo-
rie van de Aalsmeerse huisartsen 
en die van deze praktijk in het bij-
zonder. Het begon in de Kanaal-
straat waar hij samen met de oude 
dokter Simon Bon in één spreekka-
mer solistisch spreekuur deed. En 
dat ook nog zonder assistenten. Vi-
sites rijden deed dokter Bon veel-
al op zijn ‘harley’. Vervolgens zet-
te dokter Klicks samen met de toen 
net afgestudeerde dokter Piet Bon, 
in zijn woonhuis aan de Hortensia-
laan, een eigen huisartsenpraktijk 
op. Na zijn afscheid werd de prak-
tijk voortgezet in het huis van dok-
ter Piet Bon, die inmiddels geasso-
cieerd was met dokter Frans Göbel. 
Afgelopen decennia zijn meer taken 
toebedeeld aan de huisarts. De druk 
op de huisarts nam dientengevolge 
fors toe. Er kwamen praktijkonder-
steuners bij die zich gingen toeleg-
gen op de chronische zieken en op 
de patiënten met psychische klach-
ten. Het woonhuis, hoe gezellig ook, 
had zijn beperkingen. Ging de huis-
arts visite rijden, dan werd zijn stoel 
direct bezet door een van de prak-

tijkondersteuners. Het werd tijd voor 
een nieuw onderkomen. Met een 
inmiddels fors multidisciplinair team 
is dan nu de huisartsenpraktijk ge-
vestigd in het gezondheidscen-
trum aan het Drie Kolommenplein. 
Het tijdperk van ‘praktijk aan huis’, 
is daarmee voorbij. Maar één ding 
stond duidelijk vast bij de inrichting: 
de huiselijk sfeer moet, ook in een 
zakelijk pand, overeind blijven. Het 
team voelt zich inmiddels helemaal 
thuis en hopelijk al patiënten ook 
snel! De officiële opening van het 
gehele gezondheidscentrum Drie 
Kolommen is op 13 juni.

Afscheidscadeau DFG-directeur
15.000 Euro voor Steun 
Prinses Maxima Centrum
Aalsmeer - Een grote verrassing 
voor Stichting Steun het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderon-
cologie in De Bilt waar Henk Salo-
me en zijn vrouw Carry bij het kan-
toor stonden met een vrolijk ge-
kleurd pakketje met machtigingen 
ter waarde van 15.000 euro. Henk 
Salome heeft op 3 april afscheid ge-
nomen als Director Retail bij Dut-
ch Flower Group en had tijdens zijn 
afscheidsreceptie alle genodigden 
opgeroepen om machtigingen in te 
leveren met een bijdrage voor deze 
Stichting. Hier was massaal gehoor 
aan gegeven, wat resulteerde in ge-
noemd bedrag. Henk en zijn vrouw 
hebben het pakketje persoonlijk 
overhandigd aan Prof.Dr. Gertjan 
Kaspers van de Stichting. 
De heer Kaspers: “Wat een ontzet-
tend mooi initiatief en zeer welkom 
voor de Stichting. Wij zullen dit ui-
teraard gaan aanwenden voor de 
bouw van het Prinses Máxima Cen-
trum voor Kinderoncologie.”
Stichting Steun het Prinses Máxi-
ma Centrum voor Kinderoncologie 
is een initiatief van kinderoncologen 
en ouders van kinderen met kan-
ker. In 2016 zal het Prinses Máxi-
ma Centrum voor Kinderoncologie 
in Utrecht openen naast en in sa-
menwerking met het UMC Utrecht, 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis en 

het NKI-AVL (Antoni van Leeuwen-
hoek). Een centrum waar specialis-
ten gezamenlijk de best mogelijke 
zorg bieden, welk toponderzoekers 
aantrekt en dat gerichte opleidin-
gen op hoog niveau aanbiedt. Door 
specialistische zorg, onderzoek, on-
derwijs en opleiding op het aller-
hoogste niveau samen te brengen, 
kan de ambitie waar gemaakt wor-
den om in de toekomst meer dan 90 
procent van alle kinderen met kan-
ker te genezen met de hoogst mo-
gelijke kwaliteit van leven tijdens en 
na de behandeling. Meer informatie 
op de website: www.prinsesmaxi-
macentrum.nl.

Zwemseizoen start 1 mei
Maatregelen Rijnland tegen 
blauwalg in zwemwater
Aalsmeer - Het zwemseizoen is in 
aantocht. Zowel mens als dier is ge-
baat bij schoon zwemwater. Daar-
om neemt het hoogheemraadschap 
van Rijnland een aantal maatrege-
len die de groei van blauwalg be-
perkt. Zo moeten luchtmenginstal-
laties, mengers en pompen de groei 
van –van nature aanwezige– blauw-
alg beheersen.

Luchtmenginstallatie
Rijnland heeft luchtmenginstallaties 
geplaatst in recreatiegebied Vliet-
land bij Leidschendam, de Zeger-
plas bij Alphen aan den Rijn en De 
Nieuwe Meer (tussen Amsterdam 
en Schiphol). Deze installaties ma-
ken gebruik compressiepompen die 
lucht persen in beluchtingsslangen 
die op de bodem van de plas lig-
gen. De opstijgende lucht zorgt voor 
stroming in het water. De blauwal-
gen, die in de bovenste waterlaag 
voldoende licht hebben om te groei-
en, worden door de stroming mee-
gevoerd naar het diepe en donkere 
deel van de plas. Hierdoor worden 
de algen belemmerd in hun groei 
en de algenconcentraties in de 
plas sterk teruggedrongen. Boven-
dien worden de algen die nog wel 
aanwezig zijn, verspreid waardoor 
ze geen hinderlijke drijflagen meer 
vormen. Dit systeem werkt alleen in 
meren die dieper dan 15 à 20 me-
ter zijn, omdat daar een grote don-
kere zone aanwezig is waar de groei 

van de blauwalgen kan worden ge-
hinderd. De installaties werken van-
af 1 mei tot 1 oktober. 

Mengers en pompen
In ondiepe waterplassen (minder 
dan 15 meter diep), zoals de West-
einderplassen en het Braassemer-
meer, zorgen mengers en pompen 
voor drijflaagbestrijding. Een men-
ger bestaat doorgaans uit een pro-
peller die gericht het water in bewe-
ging brengt, terwijl een pomp zorgt 
voor een menging van het water op 
een aantal plekken. Zo worden drijf-
lagen verspreid en verdwijnt door-
gaans de overlast.

Meer dan vervelend
Blauwalgen zijn bacteriën die van 
nature in het water horen. Maar 
door te veel voedingsstoffen, zoals 
fosfor en stikstof, in het water groei-
en ze snel. Dat verstoort het natuur-
lijk evenwicht. Bij warm en windstil 
weer kunnen ze een dikke drijflaag 
vormen die zich ophoopt aan de oe-
vers van meren, op stranden en in 
jachthavens. Zwemmers en water-
sporters kunnen ziek worden wan-
neer ze hiermee in aanraking ko-
men. Ook honden zijn er gevoelig 
voor. Daarnaast kan zo’n drijflaag 
stankoverlast veroorzaken. Rijnland 
neemt in diverse plassen maatre-
gelen ter bestrijding van blauwalg. 
Meer informatie: www.rijnland.net/
blauwalgen.

Gemeente ook telefonisch 
bereikbaar via 140297
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is voor alle vragen, naast het be-
staande nummer, bereikbaar via het 
verkorte telefoonnummer 140297. 
Landelijk is afgesproken dat al-
le gemeenten uiterlijk in 2015 be-
reikbaar zijn via het telefoonnum-
mer 14+ netnummer. Aalsmeer 
heeft hetzelfde kengetal als de ge-
meenten De Ronde Venen en Uit-
hoorn. Om te zorgen dat een bel-
ler bij de juiste gemeente terecht 
komt, moet op een bandje worden 

ingesproken voor welke gemeen-
te wordt gebeld. De beller die voor 
de gemeente Aalsmeer belt, komt 
automatisch terecht bij het callcen-
ter van de gemeente Aalsmeer. Bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder: “We 
blijven bereikbaar via ons algeme-
ne telefoonnummer 0297-387575. 
Om onze bereikbaarheid te vergro-
ten kunt u ons nu ook bellen via het 
verkorte telefoonnummer 14+ ken-
getal. Dit nummer is makkelijker te 
onthouden.” 

Pijn aan been na 
val met fiets
Aalsmeer - Op dinsdag 29 april 
rond vier uur in de middag is een 
83 jarige fietser ten val gekomen op 
het Drie Kolommenplein. Ter hoog-
te van de winkel hier reed een au-
to achteruit een parkeerplaats uit. 

De trapper van de fiets van de man 
kwam onder de bumper vast te zit-
ten, waardoor de 83 jarige ten val is 
gekomen. De politie en de ambu-
lancedienst zijn ter plaatse geweest. 
Omdat de gevallen inwoner klaag-
de over pijn aan zijn been, is hij per 
ambulance naar het ziekenhuis ver-
voerd. De bestuurder van de auto is 
een 33 jarige man uit Amstelveen.

 In Memoriam
 Bloemenzee voor Abel 
Verheijen (1944 - 2014)

Aalsmeer - Maandag 21 april, op 
tweede Paasdag, overleed bloemar-
rangeur Abel Verheijen. In de rouw 
annonce stond vermeld dat Abel 
hield van bloemen van het seizoen. 
En dat bleek niet tegen dovenmans-
oren gezegd. Het hele leven van 
Abel stond in het teken van bloe-
men en na zijn dood werd hij, als 
een groot eerbetoon, bedolven on-
der de mooiste kleurrijke bloemen. 
Bij de vele uitgesproken herinne-
ringen tijdens de afscheidsplechtig-
heid maandag 28 april in de Open 
Hof Kerk werd nog eens benadrukt 
hoe belangrijk Abel geweest is voor 
het promoten van de bloemen uit 
Aalsmeer. 
Niemand in de wereld kon en wil-
de, zo bleek wel duidelijk, om hem 
heen. Gehuld in een T shirt waarop 
stond vermeld dat bloemen uit Hol-
land de allermooiste waren werk-
te hij en zijn assistenten op de ve-
le grote internationale paarden-
concoursen. Werden de hindernis-
sen vanaf zijn komst in de hippische 

wereld versierd met imposante boe-
ketten. Naarmate het concours vor-
derde en er meer camera’s aanwe-
zig waren groeide de bloemenzee. 
Zijn oog voor de camera was fabu-
leus. Hij wist onmiddellijk bij wel-
ke hindernissen de meest belangrij-
ke boeketten moesten staan. Want 
daar werden de paarden en dus ook 
de bloemen het meest gefilmd. 
Zijn bloemen moesten de wereld 
over, daar was het Abel om te doen. 
Abel was een handige zakenman en 
heeft niet slecht geboerd in zijn le-
ven. Met zijn vindingrijkheid, be-
vlogen manier van werken wist hij 
de mensen voor zich te winnen en 
wordt zijn overlijden door velen be-
treurd. Als clown, gitarist of foto-
graaf had Abel het ook zeker in het 
leven gered. Abel de bloemenarran-
geur alias Appie de clown is vol-
gens zijn dochters nu hemelen. Het 
zal daar nu beslist een stuk vrolij-
ker worden. Abel Verheijen is 69 jaar 
geworden.
 Janna van zon

Acties Amstelveen en Aalsmeer
Cheque Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - In de maand april is 
opnieuw een subsidiecheque uitge-
reikt. Dit keer aan Stichting Kinder-
hulp Afrika. Deze stichting heeft in 
2013 een grote actie gehouden op 
het Hermann Wesselink College in 
Amstelveen. Totaal is daarbij 55.000 
euro ingezameld met medewerking 
van de Wilde Ganzen. De opbrengst 
is bestemd voor 10.000 nieuwe 
schoolboeken, 30 computers, naai-
machines en anderen schoolmateri-
alen voor het kinderdorp in Oegan-

da. In Aalsmeer is ook een klein deel 
door Aalsmeerse jongeren ingeza-
meld, namelijk 275 euro. Dit bedrag 
is nu als verdubbeling verstrekt door 
de penningmeester van OSA aan de 
heer M. Piet, voorzitter van de stich-
ting Kinderhulp Afrika. 
Meer informatie over het kinder-
dorp is te vinden op de website: 
www.kinderhulp-afrika.nl. Informa-
tie over Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer op website: www.
osa-aalsmeer.nl.
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Netwerken met serieuze 
knipoog voor Free a Girl

Geraniummarkt en braderie 
zaterdag 10 mei in Centrum

Aalsmeer - Op 8 mei, elke twee-
de donderdag van de maand, is het 
weer mogelijk om te netwerken tij-
dens Borrel Aalsmeer. Elkaar op on-
gedwongen wijze spreken blijft na-
tuurlijk het uitgangspunt, maar dit 
keer heeft Borrel Aalsmeer een se-
rieuze ondertoon. Organisator In-
grid Claasen zet zich al enige ja-
ren als vrijwilliger in voor Free a Girl 
(Stop Kindermisbruik) en heeft zich 
in 2012 en 2013 twaalf uur lang la-
ten opsluiten in een hokje van 1 bij 
2 meter om aandacht te vragen voor 
kinderprostitutie. Tijdens de net-
werkbijeenkomst van 8 mei vindt 
een veiling plaats met mooie pro-
ducten of diensten waarop gebo-
den kan worden. Vorig jaar is tijdens 
Borrel Aalsmeer 2.450 euro opge-
haald. Ingrid Claasen heeft restau-
rant Welkom Thuis, waar ook de net-
werkborrel plaats vindt, gevraagd 
om deel te nemen aan deze actie. 
Gedurende de periode 20 tot 24 mei 
komen er twee hokjes te staan in 
het restaurant en de volgende rela-
ties van Borrel Aalsmeer laten zich 
opsluiten: Hanny de Bruijn, Ines van 
der Boom, Jacqueline Zekveld, Joy-
ce Hoefs, Maaike Jongbloed, Mi-
randa Gommans, Petra de Ree, Ton 

Harte en Vickie van Zijverden. Ingrid 
Claasen laat zichzelf 23 mei opslui-
ten. Voorafgaand aan de borrel van 
8 mei vindt van 16.00 tot 16.45 de 
voorpremière plaats van de docu-
mentaire ‘Seks voor 5 euro’. Yolan-
the Sneijder-Cabau, oprichtster van 
Free a Girl, wil dat seks met minder-
jarigen stopt en vloog voor de EO 
naar Brazilië en dook daar in de we-
reld van de kinderprostitutie. In de 
documentaire is te zien hoe regis-
seur Margit Balogh de voetbalvrouw 
volgt. Burgemeester Jopke Vonk-
Vedder zal de aanwezigen toespre-
ken. Uiteraard kan er ook genet-
werkt worden en het entertainment 
wordt verzorgd door Lou Prince. 
Liesbeth van Welbergen exposeert 
vier kunstwerken en de fotografie 
is dit keer in handen van Ted Sluy-
mer. Iedereen is welkom, ook werk-
zoekenden, donderdag 8 mei van-
af 15.45 uur bij restaurant Welkom 
Thuis aan de Stommeerweg. Vanaf 
17.00 is netwerken mogelijk, het offi-
ciële programma start om 18.15 uur. 
Mocht je een bijdrage willen leveren 
aan de Lock me up actie voor Free 
a Girl, wil je meer informatie over de 
netwerkbijeenkomst of je aan mel-
den: www.borrelaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei 
vindt de jaarlijkse Geraniumjaar-
markt weer op het Raadhuisplein 
plaats en in de Zijdstraat wordt de-
ze dag een braderie gehouden. De 
Geraniummarkt en de braderie du-
ren van 9.00 tot 17.00 uur. Woont u 
in Aalsmeer dan kunt u op de fiets 
komen, want de Kika Koeriers bren-
gen uw aankopen tegen een klei-
ne vergoeding thuis of naar de par-
keergarage. 

Ruilmarkt
Onder het toezicht oog van het beeld 
van Flora, godin van de lente en de 
bloemen dat op een tien meter ho-
ge sokkel staat voor het gemeente-
huis, wordt op het Raadhuisplein de 
Geraniummarkt georganiseerd door 
de afdeling Aalsmeer van de KMTP. 
Twintig kwekers en bedrijven bie-
den diverse producten aan voor de 
tuin, zoals Geraniums maar ook an-
dere verschillende eenjarige en vas-
te planten, siergrassen en knollen. 
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt 
voor al uw teveel gezaaide planten 
bij de stand van de KMTP. De His-
torische Tuin is natuurlijk ook aan-
wezig met hun prachtige planten 
die ’s morgens vroeg per praam 
aangevoerd worden. Bij goed weer 
verzorgt Aalsmeers Harmonie rond 
12.00 uur het traditionele concert 
tijdens de Geraniummarkt. Voor in-
lichtingen over de Geraniummarkt: 
tel. 06-29550604.

Inpakservice
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Op de markt vindt u on-
der andere kleding, sieraden, kra-
len, horloges, portemonnees, boe-
ken, snoep en ander lekkers. Naast 
de vele standwerkers zijn ook win-
keliers en verenigingen vertegen-
woordigd met een kraam. Bij de di-
verse horecazaken in het centrum 

zijn voldoende mogelijkheden voor 
een drankje en allerlei lekkernij-
en. Vlakbij de Bruna, halverwege de 
Zijdstraat, staat een kraam met de 
Meer Aalsmeer inpakservice waar 
iedereen op vertoon van een kas-
sabon het Moederdag cadeau extra 
feestelijk kan laten inpakken. 

Gratis parkeren 
Voor wie met de auto komt: de We-
teringstraat en Punterstraat zijn 
vanwege de braderie afgesloten. 
Het Praamplein is dus alleen bereik-
baar via de Uiterweg en de Dorps-
straat. Naast het Praamplein en het 
Drie Kolommenplein (denk aan uw 
blauwe schijf) kan ook de hele dag 
gratis geparkeerd worden in de par-
keergarage van Crown Business 
Studio’s aan de Van Cleeffkade. De 
inrijkaart kan bij de receptie gratis 
omgewisseld worden voor een uit-
rijkaart. Wie met de boot komt, kan 
aanmeren bij de passantenhaven 
aan het Praamplein dat bereikbaar 
is vanaf de Ringvaart ter hoogte van 
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Wie onder de 
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 
meter) op de Stationsweg past, kan 
vanaf de Kolenhaven zelfs doorva-
ren naar het Stokkeland bij het ge-
meentehuis.

Kika Kinderkankerfonds
Bij de Kika stand op de Geranium-
markt staan de Kika Koeriers de he-
le dag klaar om uw aankopen tegen 
een kleine vergoeding per bakfiets 
naar uw auto in de parkeergarage 
van Crown Studio’s te brengen. 

Woont u in het Aalsmeer Centrum, 
Zuid of in de Hornmeer? Laat de 
auto dan maar thuis, want de Ki-
ka Koeriers bezorgen uw aankopen 
ook thuis. Alle opbrengsten van de 
Kika Koeriers komen ten goede aan 
het Kika Kinderkankerfonds. Voor 
meer informatie: www.aalsmeer-
centrum.nl.

Organisator Ingrid Claassen van Borrel Aalsmeer gaat zich op 8 mei opnieuw 
laten opsluiten voor Free a Girl. 

Vaarbewijs halen bij 
Verkeerscollege
Aalsmeer - Het vaarseizoen staat 
weer voor de deur. Alle bootjes wor-
den weer in het water gelegd. Uitge-
keken wordt naar een mooie lange 
zomer. Nu is het moment om je al-
vast goed voor te bereiden op de zo-
mer. Geef je boot een onderhouds-
beurt en zorg dat, als je dat nog niet 
hebt, je het benodigde vaarbewijs 
haalt. Vorige zomer zijn er weer een 
behoorlijk aantal mensen bekeurt 
voor het niet hebben van de beno-
digde papieren of het zich niet hou-
den aan de regels. Niet alleen de 
bestuurder van een snelle boot die 
even denkt, dat kan nog wel zon-
der vaarbewijs, riskeert een boe-
te van maar liefst 500 euro. Ook de 
schipper van de zeilboot of de surfer 
moet oppassen, deze riskeert name-
lijk een boete van 220 euro indien 

deze vaart waar het niet mag. Het 
wordt dus nu ook interessant voor 
zeilers om het vaarbewijs te halen. 
Heb je weleens een sanctie van het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau 
ontvangen wegens een overtreding 
op de weg? En, schrok je van de 
hoogte van het bedrag? Als je over-
tredingen op het water maakt, weet 
dan één ding zeker: van deze boe-
tes schrik je nog veel harder. Ieder-
een die de waterregels overtreedt, 
kan forse sancties tegemoet zien. 
Het VerkeersCollege start 6 mei de 
cursus Vaarbewijs 1. De opleidingen 
bestaan uit zes avonden en worden 
verzorgt in Mijdrecht, Nieuwkoop en 
Aalsmeer.
Schrijf je nu in via de website: www.
verkeerscollege.com/vaarbewijs of 
bel 0297-250638.

Informatieve contactavond over 
bijnieruitputting bij Catinka
Aalsmeer - Bijnieruitputting komt 
veel voor, lijdt tot veel verschillen-
de klachten en wordt vaak gemist 
als diagnose. Verder speelt het vaak 
een rol bij chronische ziekten en 
langdurige vermoeidheid. De oor-
zaak voor bijnieruitputting is lang-
durige stress. Ons lichaam kan 
stress ervaren door zowel lichame-
lijke als geestelijke oorzaken. Bij li-
chamelijke stressfactoren kunt u 
denken aan straling, chemische be-
lasting of een hormonale disbalans. 
Maar ook voedingstekorten vormen 
stress in ons lichaam en komen 
vaak voor. Om ons lichaam goed te 
laten functioneren moeten er onder 
andere voldoende vitaminen, mine-
ralen en sporenelementen aanwe-
zig zijn. Helaas bevat onze huidige 
voeding echter vaak onvoldoende 
van deze belangrijke stoffen. Emo-
tionele stress kan stress zijn van dit 
moment, maar ook van onverwerk-

te gebeurtenissen uit het verleden. 
Tijdens de contactavond zal Catin-
ka meer vertellen over de oorzaak, 
de symptomen, hoe je bijnieruitput-
ting kunt voorkomen en indien no-
dig kunt behandelen. Tevens is er 
deze avond ook de gelegenheid om 
in contact te komen met mensen 
die ervoor kiezen om hun gezond-
heid en/of die van hun kinderen 
op natuurlijke wijze zoveel moge-
lijk te ondersteunen en te verbete-
ren. Ben je geïnteresseerd in dit on-
derwerp of heb je een ervaringsver-
haal dat je graag wilt delen? Je bent 
van harte welkom. De contactavond 
is op woensdag 7 mei van 20.00 tot 
22.00 uur en wordt georganiseerd 
door Catinka Rabbers-Dekker. De 
avond is gratis en wordt gehouden 
in haar praktijk aan de Wilgenlaan 
14. Graag wel van te voren aanmel-
den via 0297-363848 of via info@
catinka.nl.

“Eigenlijk is alles mogelijk bij mij”
Creatief Centrum Amstelland 
van Mark van Kuppevelt
Aalsmeer - Beeldend kunstenaar 
Mark van Kuppevelt is blij met zijn 
nieuwe atelier. Op dezelfde plek als 
waar zijn oude werkplaats geves-
tigd was, is nu een prachtig nieuw 
pand neergezet. Aan de afwerking 
wordt momenteel nog gewerkt. “Ik 
ben vooral bezig met opruimen en 
orde scheppen. Maar er moet na-
tuurlijk ook gewerkt worden! De 
eerste groepen zijn al geweest. We 
gaan gewoon door en ik zit boor-
devol nieuwe ideeën voor dit crea-
tieve centrum.” Aldus de enthousi-
aste Mark. Het weidse uitzicht over 
de velden bij Kudelstaart draagt bij 
aan inspiratie voor iedereen. Je kunt 
er een mooi bronzen beeld maken, 
maar ook een inspirerend feest ge-
ven, een creatief bedrijfsuitje or-
ganiseren of een familiebijeen-
komst plannen, waarbij een bronzen 
beeld of andere creatie als blijven-
de herinnering dient. Het uitgangs-
punt van Mark is vooral dat ieder-
een een beeld kan maken, ook zon-
der ervaring. “Ik stuur eigenlijk al-
leen maar en merk dat iedereen cre-
atief is. Goed of fout bestaat niet als 
je je verbeelding aanspreekt. Men-
sen zijn soms verbaasd over hun ei-
gen kunnen. Dat is juist zo leuk aan 
creatief bezig zijn. Ik had laatst een 
grote groep en die maakten per per-
soon een klein beeldje. Ik giet het 
vervolgens in brons, zet het op el-
kaar en zo wordt het een prachtig 
groot beeld. Ik noem dit het ‘totem-
palen-project. De totempaal zal uit-
eindelijk overhandigd worden aan 
degene voor wie ze het gemaakt 
hebben. Al voor dertig euro per per-

soon maak je dit kunstwerk. Hoe 
veel origineler is zo’n cadeau dan 
een bos bloemen of een mooie fles 
wijn.” 

Atelier Mark van Kuppevelt
Naast Creatief Centrum Amstelland 
blijft ‘Atelier Mark van Kuppevelt’ 
ook gewoon bestaan. Mark maakt 
urnen, grafmonumenten en beel-
den op maat. In het creatieve cen-
trum geeft hij de bronsgietwork-
shops en beeldhouwcursussen al 
dan niet met een uitgebreide boe-
renlunch. Ook basisschoolklasssen 
zijn van harte welkom voor bijvoor-
beeld het Klee-project. Leerlingen 
van groepen zes en zeven laat Mark 
bewust kennismaken met beelden-
de kunst. Mark: “Zie het als een al-
ternatief schoolreisje, waarbij stil-
gestaan wordt bij kunst en kinde-
ren hun fantasie de vrije loop kun-
nen laten. Ze leren puur en zonder 
waardeoordelen kunst te maken en 
naar elkaars kunst te kijken. Hier-
door ontstaat wederzijds respect. 
Het is een bijzonder project. Eigen-
lijk is alles mogelijk bij mij. Kom met 
goede ideeën en we werken het sa-
men uit. Ik nodig mensen daarom 
van harte uit voor een rondleiding, 
uitleg over mijn werk of gewoon om 
eens te ervaren hoe laagdrempelig 
hier de sfeer is.” Nieuwsgierig ge-
worden? Kijk op de website www.
creatiefcentrumamstelland.nl voor 
meer informatie of kom langs op 
De Banken 1a in De Kwakel. Geef 
van te voren even een belletje als je 
komt 06-54981504.
Door Miranda Gommans

Nieuw initiatief ‘Stimuflori’ voor 
promotie en innovatie sierteelt

‘t Kloosterhof Aalsmeer 
biedt uitkomst met wijkzorg

Aalsmeer - Met de introductie van 
de website www.stimuflori.nl heeft 
de Stichting Fonds het initiatief ge-
lanceerd om projecten op het ge-
bied van promotie en innovatie voor 
de Nederlandse sierteeltsector fi-
nancieel te ondersteunen. Via de 
website kunnen aanvragen worden 
ingediend, die worden beoordeeld 
door het bestuur van de Stichting 
Fonds. Stimuflori is een activiteit van 
de Stichting Fonds (Fonds Interna-
tionale Bloemenvaktentoonstelling). 
Deze stichting is opgericht in ja-
nuari 2003, nadat de Stichting In-
ternationale Bloemenvaktentoon-
stelling en de Stichting Nederland-
se Tuinbouw Vakbeurs (NTV) wa-
ren gefuseerd met als doel de In-
ternational Horti Fair te organise-
ren. In het (inter)nationale krach-
tenveld is de Horti Fair uiteindelijk 
niet het gewenste platform voor de 
promotie van de Nederlandse sier-
teeltsector geworden en derhal-
ve bestaat de Horti Fair niet meer. 
Sinds 2003 heeft de Stichting Fonds 
vooral Horti Fair-gerelateerde pro-
jecten gesteund. In de beginjaren 
als ‘Founding Father’ en verder via 
onder meer de Kwekers Kwaliteits 
Competitie/House of Quality, House 
of Plants, Good & Green Pavilion, 
het verspreiden van kennis via con-

gressen en seminars en de Innova-
tion Award. “Nu gebleken is, dat de 
Horti Fair zich uiteindelijk niet heeft 
kunnen ontwikkelen tot het platform 
voor de Nederlandse sierteeltsector 
hebben we onze focus verlegd naar 
het ondersteunen van promotie en 
innovatie”, aldus het bestuur dat be-
staat uit Wim Kea (voorzitter), Cor 
Vonk Noordegraaf (penningmees-
ter), Piet Wapperom (secretaris) en 
Joop Straathof (lid). 

Aanvragen
Het aanvragen van ondersteuning 
voor projecten op het gebied van 
promotie en innovatie in de sier-
teeltsector kan eenvoudig via de 
website www.stimuflori.nl. Beoor-
delingscriteria zijn onder meer hoe 
vernieuwend en toekomstgericht 
projecten zijn, hoe de resultaten be-
schikbaar komen, in welke opzich-
ten wordt voldaan aan duurzaam-
heid en met welke partijen wordt 
samengewerkt. De vorm van on-
dersteuning kan bestaan uit spon-
soring, (uitgestelde) lening of deel-
name: ook hierin zijn de aanvragers 
vrij. Via de website, nieuwsbrieven 
en in samenwerking met de aanvra-
gers zal Stimuflori de sierteeltsector 
op de hoogte houden van de pro-
jecten.

Aalsmeer - Door de bezuinigingen 
en de daarbij horende strengere re-
gels in het zorgstelsel, is een plek in 
een zorgcentrum niet meer vanzelf-
sprekend. Het is ook vaak de wens 
van ouderen om zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis te kunnen wo-
nen. Daarom biedt ‘t Kloosterhof nu 
de zorg, die zij in het zorgcentrum 
geeft, ook bij u thuis aan. Voorheen 
kon u in een zorginstelling terecht 
met een ZZP (zorgzwaartepakket), 
1 tot en met 3 indicatie. Tegenwoor-
dig komt u hiervoor in aanmerking 
met een ZZP 4 of hoger. Deze nieu-
we regels maken het er niet makke-
lijker op. Om voor deze groep men-
sen de hulp die ze nodig hebben zo 
goed mogelijk op te vangen kunt u 
bij ‘t Kloosterhof terecht voor hulp 
aan huis. Het gaat om mensen in de 
wijk die niet in aanmerking komen 
voor opname in een zorginstelling. 
Dus ouderen met een laag zorg-
zwaartepakket die met wat hulp nog 
prima zelfstandig thuis kunnen wo-
nen. ’t Kloosterhof kan de gewenste 
hulp bieden, thuis in uw vertrouwde 
omgeving. ’t Kloosterhof heeft een 
deskundig team dat de wijk in gaat 
om u te ondersteunen. Gekozen is 
voor een kleine, vaste ploeg zodat 
er niet steeds verschillende men-
sen over de vloer komen. Ook wordt 
hierdoor het persoonlijk contact be-
houden. U kunt dezelfde kwalitatie-

ve zorg verwachten die de bewo-
ners van het tehuis ook aangebo-
den wordt. Er zijn er geen wacht-
tijden, de medewerkers zijn direct 
inzetbaar. Ze helpen met wassen, 
aan- en uitkleden en het aanrei-
ken van medicatie. Op verzoek van 
uw huisarts of specialist verricht het 
team ook handelingen, zoals insu-
line spuiten, zwachtelen, stoma en 
canulezorg, pijn- en wondbestrij-
ding. Tevens wordt zorg in de laat-
ste levensfase geleverd. Wilt u ken-
nis maken? Elke tweede donderdag 
van de maand bent u van harte wel-
kom om een kopje koffie te komen 
drinken tussen 10.30 en 11.30 uur in 
’t Kloosterhof in de Clematisstraat. 
Verder kunnen zelfstandig wonen-
de ouderen binnenkort een wijkpas 
ontvangen. Hiermee kunnen zij ge-
bruik maken van de service en dien-
sten van ’t Kloosterhof, zoals het be-
zoeken van de pedicure en kapper. 
Natuurlijk kan in het uitstekende 
restaurant van een heerlijke maal-
tijd genoten worden en kunnen ou-
deren deelnemen aan de activitei-
ten die binnen ‘t Kloosterhof worden 
georganiseerd. Voor alle vragen kan 
contact opgenomen worden met ‘t 
Kloosterhof, Ruth van Dam via 0297-
326970 of met de afdeling Zorgbe-
middeling via 085-2736399.

Door Margot Jonkman

Fotowedstrijd rond eerste 
Aalsmeer Flowerfestival 
Aalsmeer - In het weekend van 21 
en 22 juni vindt het eerste Aalsmeer 
Flower Festival plaats. Op een groot 
aantal locaties in het dorp is deze 
dagen van alles te beleven rond het 
thema bloemen en planten. In aan-
loop naar dit evenement organi-
seert AalsmeerPhoto in samenwer-
king met VVV Aalsmeer een wed-
strijd met als thema ‘Aalsmeer Bloe-
mendorp’. Vanaf heden kunnen fo-
to’s ingestuurd worden. Hoe zou-
den Aalsmeerders hun bloemen-

dorp in beeld brengen? Inzenden is 
mogelijk tot en met zondag 1 juni. 
Aan de wedstrijd is zowel een pu-
blieks- als juryprijs verbonden. Bo-
vendien worden de mooiste foto’s 
op groot formaat geëxposeerd tij-
dens het Aalsmeer Flower Festi-
val. Een kans om jouw foto aan een 
groot publiek te tonen!

Klik op de link voor meer informatie 
over de fotowedstrijd Aalsmeer Flo-
werfestival.

Marianne is moeder 
van het jaar

Aalsmeer - Dat vrijwilligerswerk 
belangrijk is, wee iedereen intus-
sen wel. Ook dat er bij het ‘rege-
nen’ van lintjes steeds weer vrij-
willigers in het zonnetje worden 
gezet. Toch zijn er stillen in den 
lande, die heel veel werk ver-
zetten, maar waarvan maar wei-
nigen dit weten. De Koninklijke 
Maatschappij Tuinbouw Plant-
kunde zoekt elk jaar naar zo ie-
mand. Ook dit jaar is het weer ge-
lukt: Marianne van der Schilden-
Poleij. Zij gaat op zaterdag 10 
mei om 11.00 uur uit handen van 
Miekje Hoffscholte een bijzonder 
boeket krijgen. Waarom? Marian-
ne begon haar werk in Aalsmeer 
bij het onderwijs. Als vrijwillig-

ster gaf zij taalonderwijs aan de 
nieuwe Nederlanders. Vanuit de 
Rotary organiseerde zij de Moe-
der verwendag voor moeders van 
kinderen met een handicap, daar-
naast is zij actief in Ons Tweede 
Huis waar zij de gespreksgroepen 
leidt en het zingen begeleidt. Van-
uit de PKN kerk helpt zij ook mee 
bij het houden van kerkdiensten 
voor gehandicapten. 

Voor de KMTP voldoende rede-
nen om Marianne te bedanken en 
tegelijkertijd aandacht voor vrij-
willigerswerk te vragen. De uitrei-
king is in de stand van Groei en 
Bloei, nabij het standbeeld van 
Flora, voor het gemeentehuis.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  1 mei 2014

Zondag open dag

Lente in Tuin van Bram 
Uithoorn - De sneeuwklokjes, kro-
kussen en winterakonieten heb-
ben plaatsgemaakt voor wilde hy-
acint, lelietje der dalen en dotters. 
Veel bomen staan nu volop in het 
blad. En de bijzondere bomen zijn 
nu goed herkenbaar, er zijn naam-
bordjes bij geplaatst. 

Er is hard gewerkt aan de afraste-
ring van het weiland om de kalf-

jes gastvrijheid te kunnen bieden. 
Dankzij de vroege bloei van veel 
planten is er tijdens de open dag 
aanstaande zondag 4 mei weer ver-
se honing verkrijgbaar. Ook zijn er 
druivenplanten en jonge pompoen-
planten te koop. Kortom, kom een 
kijkje nemen in de Tuin van Bram 
zondag tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Adres is Boterdijk, tegenover num-
mer 61. De toegang is gratis. 

‘t Kloosterhof in 
bloemen gezet
Aalsmeer - Vrijdag 18 april zijn de 
bewoners van zorgcentrum ’t Kloos-
terhof door directeur Ton Kleyweg 
van Mixt Creations in de bloemetjes 
gezet. ’s Middags werden honderd 
plantenbakjes bezorgd bij ’t Kloos-
terhof om de Pasen voor de bewo-

ners op te fl euren. Iedere bewoner 
kreeg een mooi bakje en ook op al-
le tafels in de recreatiezaal was het 
een gezellig gezicht. Iedereen werd 
er vrolijk van. En of dat nog niet ge-
noeg was, zijn ook alle bloembak-
ken en potten uit de tuin van de be-
woners van de gesloten afdeling 
van ’t Kloosterhof gevuld met perk-
goed. De bewoners en medewer-
kers van het zorgcentrum zijn heel 
blij met dit geweldige gebaar.

Vrijwillige opsluiting van Miranda 
Gommans voor Free a Girl
Aalsmeer - Miranda Gommans, re-
dactrice van de Nieuwe Meerbo-
de, is één van de deelneemsters die 
zich dinsdag 20 mei in het restau-
rant Welkom Thuis vrijwillig 12 uur 
lang in een hokje laat opsluiten. Zij 
hoopt hiermee heel veel geld in te 
zamelen voor de stichting Free a 
Girl. “Drie jaar geleden zag ik een 
documentaire van Yolanthe Cabau 
van Kasbergen op televisie, zij is 
ambassadrice van Stop Kindermis-
bruik, nu Free a Girl. Wat ik zag was 
zo schrijnend dat de tranen mij over 
de wangen biggelden. 

Zeven - acht jarige meisjes die stel-
selmatig 25 keer per dag verkracht 
worden. Hier zijn toch geen woor-
den voor te vinden?” Landelijk wordt 
de actie Lock me up Free a Girl nu 
voor het derde jaar georganiseerd. 
De Aalsmeerse Ingrid Claasen doet 
voor de derde keer mee en heeft 
nu ook in het bloemendorp aan het 
water een tiental mensen bereid ge-
vonden om zich van 11.00 tot 23.00 
uur te laten opsluiten in een hok-
je van slechts 1 bij 2 meter, precies 
de maten waarin ook de slachtoffer-
tjes met alleen een matras zich dag 
en nacht bevinden. De hokjes ko-
men te staan bij het restaurant Wel-

kom Thuis. Gedurende de opsluiting 
is alleen het drinken van water toe-
gestaan en het eten van een handje 
rijst. “Het is slechts een gebaar dat 
ik probeer te maken, want het lot 
dat deze meisjes treft valt niet te be-
schrijven”, aldus Miranda. “Ik zie er 
best een beetje tegen op, maar toen 
Ingrid mij vroeg om mee te wer-
ken, heb ik geen moment getwijfeld. 
Want wat is twaalf uurtjes, die meis-
jes doen dit dag en nacht. Ik zal ze-
ker deze dag bij hun gedwongen si-
tuatie stil staan en vast nog wel een 
traantje wegpinken. Ik hoop dat er 
heel veel publiek komt en dat de ac-
tie veel geld oplevert want daar doe 
ik het voor.” 

Burgemeester Jobke 
Vonk introduceert
Donderdag 8 mei zal burgemees-
ter Jobke Vonk voorafgaande aan 
‘Borrel Aalsmeer, netwerken met 
een knipoog’ in restaurant Welkom 
Thuis de deelnemers introduceren 
en hen een hart onder de riem ste-
ken. Om 16.00 uur kondigt zij de 
voorpremière aan van de documen-
taire ‘Seks voor 5 euro’ waarin Yo-
lanthe de mensonterende omstan-
digheden laat zien in Brazilië. De-
ze fi lm wordt 5 juni op televisie uit-
gezonden. Ook bij de netwerkbor-
rel, die om 17.00 uur begint, wordt 
stil gestaan bij het thema Free a Girl. 
Dan zal er onder meer een veiling 
worden georganiseerd. Free a Girl 
zet zich in om meisjes uit de prosti-
tutie te bevrijden. Via slinkse wegen 
worden de zwaarbewaakte meis-
jes bevrijd uit hun uitzichtloze posi-
tie. In de afgelopen vijf jaar konden 
2600 meisjes worden gered. Daar-
naast investeert de stichting in op-
vang, medische zorg, onderwijs, be-
roepsopleidingen, traumaverwer-
king en re-integratie van de meis-
jes. “Een meisje kan al gered wor-
den voor 50 euro en als je het geluk 
op die smoeltjes ziet van de meis-

jes is dat is goud waard.” Op dins-
dag 20 mei bijten Miranda Gom-
mans en Hanny de Bruijn de spits 
af. Woensdag 21 mei zitten Ton Har-
te en Vickie van Zijverden-Bartlett in 
een hokje, donderdag de 22ste kunt 
u Valeska Hovener en Jacqueline 
Zekveld bemoedigend toespreken, 
vrijdag de 23ste zijn Ingrid Claasen 
en Petra de Ree aan de beurt. Ines 
van der Boon en Joyce Hoef slui-
ten zaterdag 24 mei de actie af. Al-
le deelnemers willen uiteraard zo-
veel mogelijk mensen voor dit goe-
de doel op de been krijgen. “Al-
le ideeën om geld in te kunnen za-
melen zijn, evenals sponsors en do-
noren, meer dan welkom. Mijn per-
soonlijke pagina is http://www.lock-
meup.nl/lockmeup/deelnemers/mi-
randagommans/ Alvast bedankt en 
kom langs om ons te steunen!”

Janna van Zon

Nieuws Zorgcentrum 
Aelsmeer en Thuiszorg 
Aalsmeer - Wekelijks worden activiteiten voor senioren in deze rubriek 
weergegeven. Weet wel: vol is vol.

Restaurants
Als u een senior bent, dan bent u welkom om te komen eten 
in één van de seniorenrestaurants:
Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, Kudelstaart, 
tel: 0297- 82097, op weekdagen van 12.00 tot 14.00 uur.
Zorgcentrum Aelsmeer aan Molenpad 2, tel: 0297-326050, op weekdagen 
van 12.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag om 17.30 uur

Het eten van deze week
Donderdag 1 mei: Bal gehakt of omelet met champignons met o.a. rode 
kool, doperwten.
Vrijdag 2 mei:  Stroganoffburger of roomschnitzel 
 met o.a. sperziebonen, witte kool.
Maandag 5 mei:  Kipnugget of slavink 
 met o.a. gemengde salade, snijbonen.
Dinsdag 6 mei:  Aardappelen/curry of sucadelapje 
 met o.a. bietjes, komkommersalade.
Woensdag 7 mei:  Visragout of saucijsje 
 met o.a. Parijse worteltjes, witte bonen.
Donderdag 8 mei:  Kipfi let of roomschnitzel 
 met o.a. broccoli, Romanobonen.
Een driegangen maaltijd kost 8,50 euro. Als u een dag van te voren belt, dan 
wordt er zeker op u gerekend.

Activiteiten
Voor Elkaer te Kudelstaart: Weet U dat: ‘Voor Elkaer’ in het centrum van Ku-
delstaart is? ‘Voor Elkaer’ er voor iedere 55+er is? Er op 11 mei in ‘Voor El-
kaer’ van 14.00 tot 16:00 uur een High Tea is? U voor de High Tea vooraf moet 
reserveren? ‘Voor Elkaer’ iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend is? 
‘Voor Elkaer’ op zondag van 14.00 tot 16.00 uur geopend is? Er op dinsdag-
middag vanaf 14.30 uur handwerken is? Er op woensdagmiddag vanaf 14.30 
uur ook spelletjes en kaarten is? Er op donderdagmiddag van 14.30 tot 15.15 
uur gym is? De koffi e/ thee er heerlijk is? ‘Voor Elkaer’ heel gastvrij is? De 
gastvrouwen het gezellig vinden als U komt? Het telefoonnummer van ‘Voor 
Elkaer’ 0297-820979 is? 

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u welkom om 10.00 uur voor een kopje koffi e. Woensdag 7 
mei vanaf 14.30 uur Jeu de Boules. Donderdag 8 mei vanaf 13.45 uur kla-
verjassen en rummikub.

Inloopcentrum
Het inloopcentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 12 is er voor oude-
ren die graag onder de mensen zijn en hun geheugen op peil willen houden. 
Elke dinsdag en donderdag staat de deur van het inloopcentrum open en 
kan men binnenlopen. Dinsdag 6 mei om 10.45 uur: geheugentraining met 
behulp van een spelprogramma ‘Zo doe je dat’. Vanaf 14.30 uur is er Mu-
sica’ met medewerking van de zangvrijwilligers waarbij bekende, oude en 
nieuwere liederen worden gezongen. Donderdag 8 mei om 10.45 uur: Totaal 
Vitaal een beweegprogramma, waarin dans wordt geïntroduceerd door de 
dansvrijwilliger Gerrit Vreken. Vanaf 14.30 uur is er een gesprek over brein-
zaken gevolgd door het programma ‘geheugenfi tness’. Elke dinsdag en don-
derdag om 12.30 uur lunchen kan tegen betaling van 3 euro voor een kop 
soep, een heerlijke broodmaaltijd en een stukje gezelligheid.

Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn welkom voor wandelen, assisteren bij de broodmaaltijd op 
de Serre (voor dementerende ouderen), voor vervoer op maat-chauffeur, 
voor Tafeltje Dek Je rijden en als gastvrouw/heer bij het Inloopcentrum in 
gebouw Irene. Bel met 0297-326050.

FIQAS schenkt bloemen
Woensdagochtend 23 april kregen alle bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer 
een bos Alstroemeria’s aangeboden door FIQAS Software BV. Remco, Noor-
tje, Sailinder en Jordi zijn studenten van de Hogeschool van Amsterdam 
die een minor ondernemerschap volgen. Voor deze minor (betekent bijvak) 
moeten zij een eigen bedrijf opzetten en kregen zij de opdracht om zo veel 
mogelijk bloemen te verkopen om een startkapitaal te realiseren. Remco 
heeft FIQAS benaderd om hier een rol van betekenis in te spelen met het 
oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als resultaat een 
bos bloemen voor alle bewoners van het zorgcentrum. Deze actie werd door 
hen allen zeer gewaardeerd!

Foto: Mevrouw Groen krijgt bloemen van Remco

en omgeving

Advertentie

Plantenveiling 
bij Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 5 mei 
houdt Viva Aquaria een planten- en 
vissenveiling in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. De avond 
is bij uitstek geschikt om het plan-
ten en vissenbestand in een aqua-
rium aan te vullen. Dus worden al-
le bezoekers van harte uitgenodigd 
om hun bod uit te komen brengen. 
De vaste bezoekers weten dat de 
veiling altijd een erg leuke avond 
wordt en een ieder die waar heeft 
aangekocht, tevreden en met goe-
de waar naar thuis zal afreizen. Ook 
niet leden zijn van harte welkom om 
te trachten een mooie plant of vis te 
scoren. De avond begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de heer C. Keim via 
0297-343854.

OVAK en zorg 
in Aalsmeer

Aalsmeer - Op 24 april heeft de 
heer Dreschler van het zorgcentrum 
Aelsmeer voor de OVAK een indruk-
wekkende presentatie gegeven over 
de zorg in Aalsmeer. De heer Dre-
schler begon zijn betoog over de 
geschiedenis van de zorg in Ne-
derland en kwam toen op de zorg 
in Aalsmeer. De heer Dreschler gaf 
aan dat er op het ogenblik vanuit 
drie punten in Aalsmeer zorg wordt 
verleend. Dat is vanuit Oost, Ku-
delstaart en vanuit het Drie Kolom-
menplein. Van hieruit wordt zowel 
huishoudelijke als persoonlijke zorg 
verleend. Al met al een indrukwek-
kende middag die door ruim zestig 
mensen werd bijgewoond. Tevens 
was dit de laatste themamiddag van 
het seizoen. In september begint de 
OVAK weer met een nieuw thema-
programma 

Prinsen dragen wereldbril
Amstelveen – Tijdens het bezoek 
van de koninklijke familie aan het 
Stadsplein van Amstelveen zorgde 
de Bibliotheek Amstelland voor een 
verfrissende en unieke invulling van 
de ontmoeting met het koningspaar. 
De prinsen Floris en Constantijn 
kregen van de bibliotheek de we-
reldbril opgezet. Dankzij deze mo-
derne techniek ervaren zij letterlijk 
en fi guurlijk van dichtbij waar de bi-
bliotheek voor staat. Door in diverse 
richtingen te kijken en in combinatie 
met augmented reality zagen zij ico-
nen over het Stadsplein zweven op 
weg naar de bibliotheek. Daar aan-
gekomen ging het beeld in de We-
reldbril over in een fi lm met in de 
hoofdrollen de bekende Amstelve-
ners Frits Barend, Barbara Barend 
en haar zoon en neefje. De fi lm ein-
digt met het fysiek verschijnen van 
de familie Barend op het plein. Een 
meer dan hartelijk ontmoeting met 
de koninklijke familie sloot het on-
derdeel van de Bibliotheek af. Prin-
ses Laurentien roemde de inzet van 
dit stukje moderne techniek door 
de Bibliotheek Amstelland. Voor het 
aanwezige publiek stelde de bibli-
otheek een app beschikbaar waar-
mee zij op hun smartphone ook de 
zwevende iconen konden waarne-
men. Als extra functie kon het pu-
bliek, door op hun favoriete icoon te 
klikken, de vertoonde tekst met hun 
eigen verhaal afmaken. Even later 

zweefde diezelfde tekst ook boven 
het Stadsplein, zichtbaar voor ieder-
een die de app gebruikte. Deze toe-
voeging zal ook na Koningsdag nog 
een periode functioneel blijven zo-
dat iedere bezoeker van het Stads-
plein de mogelijkheid krijgt ‘zijn of 
haar verhaal te doen’. Meer informa-
tie is te vinden op de speciale web-
pagina van de bibliotheek www.de-
bibliotheekamstelland.nl/konings-
dag. 
Foto: Victor van Honk

Prins Constantijn probeert de wereldbril van de bibliotheek uit. 

Koninklijke Elly Meekel
Amstelland - Nog nooit was ie-
mand zo eenvoudig op het stad-
huis te krijgen voor het ontvan-
gen van het lintje als Elly Meekel! 
De afgelopen twee jaar heeft zij 
als dirigent met het AdHoc koor de 
muzikale omlijsting van deze bij-
zondere gelegenheid verzorgd. En 
ook dit jaar was dat weer het ge-
val. Op vrijdag 25 april om 08.30 
uur is ze daarom al druk in over-
leg met Ed Boekée, de andere mu-
zikale man van dit festijn, in het 
raadhuis van Amstelveen. Niet we-
tend dat zij één van de 24 vrijwilli-
gers van Amstelveen is, die in het 
zonnetje wordt gezet.Elly Meekel 
heeft de afgelopen 50 jaar veel in-
spanningen geleverd om kinderen 
én volwassenen met muziek ken-
nis te laten maken. Niet alleen als 
accordeonlerares, voorzitter en di-
rigent van de Concertina’s Accor-
deonorkesten, maar ook als vrij-
willigster in Ontmoetingscentrum 
De Meent. Er zijn blokfl uitcursus-
sen gestart, vele Sinterklaasfees-
ten georganiseerd, korendagen 
gerealiseerd. Tevens muzikale ont-
moetingen tussen accordeon, bla-
zers met balletgroepen en kunste-
naars die voor uitbeelding van de 
muziek en achtergrond decors zor-
gen en nog veel meer activiteiten. 
Ook heeft ze diverse koren opge-
richt, naast het AdHoc koor het 

Nederlandstalig koor ‘Zomaar Ge-
woon’, en dirigeert zij wekelijks het 
ouderen zangkoor van De Meent, 
het Seinekoor en een Smartlap-
penkoor in Amsterdam. Bij de Ne-
derlandse Organisatie voor Accor-
deon en Mondharmonica is ze me-
deoprichter van het Nederlands 
Jeugd Accordeon Orkest. Ze heeft 
vele jaren de organisatie op zich 
genomen van projecten met dit or-
kest. Naast deze muzikale en orga-
nisatorische talenten heeft Elly te-
vens oog en luisterend oor voor de 
mens achter de muzikant. Al haar 
spelers en zangers zijn dan ook 
heel blij dat Elly Meekel nu lid is in 
de Orde van Oranje Nassau.

Spiritueel café met Debby 
Albers vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Spiritueel Café Bac-
chus op vrijdagavond 2 mei met 
Debby Albers van praktijk Than-
da en de stichting Fedeli. In deze 
hectische samenleving zijn steeds 
meer mensen op zoek naar ver-
dieping, persoonlijke ontwikkeling, 
bewustwording en geestelijke voe-
ding. De tijd waarin materialisme 
dominant is, ligt steeds verder. Er 
zijn vele maatschappelijke en spi-
rituele stromingen en richtingen 
en daarin is het moeilijk je eigen 
pad te vinden. Tijdens de bijeen-
komsten in Spiritueel Café Bac-
chus worden verschillende onder-
werpen besproken die kunnen bij-

dragen aan het verkrijgen van in-
zicht in een eigen pad. Debby is 
de laatste gast voor de zomer. Ze 
is counsellor met een eigen prak-
tijk in verliesverwerking in Am-
stelveen, Thanda genaamd. Daar-
naast heeft zij de Stichting Fede-
li opgericht, die zich sterk maakt 
voor openheid en tolerantie en het 
bestaansrecht en vrijheid voor ie-
der mens. Kom op 2 mei naar cul-
tureel café Bacchus voor de vijfde 
editie van het Spiritueel Café. En-
tree 5 euro, inclusief een bakje kof-
fi e en thee. Bacchus in de Gerbe-
rastraat gaat om 20.30 uur open en 
om 21.00 uur start de avond!

Sam’s kledingactie bij de Reede
Rijsenhout - Twee keer per jaar or-
ganiseert Sam’s kledingactie inza-
melacties op landelijk niveau. Dit 
voorjaar wordt voor de laatste keer 
aandacht gevraagd voor het Evacu-
atieproject van Cordaid mensen in 
Nood in Zuid India. Sinds 2012 wordt 
dit project gesteund. Zuid India heeft 
met grote regelmaat te maken met 
zware cyclonen en overstromingen. 
Op 5 plaatsen worden evacuatiecen-
tra gebouwd om de lokale bevolking 
te beschermen tegen natuurgeweld. 
Drie van deze centra zijn bijna klaar. 
Mede dankzij uw hulp! De plan-
ning is dat alle centra voor het ein-
de van dit jaar opgeleverd worden. 
De bouwwerkzaamheden verlopen 
heel voorspoedig. De lokale bevol-
king helpt ieder op hun eigen manier 
mee met de bouw. Een door de ge-
meenschap gekozen opzichter houdt 
toezicht op de kwaliteit en voort-

gang van de bouw. Zo werkt Cordaid 
mensen in Nood samen met de be-
volking aan een stabiele en veilige 
leefomgeving. Zaterdag 10 mei tus-
sen 9.00 en 11.00 uur kunt u uw ou-
de kleding, schoenen, gordijnen, de-
kens en lakens inleveren bij dorps-
huis De Reede in de Schouwstraat. 
Graag in gesloten plastic zakken 
aanleveren! De kleding en het verde-
re textiel wordt verkocht aan sorteer-
centra, die het weer verder doorver-
kopen. Zomerkleding wordt voorna-
melijk afgezet in Afrika, de winterkle-
ding wordt vooral aan Oost Europa 
verkocht. In deze regio’s hebben de 
mensen grote behoefte aan goede 
maar betaalbare kleding. Vorig na-
jaar is met de kledingactie 650 kilo-
gram opgehaald. De vrijwilligers van 
de Ontmoetingskerk staan klaar bij 
De Reede om uw oude kleding aan 
te nemen. 
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OVAK en zorg 
in Aalsmeer

Aalsmeer - Op 24 april heeft de 
heer Dreschler van het zorgcentrum 
Aelsmeer voor de OVAK een indruk-
wekkende presentatie gegeven over 
de zorg in Aalsmeer. De heer Dre-
schler begon zijn betoog over de ge-
schiedenis van de zorg in Neder-
land en kwam toen op de zorg in 
Aalsmeer. De heer Dreschler gaf aan 
dat er op het ogenblik vanuit drie 
punten in Aalsmeer zorg wordt ver-
leend. Dat is vanuit Oost, Kudelstaart 
en vanuit het Drie Kolommenplein. 
Van hieruit wordt zowel huishoudelij-
ke als persoonlijke zorg verleend. Al 
met al een indrukwekkende middag 
die door ruim zestig mensen werd 
bijgewoond. Tevens was dit de laat-
ste themamiddag van het seizoen. In 
september begint de OVAK weer met 
een nieuw themaprogramma 

Fietsdagtocht 
van OVAK

Aalsmeer - Dinsdag 22 april was 
de eerste dagfietstocht van dit jaar 
van de OVAK Pedaalridders. Na de 
koffie met gebak in Papekop ver-
trokken 67 enthousiaste fietsers 
voor een mooie route. Via Driebrug-
gen, Reeuwijk, Haastrecht en Ou-
dewater. Onderweg was genoeg te 
genieten. De route ging over smalle 
landweggetjes en langs de Reeuw-
ijkseplassen. Het frisse groen van 
de knotwilgen en de prachtig bloei-
ende graskanten met het gele kool-
zaad en het witte pijpenkruit maakte 
de route een lust voor het oog. 
De tocht was circa 40 kilometer 
lang. Terug bij de Dijkentelg werd 
genoten van een heerlijk diner. 
Daarna terug naar Aalsmeer 
De volgende fietsdagtochten zijn in 
juni en augustus.

Dagje weg met 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Dit jaar organiseert 
buurtvereniging Hornmeer op don-
derdag 8 mei een uitstapje voor alle 
bewoners van de Hornmeer. Dit jaar 
is iedereen welkom mee te gaan, on-
geacht de leeftijd. Ook vrienden en 
familie buiten de Hornmeer zijn van 
harte welkom. De bus vertrekt om 
8.15 uur in de ochtend vanuit de IJs-
vogelstraat en maakt om 8.20 uur een 
stop op de Beethovenlaan en Mo-
zartlaan. Om 10.00 uur in Bergschen-
hoek bij landgoed Artihove voor kof-
fie en gebak. Daarna demonstratie en 
film van oude ambachten. Om 12.30 
lunch. Om 14.30 uur vertrek naar Den 
Haag voor een rondrit. Daarna naar 
de boulevard van Scheveningen, 
waar het diner geserveerd zal wor-
den. Rond 19.30 uur is de bus weer 
terug in de Hornmeer. Opgeven en 
betalen uiterlijk voor 2 mei. De kosten 
zijn 59 euro per persoon, overmaken 
op; NL64INGB0002465772. Opge-
ven kan bij Piet Pannekoek via 0297-
320826 of pietpannekoek@kpnmail.
nl. Adres: IJsvogelstraat 3

Oud Papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 2 mei haalt de korfbal ver-
eniging V.Z.O.D voor de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Gaarne uw papiercon-
tainer of dozen papier plaatsen waar 
ook de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of indi-
rect alle Kudelstaartse sportvereni-
gingen. Dus verzamel het papier voor 
de eerste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums op www.desup-
portersverenigingkudelstaart.nl.

Spreekuur voor 
rijbewijskeuring

Aalsmeer - Senioren, chauffeurs met 
rijbewijs C/D/E en overige automobi-
listen die voor verlenging van hun rij-
bewijs moeten worden gekeurd, kun-
nen hiervoor terecht tijdens het maan-

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 7 mei is er 
van 9.30 tot 11.30 uur in Oost-Inn 
gelegenheid voor Inloop en ont-
moeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee. ’s Avonds staat 
van 19.30 tot 21.30 uur weer de Lite-
raire avond op het programma. Het 
boek ‘Het wrede paradijs’ van Hyl-
ke Speerstra wordt besproken. In dit 
boek geeft schrijver Speerstra, zelf 
ook een emigrant, een beeld van de 
emigratie uit Nederland, die vlak na 
de Tweede Wereldoorlog op gang 
kwam. Rond 1950 nam deze volks-
verhuizing grote vormen aan en 
heerste er een collectieve onrust om 

elders het geluk te zoeken. Velen 
reisden, slechts minimaal voorbe-
reid, af naar Noord- of Zuid-Ame-
rika, Canada, Zuid-Afrika, Australië 
of Nieuw-Zeeland. Hylke Speerstra 
trok naar al die continenten en te-
kende het verhaal op van circa 30 
landverhuizers. Het zijn levensver-
halen over hoop, tegenspoed, kan-
sen maar boven alles over heimwee. 
Iedere belangstellende is hartelijk 
welkom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Diabetes en 
complicaties

Amstelveen – Op dinsdag 6 mei 
kunnen diabetespatiënten gebruik 
maken van de unieke mogelijkheid 
om vragen te stellen aan maar liefst 
drie specialisten over complicaties 
bij hun ziekte. Er worden die avond 
in Ziekenhuis Amstelland inleidin-
gen gegeven over vasculaire aan-
doeningen, oogcomplicaties en neu-
ropathie. De bijeenkomst wordt ge-
organiseerd door de Diabetesvereni-
ging Nederland (DVN) in samenwer-
king met Ziekenhuis Amstelland. Di-
abetespatiënten en hun naasten zijn 
uitgenodigd om te luisteren naar de 
lezingen en krijgen daarnaast de ge-
legenheid om vragen te stellen aan 
de specialisten dr. C. Rustemeijer 
(internist), E.J. van de Geijn en A.A. 
Eijpe (oogartsen) en dr. F.J. Bertels-
mann (neuroloog). De bijeenkomst 
start om 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur, en de toegang is gra-
tis. Aanmelden via Jan Bol, tel. 0297– 
367123; e-mail: janbol.cz@kpnpla-
net.nl of DICA, tel. 020–6833397; e-
mail: post@dvn-amsterdam.nl. 

Taizégebed 
in Karmel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte zijn 
een rode draad in hun gebed. Karmel 
Aalsmeer aan de Zwarteweg 36 heeft 
een kleine kapel in huis. Zij stelt deze 
kapel open om met elkaar een medi-
tatieve viering te houden op vrijdag-
avond 2 mei om 20.30 uur. Daarna is 
er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Sam’s kleding 
inzameling!

Aalsmeer - Heeft u kleding die u 
niet meer draagt? U kunt hier an-
dere mensen heel blij mee maken! 
Op zaterdag 10 mei wordt van 9.00 
tot 13.00 uur een inzamelingsac-
tie gehouden bij de Open Hofkerk 
in de Ophelialaan. Miljoenen men-
sen moeten in rampgebieden zien 
te overleven. Sam’s Kledingactie zet 
zich in voor deze mensen. In deze 
maatschappij heeft menigeen een 
overvloed aan waardevolle kleding 
die vaak in de afvalstroom verdwijnt 
of commercieel wordt verhandeld. 
Door kleding in te zamelen gene-
reert Sam’s Kledingactie geld dat di-
rect besteed wordt om de nood in 
ontwikkelingslanden te verlichten. 
U kunt zo op een heel eenvoudige 
manier, zonder direct geld te geven, 
een bijdrage leveren aan noodhulp-, 
wederopbouw en preventieprojecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Klei-
ne moeite, groot gebaar! Duik deze 
week uw kast in en kom de stapel(s) 
volgende week zaterdag inleveren 
op het plein voor de Open Hofkerk.

Thema-middag 
over de zorg

Rijsenhout - Op woensdag 7 mei 
houdt Stichting Zorgzaam Rijsen-
hout in dorpshuis De Reede een the-
ma-middag over ‘zorgelijke’ veran-
deringen in de Zorg. Laat u voorlich-
ten wat deze verandering voor u als 
senioren gaat betekenen. Alle senio-
ren van Rijsenhout zijn hartelijk wel-
kom! De middag begint op 14.00 uur. 
Vervoer nodig? Bel 0297-364063.

Koffiedrinken 
in de Spil

Kudelstaart - Op woensdag 7 mei 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse koffie-inloop in gebouw de 
Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van 
de Bilderdammerweg. De aanvang is 
10.00 uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Koffie en thee staan 
klaar. Er zijn mogelijkheden om een 
kaartje te schrijven voor zieke men-
sen of om een gesprek van mens tot 
mens te hebben. U/jij komt toch ook 
en neem gerust iemand mee.

Baan7 jongerendienst met 
Daniel Hoogteijling
Aalsmeerderbrug – Zondag 4 
mei is er om 19.00 uur een Baan7 
jongerendienst in de Levend Evan-
gelie Gemeente. Iedereen tussen 
de 13 en 20 jaar is van harte wel-
kom! Of je nu vaker in een kerk 
komt of helemaal nooit, dat maakt 
niet uit. Wanneer jij meer over God 
wilt weten, ben je van harte wel-
kom. Baan7 wordt gehouden in de 
LEG aan de Kruisweg 55. Daniel 
Hoogteijling zal tijdens de Baan7 
avond spreken. Samen met zijn 
vrouw en kinderen woont hij in 
Kansas City. Daar is hij betrokken 
bij IHOP (International House of 
Prayer). Voorheen woonden zij in 
Kenia waar ze leiding gaven aan 

verschillende projecten. Vanuit de 
VS zijn ze hierbij nog steeds be-
trokken. Hoogteijling is gepassi-
oneerd om het evangelie te bren-
gen op onbereikte en gevaarlij-
ke plekken in de wereld en vertelt 
daar graag over. Baan7 is altijd el-
ke eerste zondag van de maand. 
De avonden worden door honder-
den jongeren uit de wijde regio be-
zocht. De preek is begrijpelijk, ei-
gentijds en afgestemd op de jon-
gelui. Daarnaast is er altijd spette-
rende muziek. 

Je bent van harte uitgenodigd om 
een avond mee te maken. Meer 
weten? Kijk dan op www.baan7.nl. 

Lintjesregen Aalsmeer: Acht 
Koninklijke onderscheidingen
Aalsmeer - Acht kanjers van vrij-
willigers zijn afgelopen vrijdag 25 
april in het Koninklijke zonnetje ge-
zet. Voor het eerst uit naam van Zij-
ne Majesteit de Koning zijn Irene 
van Gelder-Kuit, Janny Oosterloo-
Hartsuiker, Hanny Verhoef-van der 
Pol, Margot Tepas-Prins, Ton Hol, 
Tinus van Tol en moeder Annie en 
zoon Peter van den Nouland be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. Alle acht waren met een 
smoes naar het gemeentehuis ge-
lokt en pas bij het horen van hun 
naam viel het ‘bekende kwartje’. 
De onderscheiding bleek voor Ton 
Hol het kleinst. “Ik moest een keu-
rig pak aan om een gesprek te heb-
ben met de wethouder over muziek-
zaken. Eenmaal binnen zag ik zo-
veel bekenden. Ik dacht, er worden 
3.000 lintjes uitgereikt in het land, 
daar zal ik wel bij zitten”, aldus de 
voorzitter van muziekvereniging Flo-
ra. De verrassing was waarschijnlijk 
het grootst voor Peter van den Nou-
land. Hij was naar het gemeente-
huis gekomen met zijn moeder, die 
hij samen met zijn broer en zussen 
had voorgedragen voor een onder-
scheiding. Dat hij zelf ook het podi-
um werd opgeroepen, had hij geen 
moment verwacht. “We zijn trots 
op uw moeder, maar ook op u”, al-
dus burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der in een reactie. De eerste burger 
sprak vol lof over alle gedecoreer-
den en memoreerde dat een lint-
je niet voor iedereen is weggelegd. 
Voor deze acht zeker, allen hebben 
zich ingezet en zijn actief voor ver-
schillende vereniging en instanties. 
Irene van Gelder-Kuit heeft de on-
derscheiding ontvangen voor haar 
langdurige inzet voor de gehandi-
capten- en terminale zorg, voor de 
bibliotheek, voor Qui Vive, voor Ra-
dio Aalsmeer, haar bestuurslidmaat-
schap van de Nederlandse Ver-
eniging van Huisvrouwen en haar 
voorzitterschap van de Culturele 
Raad. “U bent trouw, hebt humor en 
mensen kunnen op u rekenen”, al-
dus burgemeester Vonk. Ook Jan-
ny Oosterloo-Hartsuiker heeft een 
‘lijst’ aan vrijwilligerswerk op naam. 
Zij is in het Koninklijke zonnetje ge-
zet voor haar bestuurlijke activitei-
ten voor de Wmo-raad, de Senioren-
raad, voorzitterschap van de ANBO 
en bestuurslid van het Waterschap 

Groot Rijnland. “U wordt omschre-
ven als uiterst kundig en een plezie-
rig mens”, zo zei de burgemeester in 
haar speech. 

“Jawel hoor”
Om Hanny Verhoef-van der Pol een 
onderscheiding te mogen uitrei-
ken had Aalsmeer toestemming no-
dig van de gemeente Haarlemmer-
meer. “Ik zie u denken, dat kan he-
lemaal niet. Jawel hoor“, verklaar-
de de eerste burger. Hanny woont 
in Aalsmeerderbrug, maar is juist in 
Aalsmeer een bekend gezicht. Haar 
jarenlange inzet op kerkelijk gebied 
en humanitaire hulp is niet onop-
gemerkt gebleven en nu Konink-
lijk beloond. Hanny is actief voor 
de vakantiebijbelschool, eindre-
dacteur van het kerkblad en is al-
tijd in de weer met de Dorcas-win-
kel. “Uw inzet als vrijwilliger is uit-
zonderlijk”, aldus de burgemeester. 
“Hanny volgens collega’s en vrien-
den: Punctueel en accuraat.” Het 
gezicht van creatief centrum De 
Werkschuit, Margot Tepas-Prins, is 
onderscheiden voor haar jarenlan-
ge inzet op het gebied van creatie-
ve vorming. Margot geeft niet alleen 
les bij de Werkschuit, ze beheert het 
gebouw, organiseert jaarlijks deel-
name aan de braderie en de open 
dag en heeft reeds heel veel kinde-
ren gestimuleerd om creatief aan 
de slag te gaan. Gemiddeld is ze 30 
uur per week aan de slag voor de 
Werkschuit. “Uw passie en organi-
satorisch talent zijn uitzonderlijk. U 
bent de spil van de Werkschuit, een 
verrijking voor onze samenleving”, 
complimenteerde de eerste bur-
ger haar. De reactie van Margot Te-
pas: “Ik vind dat ik dit gewoon moet 
doen, ik vind het een fantastische 
stichting.” 

Geboren regelaar
Ook onmisbaar en veelzijdig, maar 
dan bij muziekvereniging Flora, is 
Ton Hol. Hij maakt sinds 1980 deel 
uit van het bestuur, is voorzitter, be-
heert het gebouw en nu er gewerkt 
wordt aan uitbreiding blijkt hij ook 
nog eens een handige klusser te 
zijn. Ton Hol werkt tevens jaarlijks 
mee aan de organisatie van de ba-
zaar van de Doopsgezinde kerk en 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart, 
verzorgt muziekprojecten op scho-

len, loopt collectes voor het Anjer-
fonds en Jantje Beton en is ook nog 
de vaste invalkracht van de Proos-
dijhal. “Een geboren regelaar en een 
flexibel mens”, aldus de omschrij-
ving van de burgemeester over deze 
vrijwilliger, die grapte dat het maar 
goed is dat er zoveel werklozen zijn. 
Vervolgens ging alle aandacht naar 
Martinus van Tol, “zeg maar Tinus”. 
Deze multitasker is al dertig jaar lid 
van mannenkoor Con Amore, helpt 
bij de kledinginzameling van Eben 
Haezer in Amstelveen en rijdt al 
dertien de bus om leerlingen van De 
Akker in Amstelveen van en naar 
school te brengen. “Tinus van Tol 
heeft nog nooit een repetitie of een 
optreden van Con Amore overge-
slagen”, zo meldde de burgemees-
ter. “Hij regelt het vervoer voor het 
koor en helpt jaarlijks bij de organi-
satie van de kerstconcerten.” Tinus 
van Tol bleef bescheiden: “Ik heb ei-
genlijk een hekel aan zingen, maar 
ga er toch iedere keer weer heen.” 
Hij gaf openlijk toe niet op de on-
derscheiding gerekend te hebben. 
“Leuke smoes, hoor. Allemaal hart-
stikke bedankt.” 

Moeder en zoon
Stomverbaasd was vervolgens An-
nie van den Nouland-van Osch toen 
zij haar naam hoorde. “Ik woon hier 
pas anderhalf jaar.” Echter in haar 
vorige woonplaats, Den Haag, heeft 
zij zich vele jaren ingezet voor haar 
medemens. Bij de Zonnebloem or-
ganiseerde zij van 1971 tot 1997 
bingomiddagen, uitjes, kerstvierin-
gen en vakanties. “U was een be-
trokken, flexibele en oprechte vrij-
williger. Voor uw grenzeloze inzet 
en grote verantwoordelijkheidsge-
voel verdient u deze versierselen. 
U wordt dit jaar 85. Wij zijn trots op 
een bewoner als u”, zo sprak burge-
meester Vonk de nog altijd verbaas-
de Annie van den Nouland toe. Ook 
hoogst verbaasd was de laatste van 
de acht ‘bekroonde’ vrijwilligers, Pe-
ter van den Nouland. 
Na eerst geklapt te hebben voor zijn 
moeder, werd hij zelf gevraagd naar 
voren te komen. Peter van den Nou-
land heeft de onderscheiding ont-
vangen voor zijn jarenlange inzet op 
het gebied van veiligheid en hulp-
verlening bij de vrijwillige brand-
weer en de ambulancedienst. Peter 

van den Nouland is initiatiefnemer 
van de oprichting van AED-teams, 
burgernetwerk dat eerste hulp ver-
leend bij hartfalen, in Aalsmeer en 
zestien andere gemeenten. Als co-
ordinator stuurt hij totaal 1.400 vrij-
willigers aan. “Het heeft al meer-
dere malen aangetoond dat AED-
teams mensenlevens redden en 
daar is waardering voor”, aldus de 
eerste burger. Peter van den Nou-
land omschreef zij als een sociaal 
en bewogen persoon met een ge-

delijkse spreekuur in de Seringen-
horst in de Parklaan 26. Het spreek-
uur wordt deze maand gehouden op 
23 mei, de volgende maand op 20 juni. 
Voor meer informatie en een afspraak 
kan contact opgenomen worden via 
072- 572 66 05 of rijbewijskeuring@
outlook.com. Schikt de datum niet, 
dan zijn er veelal andere mogelijkhe-
den elders in de regio. Tarief: senioren 
35 euro, chauffeurs C/D/E 45 euro.

weldige teamgeest. De ‘lintjesregen’ 
in het gemeentehuis werd besloten 
met een toost met oranje champag-
ne en het ten gehore brengen van 
het volkslied door leden van mu-
ziekvereniging Flora. De acht on-
derscheiden vrijwilligers hebben 
vast nog de hele dag op een oran-
je wolk gezweefd. Het is echt waar 
en terecht. De benoeming tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau hebben 
jullie ruimschoots verdiend!
Door Jacqueline Kristelijn

Geen rijbewijs!
Aalsmeer - Op zaterdag 26 april 
rond half twee in de middag hebben 
agenten een bestuurder van een ro-
de BMW ter controle aangehouden. 
Toen om auto- en verzekeringspa-
pieren werd gevraagd, bekende de 
44 jarige man uit Krommenie geen 
rijbewijs te hebben. Deze was on-
geldig verklaard. 
Er is proces-verbaal opgemaakt en 
de 44 jarige moest lopend zijn weg 
vervolgen. De BMW moest hij laten 
staan.
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kinder- en jeugdkrant

Peuterlezen op Zevensprong

Samen Een naar palingrokerij

Rijsenhout - Het voorleesuurtje voor 
peuters op OBS De Zevensprong was 
een groot succes. Er waren veel ou-
ders en oma’s met hun peuter om te 
komen luisteren naar oma Loes en 
oma Grietje. De bibliotheek op school 
had gezorgd voor leuke voorlees- 
en prentenboeken. De peuters ge-
noten van de avonturen van Dikkie 
Dik, Kleine Huppel en Gekke Geppie 

Gans. Op de woensdagen 7 mei en 4 
juni organiseert De Zevensprong op-
nieuw voorleesochtenden voor peu-
ters in haar schoolgebouw op de 
hoek Pampusstraat met de Draken-
straat. Van 11.45 tot 12.15 uur zijn alle 
peuters van Rijsenhout en omgeving 
van harte welkom om te komen luis-
teren. De koffie en thee voor ouders 
en oma’s en opa’s staan klaar! 

Aalsmeer - In de weken van cultu-
reel erfgoed Aalsmeer is er voor elke 
groep van Obs Samen Eén een acti-
viteit. Voor groep 4 was dat dit jaar 
een bezoek aan palingrokerij Rekel-
hof. Wat is dat een rokerij? Hoe wordt 
de paling gevangen en wat zwemt er 
allemaal rond in de Westeinder plas-
sen? Het kwam allemaal aan bod tij-
dens de rondleiding van palingboer 
Rekelhof. Hij kan op een leuke ma-
nier vertellen en laat veel interes-

sants zien. Een gevangen meerval, 
andere vissoorten uit de Poel en het 
grote vangnet is getoond. Bijzondere 
vondsten heeft hij in een vitrine uit-
gestald, ook hier heeft hij over ver-
teld. Als laatst kon ieder kind een 
stukje vers gerookte paling proeven! 
Volgend jaar gaat deze groep een an-
dere bezienswaardigheid in Aalsmeer 
bezoeken. In groep 8 heeft elke leer-
ling van Samen Een het cultureel erf-
goed programma doorlopen.

Aanmelden kan tot 31 mei
Tiende junior pramenrace 
wordt groots feest!

Groepen 8 van Jozefschool 
steunen actie Free a Girl

Aalsmeer - Zaterdag 21 juni staat 
de tiende junior pramenrace geheel 
in het teken van Let’s Party! De jubi-
leum editie gaat groots gevierd wor-
den. Start- en eindpunt is het Stok-
keland achter het gemeentehuis. 
Veel teams hebben zich reeds aan-
gemeld. 
De organisatie is druk doende met 
het tellen van de deelnemende 
teams. Inschrijven met je eigen team 
kan nog steeds! De inschrijving sluit 
op 31 mei om 23.30 uur. Vanwege 
het beperkte aantal ligplaatsen bij 
het Stokkeland en de toenemen-
de enthousiasme van de Aalsmeer-
se junioren is een maximum gesteld 
aan deelnemende pramen van 40 
stuks! Wees er dus snel bij, want he-
laas vol is vol. Voordat het startschot 
klinkt is er op zaterdagmiddag 14 
juni de sportmiddag, dit keer word 
deze gehouden bij de brandweerka-

zerne aan de Zwarteweg. Hier zullen 
alle teams gaan strijden om het bes-
te startnummer. De exacte invulling 
van deze dag is nog niet duidelijk 
maar zal binnenkort bekend wor-
den gemaakt. Nieuw dit jaar is dat 
de sportdag te volgen zal zijn met 
de webcam. Via de website http://
www.juniorpramenrace.nl/ kan over 
de hele wereld worden ingelogd 
om de deelnemende teams te vol-
gen. Heeft je vader of moeder, opa 
of oma, buurman of buurvrouw een 
praam met Penta en wil je met je ei-
gen team meedoen met dit supers-
portieve gezellige sportieve eve-
nement? Meld je dan nu snel aan! 
De inschrijvingen sluiten 31 mei. In-
schrijven kan door het inschrijffor-
mulier te downloaden op de websi-
te of door een email te sturen naar 
esther-juniorpramenrace@hotmail.
com.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag gaf 
Ingrid Claasen, organisator van Bor-
rel Aalsmeer, een presentatie aan 
de twee Groepen 8 van de Jozef-
school over het goede doel Free a 
Girl. Ingrid zet zich al 3,5 jaar in voor 
deze stichting en heeft zich in 2012 
en 2013 twaalf uur lang laten op-
sluiten in een hokje van 1 bij 2 me-
ter om aandacht te vragen voor Stop 
Kindermisbruik. Vorig jaar leefden 
de kinderen al heel erg mee en nu 
was er in overleg met de leerkrach-
ten besloten om dit jaar de kinde-
ren te informeren over de mensont-
erende omstandigheden van 2 mil-
joen meisjes wereldwijd die in de 
gedwongen kinderprostitutie werk-
zaam zijn. Dit jaar heeft Ingrid de 
’Lock me up’ actie naar Aalsmeer 
gehaald en laat zich samen met 
9 andere netwerkers van Borrel 
Aalsmeer opsluiten in een hokje in 
de periode van 20 tot 24 mei in res-

taurant Welkom Thuis waar twee 
hokjes komen te staan. De kinde-
ren waren erg onder de indruk tij-
dens en na de presentatie en kon-
den de erbarmelijke omstandighe-
den eigenlijk niet voorstellen. 
De meisjes worden namelijk da-
gelijks 20 tot 30 keer per dag mis-
bruikt, mishandeld en overleven het 
vaak niet. Ingrid heeft voorgesteld 
om samen met de Jozefschool een 
vuist te maken tegen kindermis-
bruik. Hier wilden alle kinderen dan 
ook zeker aan mee werken. Tot 24 
mei gaan beide klassen zich inzet-
ten voor Free a Girl. De donaties ook 
van particulieren of bedrijven kun-
nen gestort worden op de actie pa-
gina van Ingrid Claasen op www.
lockmeup.nl. Doneren kan vanaf 3 
euro. Een mooie actie met bijzon-
dere support van 60 leeringen voor 
hun leeftijdgenootjes elders op de-
ze wereld.

Vrijdag weer dansen en feesten
Kinderdisco in de Bok
Aalsmeer - Ook in deze school va-
kantie gaat de kinderdisco in Fees-
terij de Bok gewoon door. Vrijdag 2 
mei wordt weer een gezellige avond 
voor alle kinderen van 4 tot en met 
12 jaar georganiseerd. De deur gaat 
om 19.00 uur open en de disco is om 
21.30 uur weer afgelopen. De entree 
bedraagt 1 euro per bezoeker en de 
limonade is voor de kinderen gratis.

De cadeautjes voor de Dance-Bat-
tle zijn weer ingekocht. Alle mede-
werkers van Feesterij de Bok heb-
ben er alweer zin in. Uiteraard zijn 
ouders ook welkom. Zij mogen gra-
tis naar binnen en voor hen is de 
bar geopend. De medewerkers ho-
pen vrijdag weer heel veel jongens 
en meiden welkom te mogen heten 
in Feesterij de Bok aan de Dreef 5.

Kinderen mogen helpen, vachten te koop

Schaapscheren woensdag 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
7 mei worden de schapen op kin-
derboerderij Boerenvreugd ontdaan 
van hun winterjas. Dit jaar staan de 
evenementen op de kinderboerderij 
aan de Beethovenlaan in het teken 
van beweging. Onder de naam ‘Wat 
loopt daar...’ zijn nu de schapen aan 
de beurt. Tussen 13.00 en 15.30 uur 
kan iedereen komen kijken en luis-
teren. De schaapscheerders wer-
ken met een modern scheerappa-
raat, maar ook met een ouderwet-
se wolschaar. Ondertussen vertellen 
de scheerders allerlei interessante 
weetjes over het oerschaap, de ont-
wikkeling van de schapenrassen, de 
wol, de verzorging en nog veel meer. 
Kinderen die dat willen mogen hel-
pen met het scheren van de scha-

pen, onder begeleiding. Er zijn ook 
twee wolspinsters te gast, Ellen en 
Elly, twee dames die met hun spin-
newiel de wol omtoveren tot draad.
Heeft u belangstelling voor een 
vacht, laat het even weten aan de 
scheerders. De vachten worden ver-
kocht en worden dan voor u apart 
gehouden. Het evenement vindt 
plaats in de zon of onder het tent-
doek als het minder goed weer is. 
De bezoekers, de schapen en de 
scheerders staan dus hoe dan ook 
droog en uit de wind. In de boerderij 
is een mini-tentoonstelling over het 
schaap. Belangstellenden zijn van 
harte welkom op woensdag 7 mei 
op kinderboerderij Boerenvreugd 
aan de Beethovenlaan 118 in de 
Hornmeer.

Aalsmeer - Op vrijdag 2 mei ver-
toont cultureel café Bacchus een 
kinderfilm. De titel van de films is 
uiteraard bekend, maar mag van 
de Stichting VIDEMA niet bekend 
gemaakt worden. Op de hoog-
te blijven van het filmaanbod van 
Bacchus kan door een abonne-
ment te nemen op de nieuwsbrief 

of om ‘vriend’ te worden op Face-
book. Voor de matinee geldt: Be-
geleiders betalen 3,50 euro per 
persoon en ieder kind één eu-
ro. Kinderen mogen zonder be-
geleiding niet naar binnen! Bac-
chus in de Gerberastraat gaat om 
13.00 open, om 13.30 uur start de 
film.

Kindermatinee in Bacchus

Geslaagde afsluiting van 
muziekproject Melomanie
Rijsenhout - In de afgelopen we-
ken hebben zeven leerlingen van de 
Zevensprong en de Immanuël een 
aantal muziekworkshops gevolgd. 
De workshops op de basisscholen 
is georganiseerd in samenwerking 
met stichting Meerwaarde, werden 
gegeven tijdens de naschoolse op-
vang en stonden onder leiding van 
Elwin Smit, instructeur bij Drumfan-
fare Melomanie. Tijdens deze work-
shops hebben de leerlingen kunnen 
ervaren wat het is om een muziekin-
strument te bespelen. Zij hebben les 
gehad in theorie, ritme en samen-
spel, ook hebben zij de gelegenheid 
gehad om diverse instrumenten uit 
te proberen. Op 14 april hebben de 
leerlingen samen met Melomanie 

hun ervaringen in praktijk gebracht 
in een mini concert, voor hun ou-
ders, broertjes en zusjes en ande-
re familie en bekenden. Dit was een 
leuk en geslaagd optreden. Na het 
optreden was er wederom gelegen-
heid om wat instrumenten te be-
spelen, wat ze maar al te graag de-
den. De leerlingen hebben de mo-
gelijkheid gekregen om nog verdere 
muzieklessen te volgen met het in-
strument dat zij interessant vinden. 
Kinderen die de workshop hebben 
moeten missen kunnen voor vrijblij-
vende informatie op de maandag-
avond binnen lopen in dorpshuis de 
Reede aan de Schouwstraat tijdens 
de repetities van Drumfanfare Me-
lomanie.

PCBS De Brug sportief!
Aalsmeer - Het was deze week 
een sportieve week op de Brug. 
Op woensdag 23 april hebben de 
groepen 3 tot en met 8 een sport-
dag gehouden op de velden rond-
om de school. De bovenbouwgroe-
pen hebben diverse sporten beoe-
fend, zoals voetbal, hockey, korfbal 
en hardlopen. De lagere groepen 
hebben diverse sportieve spelletjes 
gespeeld. Het was een zonnige dag 
die werd

afgesloten met een heerlijk ijsje! 
Vrijdag 25 april was het, na het ko-
ningsontbijt, de beurt aan de kleu-
ters. In prachtige oranje outfits heb-
ben zij diverse spelletjes op het 
schoolplein gespeeld. De kinderen 
hebben zelfs een certificaat van de 
koning ontvangen voor hun sportie-
ve prestaties. Ook dit was een heer-
lijke zonnige en sportieve dag! Alle 
kinderen genieten nu van een wel-
verdiende vakantie!

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Nieuw: het ‘Kees Alewijnse Terras’
Meer dan 100 kinderen 
present op skateclinic
Kudelstaart - Naast een goede op-
komst zijn de ingrediënten voor een 
succesvolle inline speedskate clinic 
natuurlijk enthousiasme en droog 
weer. Dit alles viel samen in een 
wat een heel mooie vrijdagavond 
genoemd mag worden op de baan 
in Kudelstaart. In windstilte, on-
der donkergrijze wolken waar geen 
druppel regen uit viel, kregen ruim 
meer dan 100 kinderen inline speed 
skate-les van de trainers van de ijs-
clubs Ter Aar, Alkemade en Nut en 
Vermaak uit Leimuiden. Voor dit ge-
weldige initiatief om jeugd kennis 
te laten maken met de inline speed 
skate sport, waren ook Nederland-
se schaatstoppers uitgenodigd om 
te ondersteunen en om te laten zien 
hoe het echt moet. Niet iedere ge-
vraagde topper was bij machte om 
aanwezig te zijn, maar bijvoorbeeld 
Renz Rotteveel (Team Corendon, 2e 
plek NK allround) en Melissa Wijf-
je (Jong Oranje) lieten hun mooie 
techniek uitgebreid zien. De baan 
aan de Wim Kandreef wordt be-
heerd door de stichting Skeelerbaan 
& Natuurijsbaan Kudelstaart (SNK). 
Het meest actieve bestuurslid is 
penningmeester Kees Alewijnse. 
Kees steekt veel vrije tijd in het on-
derhoud van het gebouw naast de 
baan, het gras, de sloot rondom de 
baan en het nieuwe terras wat hij ei-

genhandig heeft aangelegd om ska-
ters de gelegenheid te geven hun 
skates aan te doen en waar ouders 
kunnen wachten aan picknicktafels 
als hun kroost hun rondjes rijden 
op de baan. Dit terras werd deze 
vrijdagavond officieel geopend en 
Kees werd verrast met de vraag of 
hij de openingshandeling wilde ver-
richten door het onthullen van een 
naambordje voor het terras. Uiter-
aard is bij de naamkeuze rekening 
gehouden met ere wie ere toekomt 
en vanaf nu heet het terras dan ook 
het ‘Kees Alewijnse Terras’. Al met al 
een zeer geslaagde avond en voor-
bode voor een mooi inline speed 
skate seizoen 2014!
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Zaterdag 3 mei:
AALSMEER
Aalsmeer 1 - Forum Sport 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – AJAX 3 12.00 u
Weesp 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Roda’23 5 - Aalsmeer 4 15.00 u
Aalsmeer 5 - JOS/W. gr.meer 8 14.30 u
Aalsmeer 6 – Altius 3 14.30 u
VVZ’49 Vet.1 - Aalsm/RKAV.Vet.1 14.45 u

Vrouwen
Zuidvogels VR.3 - Aalsmeer VR.1 14.30 u

RKAV
VVZ’49 Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.45 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
AS’80 A1 - J.A.United A1 10.45 u
Kennemers B1 - J.A.United B1 14.30 u
J.A.United B3 – Bloemendaal B2 14.30 u
Volendam C2 - J.A.United C1 12.00 u
VVH/Velserbroek C1 - J.A.United C2 11.00 u
DSOV C3 - J.A.United C3 13.30 u
J.A.United C4 – Hillegom C7 12.30 u

Pupillen
Alliance’22 D1 - J.A.United D1 12.30 u
J.A.United D2 - Hoofddorp D6 11.15 u 
J.A.United D3 – Alliance’22 D4 11.30 u
RKAVIC D2 - J.A.United D4 9.30 u
HBC D6 -J.A.United D5 9.45 u 
J.A.United D6 – DIOS D9 11.30 u
J.A.United E2 – Argon E2 9.30 u
Roda’23 E4 - J.A.United E3 9.00 u
VVC E4 - J.A.United E4 9.30 u
J.A.United E5 – RAP E2 11.00 u
Amstelveen E4 - J.A.United E6 9.00 u 
J.A.United E7 - Roda’23 E 10 11.00 u
Buitenveldert E7 - J.A.United E8 9.30 u 
J.A.United E10 – Legm.vogels E 11 9.30 u
J.A.United E11 – AFC E 16 11.00 u
J.A.United E12 – Argon E8 9.30 u
KDO F1 - J.A.United F1 10.15 u
Swift F6 - J.A.United F2 10.15 u 
J.A.United F3 - Argon F2 9.00 u
J.A.United F4 - Badhoevedorp F1  9.00 u
J.A.United F5 – RKAVIC F3 9.00 u
Amstelveen F3 - J.A.United F6G 9.00 u
Buitenveldert F9 - J.A.United F7G 13.30 u
J.A.United F8 - Legm.vogels F10  9.00 u 
J.A.United F9 – Badhoevedorp F5  9.00 u

Meisjes
KDO MB.1 - J.A.United MB.1 12.30 u 
J.A.United MC.1 – Spaarnwoude MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – ADO’20 MC.2 12.30 u
J.A.United MD.1 – Overbos MD.2 11.00 u 
KDO ME.1 - J.A.United ME.1 11.15 u

RKDES
Pupillen
RKDES D2 – Kon.HFC D8 9.30 u
RKDES D3 – Olympia.Haarl. D2 9.30 u
RKDES D4 – Roda’23 D9 12.30 u
AJAX E3 - RKDES E1 10.30 u
RKDES E2 – Buitenveldert E5 12.30 u
RKDES E3 – Abcoude E6 11.00 u
Sp.Martinus E7 - RKDES E4 9.00 u
Ouderkerk E9 - RKDES E5 10.15 u

RKDES F1 – Swift F2 11.00 u
RKDES F2 – Sp.Martinus F4 9.30 u
Badhoevedorp F2 - RKDES F3 9.30 u
NFC F4 - RKDES F4 9.30 u
RKDES F5 – Roda’23 F13 11.00 u
RKDES F6 – Pancratius F 10 9.30 u
RKAVIC F6 - RKDES F7 8.45 u
RKDES F8 – Abcoude F9 12.30 u

Vrouwen
Sportclub Monster VR.1 - RKDES VR.1 14.30 u
Meisjes
ADO’20 MB.1 - RKDES MB.1 13.00 u
Waterwijk MC.2 - RKDES MC.1 12.00 u
Alliance’22 MD.1 - RKDES MD.1 8.30 u
Argon ME.1 - RKDES ME.1 8.45 u 

SCW
Sp.Martinus 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – WV-HEDW 9 12.00 u
Ouderkerk 3 - SCW 3 12.00 u
RAP 10 - SCW 5 14.30 u
SCW Vet.1 – VVGA Vet.1 14.30 u
De Germaan Vet.1 - SCW Vet.2 14.00 u
SCW Vet.3 – Overbos Vet.2 14.30 u

Junioren
UNO A1 - SCW A1 14.15 u
SCW B1 – Spaarnwoude B1 11.30 u
SCW C1 – Hoofddorp C 10 9.00 u
Amstelveen C3 - SCW C2 12.15 u

Pupillen
SCW D1 - Kon.HFC D5 10.15 u
Kon.HFC D 10 - SCW D2 10.15 u
SCW E1 – Sp.Martinus E5 9.00 u
SCW E2 - Pancratius E 11 9.00 u
Pancratius E 13 - SCW E3 9.00 u
AF F1 - SCW F1 9.30 u
Roda’23 F7 - SCW F2 10.30 u
SCW F3 – Arsenal F5 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Altius VR.2 12.00 u

Meisjes
SCW MB.1 Overbos M.2 - SCW MC.1 9.15 u
Ouderkerk ME.2 - SCW ME.1 9.00 u

Zondag 4 mei:
RKAV
UNO 1 - RKAV 1 14.00 u 
RKAV 2 – Abcoude 3 12.00 u
Roda’23 7 - RKAV 4 14.30 u
RKAV 5 – HSV’69 2 14.00 u
RKAV 6 – Ouderkerk 7 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Zwanenburg 1 14.00 u
RKDES 2 – Legm.vogels 2 11.00 u
RKDES 3 – TABA 2 14.00 u
Roda’23 3 - RKDES 4 14.30 u
RKDES 5 – Arsenal 4 12.00 u
RKDES 6 – KDO 5 14.00 u
KDO 7 - RKDES 7  14.00 u 
Buitenboys A1 - RKDES A1 10.15 u
RKDES B1 – Sporting Almere B2 11.00 u
DSS B2 - RKDES B2 13.00 u
RKDES C1 – Buitenboys C1 10.00 u
RKDES C2 – Overbos C6 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

TTV Rijsenhout sluit seizoen 
met invitatieavond af
Rijsenhout - Het competitiesei-
zoen voor de tafeltennissers van Rij-
senhout zit er alweer op. Op 6 en 20 
mei volgt nog de strijd om het club-
kampioenschap en op 27 mei de 
dubbelwedstrijden. In de competi-
tie heeft team 1 - met Spaargaren, 
van Brakel, van Oudenaren en Cle-
ment - het seizoen prima afgesloten 
met een 9-1 overwinning op Spaar-
ne waardoor het totaal op 43 pun-
ten kwam en een keurige 4e plaats 
als resultaat. Dus voortzetting van 
het huidige niveau in de vierde klas-
se is verzekerd. Het eerste jaar als 
4e klassers voor team 2 met Van 
Keulen, Moghrani en van Es be-
gon stroef en lange tijd leek het er 
op dat het verblijf in de hogere klas-

se van korte duur zou zijn. Maar in 
de tweede helft werden veel bete-
re resultaten geboekt met een vijf-
de plaats en 40 punten kan volgend 
jaar opnieuw in dezelfde klasse 
worden gestart. De andere promo-
vendus, team 3, heeft het niet kun-
nen redden in de vijfde klasse. Voor 
Van der Hert, Hermanns, Nieuwen-
huyzen en Joore wacht volgend jaar 
opnieuw de zesde klasse.
Op dinsdag 3 juni is er een invita-
tieavond voor iedereen die eens 
een balletje wil slaan en zo ontdek-
ken of tafeltennis een sport is die 
bij hem of haar past. Vanaf 20.00 
uur is dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat open. Graag aanmel-
den via ttvrijsenhout@hotmail.com.

Bekerhandbal
Aalsmeer uit bekertoernooi

Weer The Beach Outdoor!

Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer zijn er niet in geslaagd 
de finale van het NHV bekertoer-
nooi te halen. De halve eindstrijd 
in Volendam was eigenlijk maar 
één helft spannend. Het is bekend 
dat FIQAS Aalsmeer er regelma-
tig – als één van de weinige teams 
– in slaagt om het Volendam las-
tig te maken. Eerder in het seizoen 
werd immers al twee keer van de 
landskampioen gewonnen. Tijdens 
de bekerwedstrijd zag het begin er 
opnieuw veelbelovend uit, want FI-
QAQS Aalsmeer stond meteen met 
2-0 voor. Dat duurde niet lang. Want 
hoewel er sterk werd verdedigd wist 
Volendam toch af en toe een gaatje 
te vinden om te schieten, met name 
uit de tweede lijn: na 2-2 ging het 
tot 5-5 gelijk op. 
Via een fraai doelpunt van Robin 
Boomhouwer uit de rechterhoek 
was er weer een voorsprong, maar 
ook die was van korte duur. De Vo-
lendammers maakten niet alleen 
snel gelijk, maar sloegen vervolgens 
een gaatje van drie: 9-6, ook omdat 
er door FIQAS Aalsmeer nogal wat 
open kansen werden gemist. Toch 
knokten de Aalsmeerders zich te-
rug: via een break van Boomhou-
wer en twee goals van Frank Lüb-
bert (die deze avond alle penalty’s 
benutte) was de stand weer in even-
wicht: 9-9. Ook de 11-9 achterstand 
werd gelijk getrokken en zo zag het 

er vijf minuten voor rust nog goed 
uit. Gaby Birjovanu stopte een straf-
worp, maar FIQAS Aalsmeer kreeg 
wel te maken met dubbel ondertal. 
Daarvan werd slechts één keer ge-
profiteerd (13-11) maar in de laatste 
seconde was er nog een strafworp 
voor Volendam en ook die ging er 
in. Zo gingen de ploegen rusten bij 
14-11. Na rust maakte Wai Wong 
meteen de 14-12 en de vele mee-
gereisde Aalsmeersupporters gin-
gen er eens goed voor zitten. Maar 
na de 15-13 van Djordje Stevano-
vic kreeg FIQAS Aalsmeer steeds 
meer moeite om door de stugge Vo-
lendamse dekking heen te komen. 
Ook waren veel schoten te gefor-
ceerd, terwijl de schutters van Vo-
lendam wel raak bleven schieten. Zo 
liep de marge binnen een kwartier 
op tot acht: 22-14 en was de wed-
strijd gespeeld. Niets lukte meer bij 
FIQAS Aalsmeer en ook het geloof 
in een goede afloop leek weg. Bij 
23-17 was er nog even de hoop dat 
de inhaalrace was ingezet, maar de 
tijd was te kort en ook in de slot-
fase kon de ploeg geen vuist meer 
maken. Het werd uiteindelijk een 
vrij ontluisterende 28-18 zege voor 
Volendam dat zich verzekerde van 
een plaats in de bekerfinale. FIQAS 
Aalsmeer kan en wil zich nu volledig 
richten op het halen van de best-of-
three: daarvoor moet zaterdag wor-
den afgerekend met Bevo. 

Aalsmeer - De zomer komt er aan 
en dat betekent dat er bij The Beach 
weer buiten gespeeld kan worden! 
Deze week worden de buitenvelden 
opgebouwd en vanaf donderdag 
zijn ze klaar voor gebruik. Aan de 
voorzijde van het restaurant van The 
Beach worden twee outdoor velden 
gerealiseerd. 
Hierdoor bestaat de mogelijkheid 
om zowel binnen als buiten te ge-
nieten van de tropische sferen van 
The Beach. Heerlijk sporten op het 
zand. De afgelopen wintermaanden 
hebben ruim 200 mensen wekelijks 
beachvolleybal trainingen gevolgd 
bij The Beach, een record aantal 

deelnemers! Vanaf de tweede week 
van mei gaan de outdoor trainin-
gen van start, van maandag tot en 
met donderdag wordt er elke week 
getraind. De vrijdagen staan in het 
teken van Social Friday, een vrije 
avond spelen voor alle Beach Club 
Leden. Naast de senioren trainingen 
gaan ook talenten trainingen geor-
ganiseerd worden. Beach Talenten 
uit de omgeving worden uitgeno-
digd om onder leiding van professi-
onele trainers te beachen. De selec-
tie dagen zijn op 19 en 20 mei aan-
staande. Meer informatie over The 
Beach outdoor of de trainingen kijk 
op www.beach.nl.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Comb. van Ackooy wint 
Koningsdagvlucht vanuit Duffel 

Feestweekend 23 t/m 25 mei
RKAV zoekt oud-leden voor 
receptie 65 jarig bestaan

Aalsmeer - Zaterdag stond de der-
de vlucht van dit seizoen op het pro-
gramma voor de duiven van PV de 
Telegraaf, wederom vanuit Duffel. 
Iedereen hoopte dat het weer goed 
gezind zou zijn, want het was ten-
slotte de eerste koningsdag sinds 
Willem de 3e, en daar wilde na-
tuurlijk iedereen bij zijn. Het weer 
was prima. De duiven werden om 
08.45 uur gelost met een Zuiden tot 
Zuid Oosten wind, en het zou hard 
gaan. Om 10.02.44 uur arriveerde de 
011 van Comb. van Ackooy op de 
klep van het hok en werd als eer-
ste afgevlagd met een snelheid van 
1738,522 meter per minuut, dat is 
ruim 104,3 kilometer per uur. Jan 
van Dijk uit Aalsmeer werd twee-
de, en ook zijn duif maakte 1737,77 
mpm en dat is 104,267 kilometer per 
uur. De Comb. van Leeuwen & van 
Grieken uit Aalsmeer werd derde 
met 1735,678 mpm is 104.261 kilo-
meter per uur. Het ging snel dus. Dit 
was voor Dirk Baars reden om eu-
forisch te zijn, want hij was de eer-
ste van Kudelstaart en vierde in de 
rij. In rayon F van Noord Holland 
werd Comb. van Ackooy keurig zes-
de, Jan achtste, Leo en Hans ne-
gende, Dirk tiende, Aad van Belzen 
veertiende en Henk Spaargaren ein-
digde op plaats 27. Heel mooie pres-
taties van de leden van Postduiven-
vereniging de Telegraaf. 

De complete clubuitslag: 
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp - 2. 
J.A. van Dijk Aalsmeer - 3. v. Leeu-
wen & v. Grieken Aalsmeer - 4. D. 
Baars Kudelstaart - 5. A.J. van Bel-
zen Kudelstaart - 6. H. Spaargaren 
Aalsmeer - 7. J.H. van Duren Am-
stelveen - 8. A. v.d. Wie Aalsmeer- 
9. Th. v.d. Wie Aalsmeer - 10. G. v.d. 
Bergen Kudelstaart - 11. W.J.C. Gra-
pendaal Aalsmeer - 12. P. v.d. Me-
ijden Aalsmeerderbrug - 13. W. Wijf-
je De Kwakel - 14. Tim Rewijk De 
Kwakel - 15. E. Wiersma Amstelveen 
- 16. C. van Vliet Kudelstaart - 17. J. 
van Ackooy Aalsmeer- 18. S. Vonk 
Aalsmeer - 19. J. Vijfhuizen De Kwa-
kel - 20. M. de Block Aalsmeer

Aalsmeer - RKAV bestaat dit jaar 
65 jaar en gaat ook geen jaar ou-
der worden, want er gaat afscheid 
genomen worden van deze club 
vanwege het opgaan in de nieuwe 
vereniging F.C. Aalsmeer met in-
gang van het nieuwe seizoen. De-
ze twee gebeurtenissen laat RKAV 
niet zomaar aan zich voorbij gaan. 
Met een feestweekend van 23 tot 
en met 25 mei op het RKAV-com-
plex aan de Beethovenlaan wordt 
hierbij stil gestaan. Op zaterdag-
middag 24 mei is er een receptie 
van 15.00 tot 18.00 uur. Deze recep-
tie is niet compleet zonder de aan-
wezigheid van vele oud-leden van 
RKAV. Helaas heeft RKAV van veel 
oud-leden geen adres meer, dus de 
vereniging hoopt via deze weg de-
ze mensen te kunnen bereiken om 
uit te nodigen voor de receptie. Het 
overige programma van het feest-
weekend ziet er als volgt uit: Vrijdag 
23 mei is er een voetbalquiz onder 
leiding van Theo en Hein Lelieveld. 
Opgeven kan per duo door een mail 

te sturen naar joostkooy@hotmail.
com. De kosten hiervan zijn slechts 
5 euro per tweetal. De avond start 
om 20.00 uur en inschrijven kan tot 
20 mei. Zaterdag 24 mei om 13.00 
uur is er een voetbalwedstrijd tus-
sen twee teams met oud spelers van 
RKAV1. Om 15.00 uur is de recep-
tie voor oud-leden. Om 20.30 uur 
start de feestavond voor RKAV- le-
den. Zondag 25 mei start om 11.00 
uur met een ontbijt. Daarna wordt 
er vanaf 12.00 uur een boeren-
koolvoetbaltoernooi georganiseerd. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een fietspuz-
zeltocht van circa 25 kilometer door 
Aalsmeer en omgeving. Vanaf 16.00 
uur wordt het feestweekend afge-
sloten onder muzikale begeleiding 
van Kees Markman. Al met al be-
loofd het een prachtig RKAV week-
end te worden! Meer informatie is 
te vinden op de website van RKAV. 
De organisatie heeft er al zin in en 
hoopt op een grote opkomst van le-
den en oud-leden!

Vrouwenbadmintonclub 
‘Slagvaardig’ sluit jaar af
Aalsmeer - Zoals ieder jaar hebben 
de dames van de vrouwen badmin-
tonclub ‘Slagvaardig’ het seizoen af-
gesloten met een lunch. De afsluiting 
van het seizoenjaar 2013-2014 jaar is 
uitgebreid met een boottocht in ver-
band met het 35-jarig bestaan.  De 
Vrouwenbadmintonclub bestond eerst 
onder de vlag van de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen en is in 
2006 zelfstandig verder gegaan. Na-
dat de dames eerst ’s morgens nog in 

de Proosdijhal hadden gespeeld werd 
de dag voortgezet met de viering. Van 
de 19 leden waren er 17 aanwezig bij 
de boottocht en de lunch (1 lid was al 
met vakantie en 1 lid was ziek). Ieder-
een heeft genoten van de mooie ak-
kers en het weer zat ook nog mee. Het 
nieuwe seizoen begint de badminton-
club weer op donderdag 4 september 
om 10.00 uur. Bel voor nadere inlich-
tingen of aanmeldingen naar Marijke, 
telefoon: 326564.

Kienavond in 
Dorpshuis

Kudelstaart – Vanavond, donder-
dagavond 1 mei, organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
de laatste kienavond van het sei-
zoen. Veertig fantastische prijzen 
liggen te wachten op een nieuwe 
eigenaar. Ook deze avond extra prij-
zen voor bijvoorbeeld het onderste 

Clinic voor handbaljeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 3 mei or-
ganiseert FIQAS Aalsmeer een cli-
nic voor de E-, D- en C-jeugd. Hier-
aan doen de volgende verenigingen 
mee: FIQAS Aalsmeer, HV Nieuw-
Vennep, SV Rijnstreek, DSOV en Lo-
tus. Er worden zo’n 100 deelnemers 
verwacht. De clinic wordt verzorgt 
door de heren- en damesselectie 
van FIQAS Aalsmeer. Dit maakt de 
kinderen natuurlijk extra enthousi-
ast, want wie wil er nu geen hand-
baltraining van zijn of haar idool? 
De clinic bestaat voor de deelne-
mers uit twee rondes, waarin ver-
schillende handbaloefeningen wor-
den aangeboden. Ook vindt er een 
Penalty Killer ronde plaats, waar-

in de jeugd strijdt om wie in zijn of 
haar leeftijdscategorie het beste pe-
nalty’s kan nemen. Naast deze acti-
viteiten zijn er nog meer leuke din-
gen te doen voor de kinderen, want 
zo kan elke deelnemer en toeschou-
wer bijvoorbeeld een Handbalpas-
foto laten maken, is er een prijs-
vraag met als prijs een t-shirt met 
alle handtekeningen van de dames- 
en heren uit de selecties en is  de 
FIQAS Aalsmeer handbalshop ge-
opend. Zo belooft het voor de deel-
nemers een leuke ochtend te wor-
den in de Bloemhof aan de Horn-
weg, waar ook toeschouwers van 
harte welkom zijn. De ochtend is 
van 9.00 tot 12.00 uur. 

Mihai Nesu Soccer Academy 
wint D1 toernooi bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
27 april werd bij RKDES het jaarlijk-
se D1 toernooi gehouden. De orga-
nisatie was erin geslaagd een mooi 
deelnemersveld in Kudelstaart te 
presenteren. De D1 teams van Roda 
’23, Fc Amsterdam, Jong Aalsmeer 
United, Mihai Nesu Soccer Acade-
my, Fc Abcoude, vv Zwanenburg en 
RKDES streden met elkaar om de 
prijzen. De aftrap om tien uur vond 
onder prima voetbalweeromstan-
digheden plaats. Een graad of 15 
en een druppeltje regen tegen het 
stof. De poulewedstrijden zorgden 
voor een eerste aftekening. In de 
halve finales waren Roda ’23 en Mi-
hai Nesu Soccer Academy te sterk 
voor respectievelijk Fc Abcoude en 
Fc Weesp. In de finale van het toer-
nooi kwam Roda ’23 vrij snel op een 
voorsprong, maar nadat Mihai Ne-

su Soccer Academy de wedstrijd 
weer in evenwicht had gebracht, 
ontstond een spannende, gelijk op-
gaande strijd, waarbij Mihai uitein-
delijk aan het langste eind trok en 
aldus het toernooi met een 2-1 over-
winning kon afsluiten. 
In de strijd om de derde en vier-
de plaats was Fc Abcoude te sterk 
voor Fc Weesp; 4-1. Fc Amster-
dam eindigde op de vijfde plaats na 
een overwinning van 2-0 op thuis-
club RKDES, dat het toernooi op de 
zesde plaats afsloot. De teams van 
vv Zwanenburg en Jong Aalsmeer 
United eindigden op de zevende en 
achtste plaats. Om half vijf werden 
de prijzen uitgereikt en konden spe-
lers, begeleiders, scheidsrechters 
en organisatie terugkijken op een 
zeer geslaagd en uiterst sportief ge-
speeld toernooi. 

Sjoelcompetitie
Wisselbeker 
voor Martje

Rijsenhout - Donderdag 24 april is 
de slotavond gehouden van sjoel-
club Rijsenhout. Het is een gezel-
lige avond geweest waar alle win-
naars in het zonnetje zijn gezet. In 
de Hoofdklasse is Dirkjan Baard-
se met totaal 20298 op één geëin-
digd. Op 2 Thomas van Brakel met 
18300  punten en 3. Lineke van Bra-
kel met totaal 17820 punten. Klasse 

A: 1. Arnold v/d Linden met 16974 
punten, 2. Leo van Faassen met 
16699 punten totaal en 3. Nel Joore 
met 16678 punten. Klasse B: 1. Hans 
Schijf met totaal 16094 punten, 2. 
Elisa Arendse met 16079 punten en 
3. Alie van Tol met 15966 punten.
Klasse C: Marc Holleman met totaal 
16157 punten, 2. Edwin Eikelen-
boom met 15092 punten en 3. Ka-
rel Eekhoff met 15035 punten totaal. 
De wisselbeker bij de heren is uitge-
reikt aan Dirkjan Baardse en bij de 
dames ging mocht Lineke van Bra-
kel de beker in ontvangst nemen. 
Met de aanmoedigingsprijs van dit 
seizoen is Martje Baardse verblijd.

of bovenste rijtje. Wie het snelst zijn 
kienblaadje vol heeft, mag als eer-
ste een keuze maken uit de vijf prij-
zen die in elke ronde te winnen zijn. 
Na vier ronden komt er een pauze 
om even te genieten van een kop-
je koffie of een drankje. Als de acht 
ronden gespeeld zijn komt de knal-
ler van deze avond, een superprijs 
met een waarde van ongeveer 125 
euro. Iedere kienliefhebber is wel-
kom in het Dorpshuis. Aanvang is 
20.30 uur.
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Programma 
handbal

Zaterdag 3 mei, zaal
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 –
 Bevo (Eredivisie, kruisfinale)
Zondag 4 mei, veld
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 -
 Dronten
 

Spannende 
dartavond
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond is er weer sportief, maar toch 
enigszins fanatiek gedart.
Dat het vaak spannend is, bleek de-
ze avond ook weer, vooral voor Hans 
Dolk. Bijna stond hij in de winnaars-
ronde, maar net niet doordat hij de 
dubbels niet op tijd uitgooide en dat 
moet toch wel bij ’t darten. Hans dus 
verder in de verliezers ronde. Bij de 
winnaarsronde werd Tibor Hoger-
vorst eerste, tweede Kees de Lange 
en de derde plaats was voor Guido 
Scholten. In de verliezersronde werd 
Hans Dolk dan toch eerste, op twee 
Kees Kooijman en op drie Marieta 
Dolk. De volgende dartavond is op 
dinsdag 6 mei vanaf 20.00 uur in ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal is vanaf 19.30 uur open voor 
inschrijving en ingooien.

Maatkaarten bij 
S.V.Kudelstaart
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert 
aanstaande vrijdagavond 2 mei de 
laatste klaverjasavond van het sei-
zoen. Kaarters, die graag een avond 
willen kaarten met een vaste maat, 
bijvoorbeeld vrouw, vriendin, vriend 
collega of buurman, zijn van harte 
welkom. Wie geen maat kan vinden 
voor deze avond, wordt aangeraden 
ook naar het dorpshuis te komen. 
Geprobeerd wordt dan een passen-
de maat te vinden. 
Er zijn prijzen te winnen voor de 
hoogste en laagste tafel en natuur-
lijk liggen vijf dubbele winnaars prij-
zen klaar. Ook de verloting met veel 
mooie prijzen, waaronder een heer-
lijke fles wijn, diverse vleesprij-
zen, worst en kaas, ontbreekt deze 
avond niet.
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro 
per persoon. Aanvang is 20.00 uur 
in Dorpshuis t’ Podium aan de Ku-
delstaartseweg.

Sportpassie 
breidt uit!
Aalsmeer - De organisatie van 
Sportpassie Aalsmeer is dit jaar bij-
zonder verheugd met twee nieu-
we deelnemers. Op zaterdag 24 
mei zullen ook Manege Funny Hor-
se en dartvereniging Poel’s eye van 
de partij zijn. Mede hierdoor kan je 
op deze dag in de gemeente kennis 
maken met maar liefst 15 verschil-
lende sporten. Bij de meeste vereni-
gingen kan actief worden deelge-
nomen aan het programma. Neem 
dan ook je sportspullen mee, zodat 
je niet alleen kan toekijken, maar 
vooral ook zelf kan meesporten. Een 
van de initiatiefnemers, Bob van der 
Laarse, spreekt van een mooie kans 
om geheel vrijblijvend te ervaren of 
een sport bij je past. Voor meer in-
formatie over alle deelnemende ver-
enigingen en hun programma’s kan 
men terecht op www.sportpassie-
aalsmeer.nl. 

Hoogste eer voor
praatjesmakers 

Aalsmeer - Het was dringen gebla-
zen afgelopen vrijdagavond 25 april 
tijdens de kaartavond van buurt-
vereniging Hornmeer. Met 12 tafels 
met klaverjassers was het heel ge-
zellig. Het gebeurt niet veel, maar 
deze keer was het raak, de groot-
ste ‘praatjesmakers’ behaalden de 
hoogste eer. 
Op één het koppel Henk Been en 
Frits de Jong met 5630 punten. Op 
twee is het duo George Lemmerzaal 
en Paul Schouten met 5328 pun-
ten geëindigd en op drie het koppel 
Manfred de Grauw en Kees Noord-
hoek met 5225 punten. Vrijdag 2 
mei is er weer gewoon kaarten bij 
BV Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Zaal open om 
19.30 uur, start kaarten om 20.00 
uur. En natuurlijk staan de koffie en 
thee klaar. Neem gerust uw buur-
man of buurvrouw mee.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 7 mei 
organiseert de OVAK voor leden 
een gezellige speelmiddag. Vanaf 
14.00 uur worden de kaarten ver-
deeld in het Parochiehuis in de Ger-
berastraat. Het kaarten op 23 april 
is gewonnen door Engeltje Jong-
kind met 5439 punten, op twee Piet 
Straathof met 5194 punten en op 
drie is Wim Reuling geëindigd met 
4864 punten.

Fietstocht voor 
ouderen
Aalsmeer - De volgende fietstocht 
die georganiseerd wordt door de 
ANBO en de PCOB vindt plaats op 
dinsdag 6 mei. Vanaf het Parochie-
huis in de Gerberastraat starten de 
fietsers om 13.30 uur. Het belooft 
weer een mooie tocht te worden van 
ongeveer 25 kilometer. Wilt u mee-
fietsen? U bent welkom. 

Daan wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 24 april is het kaarten gewon-
nen door Daan Sandee met 5174 
punten gevold door Gemma van As 
met 4908 punten en Nico Straat-
hof met 4797 punten. Bij het joke-
ren eindigde Gerard de Wit op één 
met 188 punten. De tweede plaats 
was voor Henny de Wit met 258 
punten. Belangstellende 55+ers 
zijn van harte welkom. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tele-
foon 0297-340776.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Donderdag 24 april was 
de laatste avond voor de sjoelcom-
petitie bij buurtvereniging Oostend. 
Winnaar van de avond is Siem Kooy 
geworden met 1831 punten. 
De overige prijzen zijn na loting uit-
gereikt aan Wim v/d Merbel met 
1788, Jopie de Vries met 1675, Vin-
cent Wolterman met 1445 en Piet 
Harting met 1122 punten.

De volgende sjoelavond is donder-
dag 8 mei en dit is meteen de laat-
ste avond van dit seizoen. De sjoe-
lers willen hier een gezellige avond 
van maken. Aanvang is 20.00 uur in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De zaal is open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrijving.

Zes limieten voor zwemmers
Aalsmeer - Op zondag 27 april 
reisden 12 zwemmers van Ocea-
nes af naar Beverwijk om daar deel 
te nemen aan een Limietwedstrijd. 
De middag begon met de 100 vrije 
slag wat meteen een persoonlijk re-
cord opleverde voor Britt en Amber. 
Anouk H. wist met een 1.13,03 haar 
eerste limiet voor het NJK binnen te 
slepen. Bij de heren was ook een li-
miet te behalen en daar mocht Bart 
zich op gaan storten, hij had nodig 
57,91 en het werd 57,32. Limiet num-
mer 2 was in de pocket. Bij de 200 
schoolslag moest Lianne het alleen 
doen, de concurrentie lag meteen in 
baan 1 al ver op achterstand en dan 
wordt het een gevecht tegen de stop-
watch. Uit volle borst werd ze het wa-
ter door gejaagd door haar team ge-
noten en met een eindtijd van 2.54,49 
was limiet 3 een feit. Daarna stond 
Emma klaar. Bij de vorige wedstrijd 
greep ze net naast haar limiet voor de 
100 rug en ze was erop gebrand om 
hem nu binnen te halen. Het werd de 
race van haar leven en met een mar-
ge van 2 tiende haalde ze hem bin-
nen. 2 Tiende, het is minimaal maar 
het is gelukt , dolblij kwam ze het wa-
ter uit en nummer 4 is binnen. Anouk 
H. werd verantwoordelijk voor limiet 
nummer 5 op de 200 wissel. Myrthe 
had als doel onder de 6 minuten te 
zwemmen op de 400 vrij , helaas het 
lukte haar niet. Ook Giulia had het 
zwaar te verduren en kon haar sche-

ma voor het limiet niet vasthouden. 
Bij de heren 400 vrij werd Bart ge-
coacht door Arjan die hem met zijn 
aanwijzingen naar het laatst behaal-
de limiet van de middag wist te coa-
chen, wat was het spannend. Ruben 
zwom in dezelfde serie een mooie 
constante race. Het laatste nummer 
van Britt was de 100 vlinderslag en 
wat een tijdsverbetering van 1.55,30 
naar 1.36,12. En op dezelfde afstand 
wist Arjan een 1.11,34 te zwemmen. 
Daarna de beurt aan de meiden voor 
50 vrij. Olivia zwom een keurige 34,59 
en Amber wist op 3 tiende na haar li-
miet niet te behalen, er komt nog een 
kans dus wie weet! Bij Sebastian liep 
het nu wel, daar waar bij zijn vorige 
afstand de start niet goed was, zag 
het er nu super uit met als resultaat 
een persoonlijk record. Nog twee 
programma nummers te gaan. Giulia 
had het meteen in baan 1 bij de 400 
wisselslag zwaar, het wilde maar niet 
lukken en dan is het een heel eind, 
ze heeft hem uitgezwommen. Amber 
wist een dijk van een 200 vrije slag 
te zwemmen, een goed opgebouwde 
race met 2.38,14 als eindtijd en Lian-
ne de laatste Oceanus zwemster van 
de dag zat net iets boven haar tijd. 
Een mooie vruchtbare middag werd 
afgesloten met 6 limieten. Uiterst te-
vreden is de ploeg huiswaarts ge-
keerd met nog een kans om meer li-
mieten tijdens de Zomerkring te Am-
sterdam. 

Darten in het Dorpshuis

Asam en Desiree winnen 
verliezerronde Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige darts-
activiteit bij de dartclub Poel’s 
Eye was het jaarlijks Paas Koppel 
toernooi. De opkomst was met 24 
koppels, oftewel 48 darters in to-
taal, prima. Remon met Taco wer-
den de glorieuze winnaars. Twee 
jaar geleden werd dit uitsteken-
de koppel al eens tweede. Marco 
Cornelisse met Rinus Jurka wa-
ren de verliezende finalisten. 

De koppels Tim van de Poel met 
Kilian Broeren en Piet Schild met 
Hein van Houten presteerden 
ook uitstekend door de halve fi-
nale te bereiken. Er was echter 
ook een verliezerronde voor de 
koppels met een ‘valse start’ in 
de poules. 

De koppels Jan Berk met Wilco 
van Det en Gilbert van Eijk met 
Raymond van de Weiden profi-
teerden van dit systeem door de 
halve finale te bereiken. Helaas 
bleek dit voor hun ook het eind-
station. Michel van Galen met 
Piet van Overbruggen bereik-
ten wel de finale. Alles leek goed 
te gaan. Alles, behalve één ding; 
het gooien van de alles beslis-
sende dubbel. En juist dat bleek 
met darten alles bepalend. Asam 
Mian met Desiree Dekker profi-
teerden optimaal en konden zo-

doende de kroon zetten op hun 
toch al meer dan geslaagde 
avond. Zij werden de glorieuze 
winnaars van de verliezerronde, 
een prestatie van formaat van dit 
gemengde dubbel. Hubert Jurka 
had met een prachtige 129 finish 
de hoogste uitgooi van de avond. 

Dit was mede mogelijk gemaakt 
door Christopher Brouwer, die 
deze score voor hem had wegge-
zet. Christopher won zodoende 
de prijs voor de beste wegzetter. 
Gilbert van Eijk mocht drie pijlen 
gooien bij het spel de Triple Pot. 

Eén pijl ging raak, zoals te zien 
is op de website www.poelseye.
nl. Hierop is ook meer informatie 
van de dartclub Poel’s Eye te le-
zen, bijvoorbeeld dat de volgen-
de speelavond volgende week 
vrijdag 9 mei is. Iedereen staat 
er dan weer alleen voor. Met nog 
twee speelavonden op de agen-
da komt het einde van het sei-
zoen langzaam aan in zicht. Kom 
dus allen nog snel dit seizoen 
een keertje gezellig darten. 

De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. De 
Poel’s Eye dart in het Dorpshuis 
aan de Kudelstaartseweg.

V.l.n.r.: Pietje, Desiree, Asam en Michel.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen nodigt liefhebbers uit voor haar 
laatste speelavond van dit seizoen op 
dinsdag 6 mei. Klaverjassen en rum-
micuppen staan op het programma. 
Er wordt gekaart in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensia-
laan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat 
open om 19.00 uur. De koffie en thee 
staan klaar en zijn bij de entree in-
begrepen, tevens gaat iedereen met 
een prijsje naar huis. Neem gerust 
buren, vrienden of bekenden mee, 
iedereen is van harte welkom. Hoe 
meer mensen hoe meer speelvreug-
de. Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door Nel 
de Koning met 5332 punten, op twee 
Piet Kragtwijk met 5320 punten en 
op drie is Josephien Kragtwijk geëin-
digd met 5273 punten. De poedel-
prijs is overhandigd aan Nico Bek-
kers met 3179 punten. Bij het rum-
micuppen was de hoogste eer voor 
Annie Gahrman. Tijdens de laatste 
speelavond dinsdag worden aan het 
einde van de avond tevens de prijzen 
over het gehele seizoen uitgereikt.

Voetbal zondag
Teleurstellend gelijkspel 
RKDES tegen Arsenal
Kudelstaart – RKDES ging op be-
zoek bij het Amsterdamse Arsenal. De 
Kudelstaarters zijn er op gebrand om 
aansluiting te krijgen bij de subtop. Bij 
winst zou het Arsenal voorbij gaan op 
de ranglijst en in het linker rijtje te-
recht komen. Maar in een teleurstel-
lende wedstrijd kwam RKDES niet 
verder dan een gelijkspel. De bezoe-
kers kwamen goed uit de startblokken 
en zetten Arsenal direct onder druk. 
Dat resulteerde meteen al in een gro-
te kans van Adil Zohri, zijn schot ging 
maar net naast. Toch kwam RKDES in 
de 6e minuut op achterstand, Mark 
Schut kreeg een vrije trap op de helft 
van de tegenstander. De niet best ge-
nomen vrije trap raakte een speler van 
Arsenal. RKDES protesteerde massaal 
toen scheidsrechter Ligtvoet dit an-
ders beoordeelde. De organisatie was 
geheel zoek bij RKDES en Arsenal 
speler Raymond Alexandre profiteer-
de door de Amsterdammers op 1-0 te 
zetten. In de 41e minuut was het bij-
na 2-0 toen Mark Schut de bal door 
het midden wilde spelen en de bal on-
derschept werd, maar Arsenal profi-
teerde niet. Net voor rust kwam RK-
DES toch langs zij, toen invaller Guy 
Prevoo een afgeslagen bal in de lin-

ker hoek plaatste. In de slotfase kreeg 
RKDES nog twee kansen, maar het 
ontbrak aan scherpte. De tweede helft 
werd het er niet beter op. Beide teams 
hadden te veel balverlies. Toch kreeg 
Edwin van Maris in de 60e minuut een 
grote kans. Geheel vrij voor Arsenal 
doelman Patrick Landsaal faalde de 
spits. Maar het was de RKDES aan-
valler die zijn fout in de 74e minuut 
goed maakte. Vanaf 16 meter scoor-
de Edwin van Maris fraai, door in de 
linkerhoek de Arsenal doelman kans-
loos te laten, 1-2. Toch kwam Arsenal 
in de 82e minuut op gelijke hoogte. 
De manier waarop dat gebeurde kon-
den de Kudelstaarters zichzelf aanre-
kenen. Opnieuw was het Arsenal spe-
ler Raymond Alexandre die scoorde. 
Hij mocht wel heel makkelijk het 16 
meter gebied van RKDES inkomen en 
slalomde zich langs de RKDES verde-
diging. RKDES doelman René Jonker 
was kansloos, 2-2. In de slotfase was 
RKDES niet meer bij machten nog te 
scoren. De wedstrijd eindigde in een 
2-2 gelijkspel. Aanstaande zondag 4 
mei speelt RKDES thuis tegen Zwa-
nenburg, aanvang: 14.00 uur.

Ad Verburg

29e Stratentoernooi 
RKDES Kudelstaart 
Aalsmeer - Zondag 18 mei wordt voor 
de 29e keer in de historie het Stra-
tentoernooi georganiseerd. Het toer-
nooi vindt plaats op sportpark Calsla-
gen, het onderkomen van voetbalver-
eniging RKDES Kudelstaart. Het toer-
nooi staat ook dit jaar weer in het teken 
van sportiviteit, gezelligheid en respect. 
Mede daarom is de Fair Playcup mis-
schien wel de belangrijkste prijs. Op de 
velden van RKDES wordt er vanaf 09.30 
uur afgetrapt, dit zal de gehele dag ge-

beuren onder begeleiding van muziek 
van DJ Jan Springintveld. De wedstrij-
den staan onder leiding van de diver-
se scheidsrechters. Een van de belang-
rijkste regels is dat er verplicht 2 da-
mes in de teams aanwezig moeten zijn. 
Voor de kleintjes zal er een springkus-
sen aanwezig zijn. In de namiddag zal er 
een live band spelen op het terras. Aan-
melden kan via www.RKDES.com en via 
clubblad de Treffer. Inschrijven is moge-
lijk tot en met vrijdag 9 mei, 18.00 uur.

Zomerbridge bij Onder Ons
Aalsmeer - Ook deze zomer wordt 
in de gezellige locatie van de Crown 
Studio’s aan de Van Cleeffkade een 
zomercompetitie georganiseerd 
door bridgevereniging Onder Ons. 
De eerste speelavond is woensdag 
7 april. Het accent bij Onder Ons 
ligt op gezelligheid en ontspannen 
bridgen. De competitie is individu-
eel, er kan met een vaste partner 
gespeeld worden of elke keer met 
iemand anders. Per avond worden 
zes rondes gebridged. De compe-
titie start om 19.45 uur, inschrijven 

kan tot 19.30 uur. Elke avond zijn er 
voor ieder paar dat oneven eindigt 
mooie plantjes als prijs. Er wordt ge-
speeld in een A- en een B-lijn, in-
gedeeld op sterkte. De kosten zijn 
2,50 euro per persoon per avond en 
voor de feestelijke slotdrive 5 euro 
per deelnemer inclusief een hapje 
en een plantje. Wie minimaal acht 
van de vijftien keer is geweest, krijgt 
gratis toegang tot de slotdrive op 20 
augustus. Voor informatie en opga-
ve: Trees de Jong, tel. 0297-324294 
of Ariette Tromp, tel. 06-45304436. 

Verlies RKAV van Z.O United
Aalsmeer - RKAV hielp, door zelf te 
verliezen van Zuidoost United, KDO 
in een zetel naar het kampioenschap 
wat deze ploeg uit De Kwakel haast 
niet meer kan ontgaan. RKAV had het 
in de begin fase al af moeten maken. 
Maar hoeveel kansen zijn er nodig om 
te scoren? Het was om moedeloos 
van te worden. Vooral Jeroen Ezink 
was afgelopen zondag totaal niet in 
zijn goede doen. Kans op kans kreeg 
hij, maar tot scoren kwam hij jammer 
genoeg niet. Als RKAV met de rust 
een riante voorsprong had genomen, 
had niemand hier raar van opgeke-
ken. Zuidoost United speelde met vier 
invallers en dat was best te merken. 
Ze kwamen de eerste helft totaal niet 
in hun ritme, want voetballen kunnen 
de mannen van trainer Clarence Bijl-
hout natuurlijk wel, en dat lieten ze na 
de rust ook wel zien. Vocaal en overal 
aanwezig. Kevin Marion Bobson, ook 
alweer 33 jaar, kon ook in deze fase 
van de wedstrijd zijn stempel niet op 
de wedstrijd drukken. Scheidsrech-
ter Poortier floot een goede wedstrijd. 
Jammer was het dat hij niet even naar 

zijn assistent scheidsrechter, in dit ge-
val John van de Hoorn van RKAV, toe-
ging om navraag te doen waarom hij 
vlagde. Een doelpunt was buitenspel, 
maar werd goedgekeurd. Het was in 
de 20ste minuut toen Virgil Clarence 
Lieuw-A-Soe voor de 0-1 tekende. En 
tien minuten later werd het door Hen-
ny Manis wel heel gemakkelijk 0-2. 
Eigenlijk was het toen afgelopen met 
RKAV. Men liep totaal achter de fei-
ten aan. De tweede helft was hele-
maal voor Zuidoost United. Wel moet 
gezegd worden als Jeroen Ezink wat 
meer geluk had gehad, er misschien 
een andere uitslag op het score bord 
had gestaan, maar dat is achteraf. 
Zuidoost United kwam ook niet meer 
tot scoren. Als de RKAV aanvallers tot 
scoren kwamen, stond daar altijd nog 
de doelman van Zuidoost United, Ot-
mar Pome. Behalve vlak voor tijd. Het 
was Lennart Eberharter die zag dat de 
doelman te ver voor de goal stond en 
met een fantastische lob wist hij de 
1-2 op het bord te zetten. Komende 
zondag speelt RKAV uit tegen UNO.
Theo Nagtegaal

Reserveer alvast kaarten
Beslissende kruisfinale 
FIQAS Aalsmeer zaterdag!
Aalsmeer - Na de 27-26 zege in Pan-
ningen op 19 april staat voor FIQAS 
Aalsmeer zaterdag 3 mei de twee-
de en beslissende kruisfinale op het 
programma tegen Eurotech/Bevo. De 
Aalsmeerse ploeg heeft aan één punt 
genoeg om de finale om de landstitel 
te halen, maar zal zeker voor de over-
winning gaan om zeker te zijn. Want 
wint Bevo met meer dan één punt ver-
schil (of met meer 27 gescoorde goals 
bij één punt verschil) dan gaan zij 
door naar de best-of-three. De Ande-
re kruisfinale gaat tussen Kras/Volen-
dam en OCI/Lions en dat eerste duel 
werd door de Volendammers gewon-

nen met twee punten verschil. De kra-
ker in de Bloemhof begint zaterdag om 
20.00 uur: zorg dat je er bij bent! Van-
af nu zijn er al kaarten te reserveren 
voor deze kruisfinale wedstrijd via: Re-
servering@hvaalsmeer.nl. Betaal de-
ze kaarten ook vast, dan weet je zeker 
dat ze er voor je blijven liggen. Gere-
serveerde kaarten die niet betaald zijn, 
worden tot een half uur voor de wed-
strijd vastgehouden. Betalen kan via: 
FIQAS Aalsmeer IBAN NL76 RABO 
03001.29.394 onder vermelding van 
naam en aantal kaarten. Prijzen: vol-
wassenen 6 euro en kinderen tot 16 
jaar en 65+ers 2.50 euro. 



Op zoek naar werk?personeelgevraagdm/v

Ben jij 
thuis in 
sales?

Dan zijn wij op  

zoek naar jou

Carpentier keukens & wonen zoekt  
een fulltime verkoper wonen (m/v)
 

Bij Carpentier keukens & wonen in Aalsmeer staan we  
met beide benen in het heden, in de wetenschap dat  
mensen al decennialang blij worden van onze service,  
kwaliteit en eerlijke prijzen.  
 

Voor ons ambitieuze woonteam zoeken we een energieke en ambitieuze verkoper. 

In deze functie adviseer je onze klanten over ons assortiment vloeren, deuren, 

meubels en garderobekasten. En help je ze op weg naar de beste deal.

Stuur ons je motivatie
Ben jij een enthousiaste teamplayer, beschik je over relevante sales ervaring 

op woongebied en kun je ook interieurplannen ontwerpen? Stuur je  

motivatie en CV naar de heer Sauerbreij, via j.sauerbreij@carpentierwonen.nl.  
Wie weet help jij ons straks nóg meer klanten tevreden te maken.

 Dierenambulance De Ronde Venen/ 
Amstelland is dringend 
op zoek naar

VRIJWILLIGERS
De dierenambulance zet zich met name in voor het vervoer van zieke, dode, gewonde en 
aangereden dieren, we werken daarin samen met de Dierenbescherming Noord-Holland Zuid. 
We brengen dieren naar dierenartsen in de regio waar zij behandeld worden. Ook halen wij 
zwervende dieren op en brengen die naar de dierenopvangcentra. Kortom wij vormen een 
uiterst belangrijke schakel in het netwerk van dierennoodhulp.

Wat vragen wij?
• In bezit van rijbewijs B
• Wonend in de regio De Ronde Venen/Uithoorn/Kudelstaart/Aalsmeer of Amstelveen
• Goede contactuele eigenschappen
• Goede sociale vaardigheden
• Minimaal 8 uur per week beschikbaar
• Stressbestendig
• Zelfstandig kunnen rijden

Wat bieden wij?
• Volledig ingerichte dierenambulances
• Collega’s met een hart voor dieren
• Gratis deelname aan dieren-EHBO cursus

Na een inwerkperiode is het de bedoeling dat je zelfstandig op de dierenambulance gaat 
rijden. Je werkt vanuit huis en als je een melding krijgt ga je er naar toe. Er staan altijd mensen 
stand-by om je te begeleiden of om ter plaatse te helpen indien nodig. 

Voor meer informatie of om te solliciteren kan je bellen met Miriam Bosman 06-20634734 
of mailen dierenambulancera@gmail.com

Vraagt per direct:

Weekend chauffeurs
voor personenvervoer van 

Aalsmeer naar Schiphol
Rijbewijs BE

Stuur uw CV per e-mail naar info@hotelchariot.nl
T.a.v. Mevrouw C.C. Koster

Oosteinderweg 243    1431 AT Aalsmeer
www.parkfly.nl

Gevraagd:
Wie wil voor ons ‘De Nieuwe 
Meerbode’  lopen op 10 en 17 
juli? Emma-Wilh. str. , Pontweg, 
Machineweg. Tel. 06-51729310
Te koop:
Ledikant m. matras.  2 pers. , 2 
n.kastjes +  toilettafel, i.g. st. 
€50,-.  Tel. 0297-321396
Te koop:
Hang-legkast m.  zweefdeuren, 
z.g.a.n. maat: h. 222 x br. 200 x d. 
65 cm.  kl. eiken, €170,-. 
Tel. 06-19281910
Te koop:
Mooie Philips gezichtsbruiner 
€30,-.  Electr.  opblaasmatras 
€10,-.  Electr. kacheltje €5,-.  
Tel. 0297-282133
Te koop:
Buggy €10,-.  Tel.0297-362348

Tijdens een fi etsenvordering door 
Duitse militairen van Bovenkerk rich-
ting Aalsmeer via de Oosteinderweg 
ging dit nieuws als een lopend vuur-
tje vooruit met gevolg dat de mees-
te fi etsen achter de bloemenkassen 
verdwenen zodat de buit tegenviel. 
De transportfi ets van mijn vader die 
achter het huis stond werd toch on-
danks dit bewijs mee genomen. Dit 
liet mijn vader er niet bij zitten en 
ging verhaal halen bij de gemeente 
Aalsmeer, met gevolg, de fi ets kwam 
weer terug dank zij dit bewijs.

1945 
De Schinkel en de Bevrijding
Aalsmeer - 4 Mei 1945 om 20.30 
uur was ik achter het huis fl essen 
afwasmiddel aan het vullen voor de 
verkoop. Na 20.00 uur mocht je bui-
ten niet meer gezien worden, want 
dan begon de spertijd. Het afwas-
middel werd gemaakt van loog en 
op de zwarte markt gekocht en was 
afkomstig van Schiphol waar het 
van de Duitsers gestolen werd. Zo-
als zoveel artikelen niet meer ver-
krijgbaar waren was dat ook zeep 
en o.a. afwasmiddel bij. Het loog 
werd verdund met water, en zo had 
je weer prima afwasmiddel. 

Het was doodstil buiten toen plot-
seling iemand op de fi ets luidkeels 
het uitschreeuwde , we zijn bevrijd, 
WE ZIJN BEVRIJD!! In de kortste tijd 
kwamen buren naar buiten gerend 
en verzamelde zich bij de Schinkel 
om daar het grote nieuws te horen 
dat via de klandestine radio vanuit 
Londen door radio Oranje was ver-
nomen. De fi etsenmaker Arie van 
Eijk stelde voor, en zette het Wilhel-
mus in. Halverwege het volklied za-
gen we een tiental Duitse militairen 
aankomen vanuit de Kleine Noord-
dijk. Deze militairen waren gele-
gerd in de gevorderde Openbare en 
Chr. school aan de Oosteinderweg 
en gingen s avonds op de fi ets naar 

hun kameraden een biertje drinken. 
die waren gelegerd in de twee laat-
ste boerderijen aan de Klein Noord-
dijk bij de Colijnweg. In de kors-
te tijd waren alle buren verdwenen 
achter de huizen. Deze militairen 
hadden ons toch zien staan, en dat 
moesten we de andere dag ervaren.
5 Mei in de morgen bij het weg-
halen van de verduistering voor de 
ramen, er mocht nl. geen licht uit-
stralen naar buiten s nachts, zagen 
we twee verzetsmensen staan met 
blauwe overals aan en helmen op + 
geweer op de schouders. Even later 
kwamen twee Duitse leger auto’s 
aangereden met militairen naar de 
Schinkel om polshoogte te nemen 
over hetgeen ze de avond daarvoor 
hadden gezien. Omdat we voor het 
huis van de Fam. vd Meer op Oost-
einderweg 591 gezien waren storm-
den ze daar naar binnen, doorzoch-
ten het hele huis en vonden niets 
dat op verzet leek. Uit balorigheid 
schoten ze in de keuken de wasma-
chine aan fl arden.

De verzetsmannen waren toen aan 
de beurt die aan de overkant in het 
gras (zie foto) stonden. Deze twee 
mannen zouder ter plekke neerge-
schoten worden. Terwijl wij als toe-
schouwer bevel kregen handen om-

hoog en een ieder gefouilleerd werd 
volgde aan de overkant een gesprek 
met een hogere Duitse militair en 
de B Ser. Van een van de B Sers was 
een paar weken eerder zijn vrouw 
overleden en zijn kind van een paar 
jaar alleen komen te staan als hij 
gedood zou worden. 

Deze Duitser voorkwam het neer-
schieten van de twee verzetsmen-
sen. Inmiddels waren de Duitse Mi-
litairen schijnbaar geinformeerd 
over de situatie in het land, want 
daarna stapte alle militairen in de 
legerauto’s richting de gevorder-
de scholen aan de Oosteinderweg. 
Daarna ging na vijf jaar bezetting de 
Rood Wit Blauw vlag weer in top!.

Jan van Noord

Brulboeien bij RKDES loterij
Kudelstaart - Zondag 4 mei is de 
trekking van de grote RKDES Lote-
rij. Alle leden van RKDES hebben 
hun best gedaan om alle loten te 
verkopen. 

Na de thuiswedstrijd van RKDES 
1 gaan de gelukkige prijswinnaars 
bekend gemaakt worden. Tevens 
zal het rad van fortuin in de rust en 
na de wedstrijd een aantal keren 
draaien. En vanaf ongeveer 16.00 
uur gaat het feest verder met mu-
ziek van shantykoor de Brulboeien. 
Adres is Wim Kandreef. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

“Foto’s van ons mooie Kudelstaart”
Kudelstaart - Ada en Guus Runge 
wonen aan de Herenweg, hebben 
weids uitzicht op de Westeinder-
plassen, maar om de golven en bo-
ten te willen zien, dient er langs ob-
stakels gekeken te worden die ie-
dere keer weer grote ergernis ge-
ven bij de twee bewoners. En be-
grijpelijk. 
De toilet is nog te doen, evenals de 
vuilnisbak, maar waarom is het al-
tijd zo’n troep, wordt de container 
niet vaker geleegd en de omgeving 

schoon gemaakt? “Hier een paar fo-
to’s van ons mooie Kudelstaart. Hier 
kijken wij dagelijks tegenaan. Ver-
leden week stond er een foto in de 
krant van de verwaarloosde kassen 
aan de burgemeester Kasteleinweg, 
ook niet bepaald fraai. Het afval bij 
ons voor de deur is ook geen pro-
motie voor Aalsmeer, Kudelstaart en 
de Westeinder”, aldus Ada en Guus. 
De twee hopen dat de Meerlan-
den wat vaker dit stukje Kudelstaart 
komt bezoeken.
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