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EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

HouseHunting0297.nl
0297- 440260

Makelaars
Verkoop, aankoop, verhuur 
en huur van woningen

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Zaterdag 13 mei

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling: 20.00 uur

Koninklijke onderscheiding voor elf inwoners

Burgemeester Nobel: “Wij zijn 
trots op alle vrijwilligers”
Aalsmeer - “Vandaag worden in 
heel Nederland koninklijke onder-
scheidingen uitgereikt aan men-
sen met bijzondere verdiensten voor 
de samenleving. Een bijzonder mo-
ment. Daarom ben ik blij dat u hier 
met velen bent in ons feestelijk ver-
sierde gemeentehuis”, begon bur-
gemeester Jeroen Nobel de bijeen-
komst voor de jaarlijkse lintjesregen 
op de dag voor Koningsdag, woens-
dag 26 april. Op 4 april jongstle-
den was het precies 125 jaar gele-
den dat de Orde van Oranje-Nas-
sau werd ingesteld door Koningin-
regentes Emma, namens haar toen 
nog minderjarige dochter Wilhelmi-
na. De orde was bedoeld om bijzon-
dere verdiensten door Nederlanders 
aan de koning, de staat of de maat-
schappij te belonen. De orde is nog 
steeds bedoeld om bijzondere ver-
diensten te belonen. Bijzondere ver-
diensten voor de samenleving. 
“In Aalsmeer is je verdienstelijk ma-
ken voor de samenleving de nor-
maalste zaak van de wereld. In 
Aalsmeer zijn altijd voldoende vrij-
willigers te vinden. Voor van alles. 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat wij 
een sociale gemeenschap zijn waar 

iedereen kan meedoen en men-
sen naar elkaar omkijken. Dankzij 
de vele vrijwilligers kent Aalsmeer 
een rijk en bloeiend verenigings- 
en gemeenschapsleven en heb-
ben we voor een relatief kleine ge-
meente een heel uitgebreid aan-
bod aan sport-, cultuur- en gezel-
ligheidsverenigingen. Hierdoor is 
het best moeilijk je in Aalsmeer te 
onderscheiden als vrijwilliger. Toch 
hebben we maar liefst elf mensen 
in Aalsmeer die koninklijk onder-
scheiden worden. Deze elf bewo-
ners verdienen een lintje vanwege 
hun bijzondere maatschappelijke 
prestaties. Ik zeg verdienen, want u 
bent ‘voorgedragen’ zoals dat heet 
door mensen uit uw eigen omge-
ving. Mensen die vinden dat u het 
verdient om in het zonnetje te wor-
den gezet. Mensen die u waarderen 
om wat u voor de samenleving en 
voor anderen doet. Toen ik de aan-
vragen voor de lintjes bekeek, viel 
mij op hoe divers deze zijn. Divers, 
maar ook weer niet, want vrijwilli-
gers lijken bepaalde eigenschap-
pen gemeen te hebben. In de mees-
te aanvragen staat dat het mensen 
zijn die altijd bereid zijn om de han-

den uit de mouwen te steken, altijd 
klaar staan voor de ander en waar je 
nooit vergeefs een beroep op doet. 
Gedreven loyaal, trouw en toege-
wijd. En, doorgaans zeer beschei-
den over wat zij doen. Ze vinden het 
‘gewoon’, niks bijzonders. Niks ge-
woon en wel heel bijzonder. Wij zijn 
trots op alle vrijwilligers in onze sa-
menleving, en in het bijzonder op 
de tien Aalsmeerders die ik in naam 
van de Koning mag onderschei-
den met de versierselen die horen 
bij de Orde van Oranje-Nassau, zo-
als dat offi cieel heet”, aldus de eer-
ste burger in zijn voorwoord. Elf in-
woners zijn beloond voor hun tome-
loze inzet voor de Aalsmeerse sa-
menleving. Marjan Brouwer-Sten-
huis is benoemd tot Ridder en be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau zijn Peter Deugd, José 
Kruijer-van der Jagt, Hans Alder-
den, Kees Koolhaas, Gerard Meije-
rink, Jan Kwak, Iman Mosselman, 
Jan Schuit, Pim Verhoek en Grietje 
de Vries-Millenaar. Laatstgenoemde 
ontving de onderscheiding in de ge-
meente Haarlemmermeer. 
Elders in deze krant meer over de 
‘lintjesregen’, inclusief foto’s. 

Dit jaar Samen Een en De Brug
Groepen 8 van basisscholen 
herdenken 2e Wereldoorlog
Aalsmeer - Op maandag 1 mei her-
dachten leerlingen uit de groepen 8 
van OBS Samen Een en PCBS De 
Brug samen met burgemeester Je-
roen Nobel de Tweede Wereldoor-
log in Aalsmeer. Aan het eind van 
de herdenking legden de kinderen 
bloemen (witte anjers) neer bij het 
Adoptiemonument in de gevel van 
het gemeentehuis. 
Dit monument draagt de namen 
van Aalsmeerders die de oorlog 
niet hebben overleefd, omdat zij de 
moed hadden zich te verzetten te-
gen de Duitsers. Daarna vroeg de 
burgemeester om een minuut stilte.
Voorafgaand aan de herdenking bij 
het monument was een bijeenkomst 
voor de kinderen in de raadskelder. 
Ze bekeken met de burgemeester 
de bijzondere documentaire over 
de oorlog in Aalsmeer, waarin oud-
wethouder Nico Borgman vertelt 
hoe hij als jongetje de oorlog heeft 
beleefd. Daarna waren de kinderen 
aan de beurt. In het thema ‘vrijheid 
geef je door’ hadden zij gedichten, 
een fi lmpje en een quiz gemaakt. 

Herdenking 4 mei
Een aantal leerlingen zal hun ge-

dicht voordragen bij de herden-
kingsbijeenkomst voor het gemeen-
tehuis vandaag, donderdag 4 mei, bij 
het monument. Om 19.35 uur start 
hier de plechtigheid met muziek van 
Flora. Burgemeester Nobel houdt 
hier een toespraak. In Kudelstaart 
is de herdenking bij het monument 
‘De Propeller’ in de Schweitzerstraat 
vanaf 19.30 uur. Voor de muziek 
draagt Aalsmeers Harmonie zorg. 
De toespraak namens het gemeen-
tebestuur wordt verzorgd door Dick 
Kuin. De herdenking in Oosteinde 
is bij het net gerestaureerde monu-
ment de ‘Hell’s Fury’. De plechtig-
heid start om 19.20 uur met muziek 
van Con Amore. Toespraken worden 
verzorgd door de heer van Coolwijk 
namens de veteranen en Nanda 
Houet namens de gemeente. 

Twee minuten stilte
Om 20.00 uur wordt twee minuten 
stilte voor alle gevallenen gehou-
den. Inwoners, die niet bij de her-
denkingen aanwezig zijn, wordt ge-
vraagd deze stilte wel in acht te ne-
men. Daarna wordt het Wilhelmus 
ten gehore gebracht en volgt de 
kransleggingen. 

Heeft u een 
laag inkomen?
Lees verderop in deze krant 

over de voorzieningen 
voor minima

Bewonersavond op 15 mei over invulling VVA terrein

Huurwoningen voor starters 
en jongeren langs Zwarteweg
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft de 
‘Concept Startnotitie woningbouw-
locatie VVA terrein, project Horn-
meer’ vrijgegeven voor inspraak. 
Om iedereen hierover te informeren 
organiseert de gemeente op maan-
dag 15 mei van 20.00 tot 21.30 uur 
in het gemeentehuis. Iedereen die 
hierbij aanwezig wil zijn is van harte 
welkom. Inloop vanaf 19.45 uur. Ook 
jongeren die hier graag willen wo-
nen zijn van harte uitgenodigd om 
hun ideeën aan te geven. Wethou-
der Robbert-Jan van Duijn: ‘De wo-
ningbouw op het VVA terrein is on-
derdeel van de ontwikkelvisie Horn-
meer. Het VVA terrein is vrijgeko-
men door de fusie van drie voetbal-
verenigingen. Het plan is om, in het 
gedeelte langs de Zwarteweg, wo-

ningen te realiseren. In totaal willen 
we hier circa 55 sociale huurwonin-
gen voor jongeren en eenpersoons-
huishoudens en 24 starterswonin-
gen (koop) realiseren. Ik roep ook 
vooral jongeren op om langs te ko-
men bij deze informatiebijeenkomst. 
Graag hoor ik waar behoefte aan is 
en waar we als gemeente rekening 
mee moeten houden.”

Ter inzage
De startnotitie vormt het kader 
waaraan het te ontwikkelen bouw-
plan moet voldoen. De ruimtelijke 
en andere randvoorwaarden wor-
den gebruikt als leidraad bij het la-
ter dit jaar op te stellen bestem-
mingsplan en de toetsing van het 
bouwplan door de gemeente. Het 
College van B&W wil graag de me-

ning en adviezen vernemen van be-
langhebbenden voordat ze de start-
notitie defi nitief vast kunnen stellen. 
Van vrijdag 28 april tot en met vrij-
dag 9 juni ligt de concept startnoti-
tie ter inzage op het gemeentehuis. 
De adviezen en reacties kunnen op 
de informatieavond van 15 mei wor-
den ingediend. Mocht u geen tijd 
hebben om naar de informatieavond 
te komen kunt u tot en met 9 juni 
ook schriftelijk uw reactie sturen 
naar: Het College van Burgemees-
ter en Wethouders van Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of 
via een e-mail naar: info@aalsmeer.
nl. Vermeld hierbij: ‘Concept Start-
notitie woningbouwlocatie VVA ter-
rein, project Hornmeer’. De concept 
startnotitie is te downloaden via 
www.aalsmeer.nl/VVAterrein.



Rijsenhout - De PCOB Haarlem-
mermeer heeft een dagtocht ge-
maakt op 20 april naar Urk en Lut-
telgeest. De dag begon fris, maar 
eenmaal in Urk aangekomen brak 
de zon volledig door. En er was al 
van een prachtige tocht door de bol-
lenvelden genoten. Op het mooiste 
punt in de haven van Urk is genoten 
van koffie met ambachtelijk gebak. 
Hierna een korte wandeling ge-
maakt door de haven, waarna met 
de bus de reis vervolgt werd. We-
derom vele bollenvelden mo-
gen aanschouwen in de Noord-
Oost Polder. Aangekomen in Lut-
telgeest kon de groep in de Orchi-
deeënhoeve meteen aanschuiven 
voor de lunch. Daarna volgde een 
rondleiding langs bijzondere bloe-
menpracht, vlinders en vele andere 

mooie dingen in de Hoeve. De te-
rugtocht werd ingezet richting An-
keveen, om met elkaar deze mooie 
dag af te sluiten met een diner. Te-
ruggekeken wordt op een gezelli-
ge dag. De dagtocht was georgani-
seerd door de reiscommissie van de 
PCOB, bestaande uit Lieke van Tol, 
Peter Alderden en Jannie Kramer.
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KERKDIENSTEN

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 Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen 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

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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!
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ker Willem Ouweneel. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. Om 
19u. Baan7 jongerendienst met 
spreker: Joshua Katadiny.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. W.J. v/d 
Linde uit Barneveld en 16.30u. 
Dienst met ds. C.J. van Rhijn uit 
Amstelveen

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Op 4 

mei 19u. Oecumenische herden-
kingsdienst met past. J. Spaans. 
Zaterdag 17u. Woordcommunie 
viering met N. Kuiper in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering met m.m.v. kinderkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. B.J. 
Griffioen uit Badhoevedorp. Ook 
10u. Tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommu-

nieviering m.m.v. kinderkoor. Om 
10.30u. Eerste communie.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 8 mei om 
20u. met Evang. Jacques Brunt.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met ds. Jan Mar-
tijn Abrahamse. Om 11u. Doop-
dienst bij surfeiland.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Coen 
Nuijten. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Op 4 mei Oecu-

menische herdenkingsdienst in 
Karmelkerk. Zondag 10u. Dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te: Ouderenwerk. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met ds. 
T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. A.J. 
Fraanje uit Drachten. Organist: 
M. Noordam. 

  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
M.C. Batenburg uit Gouda. Or-
ganist: Theo Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-

Zondag 7 mei

Vrijdag in De Oude Veiling
Vrijheidslezing door Joodse 
onderduiker Peter Hein
Aalsmeer - Vrijdag 5 mei organise-
ren de Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer 
en het Boekhuis weer een Vrijheids-
lezing. Spreker is Peter Hein, die het 
aangrijpende verhaal zal vertellen 
van de onderduikbelevenissen van 
zijn ouders en hemzelf tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.
De in Friesland woonachtig Peter 
Hein (1939) is gynaecoloog in ruste, 
beeldhouwer en auteur. Hij schreef 
verschillende boeken over zijn fa-
milie, waarin de geschiedenis wordt 
verteld van een Joods gezin dat ge-
scheiden van elkaar moet onderdui-
ken. De onderduik van de ouders 
van Hein op 12 adressen is een ver-
haal van verraad en ontsnapping, 
omzwervingen, wanhoop, honger 
en kou. De auteur stuitte bovendien 
op een verzwegen kwestie: zijn ou-
ders werden valselijk beschuldigd 
van het verraden van een onder-
duikadres, waardoor vier mensen 
omkwamen. Na de oorlog praat-
te de moeder van Peter Hein alleen 
maar over de oorlog, terwijl zijn va-
der voornamelijk zweeg. 
Zelf zat de auteur als kind, geschei-
den van zijn ouders, ook op vele 

adressen ondergedoken. Hij maak-
te van nabij mee hoe de oorlog voor 
de Joden en zeker voor de meeste 
Joodse kinderen die het overleef-
den na vijf jaar niet afgelopen was. 
Er was veel antisemitisme, de ont-
vangst door de Nederlanders was 
kil en voor Peter, die zijn ouders niet 
meer herkende, was het alsof hij op-
nieuw bij vreemde mensen onder-
dook, al waren het dan nu zijn ei-
gen ouders.

Reserveren
Met zijn boeken en zijn persoonlijke 
verhaal als uitgangspunt geeft Peter 
Hein op vrijdag 5 mei de Vrijheidsle-
zing in Aalsmeer. De lezing is in De 
Oude Veiling, Marktstraat 19 en be-
gint om 20.00 uur. Iedereen is wel-
kom om deze Bevrijdingsdag te ko-
men luisteren naar dit bijzondere 
verhaal, waarin de auteur ook zal in-
gaan op de vraag wat vrijheid voor 
hem betekent in de huidige tijd. En-
tree is slechts 5 euro p.p. Reserveren 
bij het Boekhuis: boekhuis@boe-
kenhof.nl of tel. 0297-324454. Meer 
informatie: www.4en5meiaalsmeer.
nl.

Ter viering, herdenken en gedenken
Crash Museum extra open
Aalsmeerderbrug - Ter viering, her-
denken en gedenken van het einde 
van de Tweede Wereldoorlog, nu 72 
jaar geleden, is het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 in 
fort Aalsmeer langs de Aalsmeer-
derdijk extra dagen geopend. Op 
donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 
6 mei is het museum geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Op 4 mei is er 
’s middags, op de dag dat slachtof-
fers herdacht worden, een korte ce-
remonie bij het Missing Man Salute-
monument bij het museum, vooruit-
lopend op de Nationale Dodenher-
denking.
Vrijdag 5 mei is het museum tevens 
open voor het publiek en wordt er op 
het Fortterrein, door het 4-5 comité 
Hoofddorp een spelletjesdag, geor-
ganiseerd. Zaterdag 6 mei is de vas-
te openingsdag en ook dan is het 
publiek welkom. De expositie ‘100 
jaar Schiphol – de jaren 1940-1945’ 
is nog tot en met 31 mei te zien in 
het museum

Liberation Tour Haarlem
Zondag 7 mei is bij het museum de 
start van de Liberation Tour Haarlem. 
Zo‘n 70 originele Tweede Wereld-

oorlog voertuigen verzamelen van-
af 9.00 uur op het Fortterrein en ver-
trekken rond 10.00 uur voor de his-
torische bevrijdingsroute naar Haar-
lem alwaar op de Grote Markt een 
static-show van de voertuigen te 
bewonderen is. Daarna vervolgen ze 
de rit naar Bloemendaal en Heems-
kerk. Het Crash-museum is op deze 
dag niet geopend voor het publiek. 
Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl.

Uniek bevrijdingsconcert vrijdag
‘Yes, We meet Again’ in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Yes, We Meet Again!’ 
is een uniek bevrijdingsconcert als 
tegenhanger van alle bevrijdings-
popfestivals. Speciaal gemaakt voor 
de oudere doelgroep. Na het grote 
succes bij de viering van 70 jaar be-
vrijding in 2015 brengt de stichting 
Crown Theater Aalsmeer nu inmid-
dels voor de derde keer: ‘Yes, We 
meet Again!’ op vrijdag 5 mei en is 
voor iedereen die de bevrijding ook 
in 2017 wilt vieren. De voorstelling 
met Nederlandse topartiesten, zo-
als Mariska van Kolck, Jasper Ta-
conis en The Triolettes en de Koos 
Mark Bigband, belichten de hits uit 
de periode van 1930 tot 1945. Extra 
aandacht wordt dit jaar geschonken 
aan de 100-jarige Vera Lynn. Ra-
diopresentator Stefan Stasse heeft 
nieuwe wetenswaardigheden ge-
vonden en zal het programma dit 
jaar presenteren. Ook in die perio-
de was muziek, film en theater het 
middel om samen te zijn en uit de 
dagelijkse beslommeringen te stap-
pen. In dit bevrijdingsconcert ziet 
en hoort u de mooiste momenten. 
Muziek van het Leidseplein, Berlijn 
en Parijs en van Johnny en Jones, 
Marlène Dietrich, the Andrew Sis-
ters, Glenn Miller. En Nederlandse 
hits als ‘Trees heeft een Canadees’. 
Overweldigend zijn de indrukwek-

kende foto en filmbeelden die wor-
den vertoond op het theater brede 
led-scherm. De show eindigt na-
tuurlijk met het gezamenlijk zingen 
van Vera Lynn’s grootste hit: We’ll 
meet Again! Deze prachtige uitvoe-
ring met beeld en muziek, dans en 
zang en interessante verhalen kunt 
u niet missen.
Het bevrijdingsconcert op vrijdag 5 
mei begint om 15.00 uur. Zaal open 
vanaf 14.30 uur. De show duurt tot 
16.45 uur. Er is geen pauze. De toe-
gangsprijs is 26,50 euro. Kaarten 
verkrijgbaar via www.crowntheate-
raalsmeer.nl, te koop aan de kas-
sa op de dag zelf en aan te schaf-
fen bij de verkoopadressen: Espa-
go in de Ophelialaan, Boekhuis in 
de Zijdstraat en de Marskramer in 
Kudelstaart.

Veteranen
De Gemeente Aalsmeer biedt aan 
Veteranen van Aalsmeer de moge-
lijkheid om naar deze voorstelling 
te gaan. Er is nog een beperkt aan-
tal kaarten te verkrijgen. Als u Vete-
raan bent en u zich nog niet heeft 
aangemeld dan kunt u een mail 
sturen naar tickets@crowntheate-
raalsmeer.nl onder vermelding van 
naam en aantal personen (maxi-
maal 2).

Kledingactie voor 
Zuid Soedan

Rijsenhout - De opbrengst van de 
aanstaande kledingactie in de Ont-
moetingskerk gaat naar een project 
van Cordaid om de slachtoffers van 
de hongersnood in Zuid Soedan te 
ondersteunen. Alleen al in deze re-
gio leven nu 100.000 mensen op de 
rand van leven en dood. Er is een 
samenwerking met de lokale hulp-
organisatie Unido om de afgelegen 
en onrustige gebieden te bereiken. 
Vanuit Juba worden hulpgoederen 
per vliegtuig gestuurd naar Leer en 
Mayendit. Unido zorgt voor verdere 
verspreiding naar de hongergebie-
den. Momenteel verstrekt Cordaid 
voedzaam eten, waterzuiverings-
tabletten, ORS en medicijnen aan 
de getroffen mensen. Niet alleen 
noodhulp wordt geboden, maar 
ook landbouwgereedschap, zaden, 
dekens en sanitaire voorzienin-
gen. Op zaterdag 6 mei van 9.00 tot 
11.00 uur kunnen textiel, kleding en 
schoenen in gesloten plastic zak-
ken afgeleverd worden bij de Ont-
moetingskerk aan de Werf. De dia-
conie staat klaar om de goederen in 
ontvangst te nemen. De vorige keer 
werd ruim 900 kilo verzameld.

Oud papier in/
voor Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 5 mei haalt de korfbalvereni-
ging V.Z.O.D. het oude papier op. 
Gaarne de papiercontainer of do-
zen papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart financieel 
alle Kudelstaartse verenigingenen 
instellingen. Dus, verzamel het pa-
pier voor de eerste vrijdagavond van 

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Woensdag 10 mei van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Van 9.30 
tot 10.30 uur is er de peuterinstuif. 
Samen met je kindje spelen, zingen, 
dansen en gymmen. Belangstellen 
zijn welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de websi-
te oosterkerk-aalsmeer.nl.

Baan7 met 
Joshua Kotadiny

Aalsmeerderbrug - Zondag 7 mei 
is er om 19.00 uur weer Baan7 in de 
Levend Evangelie Gemeente, een 
avond die door en voor jongeren 
wordt georganiseerd. Joshua Kota-

Ceremonie op Ad Verschuerenplein
Bevrijdingsvuur in Kudelstaart
Aalsmeer - Elk jaar weer wordt in 
de nacht van 4 op 5 mei in Wage-
ningen bij Hotel de Wereld het Na-
tionale Bevrijdingsvuur ontstoken 
om ons eraan te blijven herinne-
ren dat vrijheid kwetsbaar en kost-
baar is. Meer dan 1.500 lopers uit 
zo’n 70 gemeenten verspreiden, als 
start van Bevrijdingsdag, het Bevrij-
dingsvuur en de vrijheidsboodschap 
over heel Nederland. Voor de derde 
keer op rij doet ook een loopgroep 
uit de gemeente Aalsmeer mee. Dit 
jaar bestaat het team uit 13 lopers, 
waaronder Hannah, een meisje van 
8 jaar, en twee fietsers. Zij brengen 
’s nachts hardlopend in estafette-
vorm het vuur van Wageningen naar 
Kudelstaart. Daar zal dit jaar de in-
drukwekkende Bevrijdingsvuurce-
remonie plaatsvinden. Iedereen is 
van harte welkom om deze kan-
jers op het Ad Verschuerenplein bij 
het winkelcentrum welkom te heten 
en getuige te zijn van het ontsteken 
van het Bevrijdingsvuur. Een waar 
kippenvelmoment! Het programma 

Dagtocht PCOB naar Urk

de maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een fi-
nanciële bijdrage op www.stichting-
supportingkudelstaart.nl

ziet er op 5 mei als volgt uit: Om cir-
ca 10.50 uur is het vertrek voor de 
laatste etappe vanaf de Proosdijhal 
Kudelstaart via herdenkingsmonu-
ment ‘De Propeller’ in het park aan 
de Schweitzerstraat naar het win-
kelcentrum en het Ad Verschueren-
plein bij Mijnsheerlyckheid. De es-
tafettelopers zullen allemaal een 
fakkel dragen met het vuur dat ze in 
Wageningen hebben opgehaald. Ze 
worden begeleid met de opzwepen-
de muziek van Salsa Drumband Bo-
venkerk. De aankomst van het team 
met het Aalsmeerse Bevrijdingsvuur 
op het Ad Verschurenplein in Ku-
delstaart is rond 11.00 uur. Er volgt 
hier een toespraak door locoburge-
meester Ad Verburg. De estafettelo-
pers zullen het Bevrijdingsvuur ont-
steken en gezamenlijk zal het Wil-
helmus gezongen worden. Tot slot is 
er een optreden van de Salsa Drum-
band Bovenkerk. Einde van de Be-
vrijdingsvuurceremonie is om cir-
ca 12.00 uur. Het Bevrijdingsvuur 
zal tot ‘s avonds blijven branden op 
het Ad Verschurenplein. Meer infor-
matie over alle activiteiten op Be-
vrijdingsdag 2017, zoals het Bevrij-
dingsconcert Yes, We Meet Again in 
het Crown Theater en de Vrijheids-
lezing met onderduiker Peter Hein 
in De Oude Veiling, is te vinden op 
www.4en5meiaalsmeer.nl.

diny zal deze avond spreken over 
het thema ‘Dare to be different’. 
Joshua Kotadiny heeft een indruk-
wekkend leven achter de rug. Als 
jonge jongen ontspoorde hij volle-
dig. In de Amsterdamse wijk Gein 
leefde hij op straat en kwam in aan-
raking met drugs, alcohol en de kei-
harde wereld van jeugdbendes. Hij 
raakte verslaafd, dealde en was ex-
treem gewelddadig. Joshua getuigt 
dat God zijn leven op een wonder-
lijke manier heeft veranderd. Over 
deze verandering heeft hij een boek 
geschreven: ‘Gein trappen, grace 
vinden’. Nieuwsgierig? Kom dan 
naar Baan7, want daar zal hij zijn 
bijzondere levensverhaal ook vertel-
len. Baan7 is voor iedereen tussen 
12 en 20 jaar en wordt elke eerste 
zondag van de maand gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerder-
brug. Meer informatie is vinden op 
facebook.com/baan7.









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
4 mei 2017

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 bestuurssecretari-
aat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende ziens-
wijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven 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.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

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.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementen-
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Weteringstraat/ Chrysantenstraat (Z-2017/009840), Viering 

Koningsdag Lunchcafé Marcon op 27 april 2017 (27 april 
2017 t/m 28 april 2022), verzonden 24 april 2017

- Kudelstaartseweg (Z-2017/017592), Koningsdag Kudelstaart 
op 27 april 2017, verzonden 25 april 2017

- Raadhuisplein (Z-2017/011972), Viering Koningsdag op 27 
april 2017, verzonden 26 april 2017

- Ad Verschurenplein (Z-2017/012707), Bevrijdingsvuurcere-
monie Aalsmeer 2017 op 5 mei 2017, verzonden 28 april 2017

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hortensialaan 98, 1431VD (Z-2017/021609), Garagesale 

op 20 mei 2017, verzonden 25 april 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Par-

tiele herziening N201-zone - Schipholparkeren’
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst tot 

kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376 te 
Aalsmeer (Z-2017/004349)

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst tot 
kostenverhaal - Hornweg naast 317 te Aalsmeer 
(Z-2016/042701)

t/m 11-05-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ met 
de daarop betrekking hebbende

t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van 
onroerende zaken ter onteigening in de ge-
meente Aalsmeer voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeen-
te Aalsmeer (Middenweg-Oost)

t/m 18-05-17 Bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan 
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en de 
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Woonarken, Ui-
terweg 377 WS 4 te Aalsmeer

t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omge-
vingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken i.v.m. omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg 
Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek

VERKEERSSITUATIES RONDOM DE SCHOLEN
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handha-
ving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-
Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties 
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 1 mei t/m 
vrijdag 12 mei 2017 start team HOR in samenwerking met de 
betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij gelet 
wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien noodzakelijk, ver-
baliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de volgende 
parkeersituaties waarop wordt gelet:
- Dubbel parkeren;
- Parkeren in stopverbod;
- Parkeren op het trottoir;
- Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
- Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
- Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kan-
tooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer op tel. 020-5404911

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Machineweg 25, 1432 EK (Z-2017/021844), het plaatsen 

van dakkapellen
- Westeinderplassen sectie H nummer 2574 (Kleine Pinto) 

(Z-2017/022108), het plaatsen van een tuinhuisje op re-
creatiegrond

- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2017/022355),het wij-
zigen van een kas

- Sierteeltstraat 127-129, 1431 GM (Z-2017/022526), het 
intern aanpassen en veranderen van brandtechnische 
voorzieningen

- Beethovenlaan 6, 1431 WX (Z-2017/022639) het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
- Uiterweg nabij 282A, 1431 AW (Z-2017/011018) het uit-

breiden van een bestaande onderheide betonvloer, verzon-
den 20-04-2017

- Venkelhof 1, 1431 DX (Z-2017/013952) het verhogen van 
de beschoeiing aan de zijkant van de woning, verzonden 
26-04-2017

- Venkelhof 2, 1431 DX(Z-2017/013922) het verhogen van de 
beschoeiing in de achtertuin, verzonden 26-04-2017

- Venkelhof 3, 1431 DX (Z-2017/014336) het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 26-04-2017

- Venkelhof 7, 1431 DX (Z-2017/013589) het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017

- Venkelhof 4, 1431 DX (Z-2017/013519 het verhogen van 
beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017

- Venkelhof 6, 1431 DX (Z-2017/013510) het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017

- Venkelhof 8, 1431 DX (Z-2017/014334) het realiseren van 
een hekwerk/schutting op de erfgrens, verzonden 28-04-
2017

- Venkelhof 5, 1431 DX (Z-2017/014509) het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017

- Zuiderpark 39, 1433 PS (Z-2017/014932) het wijzigen van 
de voorgevel d.m.v. het vergroten van de entree, verzonden 
28-04-2017

- Oosteinderweg 287E , 1432 AW (Z-2017/017345) het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het verruimen van de 
sluitingstijd van de bestaande horecagelegenheid, verzon-
den 28-04-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd: 
- Mr. Jac. Takkade 15 b, 1432 CA (Z-2017/014972) het plaatsen 

van een schuur. De beslistermijn is met zes weken verlengd.
- Uiterweg 302A, 1431 AW (Z-2017/012006) het legaliseren 

van inrichting werkplaats-botenstalling. De beslistermijn is 
met zes weken verlengd.

- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/008052) het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmi-
granten. De beslistermijn is met zes weken verlengd.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2017/017528) Activitei-

tenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf IP Handlers 
B.V., verzonden 19-04-2017

- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/022127) het mobiel 
puinbreken bouw- en sloopafval, verzonden 26-04-2017

- Hornweg 87A, 1432 GE (Z-2017/021941) het gedeeltelijk 
slopen van kas en schoorsteen, verzonden 26-04-2017

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

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementen-
vergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 120 (Z-2017/020859) Schoolvoetbaltoernooi 

op 15 mei 2017, ontvangen op 12 april 2017
- Eiland De Kluiten (Z-2017/018681) Kamperen Scouting 

“Tiflo” van 1 juni t/m 30 november 2017, ontvangen 31 
maart 2017

- Start Pontwegsloot, Ringvaart, Haarlemmermeer, Westein-
derplassen, finish Praamplein (Z-2017/019118) Pramenrace 
Aalsmeer op 9 september 2017, ontvangen op 31 maart 2017

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een 
verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een 
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. 
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres 
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, 
besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat 
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de 
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het 
voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit 
vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag, enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij hou-
ding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o 
personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is 
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op 
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) 
van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Amador dos Santos Rosa J. 03-08-1983 28-04-2017
Chambel de Oliveira P.M. 11-03-1988 25-04-2017
Chambel de Oliveira H.A. 15-05-1978 28-04-2017
Edwards W.D. 13-06-1993 25-04-2017
Ghasemi Fasarani A. 12-12-1993 28-04-2017
Kaslander M. 23-12-1989 21-04-2017
Kooijman A.W. 31-08-1961 25-04-2017
Krēgers I. 04-02-1976 25-04-2017
Misseyer C.B. 05-07-1966 28-04-2017
Veiga dos Santos C.F. 14-06-1992 25-04-2017
da Conceição dos Santos Lopes M. 29-03-1995 28-04-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken 
van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING OP DINSDAG 9 MEI
Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 9 mei 2017, 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.K. van Rijn
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststellen bestemmingsplannen ‘3e 
  herziening Woonarken - Uiterweg 159’ en 
  ‘4e herziening Woonarken - Uiterweg 154’
20.25 4. Actualisering grondexploitaties 
  ultimo 2016
21.00 5. Subsidieregeling ten behoeve van de 
  instandhouding (onderhoud en restau-
  ratie) van gemeentelijke monumenten
21.20 6. Regionale samenwerking
21.30  Vragenkwartier
21.45  Sluiting

VERGADERING OP DONDERDAG 11 MEI
Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 11 mei 2017, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw W.B. Alink-Scheltema
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Financiële en bestuurlijke evaluatie 
  samenwerking AA
20.50 4. Instellen Adviesraad Sociaal Domein
21.10 5. Financiële stukken Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland
21.30 6. Jaarrekening 2016
22.30  Vragenkwartier
22.45  Sluiting

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI/JUNI
Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
is het gemeentehuis gesloten

Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 
is het gemeentehuis gesloten

Maandag 5 juni (2e pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten
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Muziek
Vrijdag 5 mei:
* Bevrijdingsconcert ‘Yes, We meet 
again’ in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 14.30u.
Zaterdag 6 mei:
* Bevrijdingsconcert met koor Route 
66 in Ontmoetingskerk, Rijsenhout 
vanaf 20u. 
* Finale Popprijs Amstelland in P60 
Amstelveen vanaf 20.30u.
Zondag 7 mei:
* Vierde dance classics show in ca-
fé Op de Hoek, Kudelstaart v/a 15u.
* Paris Slim & Big Pete Low Down 
Trio in The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 10 mei:
* Zanger Theo van den Oever met 
‘Ranja met een rietje’ voor ouderen 
in grote zaal Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad vanaf 15u.
Vrijdag 12 mei:
* Mirage, tribute Fleetwood Mac in 
The Shack, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 13 mei:
* Jazz met Yasam Hancilar Band in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 14 mei:
* Tribute tot Sting/The Police in The 
Shack, Oude Meer vanaf 16u.

Films/Toneel
4, 6 en 7 mei:
* Komedie ‘Voor elkaar gemaakt’ in 
Bioscoop Aalsmeer. Donderdag, za-
terdag en zondag om 16.45u. Maan-
dag, dinsdag en woensdag om 19u.
* Actiefilm ‘The Guardians of the 
Galaxy’ Vol.2 in Bioscoop Aalsmeer. 
Donderdag en zondag om 12.30u. 
Zaterdag om 19u. Maandag en 
dinsdag om 16.15u. en 21u.
Zaterdag 6 mei:
* Klucht ‘Privé voor 2’ door Toneel-
vereniging Kudelstaart in Dorphuis. 
Aanvang: 20.15u.
* Film in cultureel cafe Bacchus, 
Gerberastraat. Aanvang: 21u.
6 en 7 mei:
* Animatiefilm ‘The Baby Boss’ in Bi-
oscoop Aalsmeer. Zaterdag en zon-
dag om 12.45u. Woensdag 10 mei 
om 14.15u.
Dinsdag 9 mei:
* Film voor ouderen ‘Café Socie-
ty’ in Bioscoop Aalsmeer. Aanvang 
13.30u. Verzamelen: 13.15u.

Exposities 
Vanaf 4 mei:
* Expositie Karin Borgman en Petra 
Boshart in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Opening zondag 7 mei om 
16u. door Anne Berk. Expositie duurt 
tot en met 18 juni. Open: Donderdag 
tot en met zondag 14 tot 17u.
* Schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Pun-
terstraat. 
4 tot en met 6 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 11 tot 16u.
4 tot en met 7 mei:
* Expositie ‘Kroonjuwelen’ in Histo-
rische Tuin. Ook fototentoonstelling.
Open iedere dinsdag tot en zondag 
10 tot 16.30u. 
Tot en met juni:
* Tentoonstelling ‘Doeken van Ster-
ren’ in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg. Open: Iedere zater-
dag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 19 juli:
* Expositie Connie Fransen in ge-
meentehuis. Te bezichtigen tijdens 
openingstijden. 

Diversen
Donderdag 4 mei:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht OVAK Pedaalridders 
naar Leimuiden. Start bij zwembad 
aan de Dreef om 13.30u.
* Sjoelen in wijkcentrum Voor Elkaer 
Kudelstaart van 14.30 tot 16u. 
Vrijdag 5 mei:
* Bevrijdingsvuur, laatste etappe 
van Proosdijhal naar Ad Verschue-
renplein om circa 10.50u. Ontsteken 
bevrijdingsvuur 11u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 6 mei:
* Kledingactie voor Zuid-Soedan. In-
leveren bij Ontmoetingskerk in Rij-
senhout van 9 tot 11u.
* ZABO zaalvoetbal ronde 13 in 
Proosdijhal Kudelstaart vanaf 19u.
Zondag 7 mei:
* Ladies Rally. Start 9.30u. bij The 
Beach, Oosteinderweg 247a. Fi-
nish vanaf 16u. bij Arendshoeve in 
Aalsmeerderbrug.
* Schapen scheren op kinderboer-
derij Boerenvreugd, Beethovenlaan 
in Hornmeer van 11 tot 15u.
Maandag 8 mei:
* Lezing over duiken en veiling bij 
Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Vergadering en speelavond BV de 
Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 van-
af 19.30u.
Dinsdag 9 mei:
* Ladies Night bij Espago en Deni-
se Fashion, Ophelialaan 105 en 114 
van 17 tot 22u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 10 mei:
* Inloop en ontmoeting in Oost-Inn 
in De Mikado, Catharina Amalialaan 
van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bingo-avond BV de Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Zaterdag 13 mei:
* Geraniummarkt op Raadhuisplein 
en braderie in Zijdstraat, 9 tot 17u.
* Solexrit Kudelstaart en De Kwakel. 
Start: 10.30u. bij Van Leeuwen, Ku-
delstaartseweg 165.
* Benefiet voor Nepal met volleybal-
toernooi vanaf 19u. en optredens 
bands vanaf 21.30u. in The Beach, 
Oosteinderweg 247a.
* Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
* Popquiz in café Joppe, Wetering-
straat vanaf 21u.

Vergaderingen/Lezingen
Vrijdag 5 mei:
* Vrijheidslezing door Joodse onder-
duiker Peter Hein in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20u.
Dinsdag 9 mei:
* Vergadering commissie Ruimte en 
Economie in gemeentehuis v/a 20u.
Woensdag 10 mei:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
Donderdag 11 mei:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis. Aanvang: 20u. 
* Info-avond ‘Juridische gevolgen bij 
dementie’ in Ontmoetingscentrum 
in Irene, Kanaalstraat v/a 19.30u.
Maandag 15 mei:
* Informatieavond over woningbouw 
op VVA-terrein, Dreef. In gemeente-
huis van 20 tot 21.30u.

Plaatjes draaien met Kees en Marcel

4e Dance classics show 
zondag in ‘Op de Hoek’
Kudelstaart - Alweer de vierde edi-
tie van de Dance classics show vindt 
aanstaande zondag 7 mei plaats bij 
Café Op de Hoek. De aanvang is 
15.00 uur. Deze aankondiging is 
voor velen geen verrassing, dit zat er 
aan te komen. Voor iedereen die de 
vorige tijdelijke zondagmiddag ver-
bouwing van het café heeft gemist, 
er niet meer bij kon, en het nu toch 
wil zien, kom op tijd!
Het weer ziet er goed uit, dus laat je 
jas, tas, fiets maar thuis, daar is toch 
weer geen plek voor. Waarschijn-
lijk wordt weer een extra barretje 
buiten op het terras gezet met een 
spiegelbolletje er boven voor nog 
meer sfeer.

Korting voor dames
Aangezien ook dit jaar de heren 
landelijk gezien weer 20% meer 
loon verdienen dan de dames krij-
gen de dames deze middag tussen 
15.00 en 17.00 uur 20% korting op 
een fles witte wijn. De verwachting 
is toch dat er meer dames dan he-
ren rond deze tijd binnen zullen zijn, 
daarom zullen er ook wat specia-
le dames prijzen worden weggege-
ven. Voor de heren die wat later ko-
men, waarschijnlijk na de voetbal, is 
een mooie prijs beschikbaar, name-
lijk een dubbel cassettedeck met 2 
nieuwe cassettebandjes en natuur-
lijk een tulp kabeltje! Altijd leuk om 
ook je oude bandjes weer eens te-

rug te luisteren. Ook de lokale win-
keliers laten zich weer van hun bes-
te kant zien door weer een aantal 
dingen te sponsoren die je absoluut 
niet wilt hebben. Ook hoofdspon-
sor Bert de Vries fietsen heeft weer 
iets op zolder gevonden en niet te 
vergeten het grote Oma Bob’s mo-
ment oftewel het bitterballen-ver-
wen-kwartiertje.

Hoekje voor 65+
Op verzoek van de oudere dames en 
heren zullen er nu ook platen te vin-
den zijn van James Last, Klaus Wun-
derlich, Stef Meeder, Paolo Manto-
vani, Bach en Strauss. Hiervoor zal 
een speciaal hoekje worden inge-
richt zonder drempels. Volg hier-
voor de borden 65+. Er kan nog 
heel veel geschreven worden over 
deze middag, maar dat is overbo-
dig. “We houden het kort en we zien 
je graag aanstaande zondag vanaf 
15.00 uur in Café Op de Hoek”, aldus 
de dj’s van de Dance classics show, 
Kees Markman en Marcel Wilkes. 
“Kom luisteren en genieten van de 
revival van het plaatjes draaien, het 
komt weer helemaal terug en daar-
van willen we jullie graag deel van 
uit laten maken.”
Heb je nog oude platen of cassette-
bandjes liggen en je weet niet wat 
je er mee aan moet, neem ze mee 
Kees en Marcel willen ze graag in 
de collectie toevoegen.

Filmkomedie ‘Voor elkaar 
gemaakt’ in de bioscoop
Aalsmeer - De film ‘Voor elkaar ge-
maakt’ is vanaf heden te zien in Bi-
oscoop Aalsmeer. Deze komedie 
gaat over Felix, die geniet volop van 
zijn vrijgezelle bestaan. Hij is heel 
gelukkig met een leven zonder vaste 
relatie en kinderen. Totdat een bizar 
incident eindigt in het ziekenhuis. 
Als Felix daar bijkomt, krijgt hij tot 
zijn schrik de diagnose dat hij voor 
eeuwig onvruchtbaar zal zijn. Nu het 
stichten van een gezin opeens geen 
keuze meer is, maakt zijn happy sin-
gle gevoel plotseling plaats voor een 
groeiende kinderwens. Zijn prettig 
gestoorde broer Jelle ontdekt dat 
een eerdere donatie van Felix aan 
de spermabank goed terecht is ge-
komen: bij de eicel van televisiepre-

sentatrice Jip. Vanaf dat moment zet 
Felix alles op alles om de vader te 
worden van het enige kind dat hij 
ooit zal kunnen hebben. Of Jip nu 
een vriend heeft of niet… ‘Voor el-
kaar gemaakt’ duurt 95 minuten en 
plaatsnemen in het pluche kan op 
donderdag 4, zaterdag 6 en zon-
dag 7 mei om 16.45 uur, maandag 8, 
dinsdag 9 en woensdag 10 mei om 
19.00 uur. 
Aanraders: ‘The Guardians of the 
Galaxy’ Vol.2 en ‘The Baby Boss’. Kijk 
voor het uitgebreide filmaanbod op 
www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten 
reserveren kan via 0297-753700 of 
bioscoop@studiosaalsmeer en zijn 
te koop in de biosshop. Adres: Van 
Cleeffkade 15.

Grootheden uit de blues in The Shack

The Paris Slim & Big Pete 
Low Down Trio zondag
Oude Meer - Zondag 7 mei staat 
er grote namen uit de blueswereld 
op het podium in The Shack. Na-
dat ze de avond ervoor op het gro-
te Moulin Blues Festival staan, hou-
den ze hun afterparty in Oude Meer. 
En daar is The Shack bijzonder trots 
op! Paris Slim is de artiestennaam 
van Franck Goldwasser, een Fran-
se zanger en gitarist die in de ja-
ren tachtig in Amerika is beland en 
daar met iedereen die er toe deed 
heeft gespeeld. Denk aan grote na-
men als Buddy Guy, Junior Welss 
en Finis Tasby, het zijn er teveel om 
op te noemen. Geconcludeerd kan 
worden dat Goldwasser een enorm 
veelgevraagd gitarist is onder de 
grootheden in de blues. Pieter van 
der Pluijm, beter bekend als Big Pe-
te, behoeft eigenlijk geen introduc-
tie meer. Hij is één van de allerbes-
te mondharmonica spelers en heeft 
met menig grote naam in de blues-
wereld het podium gedeeld en te-
genwoordig speelt ook Pete met de 
zwaargewichten uit de internatio-
nale blues scene. Big Pete en Pa-
ris Slim kennen elkaar uit de tijd van 
The Mannish Boys en de ontstane 
chemie komt ook bij dit Low Down 
Trio uitstekend tot uiting. De drum-
stokken zijn in handen van niemand 
minder dan Joost Tazelaar, die al-
tijd weer zorgt voor een stuwend en 
strak ritme! Met zijn enorme erva-
ring zorgt hij dat de blues ritmisch 
vooruit gestuwd wordt. Drie gewél-

dige muzikanten. Dit Low Down Trio 
staat garant voor swingende blues 
met mondharmonicasolo’s die ook 
Lester Butler zeer hadden behaagd. 
 
Mirage en The Police
Vrijdag 12 mei op veler verzoek te-
rug in The Shack: Mirage, een ver-
pletterende tribute aan Fleetwood 
Mac. De specifieke sounds, intona-
ties en podiumpresentatie die zo be-
palend zijn voor het succes van deze 
superband, worden feilloos geëve-
naard! Een indrukwekkende perfor-
mance! En, ook alvast noteren, zon-
dag 14 mei: Twee jaar geleden ston-
den ze ook op het Shack-podium, 
en lieten het overrompelde publiek 
in verbijstering achter, wat was dit 
gruwelijk goed! Dus heb je Sting of 
The Police altijd al een keer live mee 
willen maken? Deze briljante band 
laat je geloven dat je erbij was! Be-
leef de verbazingwekkende gelijke-
nis tussen de stem van Bauke Bak-
ker en die van Sting, met een uitzon-
derlijk goeie band in een eerbetoon 
aan de pophelden van toen. Een ab-
soluut meesterlijke tribute aan de 
rauwe rocksongs van The Police en 
die prachtige songs van Sting! 
The Shack is zondag 7 mei geopend 
vanaf 15.00 en de aanvang van Pa-
ris Slim & Big Pete Low Down Trio is 
om 16.00 uur. Entree 10 euro. Voor 
alle informatie: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Zaterdagavond laatste voorstelling 
Lachen om ‘Privé voor 2’
Kudelstaart - De eerste twee voor-
stelling van de klucht ‘Privé voor 2’ 
hebben de acteurs en actrices van 
Toneelvereniging Kudelstaart afge-
lopen weken gebracht. De aanwezi-
gen werden getrakteerd op avond-
je heerlijke lol. ‘Privé voor 2’ gaat 
over een dame die het niet zo nauw 
neemt met de echtelijke trouw. Ze 
houdt er een ingewikkeld systeem 
op na om haar minnaars te kunnen 
ontmoeten.
Echter als de echtgenotes van de 
minnaars lucht krijgen van het over-
spel van hun mannen lijkt de situa-

tie uit de hand te lopen. En dat liep 
het zeker. Het werd een avondje on-
gedwongen lachen!
Een aanrader om te bezoeken en dit 
kan nog één keer. Aanstaande za-
terdag 6 mei spelen de leden van 
de Toneelvereniging nog één keer 
‘Privé voor 2’ in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Het doek gaat op om 
20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro 
per stuk en zijn te koop bij Gall & 
Gall in winkelcentrum Kudelstaart 
en bij bakkerij Vooges in de Zijd-
straat in het Centrum.
Foto: www.kicksfotos.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:NIEUW:

KOOPJE: TIP:

Basgitaar  ‘Cort’
(4-snarig) € 233,-

Microfoon  ‘Samson’
Q6  € 39,-

Heel veel leuke 
muzikale cadeaus

Kindergitaar  ‘Gomez’
3/4  € 69,-

Met Total Seclusion uit Aalsmeer!
Popprijs met 5 finalisten 
zaterdag in P60
Amstelland - Op zaterdag 6 mei 
is de grootse finale van Popprijs 
Amstelland in het Amstelveense 
P60. Ook dit jaar gaan de finalis-
ten weer de strijd aan om de titel en 
een groots prijzenpakket. Na twee 
spannende voorrondes in N201 
Aalsmeer vindt op zaterdagavond 6 
mei de spannende finale van Pop-
prijs Amstelland 2017 plaats in P60 
Amstelveen. Bij de voorrondes heb-
ben Take No Prisoners, Total Seclu-
sion (uit Aalsmeer), The Estate en 
Last Minutes zich weten te verzeke-
ren van een plaats in de felbegeerde 
finale door de jury te overtuigen van 
hen talent. Supertalent Mick Roché 
uit Amstelveen heeft met zijn band 
Mick de wildcard weten te pakken 
door de meeste publieksstemmen 
voor zich te winnen. 
Op 6 mei zullen de vijf finalisten al-
les op alles zetten om aan het eind 
van de avond met de titel Winnaar 
Popprijs Amstelland 2017 en het 

grootse prijzenpakket – dat be-
schikbaar is gesteld door Popprijs 
Amstelland en haar officiële part-
ners – naar huis te gaan. De Pop-
prijs Amstelland heeft ook dit jaar 
weer een uiterst vakkundige vak-
jury, samengesteld uit personen die 
allemaal op de één of andere manier 
afkomstig zijn uit de diverse aspec-
ten binnen de muziekindustrie. Ook 
dit jaar zal Maaike Veeningen (Wet-
houder Cultuur) weer plaatsnemen 
achter het jurybankje als voorzitster. 
De jury zal de bands gaan beoorde-
len op techniek, originaliteit, creati-
viteit en podiumpresentatie. 
Een belangrijke factor voor podium-
presentatie is ook de interactie met 
het publiek. Kom daarom zaterdag 
6 mei naar P60 en wie weet juicht u 
uw favoriet de prijzen in! Zaal open 
vanaf 20.00 uur. Aanvang is 20.30 
uur. In de voorverkoop kosten kaar-
ten 5 euro, een toegangskaart ko-
pen aan de zaal kost 7 euro. 

Voor ouderen in Bioscoop Aalsmeer

Dinsdag film ‘Café Society’
Aalsmeer - De dinsdagmiddagfilm 
voor ouderen in Bioscoop Aalsmeer 
is dit keer ‘Café Society’. De film, te 
zien op 9 mei, vertelt het verhaal van 
een jonge man die het in het Hol-
lywood van de jaren dertig hoopt 
te gaan maken in de filmindustrie. 
New York, de jaren dertig. Terwijl hij 
steeds meer moeite heeft met het 
omgaan met zijn kibbelende ouders, 
zijn gangster-broer en de juwelen-
winkel van de familie, verlangt Bob-
by Dorfman naar verandering van 
omgeving. 
En dus besluit hij zijn geluk in Hol-
lywood te gaan beproeven. Hij gaat 
aan de slag als loopjongen voor 

zijn oom, een machtige agent voor 
filmsterren. Hij wordt al snel ver-
liefd, maar helaas heeft het meisje 
al een vriend. Bobby neemt genoe-
gen met een vriendschap, tot de dag 
dat ze bij hem voor de deur staat om 
te vertellen dat haar vriend het net 
heeft uitgemaakt. Bobby’s leven 
neemt plotseling een flinke wen-
ding en dan ook nog eens een heel 
romantische. 
De film begint dinsdag 9 mei om 
13.30 uur. Verzamelen vanaf 13.15 
uur in de hal van Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade. De kosten 
zijn 6,50 euro inclusief een kopje 
koffie of thee plus koek.

AGENDA

Aalsmeer - Het was weer mogelijk 
om te ‘band hoppen’ afgelopen za-
terdag 29 april. Zowel in café Jop-
pe als in cultureel café Bacchus wa-
ren er liveoptredens. In Joppe wer-
den de bezoekers getrakteerd op 
bluesrock door de formatie Sweet 
Mary Jane. Vele legendarische hits 
passeerden de revue met prima gi-
taarspel van frontman Fred van Wil-
ligen. De tevens zanger werd bijge-
staan door Ton Boekelman op bas 
en Lars van der Weiden op drums. 
Deze week geen livemuziek in Jop-
pe, volgende week zaterdag 13 mei 
presenteert het café de grote pop-
quiz. Een soort van popquiz speel-
de de band de Seaside Stringers za-
terdag in Bacchus. Ieder nummer 
werd uitgebreid aangekondigd en 
aan het publiek werden vragen ge-
steld. Een leuke performance van 
de vier heren en twee dames. Ook 

in Bacchus deze week geen live-
muziek. Een filmavond staat op het 
programma. Iedere filmliefhebber is 
welkom. Om te weten welke film ge-
draaid wordt, dient de website ge-
raadpleegd te worden. De aanvang 
is 21.00 uur. Zaterdag 13 mei is het 
jazz wat zal klinken in het culture-
le café in de Gerberastraat. Stichting 
KCA heeft de Yasam Hancilar band 
hiervoor uitgenodigd.

Weer ‘band hoppen’ tussen 
café’s Joppe en Bacchus
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Melomanie en Koningsdag
Rijsenhout - Traditiegetrouw heeft 
Drumfanfare Melomanie tijdens Ko-
ningsdag de optocht met versier-
de fietsen door eigen dorp muzikaal 
begeleid. Dit jaar met een speciaal 
tintje, want de burgermeester van 
de Haarlemmermeer opende de-
ze Koningsdag. Voor aanvang van 
de optocht werd door Melomanie 
in samenzijn met de burgermees-
ter het Wilhelmus gespeeld en mee-
gezongen door de aanwezigen. Na-
dat de vlag was gehesen en de bur-
gemeester de opening van Konings-
dag had verricht begon de optocht 
door een gedeelte van Rijsenhout. 
Na een geslaagde optocht, die ge-

lukkig droog verliep, begon de vrij-
markt op de Werf. 

Dodenherdenking
Drumfanfare Melomanie verzorgt 
vandaag, donderdag 4 mei, ook het 
muzikale gedeelte tijdens doden-
herdenking bij het monument aan 
de Leimuiderdijk. 
In de aankomende weken zal Melo-
manie zich verder laten zien en ho-
ren, onder andere tijdens de vier-
daagse in het Amsterdamse Bos. Op 
de hoogte blijven van de activiteiten 
van drumfanfare Melomanie? Be-
zoek dan de website www.drumfan-
faremelomanie.com.

Thema dit keer: Vlucht
Voor 9e keer gedichten in 
het Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Het is een prettige tra-
ditie geworden om in de eerste drie 
weekeinden van september gedich-
ten te kunnen lezen in het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stommeer-
weg. 
De gedichtentuin wordt alweer 
voor de negende keer georgani-
seerd door Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer. Een wandeling in ei-
gen tempo van gedachten langs 
de geestgronden van dichters uit 

Aalsmeer en omgeving. Dit jaar is 
het thema ‘Vlucht’. Vanwege het for-
maat op de standaards mag het ge-
dicht niet langer zijn dan 14 regels, 
aangeleverd in Garamond 24, re-
gelafstand 1. Elke regel bevat niet 
meer dan 47 letters inclusief spa-
ties. Stuur poëzie in via Haremaker-
jcp@hetnet.nl of naar Marijke Ha-
remaker, Uranusstraat 13, 1431 XH 
Aalsmeer. De uiterste inleverdatum 
is 16 juli.

Benefiet voor Nepal met 
rock en blues op 13 mei
Aalsmeer - De bekende sympathie-
ke vijfmansformatie de Hucksters zal 
samen met de TBF band geheel op 
vrijwillige basis op zaterdag 13 mei 
een feestje verzorgen in the Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Waar-
om? Om van en met elkaar te genie-
ten en te swingen en natuurlijk om 
van de opbrengst van deze benefiet-
avond water te kunnen verzorgen in 
een bergdorpje in Nepal. De entree-
prijs van 10 euro gaat hier helemaal 
aan besteed worden. “Een prachti-
ge combi”, aldus de organisatie van 
Nepel Benefiet Aalsmeer. “Genieten 
en armere mensen helpen!” Kaarten 
zijn deze avond aan de kassa bij de 
Beach te koop. 

TBF band en Hucksters
Dampende blues, classic rock tunes, 
oude soulklassiekers en groovy 
jazz brengt het drietal Taek, Blank 
& Frank. Dit trio maakt van meni-
ge avond een swingend feest met 
hun uitgekiende repertoire van ou-
de klassiekers en recenter werk. 
TBF bestaat uit Amstelvener Rob 
Taekema op zang en bas, Johan-
nes Blanksma op drums en Herman 
Frank op gitaar. De Hucksters treedt 
al meer dan 20 jaar op en staat ga-
rant voor een fantastisch swingfeest 
met songs van Queen, Deep Pur-
ple, Pink floyd en Led Zeppelin maar 
ook recentere songs van bijv.Foo 
Fighters, The Black Keys en Kings 
of Leon. De band bestaat uit Ron 

Schalkwijk op drums en zang, Mi-
chael Hoogervorst op leadgitaar en 
zang en Ed van der Linde op bas-
gitaar en zang. En niet te verge-
ten Hans Millenaar, sympathieke en 
energieke oprichter van de band, 
op gitaar, mondharmonica en zang. 
“We groeiden van twee gitaren en 
een microfoon naar een bestelbus 
vol apparatuur, maar de passie gaat 
onverminderd door”, aldus Hans. En 
zoon Remco Millenaar die leadgitaar 
speelt en zingt past zich makkelijk 
aan als jongste bandlid, want zegt 
hij: “Rock is mij met de paplepel in-
gegoten en de appel valt niet ver van 
de boom.”

Markt en volleybaltoernooi
Verder deze avond een Nepalese 
markt, waar je mooie Nepalese spul-
letjes kunt kopen en waarvan de op-
brengst naar een kinderhuis in Ne-
pal zal gaan. Tevens kan je deze 
avond genieten van de heerlijke Ne-
palese momo’s, gebakken op traditi-
onele wijze. En niet te vergeten: een 
volleybaltoernooi. Inschrijven voor 
het volleybal toernooi voorafgaand 
aan het concert, kan nog tot 6 mei 
bij gm.buskermolen@gmail.com 
of bij Joke van der Zwaan via 06-
23861976. Meer info: www.nepalbe-
nefietaalsmeer.com of de facebook-
pagina Nepal Benefiet Aalsmeer. 
Het volleybaltoernooi start 19.00 uur. 
Concert 21.30 uur. Bij OSA is weer 
verdubbeling aangevraagd.

Verkiezing KCA mooiste 
gebouw in Aalsmeer
Aalsmeer - Welk gebouw vindt u 
in Aalsmeer het mooist? De Water-
toren, de Dorpskerk, woonhuis Rö-
ling van Paul de Ruiter, woonark 
Aalsmeer van Piet Boon, misschien 
wel het theehuis of een nostalgi-
sche woning bij u/jou om de hoek.
De Werkgroep Architectuur en Mo-
numenten van stichting KCA is 
zeer benieuwd naar de mening van 
Aalsmeerders. Tot en met 17 mei 
kunnen inwoners, in volgorde van 
hun voorkeur, een vijftal gebouwen 
opgeven waaruit de werkgroep een 
lijst zal samenstellen die, zo goed 

mogelijk gedocumenteerd, voor een 
definitieve keuze zal worden voor-
gelegd aan alle inwoners. In de 
tweede ronde, KCA houdt de kiezers 
op de hoogte, wordt ook gekeken 
naar de wijze waarop inwoners hun 
keuze presenteren. Tijdens de Dag 
van de Architectuur vindt de ont-
knoping plaats en ontvangt de win-
naar een leuke prijs. De gebouwen-
lijst kan afgegeven worden in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9, 
iedere donderdag tot en met zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur, of mail deze 
naar joopkok@planet.nl.

Feestkrant Rijsenhout voor 
burgemeester Weterings
Rijsenhout - Op Koningsdag 27 
april heeft burgemeester Weterings 
van de Haarlemmermeer een be-
zoek aan Rijsenhout gebracht. Uit 
handen van de voorzitter van Dorps-
feest Rijsenhout heeft hij het eerste 
exemplaar van de dorpsfeestkrant 
in ontvangst genomen. In deze krant 
staat het volledige programma van 
het dorpsfeest dat van 11 tot en met 
17 juni in Rijsenhout zal plaatsvin-
den. Het programma van het dorps-
feest is dit jaar rijkelijk gevuld met 
sportactiviteiten. Zo is er de sport-
meerkamp verdeeld over drie dagen 
en is er een wielerronde en de dikke 

banden race voor de kinderen. Voor 
de ouderen is er een 55+ beurs en 
zijn er avonden om te bridgen of te 
klaverjassen. Voor de kinderen is er 
een jeugddisco en de buitenspeel-
dag. Binnenkort wordt de dorps-
feestkrant in Rijsenhout verspreid, 
zodat iedereen het volledige pro-
gramma hierin kan lezen. Burge-
meester Weterings kreeg ook 2 toe-
gangskaarten voor de feestavon-
den. Deze kaarten zijn vanaf 8 mei 
voor iedereen in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Coop Dekker, druk-
kerij Sito en bij de winkel van ‘Had 
ik vroeger ook’.

Activiteiten bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Maandag 8 mei heeft 
buurtvereniging De Pomp haar jaar-
vergadering voor leden in het Ba-
ken aan de Sportlaan. De avond be-
gint om 19.30 uur. Na de vergade-
ring is er sjoelen, kaarten of rummi-
kubben. Aan het einde van de avond 
wordt nog een verloting gehou-
den. Voor een drankje en een hap-
je wordt gezorgd. Woensdag 10 mei 
houdt Buurtvereniging De Pomp haar 
laatste bingo avond van dit seizoen. 
Er worden 10 rondes gespeeld en 
een extra ronde met twee hoofdprij-
zen die bestaan uit twee goed gevul-
de boodschappen tassen en een en-
velop met inhoud. De bingo is in de 
grote zaal van ‘t Baken aan de Sport-
laan en start om 20 uur. Vanaf 19.30 
uur is de zaal open. Kom gezellig! Ook 
niet leden zijn van harte welkom. Voor 
meer informatie kan gebeld worden 
naar Andrea Zekveld via 346111.

Winnende foto’s in Sous-Terre
Aalsmeer Photo kiest voor 
thema ‘Mooi Aalsmeer’
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival op zaterdag 16 en 
zondag 17 juni maakt Sous-Ter-
re Aalsmeer naast de schilderijen, 
beelden en glaswerk ook plaats voor 
de fotowedstrijd van Aalsmeer Pho-
to. De door de vakjury gekozen fo-
to’s met het thema ‘Mooi Aalsmeer’ 
kunnen dan uitgebreid door het pu-
bliek bekeken worden en even-
als bij de vorige wedstrijden valt er 
ook weer iets te winnen. Maak een 
mooie foto en bedenk een leuke 
tekst. Wie de meest originele tekst 
weet te verzinnen wint de favoriete 
foto. Ook de fotograaf die de mees-
te stemmen krijgt voor zijn of haar 
foto valt in de prijzen. 
“Wanneer ik langs de Westeinder-
plassen rijd of loop, denk ik altijd; 
dat ik zo dicht bij zo’n mooi gebied 
woon. Het maakt mij altijd zo blij.” 
Het is de mening van een inwoner. 
Naast de Westeinderplassen, de 
mooiste watertoren van Nederland 
en de vele eilandjes heeft Aalsmeer 
nog meer bijzondere plekken die 
het fotograferen waard zijn. Neem 

bijvoorbeeld het Rozenplein of wie 
weet kiest u voor een van de ge-
schilderde kunstkasten. Bezoek 
het Stokkenland en zie hoe daar de 
jeugd geniet van hun spel. Neem 
een kijkje in het Seringenpark, zo 
prachtig door Aalsmeerders onder-
houden, loop eens door het Maarse 
en Kroonhof en kijk naar het bijzon-
dere lijnenspel. Zoek naar het leuk-
ste tuinhek van Aalsmeer aan het 
begin van de Aalsmeerderweg. Spe-
levaren in en op het water, is even-
eens een geliefd onderwerp. Een 
uitzicht vanuit het kamer of keuken-
raam, een uitbundig bloeiende tuin. 
Een verliefd paartje, spelende kind-
jes op één van de speelplaatjes, een 
blij gezicht genietend van de zon. Er 
valt genoeg in Aalsmeer te genieten 
voor wie er oog voor heeft! 
De foto’s kunnen worden ingezon-
den via de website Aalsmeer Photo. 
Klik daarna op Mooi Aalsmeer. Daar 
zijn alle voorwaarden te vinden. Fo-
to’s insturen kan tot en met zondag 
28 mei.
Janna van Zon 

Speciaal radioprogramma 
rond dodenherdenking
Aalsmeer - Op donderdag 4 mei 
is het in heel Nederland om 20.00 
twee minuten stil. Radio Aalsmeer 
maakt een speciaal radioprogram-
ma omtrent de herdenkingen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Vanaf het 
Raadhuisplein in Aalsmeer wordt 
er tevens geschakeld met verslag-
gevers bij de plechtigheden in Ku-
delstaart en in Aalsmeer Oosteinde. 
Er zijn interviews met burgemeester 
Nobel in Aalsmeer en met Dick Kuin 
in Kudelstaart en Ulla Ulrich komt 
vertellen over de geplande festivi-
teiten op Bevrijdingsdag. De uitzen-
ding is in handen van Esther Gons 
en Anna-Maria Mantel, verslagge-
vers Kim Maarse en Lennart Bader 
in Kudelstaart en Sem van Hest in 
Oosteinde. Het radioprogramma is 
tussen 19.00 en 21.00 uur live te be-
luisteren en na afloop terug te luis-
teren 

In Balans
De groep cliënten en medewerkers 
van Heliomare Dagbesteding inter-
viewen in ‘Halte Zwarteweg’ don-
derdag Joke Winkler. Zij is fysiothe-
rapeute, maar is gespecialiseerd in 
het werken met mensen van boven 
de 60 jaar oud. Een van haar speer-
punten is het valpreventie program-
ma: In Balans. Hoe zorgt Winkler 
dat ouderen niet bang worden om 
te bewegen? Ze vertelt het allemaal 
in haar interview donderdag tussen 
18.00 en 19.00 in ‘Halte Zwarteweg’.

Ontvallen popiconen
Op donderdag 4 mei begint na de 
speciale uitzending van de Doden-
herdenking om 21.00 uur ‘Aalsmeer 
By Night’. In dit extra uur zal Mein-
dert van der Zwaard voor deze ge-
legenheid muzikaal aandacht be-
steden aan overleden popartiesten 
en draait hij muziek van zangers en 
zangeressen die we nu moeten mis-
sen. Een muzikale ode aan hen die 
de afgelopen tijd ontvallen zijn, een 
eerbetoon aan de overleden muzi-
kanten die veel voor de (pop)mu-
ziek betekend hebben. Vanaf 22.00 
uur is de reguliere uitzending. 

Bevrijdingsvuur 
Het is op vrijdag altijd belangrijk om 
het weekend gezellig te beginnen 
en daar zorgen Kim en Laurens al-
tijd voor. Ze ontvangen in ‘Let’s Go’ 
twee interessante gasten en hebben 

heel veel lekkere muziek klaarstaan. 
De eerste gast is Oscar Scheurs. Op 
7 mei is namelijk de tweede editie 
van de BeachSoccer Kids Cup in 
The Beach. Het belooft een span-
nende, maar ook sportieve dag te 
worden. De tweede gast is Hannah 
en zij is 8 jaar oud. Zij gaat iets heel 
bijzonders doen op 4 mei, zij rent 
namelijk mee met een groep hardlo-
pers om het bevrijdingsvuur in Wa-
geningen op te halen. 

Vrijheid en veiling
Ron Leegwater en Deborah Bo-
the ontvangen vrijdag wethou-
der Ad Verburg. Ze gaan met hem 
in gesprek over zowel vrijheid in 
Aalsmeer in verband met Bevrij-
dingsdag, als ook over de veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart op 13 
mei waar al ruim 300 veilingkavels 
voor bekend zijn. Het thema van de 
Twitterhit deze week is, hoe kan het 
ook anders, vrij! 

Nepal en historie
Informatie, cultuur en entertain-
ment: dat zijn de vaste ingrediën-
ten van ‘Weekend Magazine’. Iede-
re zondag tussen 14.00 en 17.00 op 
Radio Aalsmeer. Eén van de gasten 
dit weekend is Joke van der Zwaan, 
zij komt vertellen over het Nepal 
Benefiet dat op zaterdag 13 mei in 
The Beach plaatsvindt. Naast lekke-
re muziek houdt Constantijn Hoff-
scholte zijn wekelijkse boekbespre-
king én is er de maandelijkse ru-
briek van stichting Oud Aalsmeer 
over een stukje Aalsmeerse historie. 
Presentatie Timo van Amstel, tech-
niek Ed Zethof.

Buurtboekenkast 
Afgelopen maandag was dyslexie-
behandelaar Marike Schneider de 
gast in de talkshow ‘Door de Man-
gel’. Door haar dyslectische zus, is zij 
psychologie gaan studeren. Natuur-
lijk heeft Marike ook weer een nieu-
we gast gevonden die plaats neemt 
achter de microfoon. De 169e gast 
is Mieke Keessen. Zij is al 35 jaar 
een goede vriendin en onlangs ge-
start met de buurtboekenkasten. 
Meer daarover maandag 8 mei om 
19.00 uur in ‘Door de Mangel’. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via www.radioaalsmeer.nl. 

Eerste solexrit 
naar Schiphol

Kudelstaart - De Kudelstaartse en 
Kwakelse Solexen gaan weer op 
pad. Na een lange winterstop is op 
zaterdag 13 mei de eerste rit van de 
Solexvrienden. Het wordt dit keer 
een zogenaamde Schipholrit. Er is 
een fraaie route van circa 70 kilo-
meter uitgezet waarbij er onder-
weg voldoende stops zijn voor een 
praatje, een drankje en een lunch. 
Bij de solextochten van de Solex-
vrienden uit Kudelstaart en De Kwa-
kel staat gezelligheid voorop. Ieder-
een die een Solex of iets dergelijks 
heeft kan meedoen met deze gezel-
ligheidsritten. Verzamelen en kof-
fie met koek op 13 mei van 9.30 tot 
10.30 uur. De start is stipt om 10.30 
uur. Finish en nazit: als het tijd is. De 
start en finish zijn bij Joop en Ria 
van Leeuwen aan de Kudelstaart-
seweg 165. Bel voor informatie met 
Frans via 06-22808708.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

Vrijdag 12 mei
Oud Aalsmeer in 
Inloopcentrum

Aalsmeer - Iedere eerste vrijdag 
van de maand is het tijd voor Oud 
Aalsmeer bij het Inloopcentrum voor 
senioren, behalve deze maand. Het 
inloopcentrum is namelijk geslo-
ten op vrijdag 5 mei in verband met 
bevrijdingsdag. Wel is er in Crown 
theater een hele mooie voorstelling 
speciaal voor ouderen: Yes, we meet 
again! Omdat Oud Aalsmeer altijd 
een gewillig thema is wordt hier-
volgende week over gepraat. Seni-
oren zijn vrijdag 12 mei vanaf 14.30 

uur van harte welkom voor het the-
ma Oud Aalsmeer en een kop kof-
fie! Voor meer informatie kunt u al-
tijd binnen komen lopen bij het ont-
moetingscentrum in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat 12 of bellen naar: 
06-22468574.
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Geklop vanuit 
vrachtwagen

Aalsmeer - Op zondag 30 april 
rond een uur in de middag kreeg 
de politie een melding dat in de 
Hortensialaan een witte vracht-
wagen geparkeerd stond. Door 
passanten was geklop vanuit de 
laadruimte gehoord. Agenten zijn 
direct een kijkje gaan nemen in 
verband met mogelijke mensen-
handel. De vrachtwagen van het 
merk Man en met een buiten-
lands kenteken werd echter niet 
meer aangetroffen in de Horten-
sialaan. Er is in de buurt gezocht, 
maar het busje was verdwenen. 

Pas op klussers!
Aalsmeer - Op maandag 1 mei 
om acht uur in de ochtend werd 
aangebeld bij een woning in de 
Roerdomplaan. De betreffende 
persoon bleef irritant lang op de 
bel drukken. De bewoner heeft 
open gedaan en stond oog in oog 
met een man die zei een afspraak 
te hebben voor het schoonmaken 
van de goten. De bewoner had 
geen afspraak en heeft te kennen 
gegeven niet van de diensten van 
de man gebruik te willen maken. 
De klusser is daarop weer ver-
trokken. Bij meerdere woningen 
in de straat schijnt hij aangebeld 
te hebben en hetzelfde verhaal te 
hebben verteld. De man reed in 
een donkerblauwe bestelbus van 
het merk Fiat of Renault en op de 
auto lagen ladders. De man is on-
geveer 1.75 meter lang, had een 
donkergrijze joggingbroek aan 
en een blauwe trui. Hij droeg een 
blauwe muts en zag er enigszins 
vies uit. De politie raadt aan voor-
al niet met onbekende klussers in 
zee te gaan. De afgesproken prijs 
is uiteindelijk vele malen hoger 
en op betaling wordt agressief in-
gezet. Mogelijk hebben meer in-
woners de klusser aan de deur 
gehad, de politie hoort het graag 
via 0900-8844.

Nog celstraf van 
dertien jaar!

Aalsmeer - Bij een rijdende con-
trole op de Bosrandweg zagen 
agenten van de landelijke een-
heid een auto rijden, die in slech-
te staat verkeerde. Besloten werd 
het kenteken na te trekken. De 
auto stond op naam van een 
47-jarige Italiaan, woonachtig in 
Almere. Er is contact opgenomen 
met collega’s in Italië en van hen 
kregen de agenten te horen dat 
de man extreem vluchtgevaarlijk 
zou zijn. Hij diende nog een straf 
uit te zitten in Italië van 13 jaar. 
De man is gearresteerd en wordt 
uitgeleverd aan Italië.

Sieraden weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op donderdag 27 
april is vanaf tien uur in de och-
tend ingebroken in een woning in 
de Twijnderlaan. De bewoners wa-
ren op dat moment hun huis uit-
gegaan. Rond elf uur ontdekte bu-
ren dat het slot van een deur open 
gebroken was. De politie is ge-
alarmeerd. De hele woning blijkt 
doorzocht, zowel op de begane 
grond als op de eerste verdieping. 
Gestolen zijn sieraden en compu-
terapparatuur. Er is een slotenma-
ker geregeld om de schade te her-
stellen. Mogelijk zijn er inwoners 
die rond de Lijnbaan verdachte 
personen opgemerkt hebben, zij 
worden verzocht dit te melden bij 
de politie via 0900-8844. 

Drie inbrekers 
betrapt

Aalsmeer - Op donderdag 27 
april is tussen 16.23 en 16.33 uur 
getracht in te breken in een wo-
ning in de Fuchsiastraat. Een 
drietal jongeren probeerden met 
een koevoet een deur te openen. 
Een bewoner hoorde lawaai en 
ging een kijkje nemen. De jon-
geren namen bij het zien van de 
man direct de benen. Ze renden 
weg richting de Ophelialaan. De 
jongens zijn ongeveer 20 tot 25 
jaar en droegen donkere kleding. 
Agenten hebben in de omgeving 
een zoektocht gehouden, maar 
de drie zijn niet meer aangetrof-
fen. Waarschijnlijk zijn ze wegge-
reden in een auto. Even na de in-
braakpoging reed een Citroën 
met hoge snelheid door de Op-
helialaan. De auto was zo goed 
als zeker geparkeerd in de Cycla-
menstraat. Wie meer informatie 
heeft wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844.

Winkeldievegge 
aangehouden

Aalsmeer - Op dinsdag 25 april 
is rond kwart voor vijf in de mid-
dag een winkeldievegge op he-
terdaad betrapt in een winkel in 
de Ophelialaan. Door medewer-
kers werd gezien dat de vrouw 
spulletjes in haar tas stopte en 
richting uitgang liep. De vrouw 
is aangesproken en overgedra-
gen aan de politie. De 44-jarige 
vrouw zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats bleek twee blikjes drin-
ken en een pakje vleeswaren ge-
stolen te hebben. Ze moet zich 
verantwoorden bij justitie.

Drankrijder botst 
op lantaarnpaal

Aalsmeer - Op donderdag 27 
april even voor tien uur in de och-
tend kreeg de politie een melding 
dat op de kruising Legmeerdijk 
met de N196 een auto tegen een 
lantaarnpaal was gereden. Agen-
ten zijn ter plaatse gegaan. In het 
grasveld troffen zij de bestuur-
der aan. De 63-jarige man uit Ze-
venhoven bleek teveel alcohol ge-
dronken te hebben. Hij blies 815 
Ugl. De man heeft een rijverbod 
van tien uur gekregen en krijgt een 
dagvaarding. De auto raakte zwaar 
beschadigd en is weggesleept.

Aalsmeer - Net als andere jaren 
was er veel belangstelling voor de 
‘lintjesregen’. De sfeer in het ge-
meentehuis was feestelijk en ont-
spannen. Benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau is Marjan 
Brouwer-Stenhuis. Zij ontving de-
ze onderscheiding voor al haar ac-
tiviteiten voor de promotie van de 
watersportsector in Aalsmeer en 
de regio als bestuurslid van Stich-
ting Westeinderpromotie, de HIS-
WA vereniging en Ondernemers-
platform Hollandse Plassen. “Een 
bijzondere dame”, omschreef Nobel. 
“Met tomeloze energie en doortas-
tendheid. Gedreven, actief, iemand 
die een duidelijke stempel heeft ge-
zet op vele fronten, maar nooit op de 
voorgrond treedt en ongelofelijk be-
scheiden is.”

Marjan is de enige nieuwe Ridder, 
maar evenzo trots, en terecht, zijn 
de andere tien inwoners die be-
loond zijn met een onderscheiding 
voor hun tomenloze inzet voor de 
Aalsmeerse samenleving. Benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau zijn Peter Deugd, José Kruijer-
van der Jagt, Hans Alderden, Kees 

Marjan Brouwer-Stenhuis is be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Beloning voor tomeloze inzet voor samenleving

Lintjesregen: 10 Leden en 1 Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau

Grietje de Vries-Millenaar heeft de Koninklijke onderscheiding uitgereikt ge-
kregen in Haarlemmermeer in bijzijn van haar kinderen Henk, Joost en Catrien 
de Vries, zie eigen familiefoto.

de Ouderenvereniging Aalsmeer-
Kudelstaart (OVAK) en de Klach-
tencommissie bij Zorgcentrum 
Aelsmeer. “U bent benaderbaar, 
vakkundig, rustig en altijd oplos-
singsgericht. U bent iemand die 
vertrouwen inboezemt en oog heeft 
voor anderen”, aldus Nobel. Jan 
Schuit heeft de onderscheiding ge-
kregen voor zijn activiteiten voor 
voetbalvereniging A.F.C. Nautilus, 
Kampeer Vereniging Amsterdam, 
de Federatie van kampeerterrei-
nen Zandvoort en presentaties over 
WOII op OBS Kudelstaart. “Vereni-
gings- en sportman in hart en nie-
ren. Zonder Jan zou Nautilus niet 
meer bestaan staat er in uw aan-
vraag”, vertelde de burgemeester.

Rozenholm en Open Hof
En Pim Verhoek kreeg het ‘lintje’ 
voor zijn activiteiten voor de Chris-
telijk Gereformeerde Kerk Aalsmeer, 
het Protestants Christelijke Onder-
wijs Aalsmeer, Hospice Kuria, de 
Interkerkelijke Gezinsdiensten, 
Stichting Alle-Dag-Kerk-Amster-
dam, Verpleeghuis Rozenholm en 
de pleegzorg voor een oudere da-
me. “Hoe verschillend uw activitei-
ten ook zijn, ze komen voort uit een-
zelfde drijfveer: compassie en be-
trokkenheid met de mensen om u 
heen”, luidde het compliment. Griet-
je de Vries heeft de onderscheiding 
uitgereikt gekregen in de gemeen-
te Haarlemmermeer voor haar acti-
viteiten bij de protestantse gemeen-
te Open Hof en de parochie Heilige 
Johannes de Doper in Hoofddorp. 

te Aalsmeer en Stichting de Boven-
landen Aalsmeer. “U bent iemand 
die graag meedenkt over nieuwe 
ontwikkelingen, maar ook altijd het 
cultureel erfgoed in het oog houdt. 
In alles wat u doet, bent u kundig, 
betrokken en betrouwbaar”, luidde 
het compliment van de eerste bur-
ger.
Kees Koolhaas kreeg de versierse-
len opgespeld voor zijn activiteiten 
voor de Christelijke Gereformeer-
de Kerk Aalsmeer, de ouderenor-
ganisatie PCOB, de Voedselbank 
en Kringloopwinkel Dorcas. De om-
schrijving van de burgemeester: 
“Iemand waar je nooit een vergeefs 
beroep op doet, die altijd goed luis-
tert en altijd bereid is anderen met 
raad en daad bij te staan.”

IJsclub en Wijkraad
Gerard Meijerink is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau voor 
zijn activiteiten bij IJsclub Aalsmeer-
Oost, Buurtschap Oosteinder-
weg-Noord van het Bloemencor-
so, RK Kerk Onze Lieve Vrouw van 
de Berg Karmel en Zwemvereniging 
Het Oosterbad. “De kerk omschrijft 
u als een ‘gouden gozer’. Altijd vro-
lijk en opgewekt. Iemand die over-
al raad op weet en waar het prettig 
mee samenwerken is”, zo las Nobel 
voor. Jan Kwak is beloond met een 
onderscheiding voor zijn activiteiten 
voor Wijkraad Stommeer-Zuidoost, 
het Rode Kruis, Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer, de Voedselbank en 
KWF Aalsmeer. “U bent een rasbe-
stuurder, accuraat en verantwoor-
delijk, iemand die zijn afspraken na-
komt en ervoor zorgt dat anderen 
dat ook doen. Collegiaal, betrokken 
en deskundig”, luidde het compli-
ment van de burgemeester.

OVAK en WOII presentaties
Iman Mosselman is Koninklijk be-
dankt voor zijn inzet voor de Protes-
tantse Gemeente Aalsmeer, Stich-
ting Tsjernobyl kinderen Aalsmeer, 

Koolhaas, Gerard Meijerink, Jan 
Kwak, Iman Mosselman, Jan Schuit, 
Pim Verhoek en Grietje de Vries-
Millenaar. 
|
Zonnebloem en Weekaatje
Peter Deugd kreeg de onderschei-
ding voor zijn activiteiten bij FNV 
Bondgenoten, de Vogelbescher-
ming en De Zonnebloem. “U doet 
uw naam eer aan en bent iemand 
met een groot en warm hart voor de 
medemens”, aldus de burgemees-
ter.
José Kruijer is in het Koninklijke 
zonnetje gezet voor haar activitei-
ten voor het Weekaatje, voetbalver-
eniging RKAV en thans voetbalver-
eniging FC Aalsmeer. “FC Aalsmeer 
omschrijft u als een veelzijdige vrij-
willigster met een enorme toewij-
ding en doorzettingsvermogen. Dit 
lintje is dubbel en dwars verdiend”, 
zo prees Nobel. 

Oud Aalsmeer en Voedselbank
Hans Alderden ontving de onder-
scheiding voor zijn jarenlange in-
zet voor de Stichting Oud Aalsmeer, 
Stichting Historische Tuin Aalsmeer, 
de Erfgoedcommissie van gemeen-

Brandweer houdt oefening
Aalsmeer - Op maandag 1 mei 
heeft de brandweer in de avond een 
oefening gehouden in de Haydn-
straat. Er was brand ontstaan in een 
schuur en aan de brandweerman-
nen de taak natuurlijk om de brand 
te blussen en te proberen personen 
en spullen in veiligheid te brengen. 
De box was beschikbaar gesteld 
door een bewoner. Iedere maan-
dag komen de vrijwilligers van de 

Aalsmeerse brandweer bijeen om 
te oefenen. Wisselende scenario’s 
worden besproken en in scene ge-
zet. Overigens heet het korps nieu-
we brandweerlieden (man/vrouw) 
van harte welkom. Interesse in deze 
veelzijdige inzet voor de veiligheid in 
Aalsmeer? Stap de kazerne aan de 
Zwarteweg eens binnen of kijk op 
de website voor meer informatie.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Weer babbeltruc: Autopech!
Aalsmeer - Op donderdag 27 april 
is een inwoner slachtoffer geworden 
van een zogenaamde babbeltruc. 
Mannen of vrouwen bellen aan, 
zeggen van een instantie te zijn of 
vragen om hulp en eenmaal binnen 
weten zij veelal ongemerkt bank-
passen en sieraden te stelen.
Rond kwart voor tien in de avond 
werd aangebeld bij een woning aan 
de Legmeerdijk. De bewoner open-
de de deur op een kier en stond 
oog in oog met een man, die vertel-
de pech te hebben met zijn auto en 
het telefoonnummer van de ANWB 
niet bij de hand had. De bewoner 
gaf aan het nummer op te zullen 
gaan zoeken. De man had zich ge-
lijk hierop ook toegang tot het huis 
verschaft.
Op dat moment arriveerde er ie-
mand van Thuiszorg en deze zag 
aan de achterzijde van de woning 
een vrouw buiten staan. Hierdoor 
was waarschijnlijk het licht ach-
ter aangegaan. De man is vrij snel 

na het bezoek weer weggegaan. De 
bewoner miste een sleutelbos. In-
middels is de bos onbruikbaar, alle 
sloten zijn vervangen.
De man met ‘pech’ is ongeveer 50 
jaar oud en 1.80 meter lang. Hij is 
blank en heeft een opvallende gro-
te neus. Hij sprak goed Nederlands. 
Hij droeg een wit overhemd en een 
lange jas. Het is redelijk goed afge-
lopen, mede door de komst van de 
thuishulp, maar natuurlijk horen de-
ze ‘oplichters’ gestopt te worden. 
Zeker omdat veelal oudere mensen 
als slachtoffers worden gekozen.
Mogelijk zijn er inwoners die meer 
informatie hebben over deze ‘bab-
beltruc’ of de betreffende man, zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 
De politie waarschuwt inwoners niet 
zomaar onbekende binnen te laten, 
zeker niet in de avonduren, en vraag 
altijd om een legitimatie. Meld het 
‘bezoek’ bij de politie en bel bij on-
raad direct 112.

Auto in tuin na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 1 mei 
heeft even voor half vier in de mid-
dag een aanrijding plaatsgevonden 
op de kruising Machineweg met 
de Catharina Amalialaan. Twee au-
to’s zijn op elkaar gebotst en door 
de klap belandde de auto van een 
31-jarige vrouw uit Uithoorn in een 
tuin. De bestuurster kwam met de 
schrik vrij. Ook de twee kinderen in 
de auto van 3 en 5 jaar bleven on-

gedeerd. Allen zijn nagekeken door 
medewerkers van de ambulance-
dienst. De bestuurster van de ande-
re auto, een 72-jarige vrouw uit De 
Kwakel, was behoorlijk overstuur. Ze 
is behandeld voor een ernstige aan-
val van hyperventilatie. De Kwakelse 
is daarna naar huis gebracht. Beide 
auto’s raakten zwaar beschadigd en 
moesten weggesleept worden.
Foto: Marco Carels 

Politie zoekt getuigen
Kogels bij ruzie afgevuurd
Aalsmeer - Op dinsdag 2 mei om 
kwart voor vier in de ochtend kreeg 
de politie een melding dat er een 
heftige ruzie gaande was op het 
Raadhuisplein en dat hierbij was 
geschoten of vuurwerk werd af-
gestoken. Agenten zijn direct met 
hondengeleiders ter plaatse ge-
gaan, maar er werden geen perso-
nen aangetroffen. Een getuige ver-
klaarde wel iemand te hebben ho-
ren wegrennen. 
Om negen uur de volgende ochtend 
werd duidelijk dat door de melders 
schoten waren gehoord. Gasten van 
het hotel ontdekten twee gaten in 

het raam. Dat het om kogelgaten 
ging ontdekte een medewerker die 
in de muur de kogels aantrof. Een 
derde kogel bleek afgeketst te zijn 
op het kozijn. 
De politie is gealarmeerd en er is 
een onderzoek gestart. Dit onder-
zoek wordt verricht door de dis-
trictsrecherche en is nog in vol-
le gang. Er zijn al diverse getuigen 
gehoord, maar zij die nog informa-
tie hebben worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.
Foto: Davey Photography
Davey Baas

Noodlanding vliegtuig op 
Aalsmeerbaan
Aalsmeer - Een Boeing 757 van Jet2 
heeft dinsdagavond 2 mei een nood-
landing gemaakt op de Aalsmeer-
baan op Schiphol. Het toestel had 
problemen met een motor en had 
een noodcode (Squawk7700) afge-
geven. De hulpdiensten op Schip-
hol maakte als classificatie ‘Voor-
alarm Klein’. Het toestel was op weg 
vanaf het Griekse Kos naar Leeds. 
De brandweer stond stand-by, maar 
toen meldde het vliegtuig meer pro-

blemen. Zodoende is er een ‘May-
Day call’ (vliegtuig SOS) afgegeven, 
waardoor veel brandweer eenheden 
ook van buiten Schiphol werden op-
geroepen. Ook een traumahelikopter 
werd gevraagd om stand-by te ko-
men. Uiteindelijk is het toestel veilig 
geland en kon het zelfstandig naar 
de gate rijden. De brandweer volgde 
nog voor een verdere inspectie. 
Foto: KaWijKo Media 
Nickelas Kok

Commissies in vergadering 
over monumenten
Aalsmeer - Op dinsdag 9 mei ko-
men de leden van de commissie 
Ruimte en Economie bijeen in het 
gemeentehuis voor de maandelijk-
se vergadering. De aanvang is 20.00 
uur en voorzitter is Robert van Rijn. 

Op de agenda staan de bestem-
mingsplannen woonarken Uiterweg 
159 en 154, actualisering grondex-
ploitaties, subsidieregeling ten be-
hoeve van de instandhouding (on-
derhoud en restauratie) van ge-

meentelijke monumenten en regio-
nale samenwerking. 

Bestuurlijke samenwerking 
Op donderdag 11 mei is de raad-
zaal vervolgens voor de leden van 
de commissie Maatschappij en Be-
stuur. De vergadering begint even-
eens om 20.00 uur en voorzitter 
is Wilma Alink-Scheltema. Op de 
agenda staan de financiële en be-

stuurlijke evaluatie samenwerking 
Aalsmeer en Amstelveen, instellen 
adviesraad Sociaal Domein, finan-
ciële stukken Veiligheidsregio Am-
sterdam Amstelland en program-
marekening 2016. Beide vergade-
ringen zijn openbaar en belangstel-
lenden zijn welkom. Inspreken over 
een onderwerp is mogelijk, dit dient 
wel een dag voor aanvang gemeld 
te worden bij de griffier.
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Schapen scheren op de 
kinderboerderij zondag
Aalsmeer - Zondag 7 mei worden 
de schapen op de kinderboerde-
rij geschoren. Boerderijvrijwilligers 
Monique en Cees zullen de scha-
pen uit hun warme vacht helpen. Zij 
zullen het scheren demonstreren op 
de moderne manier met de tondeu-
se en op ouderwetse manier met de 
wolschaar. 
Tijdens het scheren zullen zij leu-
ke weetjes over schapen vertellen 
en een aantal bezoekers mag ook 
helpen bij het scheren. De schapen 
worden bij mooi weer buiten ge-
schoren en bij regen vindt het sche-
ren in de hooiberg plaats. Spinster 
Ellen is aanwezig met haar spinnen-
wiel. Zij zal laten zien hoe ze van de 
schapenvacht mooie draden wol 
kan spinnen.
Voor de kinderen is er een doe-blad 
over wol. Met het doe-blad kunnen 
de kinderen zelf op onderzoek uit en 
wol ontdekken. In de infohoek in de 
stolp is de minitentoonstelling over 
schapen te bezichtigen, altijd leuk 
om even te kijken en natuurlijk vin-
den de lammetjes het leuk om ge-

knuffeld te worden. Tussen 11.00 
en 15.00 uur is iedereen van harte 
welkom bij kinderboerderij Boeren-
vreugd aan de Beethovenlaan 118 in 
de Hornmeer om deze leuke activi-
teit bij te wonen.

Heel Tiflo naar Vlaardingen
Aalsmeer - Regelmatig gaan de 
speltakken van Scouting Tiflo los 
van elkaar weekenden weg. Maar 
eens in de vijf jaar gaan alle spel-
takken gezamenlijk met elkaar weg. 
Uiteraard is dit een hele organisa-
tie. Op 21, 22 en 23 april was het zo-
ver. Op de locatie Stommeerweg, 
bij de kerk, verzamelden vrijdag-
avond 66 kinderen en 13 leiders om 
met auto’s naar Vlaardingen te rij-
den. Bij een weekend is er altijd en 
thema. Dit jaar was dat Superhel-
den. Het hele weekend stonden ac-
tiviteiten rond dit thema op het pro-
gramma. Het wasmegamiddel was 
gestolen door de bende ‘Vuile Was’. 

De superhelden Super Sjaal en Pet-
man hadden de hulp nodig van al-
le scouts om het wasmegamiddel 
terug te krijgen. Diverse opdrach-
ten moesten hiervoor gedaan wor-
den. Het mooie van groepsweek-
end is dat de oudere scouts de jon-
gere zo goed kunnen helpen en ui-
teraard is dit ook gelukt. Zondag-
middag om 15.00 kwamen de groe-
pen moe, maar zeer voldaan terug 
en kan gesproken worden van we-
derom en geslaagd scoutingsweek-
end. Nieuwsgierig geworden? Ook 
scout of misschien leiding worden? 
Kijk dan op de facebooksite van de 
scouting of op www.tiflo.nl.

Koekla met kabouter Thijm 
in het Poppentheater
Amstelveen - Poppentheater 
Koekla maakt prachtig poppenthe-
ater met gevoel voor humor en ver-
haal. De poppen en het decor zijn 
tot in de kleinste details uitgewerkt. 
Dit keer spelen zij ‘Kabouter Thijm’, 
een verrukkelijke voorstelling over 
een kabouter, elfjes, bijtjes en een 
beetje magie voor kinderen vanaf 3 
jaar. 
Kabouter Thijm woont in een gezel-
lige pompoen in het bos. Hij is en 
imker en zorgt goed voor de bijtjes. 
Als hij op een dag terugkomt van 
een fijne wandeling, staat er een 
klein varkentje bij hem op de stoep; 
verkleumd en hongerig. Kabouter 
Thijm neemt het Varkentje in huis 
en leert hem werkjes op de boerde-
rij, zoals het maken van honing en 
het verzamelen van voedsel. Op een 
dag is de honing verdwenen. Wie 
heeft dat gedaan? Het varkentje, 
zijn vriendinnetje muis, de trol of het 
elfje? Kabouter Thijm is te zien in 

het Amstelveens Poppentheater op 
zondag 7 mei om 14.30 uur. Kaartjes 
kosten 8,50 euro en zijn te reserve-
ren via 020-6450439, info@amstel-
veenspoppentheater.nl of www.am-
stelveenspoppentheater.nl.

Ook vakantie buitenschoolse opvang

Solidoe met alle kinderen 
naar het Crown Theater
Aalsmeer - In de vakantie wil So-
lidoe de kinderen van de buiten-
schoolse opvang ook lekker la-
ten bijkomen van school en net als 
thuis, leuke dingen doen! Daarom is 
de opvang met bijna 750 BSO kin-
deren van alle Solidoe locaties naar 
het Crown Theater in Aalsmeer ge-
gaan om de voorstelling ‘Robin 
Hood en het verdwenen goud‘ te 
gaan zien. Er is hierin een mooie 
samenwerking gevonden met het 
Crown Theater in Aalsmeer. Zowel 
de ochtend- als de middagshow 
was voor Solidoe gereserveerd. De 
eerste kinderen kwamen om elf uur 
het theater in. Voor veel kinderen 
was dit de eerste keer in dit thea-
ter en dan is het best wel indruk-
wekkend om te zien. De voorstelling 
was vanaf 5 jaar, maar omdat deze 
speciaal voor Solidoe kinderen werd 
opgevoerd kon er rekening gehou-
den worden met het feit dat er ook 
kinderen van 4 jaar in de zaal zaten. 
Ook deze jongere kinderen vonden 

het fantastisch! Het was wel echt 
een 2017 Robin Hood, inclusief la-
sers, iPads en mobiele telefoons. 
Heel herkenbaar daardoor voor de 
kinderen. Leuke reacties van ouders 
waren dat zij het verhaal toch iets 
anders kennen.
Na de voorstelling kwam de cast 
nog naar de kinderen toe voor een 
heuse meet en greet. Veel armen za-
ten na afloop vol met handtekenin-
gen! Vanuit Crown kregen de me-
dewerkers van Solidoe vooral veel 
complimenten over hoe geordend 
alles verliep en hoe lief de kinde-
ren waren. De directie van Solidoe 
is dan ook bijzonder trots op ‘haar’ 
kinderen en medewerkers die de-
ze dag tot een groot succes heb-
ben gemaakt. Een samenwerking 
welke voor zowel het Crown Thea-
ter als Solidoe zeker voor herhaling 
vatbaar is. De kinderen hebben ge-
noten en voor Solidoe was het mooi 
om kinderen kennis te laten maken 
met een voorstelling in het theater.

2e Participatiebijeenkomst uitgesteld

Eerst verkeersonderzoek 
op Bilderdammerweg
Kudelstaart - De gemeente en Van 
Omme & De Groot Projectontwik-
kelaars hebben, zoals bekend, vo-
rig jaar najaar een intentieovereen-
komst getekend om te gaan onder-
zoeken of het gebied Westeinderha-
ge ontwikkeld kan worden tot wo-
ningbouwlocatie. Het gebied West-
einderhage is circa 8 hectare groot 
en ligt tussen de Herenweg en de 
Bilderdammerweg. In het verleden 
hebben er tuinbouwkassen gestaan. 
Na de sloop hiervan is het gebied nu 
grotendeels in gebruik als weiland.
Over de mogelijke woningbouw is 
afgelopen 3 april een participatie-
bijeenkomst gehouden. Deze bewo-
nersavond is heel druk bezocht. On-
geveer 200 bewoners waren aanwe-
zig, die met name aandacht vroe-
gen voor de verkeersafwikkeling. 

De ontsluiting van de nieuwe woon-
wijk komt naar alle waarschijnlijk-
heid uit op de Bilderdammerweg 
en deze weg is nu reeds behoorlijk 
overbelast.
Om deze reden hebben de ge-
meente en de projectontwikkelaar 
de vervolgbijeenkomst, die afgelo-
pen maandag 1 mei zou plaats heb-
ben gevonden, uit te stellen. Eerst 
gaat nu een verkeerskundig (kente-
ken)onderzoek uitgevoerd worden, 
waarna oplossingsrichtingen onder-
zocht gaan worden. 
Verwacht wordt dat dit onderzoek in 
juni wordt afgerond, zodat kort hier-
na, nog voor aanvang van de zomer-
vakantie, de tweede participatiebij-
eenkomst kan plaatsvinden. De da-
tum hiervan wordt ruim op tijd be-
kend gemaakt.

Sophie: “Je doet allemaal leuke dingen”

Verkiezing verlengd voor 
nieuwe kinderburgemeester 
Aalsmeer - Alle kinderen die nu in 
groep zes en zeven zitten kunnen 
zich kandidaat stellen om de nieuwe 
kinderburgemeester van Aalsmeer 
te worden. De gemeente is op zoek 
naar een opvolger van kinderburge-
meester Sophie van Raaphorst. Om-
dat de vakantie in de periode van 
aanmelding zat waren veel kinderen 
weg. Daarom heeft de gemeente 
besloten om de verkiezingen nieu-
we kinderburgemeester te verlen-
gen tot 15 mei. Dus schrijf je in!
Sophie: “Het is heel leuk om kin-
derburgemeester te zijn, je doet 
allemaal leuke dingen, bijvoor-
beeld voor een interview naar Ra-
dio Aalsmeer. Ik was ook bij de ont-
vangst van Sinterklaas en ik mocht 
meevaren met de junior pramen-
race. Je kunt ook zelf dingen voor 
elkaar krijgen en daarbij word je ge-
holpen om het te organiseren. Wij 
hebben bijvoorbeeld met een groep 
kinderen gekookt voor ouderen. He-
lemaal gaaf was de dansworkshop 
voor vluchtelingenkinderen, voor-
al toen Raymi Sambo van SpangaS 
langskwam. Dus: zit je in groep 6 of 
7 en wil je de nieuwe kinderburge-
meester worden? Geef je gauw op, 
ga naar www.aalsmeer.nl/kinder-
burgemeester en vul het formulier 
in voor 15 mei.”

Hoe gaat de selectie?
Woensdagmiddag 24 mei nodigt de 
gemeente alle kandidaten uit voor 
een leuke middag op het gemeen-
tehuis waar ze zichzelf én hun plan-
nen aan een jury presenteren. De 
jury selecteert maximaal zes kandi-
daten, die tussen 25 mei en 17 ju-
ni campagne voeren om kinderen 
te vragen op hen te gaan stemmen. 

Zaterdag 10 juni, tijdens de sport-
dag van de juniorpramenrace, kan 
er gestemd worden door de kinde-
ren die aan de juniorpramenrace 
meedoen. Zaterdag 17 juni tussen 
10.00 en 14.00 uur tijdens het flo-
werfestival zijn de kinderverkiezin-
gen op het Molenplein/Zijdstraat 
in het centrum. Alle kinderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart in de ba-
sisschoolleeftijd mogen in een écht 
stemhokje hun stem uitbrengen op 
hun favoriete kandidaat. Op donder-
dag 29 juni tijdens ‘Bouw een Boot-
je’ wordt afscheid genomen van 
Sophie en wordt de nieuwe kinder-
burgemeester geïnstalleerd. 
Wethouder jeugd Gertjan van der 
Hoeven: “De gemeente Aalsmeer 
wil kinderen actiever betrekken bij 
het ontwikkelen van beleid en ac-
tiviteiten. We hebben twee fantas-
tische kinderburgemeesters gehad 
en we merken dat ze echt invloed 
hebben. We nemen de kinderburge-
meesters serieus in wat ze voor el-
kaar willen krijgen en proberen ze 
overal bij te betrekken als het be-
lang van kinderen in het geding is.”

Verplicht afbreken/opruimen
CDA maakt zich zorgen 
over vertraagde projecten
Aalsmeer - De CDA-fractie spreekt 
tijdens haar werk- en wijkbezoeken 
regelmatig inwoners die zich zorgen 
maken om verpaupering in de wijk. 
Het gaat dan vaak om bouwprojec-
ten die lang op zich laten wachten. 
Dit leidt tot vandalisme, verpaupe-
ring en soms zelfs tot onveilige si-

tuaties. Op zoek naar een oplos-
sing heeft het CDA onlangs een be-
zoek aan de gemeente Schagen ge-
bracht. Men sprak daar onder ande-
re met wethouder Jelle Beemster-
boer over de verschillen en overeen-
komsten tussen Aalsmeer en Scha-
gen met betrekking tot het beleid 

Verhuurbaar maken Zwarteweg voor EHBO en SMG

Wethouder Van Duijn houdt 
antwoord kort: “Nee!”
Aalsmeer - “Zijn er nog nieuwe 
meldingen?”, was de enige, zoals hij 
zelf zei simpele vraag, die Dirk van 
der Zwaag van de VVD vroeg aan de 
wethouder bij de behandeling in de 
raadsvergadering van het voorstel 
om een deel van de voormalige ge-
meentewerf aan de Zwarteweg ver-
huurbaar te maken voor de EHBO 
en de stichting Marokkaanse Ge-

meenschap. Het antwoord van Rob-
bert-Jan van Duijn was kort en bon-
dig: “Nee!” De college, de raadsle-
den en het aanwezige publiek kon-
den wel lachen om dit duidelij-
ke antwoord. “Ik dacht, we houden 
de vaart erin”, haastte hij zich erbij 
te zeggen. De VVD vroeg dit omdat 
de fractie ter ore was gekomen dat 
de Stichting Marokkaanse Gemeen-

schap (SMG) aangegeven heeft 
geen gebruik te zullen gaan ma-
ken van de aangeboden ruimte. Vol-
gens wethouder Van Duijn was dit 
slechts een gerucht. De afgelopen 
week waren nog positieve gesprek-
ken geweest. Voor zover bekend bij 
de gemeente gaat de Marokkaan-
se Gemeenschap wel haar intrek 
nemen in deze nieuwe huisvesting. 

De wethouder beëindigde zijn kor-
te betoog met te hopen dat hij de 
VVD-er hiermee gerustgesteld had. 
Dat was Van der Zwaag nog niet 
helemaal. “Pas als alle handtekenin-
gen zijn gezet, is er zekerheid.”

Verhuurbaar maken
De ambulancedienst heeft reeds 
haar intrek in een van de ruimtes 
in het gebouw naast het gebouw 
van de brandweer, maar voor huis-
vesting van de EHBO en de Marok-
kaanse Gemeenschap zijn aanpas-
singen nodig. Voor het verhuurbaar 
maken is een krediet gevraagd door 
het college van 84.000 euro en dit 
bedrag is door de gemeenteraad af-
gelopen donderdag unaniem goed-
gekeurd. De EHBO neemt na de 
verbouwing haar intrek in twee min-
der courante ruimten en krijgt een 
opslag- en een oefenruimte. Het 
nieuwe onderkomen geeft de EHBO 
de mogelijkheid om meer samen te 
werken met de brandweer en de 
ambulancedienst. De Marokkaan-
se Gemeenschap gaat na het krij-
gen van de sleutel aan de slag in de 
achteruitbouw bij Zwarteweg 77a. 

Werkschuit en Biljartvereniging
Na de komst van de EHBO en de 
Marokkaanse Gemeenschap is 
het gebouw nagenoeg geheel ver-
huurd. Alleen is nog de voormali-
ge autoherstelwerkplaats voor ver-
huur beschikbaar. Deze ruimte blijkt 
niet geschikt voor creatief centrum 
De Werkschuit, die overigens nog 
steeds geen nieuw onderkomen 
heeft gevonden. Ook de Biljartver-
eniging is nog naarstig op zoek. De 
gemeente deelt in de zoektocht, 
maar hoopt dat ook inwoners mee 
willen denken. Wie kan De Werk-
schuit en de Biljartvereniging een 
nieuw ‘dak boven het hoofd’ geven? 

rond bouwprojecten. 
Schagen heeft sinds kort het zoge-
heten voorzienbaarheidsbeleid. In 
dit beleid is opgenomen waar, wat 
en wanneer er binnen bepaalde tijd 
gebouwd gaat worden. Deze eisen 
worden dan vastgelegd in anteri-
eure overeenkomsten en goed ge-
monitord. Zodra de plannen te lang 
stil blijven liggen, de termijnen niet 
gehaald worden of er helemaal niet 
ontwikkeld wordt, gaat er ingegre-
pen worden. Van alle afzonderlij-
ke plannen worden dossiers opge-
bouwd, ook al gaat het om slechts 
één woning. 
Als locaties te lang stilliggen of niet 
ontwikkeld worden, benadert men 
de ontwikkelaars/initiatiefnemers 
en verplicht men hen in beweging 
te komen met de mededeling dat 
anders de vergunningen zullen wor-
den ingetrokken en de locaties wor-
den terug-bestemd. Het systeem 
werkt positief, de goede ontwikke-
laars zijn blij en de minder goede of 
de ‘sjoemelaars’ vallen af. Ook de 
woningbouwverenigingen steunen 
het ingezette beleid.
 
Verpauperde locaties
In Aalsmeer is de situatie anders. 
De gemeente heeft geen bouwcon-

tingent zoals Schagen, geen klei-
ne kernen en ook geen echte bui-
tengebieden, maar wel een enorm 
woningtekort en een grote druk op 
de ruimte. In Aalsmeer kunnen wo-
ningbouwplannen door Schiphol, 
omwonenden of om andere rede-
nen behoorlijk worden vertraagd. 
Moeten in Aalsmeer de plannen 
ook beter geïnventariseerd worden 
en monitoren en vastleggen om de 
vaart er beter in te kunnen houden? 
Moet in Aalsmeer, naar voorbeeld 
van Schagen, ook met een beleid 
rond vertraagde bouwprojecten ge-
komen worden, waarin realisatiepe-
riodes met projectontwikkelaars en 
initiatiefnemers worden overeenge-
komen zodat vergunningen kunnen 
worden ingetrokken? 
In Aalsmeer zijn er tenslotte vol-
doende locaties met plannen waar 
totaal geen schot in zit. Deze loca-
ties verpauperen, geven overlast en 
ergernis en roepen vragen en wan-
trouwen op. Een stapje verder zou 
kunnen zijn het verplicht laten op-
knappen of afbreken/opruimen van 
oude vervallen kassen, schuren en 
ander ongewenste getimmerte. Het 
CDA wil deze problematiek aan-
kaarten bij het college en hoopt op 
een goede oplossing voor Aalsmeer.



90-Jarige tweeling: Eén gezicht, 
maar toch zo verschillend
Aalsmeer - Op 3 mei 1927 kwamen 
ze ter wereld; Mathijs, roepnaam 
Thijs, is de oudste en een paar mi-
nuten later kwam broer Adrie Groe-
neveld. De tweeling groeide op 
in een boerderij aan de Legmeer-
dijk samen met nog vier broers en 
drie zussen. Gisteren bereikten zij 
de respectabele leeftijd van negen-
tig jaar. Het gesprek vindt plaats bij 
Adrie, geboren als Adriaan, en zijn 
vrouw Marie Groeneveld–Kraaije-
veld, die afgelopen 4 april ook ne-
gentig jaar oud mocht worden. Op 
klompjes liepen de broertjes zes 
jaar lang naar de lagere school. Een 
half uur heen en een half uur terug. 
“We zaten op de Hoeksteen.” Zegt 
Adrie en kan zich nog een anek-
dote herinneren van schoolmees-
ter Vermeulen: “Hij gaf les in de 

derde en vierde klas en was stok-
doof. Toen mijn broer eens vroeg of 
er een raam dicht mocht werd ie zo 
boos op hem dat hij de aanwijsstok 
stuk sloeg op zijn rug. Het boven-
ste stukje, met dat gummetje er nog 
aan, viel vlak voor mij op de grond, 
ik raapte het op en verstopte het in 
een kwast van de houten vloer. Ver-
meulen heeft er lang naar gezocht, 
maar nooit meer gevonden.” Thijs: 
“Het zal best pijn gedaan hebben, 
maar dat herinner ik me niet meer. 
Zo gingen die dingen toen.” 
“Toen de oorlog uitbrak waren we 
dertien jaar oud, dus dat weten we 
ons alle drie nog goed te herinne-
ren.” Aldus Maria, die door haar man 
Marie wordt genoemd en door haar 
zwager Miep. Er wordt verteld over 
een aantal paarden die werden ge-

vorderd door de Duitsers, maar ook 
over onderduikers en over het feit 
dat in de hongerwinter mensen uit 
de stad tarwe kwamen halen op de 
boerderij. “We zaten gewoon koei-
en te melken toen het ineens oor-
log was. We wisten van niks! Op het 
laatst waren er een stuk of twaalf 
Duitsers ingekwartierd bij ons op de 
boerderij. Een heftige tijd.” Na de la-
gere school deed Thijs een aantal 
jaren de lagere landbouwschool en 
ging Adrie meteen werken. Eerst op 
de boerderij, later op diverse kwe-
kerijen en daarna drieëntwintig jaar 
als watermachinist in de molen aan 
de Molenvliet. Hier heeft het ge-
zin dan ook drieëntwintig jaar ge-
woond alvorens er verhuisd werd 
naar de Hornmeer twintig jaar gele-
den. Er kwamen in dat gezin Groe-

De 90-jarige tweeling Groeneveld. Links zit Thijs, rechts Adrie.

neveld vier jongens en een meisje 
en later acht kleinkinderen en acht 
achterkleinkinderen. De negende is 
op komst. Thijs verging het anders; 
hij leerde op twintigjarige leeftijd 
zijn Elisabeth kennen in het Groe-
nendaalse bos en wist meteen dat 
meisje van Ackooy zijn vrouw moest 
worden. Er kwamen vijf zoons, een 
dochter, acht kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen. En ook hier is 
er weer een onderweg. Thijs is zijn 
vrouw drieënhalf jaar geleden ver-
loren na een heftig ziekbed van drie 
jaren en woont zelfstandig in de 
Hornmeer. Hij heeft ruim twintig jaar 
gewerkt als conciërge bij Het Groe-
ne Kruis gebouw. Het gezin heeft er 
ook gewoond.

Bevrijdingsdag 
Over verschillen van beide broers 
wordt het gesprek doorspekt. Zo 
was Adrie Groeneveld echt een 
paardenman en moest ie niets van 
tractoren weten, en reed Thijs juist 
het liefst de hele dag op de trekker. 
Ook had laatste een rijbewijs en liet 
Adrie dat juist lekker aan zijn vrouw 
Marie over. “Ik zit nu vanwege jicht 
en artrose al jaren in een rolstoel 
en heb een scootmobiel en traplift, 
maar kan me nog prima redden.” Hij 
wijst naar zijn vrouw en zegt: “En zij 
sleept me natuurlijk overal mee naar 
toe.” Thijs speelt graag Jeu de Bou-
les bij de club in Aalsmeer en heeft 
net zijn rijbewijs weer voor vijf jaar 
verlengd. Ook pakt hij regelmatig 
de fiets. De een is voor Feyenoord, 
de ander voor Ajax. Met de bevrij-
ding op 5 mei 1945 waren de broers 
ook niet bij elkaar. Adrie zat in Slie-
drecht en reed, hoe kan het ook an-
ders, met paard en wagen de stad 
binnen, terwijl Thijs op datzelfde 
moment achterop een auto sprong 
vol Canadese soldaten hier in Dorp. 
Allebei een ander leven. Ieder hun 
eigen weg. Maar op de vraag hoe 
het nou toch is om tweelingbroers 
te zijn, antwoorden de twee: “Heel 
erg bijzonder. Een fijn gevoel. En 
ons contact wordt zelfs alleen maar 
sterker!” Namens de Nieuwe Meer-
bode; Van harte gefeliciteerd!

Door Miranda Gommans  

Lezing over duiken bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer -Maandagavond 8 mei 
sluit Postzegelvereniging Aalsmeer 
het seizoen af met een lezing over 
‘Duiken’, verzorgd door Gerard Ho-
ving. Hierover heeft hij een mooie fi-
latelistische verzameling aangelegd, 
waar hij de komende clubavond het 
een en ander van gaat laten zien. 
Tijdens de vele uren die hij onder 
water heeft doorgebracht heeft Ge-
rard de mooiste momenten gefilmd. 
De beelden uit de omliggende wa-

teren krijgen belangstellenden op 
8 mei ook te zien. Nu is recent nog 
een meerval van bijna 2 meter op-
gevist uit de Westeinderplassen (en 
weer teruggezet). Niet bekend is of 
Gerard deze jongen ook tegen is ge-
komen tijdens zijn duiken, maar dat 
vertelt hij vast op 8 mei. De avond 
is in Het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat 6 en begint om 20.00 
uur, maar de zaal is al om 19.15 uur 
open om te kijken wat er op deze 

Werken van Karin Borgman en Petra Boshart

Na bijna 30 jaar weer samen 
exposeren in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het was druk in het 
Oude Raadhuis afgelopen dinsdag 
2 mei. Een nieuwe tentoonstelling 
gaat geopend worden en exposan-
ten zijn Karin Borgman (schilderijen 
en grafiek) en Peter Boshart (beel-
den in steen). Na bijna dertig jaar 
exposeren de vriendinnen weer sa-
men in de mooie expositieruimte 
in de Dorpsstraat. Karin heeft haar 
plakboek meegenomen en toont 
een artikel van hun eerste expositie 
samen in Aalsmeer, in januari 1988. 
Twee jonge meiden kijken lachend 
de camera in en staan trots voor 
hun werken. Trots zijn de inmiddels 

vijftigers nog steeds op hun werk, 
ook nog steeds vrolijk en misschien 
wel het belangrijkste nog altijd dik-
ke vriendinnen. “We kennen elkaar 
vanaf ons twaalfde jaar. Ik ging van-
uit Aalsmeer en Petra vanuit Uit-
hoorn naar het Snellius in Amstel-
veen. We hebben met elkaar onze 
puberteit beleefd”, vertelt Karin. Ook 
na het middelbaar onderwijs verlo-
ren de twee meiden elkaar niet uit 
het oog. Beiden kunstzinnig en ver-
der aan de academie voor beelden-
de vorming. Karin in 2D (plat) en Pe-
tra in 3D (ruimtelijk). De vader van 
Petra was vroeger steenhouwer en 

buust, ‘gewichtig’ en in de natuur-
kleuren wit, grijs en zwart. “Het zijn 
tekens van leven wat ons bindt, zo-
als eenzaamheid en geborgen-
heid. Tekens uit het dagelijkse le-
ven, die voor iedereen gelden.” De 
twee hebben er duidelijk schik in 
dat ze weer samen mogen expose-
ren. Er wordt druk gepraat over de 
presentatie van de werken. Bij het 
ophangen en plaatsen krijgen de 
dames hulp van twee vrijwilligers 
van KCA. “Die mannen zijn gewel-
dig”, zegt Karin met een brede glim-
lach. “Ze doen zoveel voor ons.” De 
inrichting gebeurt onder toeziend 
oog van Miep Maarsse, de kunste-
nares uit Aalsmeer bekend van met 
name haar leuke, menselijke beel-
den van nijlpaarden. Hoe het uitein-
delijk geworden is? Met zorg is vast 
en zeker de laatste hand aan de ex-
positie gelegd. Wie nieuwsgierig is, 
kan vandaag, donderdag 4 mei, al 
een kijkje gaan nemen. De officië-
le opening is aanstaande zondag 7 
mei om 16.00 uur door publiciste en 
curator Anne Berk. En genoten kan 
worden van de performance ‘Houdt’ 
door theatermakers Diede Daalman 
en Philipp Schledt. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. De ex-
positie gaan bekijken kan tot en met 
18 juni iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Adres van het Oude Raadhuis is 
Dorpsstraat 9 in het Centrum. 
Door Jacqueline Kristelijn

Nieuwe expositie bij makelaardij
Zwanenserie Ada Bruine 
de Bruin bij Eveleens
Aalsmeer - Makelaardij Karin Eve-
leens geeft eens in de paar maan-
den kunstenaars de gelegenheid 
te komen exposeren. Zij is hier-
mee een groot voorbeeld voor an-
dere ondernemers, want kunst in de 
werkomgeving verhoogt de werk-
sfeer en nodigt publiek uit kennis te 
maken met de verschillende kunst-
stromingen en om de talenten van 
de amateurkunstenaars te bewon-
deren. De komende tijd zijn de mu-
ren voor Ada Bruine de Bruin gere-
serveerd. “Het is een hele fijne ruim-
te om in te richten en ik vind dat 
mijn schilderijen er mooi uitgelicht 
hangen”, aldus de kunstenaar.
De schilderijen van Ada hebben een 
groot aaibaarheid gehalte, want wie 
raakt er nu niet vertederd bij het 
zien van de statige zwanen al dan 
niet vergezeld van hun donzige jon-
gen. Het werk straalt zo een inten-
se dierenliefde uit en ook de zorg-

zaamheid van de zwanen naar hun 
jongen toe is mooi en sterk ver-
beeld.
Dat zij twee jaar achter een (2015 en 
2016) de publieksprijs won van de 
door KCA georganiseerde Amazing 
Amateurs wedstrijd mag dan ook 
niet verwonderlijk heten. 
“Ik ben alweer bezig met een nieuw 
werk”, lacht zij. “Want tja, wie zou 
niet drie achtereenvolgende ke-
ren zo een stimulerende prijs willen 
winnen.”
De hele zwanenserie is een bezoek 
aan het kantoor van de makelaar-
dij meer dan waard. De wijze waar-
op Ada een uit het water komende 
zwaan heeft geschilderd, valt onder 
categorie: Kunstige voltreffer! 
Tijdens werkuren is men van har-
te welkom om de schilderijen te 
komen bekijken bij Eveleens in de 
Punterstraat 2, hoek Praamplein.
Janna van Zon

Doeken van sterren in Sous-
Terre: Mooi en bijzonder
Aalsmeer - In galerie Sous-Terre 
tegenover de watertoren is momen-
teel een geweldig leuke, mooie, bij-
zondere en gevarieerde tentoonstel-
ling te zien: ‘Doeken van Sterren’. De 
galerie bestaat tien jaar en dit jubi-
leum wordt gevierd met allerlei bij-
zondere exposities en activiteiten. 
Hiervoor dragen de beide kunst- en 
cultuurliefhebbers Janna van Zon 
en Peter van Eijk uit Aalsmeer zorg. 

‘Doeken van Sterren’ toont kunst-
werken van bekende Nederlanders, 
die tekenen en schilderen als hob-
by hebben. De tentoonstelling heeft 
ook een bijzonder werk: Een schil-
derijtje gemaakt door Trix (jawel, 
prinses Beatrix). Een kijkje gaan ne-
men kan tot en met de eerste week 
van juni iedere zaterdag en zondag 
tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Weggelopen
Aalsmeer - Het zal je kind maar 
wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het 
zal je kind maar wezen, tètètètèè!! 
Dat liedje van ’t Schaep met de vijf 
pooten, zit al de hele week in mijn 
hoofd. Hoe dat komt, zal ik je ver-
tellen: het gaat om dat zestienjari-
ge meiske uit Amerika. Maggie. Een 
opstandige tiener die wegliep van 
huis en niet zomaar naar een dorp-
je verderop, nee, ze pakte een vlieg-
tuig overseas en kwam in Neder-
land, waar ze een aantal jongens 
kende via internet. Moeder kwam 
erachter, omdat haar puberdochter 
niet haar eigen paspoort had mee-
genomen, maar reisde op die van 
haar zus en zo belandde ook zij in 
ons kikkerlandje. Bezorgd op zoek 
naar haar weggelopen kind. Het 
zal je kind maar wezen, yeah, yeah, 
yeah, yeah, klinkt Adèle Bloemen-
daal weer in mijn oren. Moet er niet 
aan denken. Na een maand in on-
zekerheid, werd het kind dan ein-
delijk gevonden, maar mee met ma-
ma? No way! Maggie wil niet naar 
huis, Maggie wil moeder, die in-
middels niet meer bezorgd is, maar 
een boosheid uitstraalt waar ik nog 
van zou schrikken, niet eens zien! 
Wat een ellende lijkt me dat. Ik ga 
even terug naar mijn eigen puber-
jeugd.. Ik was een jaar of 13 denk 
ik en liep met twee vriendinnen weg 
van huis. We hadden wat eten mee 
en waren voornemens om te sla-
pen in een paardenstal ergens op 
de Hornweg (om de hoek, verder 
dan Aalsmeer durfden we helemaal 
niet). Het werd later en later en on-
ze ouders moesten zich enorm on-
gerust voelen. Kon ons het schelen. 
Wij waren boos. Wij mochten name-
lijk nooit eens wat. Wij waren groot. 
Wij deden gewoon ons eigen ding. 
Lekker puh! Van een nacht slapen 
is het echter niet gekomen. De tam-
tam was op gang gekomen via de 
vriendin met de paardenstal. Zij was 
betrokken in het complot en bracht 
ons ’s avonds laat nog wat te drin-
ken, maar we kregen het donker-
bruine vermoeden dat haar ouders 

M iranda’s
omentenm daar lucht van kregen en door had-

den dat hun dochter drie vriendin-
nen verstopte tussen het stro. Er 
werd gebeld en ja hoor, wij werden 
opgehaald en afgezet bij onze eigen 
ouders. Toen de deur openging zag 
ik een uiterst bezorgde blik bij mijn 
moeder, maar mijn vader was alleen 
maar hartstikke boos. Er werd niet 
gepraat, want het was inmiddels 
middernacht, en ik moest linearec-
ta naar boven. En als ik niet uit me-
zelf ging, zou mijn vader mij wel een 
handje helpen.. De pets op mijn bil-
len heeft nog lang nagegloeid. Het 
was een meer dan verdiende cor-
rigerende tik. Ja dat vond zelfs ik! 
We hebben de volgende dag uit-
gesproken dat dit gedrag echt niet 
kon en ik was het ook niet meer van 
plan. Wel een avontuur dat ik nooit 
meer zal vergeten. Wat ik ook nooit 
zal vergeten is de dag dat mijn zoon 
was weggelopen. Dat is wel een an-
der verhaal, want het manneke was 
pas twee jaar! Ik zat met een vrien-
dinnetje in de tuin een kop thee te 
drinken en zoonlief zat zoet te teke-
nen met wasco binnen in huis. Toen 
het op een gegeven moment opval-
lend stil werd ging ik eens pools-
hoogte nemen. Één muur zat onder 
de wascokrijt. Je kent het spul? Pre-
cies, dat kreeg ik er dus nooit meer 
vanaf en we woonden er net. Toch 
werd ik niet boos, want mijn peu-
tertje was nergens te bekennen. 
Woonkamer netjes dicht, voordeur 
achter zich gesloten, zelfs het tuin-
hekje was toegedaan. Maar de klei-
ne man was spoorloos. Paniek. Gro-
te paniek! Ik rende direct richting 
Dreef (de drukste straat in de Horn-
meer), maar geen spoor. Als een kip 
zonder kop ben ik gaan zoeken. Ver 
kon hij niet zijn. Het moet een kwar-
tier later zijn geweest, maar in mijn 
beleving úúren, dat een lieve vrouw 
uit de buurt aan kwam hobbelen 
met een rood mannetje aan haar 
hand. Mijn ondernemende Gom-
mansje was ook op avontuur ge-
gaan. Hij lachte wat en realiseerde 
de paniek die hij teweeg had ge-
bracht voor geen meter. Ik kon al-
leen maar opgelucht ademhalen en 
janken. De thee werd verruild door 
wijn, we hebben gelijk een naam-
plaatkettinkje aangeschaft voor om 
zijn nekje en de muur is een week 
later opnieuw gesaust. Eind goed, 
al goed. Het zal je kind maar wezen 
yeah, yeah, yeah, yeah!
Miranda Gommans

avond op de veiling wordt aange-
boden. Want ook deze wordt ge-
houden. Tevens kunnen weer loot-
jes gekocht worden voor een van de 
vele planten. Verder zijn er nog cir-
ca 115 stokboeken met zegels voor 
slechts 5 cent om in te snuffelen. 

Hierna gaan de stuiverboeken terug 
naar de inzenders. Cor van Meurs 
laat nog een keer zijn verzameling 
‘Vissen’ zien. Er is uiteraard koffie 
en een drankje verkrijgbaar in de 
zaal en er is volop gratis parkeer-
gelegenheid.

zij groeide op met deze kunstvorm. 
Karin daarentegen komt niet uit een 
‘kunstfamilie’. 
“Ik was altijd aan het tekenen en 
zingen deed ik graag. Ik wilde niet 
anders.” Tekenen en schilderen wa-
ren haar passies en zijn dit nog 
steeds. In het Oude Raadhuis ex-
poseert zij met haar project ‘Aan Ta-
fel’. Ze legt uit: “De tafel geldt als 
een krachtig object van afbakenen 
en samenvoegen, is het middelpunt 
van menig activiteit.” De schilderij-
en van Karin zijn kleurig en ogen 
krachtig. De beelden van Petra Bos-
hart op een andere manier ook. Ro-

2e katern
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Op woensdag 10 mei  is er in de grote zaal van het        
Zorgcentrum een optreden van Theo van den Oever, met het     
programma “ranja met een rietje” zingt hij liedjes van Lou Bandy, 
Louis Davids, Wim Sonneveld, Toon Hermans en vele anderen. Veel 
meezingers met af en toe een ontroerend lied. U bent van harte welkom.
We beginnen om 15.00 uur en de toegang is vrij. 

Voor woensdag 10 mei willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer weer een 
heerlijke maaltijd serveren voor u. Deze keer maakt de kok een Hongaar-
se goulashsoep met stokbrood en kruidenboter, daarna een rijkgevulde 
kippenragout, met daarbij balkan groentenmix, een voorjaarssalade 
en rijst met garnituur. Als toetje: chocoladepudding met slagroom 
naar keuze. De kosten voor deze maaltijd bedragen 10 euro. Voor meer 
informatie of reserveren kunt u  bellen met het Wijkpunt 0297-820979. 
U bent welkom vanaf 17.30 uur. Of vanaf 12.00 uur als u ’s middags al  
wilt eten.

Op vrijdag 12 mei is er ook weer een heerlijk diner gepland.     
We beginnen met meloen met Ardenner ham. Daarna een malse wiener- 
schnitzel met remoladesaus. Als groente serveren wij een mexicaanse 
groentemix en een frisse komkommersalade en gefrituurde aardapppe-
len. Als toetje serveren wij vanillevla met rabarber. Voor meer informatie  
over het avonddiner of reserveren, kunt u bellen met onze gastheer of 
gastvrouwen op nummer 0297-820979. 
                                                                                                          
Wist u dat er op zondagmiddag 14 mei  vanaf 14.00 uur in het 
Wijkpunt voor Elkaer een heerlijke high tea wordt geserveerd? Allerlei 
hartige en zoete lekkernijen en volop thee/koffie. Er is nog ruimte om 
u op te geven, ook leuk om cadeau te doen of iemand te verrassen door 
voor meerdere personen te reserveren... Voor meer informatie of reser-

veren kunt u bellen met onze gastheer of gastvrouwen op nummer                   
0297-820979. De kosten van deze high tea bedragen 15 euro.

                                   
                          

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Nu ook Franstalige audio-
tour in Historische Tuin
Aalsmeer - In 2015 introduceerde 
de Historische Tuin voor het eerst 
de audiotour. Met deze individue-
le rondleiding kunnen de bezoe-
kers in hun eigen tempo het tuin-
bouwmuseum bezichtigen. Op ruim 
50 plekken kan men – verspreid 
over de 13.000 vierkante meter die 
de Tuin groot is – met behulp van 
de audiotour toelichting krijgen over 
de gewassen en opstallen die de 
Aalsmeerse tuinbouw in de perio-
de vanaf ongeveer 1700 tot 1940 in 
beeld brengen. De ervaring leert dat 
bezoekers op deze manier een be-
ter en ook op hun individuele wen-
sen afgestemd beeld krijgen van al 
het moois dat de Tuin in elk seizoen 
te bieden heeft.
Vanwege de grote belangstelling 
werden afgelopen jaar een Duit-
se en Engelse versie aan de Neder-
landse toegevoegd. En sinds kort is 
nu ook een Franse versie beschik-

baar. De Historische Tuin is er trots 
op dat dit omvangrijke project voor 
een groot deel tot stand is geko-
men dankzij de enthousiaste in-
zet van vrijwilligers die de vertalin-
gen en het inspreken voor hun re-
kening hebben genomen. Aanschaf 
van de apparatuur werd bekostigd 
door een gulle donatie van de Li-
ons Clubs Aalsmeer en Ophelia. De 
Historische Tuin Aalsmeer is dage-
lijks – behalve maandag – geopend 
van 10.00 tot 16.30 uur. Entree voor 
volwassenen is 4 euro en voor 65+ 
3,50 euro. Bezitters van een Muse-
umjaarkaart en kinderen tot 12 jaar 
kunnen de Tuin gratis bezoeken. Ui-
teraard is het ook mogelijk om in de 
Tuinwinkel bloemen en planten te 
kopen. Het assortiment wisselt met 
het seizoen. Het museum is te be-
reiken via de ophaalbrug aan het 
Praamplein. Voor meer informatie: 
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Iets te vieren?
Aalsmeer - Van 6 tot en met 13 mei 
wordt de eerste Fairtrade week ge-
houden en thema is Celebrate. Iets 

Veiligheid en zelfvertrouwen vergroten

Martijn Bos naar Israël 
voor Krav Maga examen
Aalsmeer - Martijn Bos gaat op 21 
mei in Israël examen doen voor Krav 
Maga Expert level 4. Krav Maga is 
een zelfverdedigingssysteem dat in 
het Israëlisch leger is ontwikkeld 
en wereldwijd in meer dan tachtig 
landen wordt onderwezen. Ieder-
een kan Krav Maga leren en hier-
mee zijn of haar veiligheid en zelf-
vertrouwen vergroten. Krav Maga 
groeit enorm in populariteit in Ne-
derland.
“Als ik voor het examen slaag be-
hoor ik als Nederlander tot één van 
de hoogst gecertifi ceerde instruc-
teurs in de wereld. Buiten Israël is 
er nog nooit door iemand een ho-
ger level behaald. Een unieke aan-
gelegenheid waar ik hard voor 
moet werken.” Omdat Martijn ge-
looft dat iedereen kan leren om fy-
siek en mentaal sterker te worden, 
heeft hij besloten om zijn voorberei-
ding op het examen met zoveel mo-
gelijk mensen te delen. “Zo kan ik 
laten zien hoe ik dat doe en ik hoop 
hierdoor anderen te inspireren. Ik 
deel mijn ervaringen en kennis als 

Krav Maga expert en als mental 
coach.” Martijn’s bedrijf Trainings-
centrum Helena verzorgt op maan-
dag en woensdag Krav Magales in 
de Proosdijhal Kudelstaart
Om een indruk te geven van wat 
Krav Maga is, heeft Martijn vorig 
jaar met actrice Loes Haverkort een 
reeks video’s opgenomen voor Lin-
da TV waar de video’s nog steeds te 
zien zijn. Onlangs heeft hij de eerste 
video over zijn voorbereiding op het 
examen geplaatst, die binnen een 
dag door ruim 2000 mensen beke-
ken is.
“Ik ben heel blij met de vele reac-
ties, maar zou graag mijn uitdaging 
met nog meer mensen delen en la-
ten zien dat iedereen kan leren zijn 
of haar eigen fysieke en mentale 
kracht te vergroten om een steeds 
betere versie van zichzelf te wor-
den”, besluit Martijn. Interesse? Kijk 
op www.road2e4.nl of www.trai-
ningscentrumhelena.nl of neem te-
lefonisch contact op met Martijn 
Bos van Trainingscentrum Helena 
via 023-8445093.

Jasper Engel en Jesper Zekveld van Vooges met het College van B & W en 
Wendy Masselink, Accountmanager Bedrijven Aalsmeer. 

College bezoekt bakkerij
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders bezoekt 
regelmatig bedrijven en organisa-
ties om te weten wat bedrijven en 
organisaties belangrijk vinden en 
wat er leeft. Het College heeft de-
ze keer Bakkerij Vooges bezocht 
dat gelegen is aan de Visserstraat 
in Aalsmeer. Het bedrijf wordt ge-
leid door Wim, Corine en Jasper En-
gel. Jasper Engel en Jesper Zek-
veld hebben het College van B&W 
’s avonds een rondleiding gege-
ven door de bakkerij. Jasper vertel-
de over de geschiedenis van het be-
drijf, de bedrijfsstrategie en de toe-
komstplannen van Vooges. Jesper 
lichtte het College uitgebreid in over 
de expansie van Vooges van het af-
gelopen jaar. 
Bakkerij Vooges bestaat meer dan 
100 jaar. In 1992 hebben Wim en Co-
rine Engel de zaak Vooges Brood en 
Banket BV overgenomen van Mar-
tin Vooges. Inmiddels runt de fa-
milie Engel drie Vooges bakkerijen, 
aan de Zijdstraat, het Poldermees-
terplein in Aalsmeer en Middenho-
ven in Amstelveen. Het brood en ge-
bak wordt gebakken in de bakkerij 
aan de Visserstraat. In deze bakkerij 
wordt de hele nacht gewerkt om de 
klanten en de bakkerijen te voorzien 
van vers brood. Vanuit deze bakke-
rij worden dagelijks meer dan 100 
bedrijven voorzien van vers brood. 
Sinds kort heeft de bakkerij ook een 
webshop: brood online bestellen en 
ophalen bij één van de winkels of 
thuis bezorgd. Bij Vooges bakken 
alleen bakkers het brood en gebak. 

Maatschappelijk verantwoord 
Al 14 jaar is bakkerij Vooges ver-
bonden met de Voedselbank van 
Regina Mac Nac in de Bijlmer. Een 
voedselbank waar niet alleen brood 
uitgedeeld wordt, maar waar ook 
kinderen worden opgevangen, er 
een crisisteam paraat staat en er 
wordt ontbeten met diegene die het 
zo hard nodig hebben. Al de heer-
lijke verse producten die overblijven 
in de winkels worden door een team 
van vrijwilligers naar de Voedsel-
bank gebracht. Ook andere spullen 
als kleding en speelgoed gaat re-
gelmatig in de broodwagen mee en 
wordt verdeeld. Middels de stichting 
broodvoorleven word geld opge-
haald om de huur van het voedsel-
bank pand te kunnen betalen. Het 
is meer dan geweldig dat de verse 
brood en banket producten die met 
liefde zijn vervaardigd zo een juis-
te bestemming krijgen. De uitspraak 
‘brood bakken is onze passie, brood 
delen onze opdracht’, vervult Voo-
ges met veel passie en plezier. Wet-
houder Economische Zaken Ad Ver-
burg: “Vooges is weer zo’n mooi so-
ciaal Aalsmeer bedrijf, dat al meer 
dan 100 jaar bestaat. Het is een 
mooi familiebedrijf van oorsprong.”

Links: Sjaak Geerlings (IFJ), midden Jozsef Basa (GND), rechts Marietta de 
Koning (Gemeente Amsterdam).

Gemeente, GND en IFJ slaan handen ineen

Statushouders aan de slag 
op de arbeidsmarkt
Aalsmeer - Bij Goedegebuure 
Natural Decorations (GND) in 
Aalsmeer is er een groep status-
houders uit Eritrea en Syrië gestart 
met werken. Dit is een initiatief van 
de Gemeente Amsterdam in sa-
menwerking met uitzendbureau In-
ternational Flex Job (IFJ) gevestigd 
in Aalsmeer. Deze partijen helpen 
nieuwkomers de eerste stappen te 
zetten op de Nederlandse arbeids-
markt. De Gemeente Amsterdam 
vindt het belangrijk dat statushou-
ders direct integreren in de samen-
leving en dat kan alleen maar door 
het leren van de taal te en direct 
aan de slag te gaan. Zij volgen drie 
dagen per week inburgeringsles-
sen en twee dagen per week zijn ze 
aan het werk. Door de samenwer-
king tussen Gemeente Amsterdam 

en IFJ is dit nu mogelijk. De status-
houders zijn vol enthousiasme be-
gonnen bij GND en staan ook al om 
5 uur in de morgen naast hun bed 
om aan de slag te gaan. “Ze zijn erg 
gemotiveerd, komen op tijd en wer-
ken hard”, aldus Peter van Maassen 
(begeleider statushouders GND), 
“De extra handen zijn heel erg wel-
kom, maar we hopen natuurlijk ook 
dat we zo kunnen bijdragen aan de 
inburgering van deze mensen.” Er 
wordt nog druk naar bedrijven ge-
zocht die dit goede voorbeeld willen 
volgen. Statushouders zijn mensen 
die de grootste uitdaging van hun 
leven hebben getrotseerd om een 
veilig onderkomen te vinden in Ne-
derland. Ze zijn op zoek naar stabi-
liteit, hebben eigen woonruimte en 
willen van betekenis zijn.

In Aalsmeer en Rijsenhout
Sam’s Kledingactie voor 
ontheemde Nepalezen
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
en Rijsenhout worden van harte uit-
genodigd hun tweedehands kleding 
en schoenen te doneren bij de in-
zamellocaties van Sam’s Kledingac-
tie. De opbrengst van de gedoneer-
de kleding is bestemd voor hulp aan 
500 ontheemde Nepalese families, 
vooral vrouwen en kinderen. Door 
twee verwoestende aardbevingen 
en diverse landverschuivingen heb-
ben zij in 2015 familieleden, huizen 
en landbouwgrond verloren. Nog 
steeds leven zij in tentenkampen 
en is er veel hulp nodig. Gaat u de 
komende weken uw kledingkasten 
opruimen vanwege het voorjaar? 
Denkt u dan alstublieft aan Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood. 
Gebruikte kleding, schoenen en 
huishoudtextiel kunnen ingeleverd 
worden op zaterdag 6 mei bij de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2 in 
Rijsenhout van 9.00 tot 11.00 uur en 
bij de Open Hof Kerk in de Ophelia-
laan van 10.00 tot 12.00 uur.
 
Regelrechte ramp
De twee aardbevingen in april en 

mei in 2015 veroorzaakten een re-
gelrechte ramp in bergstaat Nepal. 
8 miljoen Nepalezen werden direct 
getroffen, duizenden verloren het 
leven en 1,4 miljoen Nepalezen wer-
den direct afhankelijk van voedsel-
hulp. En nog steeds is in grote de-
len van Nepal de situatie zeer slecht, 
vooral in de slecht bereikbare berg-
achtige gebieden. Daar leven nog 
steeds families in armzalige om-
standigheden in tentenkampen. Na 
de eerste noodhulp is Cordaid Men-
sen in Nood begonnen met een we-
deropbouwprogramma, waaron-
der het bouwen van aardbevings-
bestendige huizen. Echter, duurt het 
nog zeker tot eind dit jaar voordat 
alle families een nieuw onderkomen 
hebben. Tot die tijd moeten ze in 
vaak slechte omstandigheden zien 
te overleven en is alle hulp welkom.
 
Doneer kleding
Dankzij kledingdonaties kan Cor-
daid Mensen in Nood samen met 
lokale hulporganisaties deze arme 
groep mensen structureel helpen en 
zorgen dat zij weer een menswaar-

Weer actie 
‘Bon in de Ton’

Kudelstaart - Winkelcentrum Ku-
delstaart staat vanaf vandaag tot 
aan moederdag 13 mei weer in het 
teken van de bekende actie ‘Bon 
in de Ton’. De actie krijgt ieder jaar 
weer veel waardering en geeft altijd 
positieve reacties van de klanten.
Meedoen is simpel. Na een aan-
koop bij één van de winkels in Ku-
delstaart gedaan te hebben, de kas-
sabon met naam en telefoonnum-
mer in de bekende ton op het plein 
deponeren of inleveren bij één van 
de winkeliers en u maakt al direct 
kans op één van de vele leuke prij-
zen. De prijzen worden aangebo-
den door de winkeliers van het al-
tijd gezellige winkelcentrum in Ku-
delstaart.

“Aalsmeer is waterrijke gemeente”
Gratis zwemlessen voor 
kinderen van minima
Aalsmeer - Vanaf 1 mei kunnen 
kinderen van ouders met een laag 
inkomen gratis hun zwemdiploma A 
halen in zwembad De Waterlelie. Ie-
dereen die hiervoor in aanmerking 
komt, kan contact opnemen met 
het Sociaal Loket van de gemeen-
te. Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “De rijksoverheid heeft extra 
geld ter beschikking gesteld voor 
ondersteuning van kinderen die op-
groeien in armoede. De gemeente 
gebruikt dit geld onder andere voor 
het aanbieden van gratis zwemles-
sen. Aalsmeer is immers een wa-
terrijke gemeente en wij vinden het 
daarom extra belangrijk dat alle 
Aalsmeerse kinderen de kans krij-
gen om zwemvaardig te zijn.” 
De nieuwe regeling voor de zwem-
lessen is bedoeld voor kinderen in 
de leeftijd van 5 tot 18 jaar met ou-
ders met een laag inkomen en een 
klein vermogen. In Aalsmeer geldt 
voor het inkomen een bovengrens 
van maximaal 125% van de bij-
standsnorm. Ouders kunnen hier-
voor contact opnemen met het So-
ciaal Loket. Als een kind in aanmer-
king komt voor de gratis zwemles-
sen maakt zwembad De Waterlelie 
vervolgens in overleg met de ouders 
afspraken over de zwemlessen. Kin-
deren kunnen op deze manier hun 
Zwemdiploma A behalen.
Naast deze zwemregeling beschikt 

Aalsmeer over diverse regelingen 
voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen. Het betreft de vol-
gende regelingen:
1. Regeling voor schoolgaande kin-
deren voor kinderen in de leef-
tijd van 4 tot 18 jaar. Via deze rege-
ling kunnen schoolkosten (bijvoor-
beeld de ouderbijdrage) gedecla-
reerd worden.
2. Aalsmeerpas met deze pas krij-
gen inwoners én hun kinderen kor-
ting op de entree van evenementen, 
attracties etc.
3. Jeugdsportfonds voor contributie 
van een vereniging, sportkleding of 
attributen.
4. Jeugdcultuurfonds voor deelna-
me aan muziek- of andere cultuur-
lessen en aanschaf van instrumen-
ten of attributen.
De contacten voor een aanvraag 
bij het Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds verlopen via hun 
eigen intermediairs op school. Maar 
uiteraard kan de gemeente ook als 
intermediair optreden. Voor meer 
informatie, de voorwaarden en aan-
melden: Het Sociaal loket, bereik-
baar via 0297-387575 of via soci-
aalloket@aalsmeer.nl. Ook kunnen 
inwoners langskomen in het ge-
meentehuis op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en op woensdag van 13.00 
tot 16.30 uur.

dig bestaan kunnen leiden. Een te-
rugkeer naar hun oude leefomge-
ving is geen optie. Er is een zeer 
grote kans op nieuwe aardbevin-
gen en overstromingen op de plek 
waar deze families vroeger woon-
den. Meer informatie over Sam’s 
Kledingactie en de gesteunde pro-
jecten is te vinden op: www.sams-
kledingactie.nl.

Daar gaan de bankgebouwen...
Aalsmeer - En daar gaat het Rabo-
bank imperium aan de Stationsweg. 
Het ‘kleine’ pand is al helemaal ge-
sloopt, nu wordt het grote kantoor 
langzaam leeg ‘gehapt’. Al meer dan 
de helft van het gebouw is weg. Ve-
le inwoners volgen de sloop op de 
voet. Maar nu ontstaat ook enige 
argwaan. Is dit wel verantwoord? 

Wordt op deze manier van slopen 
het gebouw niet instabiel? Het zou 
toch niet dat de boel instort en puin-
stukken op het trottoir en het weg-
dek belanden... Of op het naastgele-
gen pandje van de kapper... Hopen 
maar dat het sloopbedrijf veel erva-
ring heeft met deze manier van laten 
verdwijnen van kantoren!

te vieren in deze week? Bijvoorbeeld 
een verjaardag, trouwerij, jubileum, 
promotie, (her)opening in Aalsmeer. 
Meld het bij de werkgroep. Tien 
aanmeldingen worden geselecteerd 
en krijgen die week een Fairtrade 
cadeau. Aanmelden kan tot en met 
vrijdag 5 mei met vermelding van: 

naam, adres, leeftijd, telefoonnum-
mer en de aard van de viering. Dit 
kan via de contactpersoon van de 
Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Aalsmeer, e-mail: jbkooij@kabel-
foon.nl of www.fairtradegemeen-
ten.nl. Iedereen krijgt uiteraard be-
richt.





 
18   Nieuwe Meerbode  •  4 mei 2017

Informatieavond ‘Juridische 
gevolgen bij dementie’
Aalsmeer - In het ontmoetingscen-
trum wordt op donderdagavond 11 
mei een informatieve avond geor-
ganiseerd met als thema: ‘Juridische 
gevolgen bij dementie’. Tijdens de-
ze avond wordt van alles besproken 
rondom wetgeving met juridische 
medewerker van Alzheimer Neder-
land Marjolein Haasbroek. Tevens 
zal Peter van Eijck, verantwoorde-
lijk voor de ING kantoren in de regio 
Aalsmeer en de Haarlemmermeer, 
verder uitleg geven over procedu-
res bij bankzaken. Het ontmoetings-
centrum streeft naar een status als 
dementiecentrum in Aalsmeer. Ellen 
Millenaar, coördinator van het ont-
moetingscentrum, heeft 10 jaar ge-
leden samen met medewerkers een 
start gemaakt met dagbesteding 
voor mensen met dementie. Om in 
Aalsmeer een centraal punt te kun-
nen zijn is de samenwerking opge-
zocht met Mantelzorg en Meer. Sa-
men worden de krachten gebun-
deld om mensen met dementie en 
hun mantelzorgers zo goed moge-
lijk te ondersteunen. Het delen van 
informatie vormt een belangrijk on-
derdeel van de ondersteuning als er 
sprake is van dementie. Dementie 
heeft juridische gevolgen. Mensen 
zijn gewend zelf te kunnen beslis-
sen en handelen en dat is een groot 
goed. Het beginsel dat de arts niet 
mag handelen zonder toestemming 
van de patiënt is in de wet vastge-
legd. Maar hoe werkt dat bij men-
sen die niet meer goed voor zich-
zelf kunnen beslissen? En hoe kan 
in het dagelijks leven iemand met 
dementie of iemand die demen-
tie krijgt, behoed worden voor on-
gewenste gevolgen van zijn doen 
en laten? Problemen die juridische 
gevolgen kunnen hebben zijn on-
der andere autorijden, pinpas ge-
bruiken, het maken van schulden en 
een gedwongen behandeling.

Auto rijden
Er zijn ouderen die met de au-
to naar het inloopcentrum komen. 
Er zijn ook mensen die een diag-
nose dementie hebben en ook nog 
auto rijden. In geval van ‘zeer lich-
te’ of ‘lichte’ dementie kan men een 
speciale rijtest afleggen bij het Cen-
traal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (CBR). Als men daarvoor slaagt, 
mag men in elk geval nog een jaar 
rijden. Geen rijtest betekent eigen 
risico! 

Regel zaken tijdig
Een volmacht is een document 
waarin vastgelegd wordt wie er fi-
nanciële beslissingen mag ne-
men wanneer je dat zelf niet meer 
kunt. Er zijn verschillende volmach-
ten waaronder de bankvolmacht. 
Met een bankvolmacht machtigt de 
naaste iemand om haar betaalreke-
ning te beheren. De gemachtigde 
mag dan betalingen doen. 

Voor ieder mens is nadenken over 
de wensen met betrekking tot de 
laatste levensfase belangrijk. Maar 
iemand met dementie zal in een be-
paald stadium van haar ziekte de 
wensen rondom het levenseinde 
niet meer kenbaar kunnen maken. 
Daarom is het van groot belang de-
ze te bespreken en vast te leggen op 
een moment dat dit nog kan. 

Voor iedereen die te maken heeft 
met dementie in de familie of in de 
vriendenkring, maar ook als vrijwilli-
ger of professional kan de informa-
tiebijeenkomst op 11 mei in het Ont-
moetingscentrum aan de Kanaal-
straat 12 waardevolle informatie op-
leveren. De zaal is open vanaf 19.00. 
Aanvang om 19.30 uur, einde circa 
21.00 uur. Aanmelden kan via emil-
lenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of 
telefonisch via 06-22468574.

Iedere tweede woensdag van de maand

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Tijdens de aprilverga-
dering is met de ambtelijke verte-
genwoordiging gesproken over ver-
anderingen in de gespecialiseerde 
jeugdhulp. Aalsmeer is een van de 
gemeenten in de regio die per 2018 
de specialistische jeugdhulp op een 
geheel andere wijze in gaat richten. 
Met deze nieuwe aanpak kan men 
in gezinnen waar dit nodig is één in-
zet plegen. Vanaf januari 2018 wordt 
breder dan nu gekeken wat er in het 
gezin nodig is, waarbij alle leefdo-
meinen worden meegenomen. Hoe 
is de woonsituatie, zijn er schul-
den, is er sprake van werkloosheid, 
van verslaving, zijn er psychiatrische 
problemen bij gezinsleden. Dit zal 
leiden tot veel meer maatwerk.
Tijdens de meivergadering zal met 
de gemeentelijke klachtencoördi-
nator de rapportage van klachten 
en complimenten Sociaal Domein 

2016 besproken worden. Ook in de 
komende maanden zullen weer ve-
le momenten zijn waarop de Wmo-
raad (gevraagd en ongevraagd) ad-
vies zal geven. Op woensdag 10 
mei tussen 14.30 en 15.00 uur be-
staat de mogelijkheid om leden van 
de Wmo-raad deelgenoot te maken 
van uw ervaringen met de Wmo. De 
Wmo-raad handelt geen individue-
le vragen en klachten over toeken-
ning, weigering of uitvoering van 
hulp af, maar kan wel een luisterend 
oor bieden met als doel het optima-
liseren van het Sociaal Loket en de 
Wmo voorzieningen/diensten. De 
Wmo-raad vergadert iedere tweede 
woensdag van de maand in het ge-
meentehuis. De eerstvolgende ver-
gadering is op woensdag 10 mei om 
15.00 uur. Zie voor agenda en ver-
slagen de website: www.wmoraad-
aalsmeer.nl.

Oplettend op de fiets
Onderweg offline met de 
fietsmodus app
Aalsmeer - Het aantal ernstige on-
gevallen in het verkeer waarbij de 
mobiele telefoon een rol in speelt 
neemt toe. Vooral jongeren zijn de 
klos. En daar willen de Vervoerre-
gio Amsterdam en haar gemeen-
ten iets aan doen. Op 1 mei starten 
deze gemeenten met de campagne 
Aandacht op de Weg. Deze landelij-
ke campagne is gericht om smartp-
honegebruik in het verkeer te ver-
minderen. In de Vervoerregio zet-
ten de gemeenten specifiek in op 
jongeren op de fiets. De smartpho-
ne speelt een grote rol in het leven 
van deze doelgroep, ook als ze aan 
het verkeer deelnemen. Eén op de 
vier jonge fietsers (12 tot 21 jaar) 
zegt tijdens het fietsen regelmatig 
tot heel vaak sociale media berich-
ten te lezen en één op de vijf schrijft 
regelmatig tot heel vaak berichten. 
En zo’n 10% bekijkt regelmatig You-
tube-filmpjes op de fiets. Daarom is 
het niet zo vreemd dat bij één op de 
vijf fietsongelukken waar een jonge-
re bij betrokken is, smartphonege-
bruik een rol speelt. Samen met po-
litie en maatschappelijke partners 
zoals Team Alert en Veilig Verkeer 
Nederland wordt geprobeerd men-
sen bewust te maken van de geva-
ren van telefoongebruik in het ver-
keer.
 
Aandacht bij verkeer
Om te zorgen dat jongeren hun aan-
dacht meer bij het verkeer houden 
en ‘smartphonevrij’ fietsen te stimu-
leren, is de Fietsmodus app ontwik-
keld. Deze app kun je downloaden 
via www.fietsmodus.nl en zet je aan 

wanneer je een stuk gaat fietsen, 
waardoor je offline gaat. Met het ge-
bruik van de app kun je punten spa-
ren en met die punten kun je mooie 
prijzen winnen, zoals bioscoopkaart-
jes en speakerboxjes. Hiermee erva-
ren jongeren direct het veilige ge-
drag en maken ze ook nog eens 
kans op mooie prijzen. Bovendien 
worden ze door de begeleidende 
communicatie over de Fietsmodus 
aangezet tot bewustwording over 
hun eigen gedrag op de fiets. Van 
veilig gedrag in het verkeer kunnen 
jongeren nog een leven lang plezier 
hebben. Meer doen aan verkeers-
educatie en verkeersveiligheid? De 
Vervoerregio stelt via www.verkeer-
seducatiepunt.nl diverse projecten 
en lessen gratis beschikbaar aan al-
le scholen in de regio.

Tegels met vogelafbeeldingen en sluitsteen krijgen plek 

Nieuwe Rooie Dorp krijgt 
nostalgisch karakter
Aalsmeer - Even bijpraten over het 
project Rooie Dorp aan de Machine-
weg, een project van woningcorpo-
ratie Eigen Haard. In 2011 is gestart 
met het project Het Rooie Dorp. In 
2013 is de startnotitie vastgesteld 
en in februari 2015 is het Program-
ma van Eisen vastgesteld door de 
gemeenteraad. Sindsdien is door Ei-
gen Haard gewerkt aan het ontwerp 
van de woningen en aan het inrich-
tingsplan. Wat de planning betreft 
in Aalsmeer voor een groot deel af-
hankelijk van Eigen Haard. De ge-
meente heeft hierin slechts een fa-
ciliterende en toetsende rol. Inmid-
dels zijn de benodigde onderzoeks-
resultaten die nodig zijn om tot een 
(ontwerp) bestemmingsplan te ko-
men binnen en kan de planning van 
de ruimtelijke procedure aangeven 
worden.

Inrichtingsplan
Het ontwerp van de woningen is ge-

reed. Eigen Haard heeft het inrich-
tingsplan nog eens tegen het licht 
gehouden om te zien of er meer 
groen en water kan worden aange-
legd op het achterterrein. De con-
clusie van Eigen Haard is dat niet 
de complete behoefte aan water op 
eigen terrein van Eigen Haard kan 
worden gevonden. Eigen Haard gaat 
de bestaande watergang wel zo veel 
mogelijk verbreden, dat oogt wat 
vriendelijker en is beter voor de wa-
terhuishouding. 
Om toch aan de opgave van wa-
tercompensatie te voldoen heeft 
de gemeente vorig jaar aan Eigen 
Haard de optie meegegeven om de 
overige benodigde watercompensa-
tie te realiseren op het terrein van 
Green Park Aalsmeer. Op 27 maart 
heeft de gemeente het bericht ont-
vangen dat Eigen Haard afspraken 
heeft gemaakt met GPA over de ex-
tra watercompensatie van de beno-
digde 84 vierkante meter.

Huuropzegging
September vorig jaar heeft Eigen 
Haard de huur en het tijdelijk ge-
bruik opgezegd. De mensen met een 
tijdelijk contract hebben een opzeg-
termijn van 3 maanden gekregen, de 
drie mensen met een vast huurcon-
tract hebben een huuropzegtermijn 
van 6 maanden gekregen. Sinds 28 
januari jl. hebben alle bewoners een 
ander onderkomen gekregen. In de-
cember is de sloopmelding ontvan-
gen, na de jaarwisseling is Eigen 
Haard begonnen met de sloop en de 
verwachting is dat de sloop in juni 
2017 is afgerond.

Behoud nostalgische buurt
Het nieuwbouwplan aan de Machi-
neweg behoud zijn nostalgisch ka-
rakter, dat was van begin af aan uit-
gangspunt. De replica tegels met 
vogelafbeeldingen en de sluitsteen 
krijgen een plek in het plan. Ook zijn 
er nog elf originele tegels behouden. 

Hiervoor wordt een participatietra-
ject gestart over de plaats waar de-
ze originele tegels terug kunnen ko-
men.

Bestemmingsplan
De benodigde onderzoeken zijn in-
middels allemaal uitgevoerd. Uit de 
Quick Scan flora en fauna kwam 
naar voren dat in de te slopen wo-
ningen diverse verblijfplaatsen van 
huismussen, gierzwaluwen en vleer-
muizen aanwezig waren. Hierna 
heeft Eigen Haard de ontheffing Flo-
ra- en faunawet aangevraagd en ge-
kregen. Daarvoor was nodig dat er in 
deze maatregelen voor de vogels ge-
troffen zouden worden. Eigen Haard 
heeft in de omgeving geïnventari-
seerd wie belangstelling had voor 
een nestkast. Er kwam genoeg res-
pons, in 2016 zijn nestkasten voor 
huismus, gierzwaluw of vleermuis 
opgehangen.

Akoestisch onderzoek
In de week van 13 maart heeft het on-
derzoeksbureau de gegevens van het 
Omgevingsdienst ontvangen inzake 
de industrielawaai voor de Machine-
weg – Het Rooie Dorp. Dit is verwerkt 
in een concept-geluidsrapport waar-
over op 22 maart nog afstemming 
heeft plaatsgevonden. Dit rapport 
laat zien dat vijf woningen zijn gele-
gen binnen de zone met een geluid-
belasting hoger dan de voorkeurs-
grenswaarde. Ook vanwege wegver-
keerslawaai moet er hogere waarden 
worden vastgesteld. Daarom wordt 
gelijk met het bestemmingsplan een 
collegebesluit gevraagd om een ho-
gere waarde vast te stellen. Het defi-
nitieve rapport hoopt het college bin-
nenkort te ontvangen.

Planning
De definitieve overeenkomst is op 
dit moment in voorbereiding. Daar-
naast worden de resultaten van het 
akoestisch onderzoek en de water-
toets in het ontwerp bestemmings-
plan verwerkt. De planning is dat het 
bestemmingsplan begin mei naar 
de vooroverleg partners wordt ver-
stuurd. Verwerking van de zienswij-
zen en het vaststellen van het be-
stemmingsplan zal dan naar ver-
wachting plaatsvinden in het vierde 
kwartaal 2017. Kortom, er wordt ge-
werkt. Maar ambtelijke wegen duren 
best lang. Voor dit jaar waarschijn-
lijk geen eerste paal de grond in voor 
de nieuwbouw aan de Machineweg. 

45e Nationale Molendag
Aalsmeer - De 45ste Nationale 
Molendag wordt dit jaar op zaterdag 
13 en zondag 14 mei gehouden. Dit 
weekend vormt de uitgelezen kans 
om een molen in de buurt van bin-
nen te bekijken. Ruim 900 molens 
door het hele land zullen draaien 
en/of malen en het merendeel zet 
de deuren voor je open. In Noord-
Holland gaan 68 molens open. Kom 
binnen en ervaar van dichtbij het 
stoere karakter van de molen en de 
molenaar. Kijk op molens.nl welke 
molens bij jou in de buurt open zijn. 
Korenmolen De Leeuw in de Zijd-
straat is alleen op zaterdag ge-
opend, de Stommeermolen aan de 
Molenvliet houdt beide dagen open 
huis.

Bijzondere activiteiten 
Vele Noord-Hollandse moleneige-
naren, molenaars en vrijwilligers 
organiseren extra activiteiten om 
het bezoek dubbel zo leuk te ma-
ken. Denk daarbij aan pannenkoe-
ken en brood bakken, speurtoch-
ten, fiets- en wandelroutes, molen- 
en streekmarkten en vele activitei-
ten voor kinderen. Enkele bijzonde-
re openstellingen in Noord-Holland 
zijn: Op zondag 14 mei zijn er bij de 
Etersheimerbraakmolen in Eters-
heim (Oosthuizen) leuke activiteiten 

en muziek. De Vijfhuizer Molen in 
Haarlem staat stil, dat biedt de unie-
ke kans om binnen in de kap te be-
kijken, iets dat niet kan als de molen 
draait. Het radiozendamateureve-
nement Mills on the Air heeft zend-
amateurs zitten bij De Nachtegaal 
in Middenbeemster. Vaar mee van-
af de Schoolmeester in Westzaan 
naar de Jonge Dirk en Het Prinsen-
hof aan de Zaan (deze activiteit is 
niet gratis).

Kleurboekje en kleurwedstrijd
Voor de allerkleinsten ligt op el-
ke opengestelde molen een gratis 
Molen-kleurboekje klaar. Dit boek-
je staat vol met mooie kleurplaten 
waarmee de verschillende molenty-
pen ontdekt kunnen worden. Daar-
naast kunnen de kinderen meedoen 
aan een kleurwedstrijd. Vereniging 
De Hollandsche Molen beloont de 
mooiste kleurplaat met een molen-
bezoek voor de hele schoolklas van 
de winnaar.
Nationale Molendag wordt georga-
niseerd door vereniging De Holland-
sche Molen en Het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars. Daarnaast wordt de 
dag mede mogelijk gemaakt door 
de BankGiro Loterij. Het volledige 
programma voor Nationale Molen-
dag vind je op molens.nl.

Volop kleuren in de Tuin 
van Bram de Groote
Uithoorn - Ineens lijkt alles in bloei 
te staan: de fruitbomen in de boom-
gaard, de azalea’s in het berkenbos 
en op een wat lager niveau het drie-
kantig look, de Zweedse kornoelje, de 
eenbes, de grote muur en nog veel 
andere kruiden. De zwarte rapunzel 
laat zijn eerste bloemknoppen zien, 
maar het is nog even wachten op de 
bloemen. Dus, kom een kijkje nemen 

in de Tuin van Bram de Groote tijdens 
de open dag op zondag 7 mei tussen 
13.00 en 16.00 uur. De Tuin van Bram 
ligt op de hoek van de Boterdijk en 
Elzenlaan in Uithoorn. De toegang is 
gratis. Bezoekers kunnen naar binnen 
via de zijingang tegenover de werk-
schuur aan de Elzenlaan (hoek Elzen-
laan/Boterdijk). Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur. 

Vol met kostbare spullen, maar:
Beveiliging van schuur en 
berging vaak erg slecht
Aalsmeer - Vier op de tien Ne-
derlanders vinden hun (vrijstaan-
de) berging of schuur slecht bevei-
ligd. Desondanks staan ze vol met 
kostbare spullen, zoals fietsen, ge-
reedschap en tuinmeubelen. In de 
schuren, waar dieven eenvoudig 
toeslaan, bedraagt de totale waar-
de van de spullen die er opgeslagen 
worden gemiddeld 5573 euro.
Dit blijkt uit recent onderzoek van 
de stichting Nationale Inbraakpre-
ventie Weken (NIPW). De (vrijstaan-
de) berging of schuur is een stuk 
minder goed beveiligd dan de wo-
ning zelf. Beoordelen Nederlanders 
de beveiliging van hun huis gemid-
deld nog met een ruime voldoende 
(7,2), hun bergruimtes komen er be-
kaaid vanaf met een krap zesje (5,8). 
“Hoogste tijd daarom voor bete-
re beveiliging van deze ruimtes”, 
stelt Coen Staal, voorzitter van de 
NIPW. “Mensen lijken hun berging 
of schuur te vergeten, terwijl ze er 
wel veel waardevolle spullen stal-
len”, zegt hij. “Het is een onderge-
schoven kindje. En in veel gevallen 
dénkt men dat met een slot de ruim-
te goed is afgesloten, maar vaak is 
het slot van een dusdanige kwaliteit 
dat kwaadwillenden het binnen een 
minuutje openbreken. Ze weten er 
dus handig gebruik van te maken. 
Met alle nare gevolgen van dien.”
Staal wijst erop dat de gemiddel-
de waarde van de spullen die Ne-
derlanders in hun (vrijstaande) ber-
ging of schuur hebben staan, ruim 
drieduizend euro (3.245 euro) be-
draagt. Het gaat voornamelijk om 
één of meerdere fietsen (gemiddel-
de waarde 877 euro), gereedschap 
zoals een boor- of schuurmachi-
ne (gemiddelde waarde 523 euro) 
en tuingereedschap zoals een heg-

genschaar, hark en schoffel (gemid-
delde waarde 165 euro). Staal: “Met 
een toenemende verkoop van elek-
trische fietsen die al snel een waar-
de van 2000 euro of meer hebben 
loopt die waarde in de schuurtjes 
en bergingen waarschijnlijk alleen 
maar op.”
Veel Nederlanders hebben inmid-
dels beveiligingsmaatregelen ge-
troffen om inbraak in hun woning te 
voorkomen. Staal roept op om hun 
bergingsruimtes dezelfde aandacht 
te geven. “Tuindeuren en tuinhuis-
jes zijn meestal voorzien van zwak-
ke sloten die vaak niet eens op slot 
worden gedraaid. Sluit je ze wel af 
dan maak je het de dief al meteen 
een stukje moeilijker. Bergingen on-
der woonflats kunnen best meteen 
voorzien worden van goede sloten, 
dievenklauwen en anti-inbraak-
strips. Je voorkomt een hoop ellen-
de en gaat echt met een geruster 
hart slapen.”

Inbraakpreventie Weken
Stichting NIPW doet onderzoek in 
het kader van de voorjaarscampag-
ne van de Nationale Inbraakpreven-
tie Weken. De stichting is een pu-
bliek private samenwerking met 
als doel woningbezitters meer be-
wust te maken van het belang van 
inbraakpreventie. De stichting wil 
bijdragen aan het verlagen van het 
aantal inbraken en inbraakpogin-
gen, van 65.000 per jaar naar 60.000 
in 2017. De stichting voert tweemaal 
per jaar campagne, in het voor- en 
in het najaar. In de stichting zijn ver-
schillende partijen vertegenwoor-
digd. De stichting wordt onder-
steund door het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie en het Verbond 
van Verzekeraars.
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Voetbal zondag
Leids verzet snel gebroken, 
10-0 voor RKDES
Kudelstaart - De Leidsche Boys 
begon met tien man aan de wed-
strijd afgelopen zondag 30 april te-
gen RKDES in Kudelstaart. Waar-
om? Niemand die het wist, maar 
vlak voor rust na navraag van een 
RKDES supporter aan de trainer van 
Leidsche Boy kwam het antwoord: 
“Huh, spelen wij met tien man?” 
Met gevolg dat Leidsche Boys de 
tweede helft wel met elf man be-
gon. Overigens maakte het niets. In 
beide helften wisten de Kudelstaar-
ters vijf maal te scoren zodat het uit-
eindelijk 10-0 werd. RKDES was op 
schot. Al na dertig seconden lag de 
bal in het net. Het was Joey Pothoff 
die een voorzet wilde geven, maar 
de bal waaide via de paal al bin-
nen. Toen Roy Endhoven de bal uit 
een corner na ruim 10 minuten ook 
nog eens tegen het net schoot wis-
ten de supporters en de spelers dat 
het een makkelijke dag zou wor-
den. Een hoge uitslag is ook wel ge-
wenst om het doelsaldo op te krik-
ken. Dit om weer boven Altior te ko-
men, die met net zoveel punten op 
de gedeelde derde plaats staat en 
die plaats geeft waarschijnlijk recht 
op nacompetitie. 
De 3-0 kwam na ruim 20 minuten op 
het bord. Weer was het Roy Endho-
ven die een corner verzilverde, dit-
maal met het hoofd. Indy van Koert, 
die al vier wedstrijden droog stond, 
maakte de 4-0. Hij slingerde zich om 
de verdedigers heen en schoof de 
bal in de verre hoek. En voor rust 
werd het nog 5-0. Ditmaal was het 
Mano van Veen die de bal binnen 
mocht lopen. De tweede helft had 
RKDES tegenwind, wat niet echt 
nadelig was, maar nu wel tegen elf 

man. Gelijk was het alweer raak. Het 
was Rick Verkuil die er na een fraaie 
voorzet van Maarten van Putten er 
6-0 van maakte. Joey Pothoff en 
Rick Verkuil mochten gaan rusten 
en werden vervangen door Daan 
Duizendstra en Rutger Spaargaren 
en ja, dan heb je met Rutger ineens 
veel meer snelheid op rechts. Dat 
pakte al gelijk goed uit. Een voor-
zet van hem werd door Indy van de 
Koert binnen geknald: 7-0. Maarten 
van Putten was naar het centrum 
vertrokken en knalde fraai een voor-
zet van Indy van de Koert tegen de 
touwen, zodat met nog 20 minuten 
te gaan de 8-0 op het bord kwam 
te staan. 
Toen volgden tien niet zo beste mi-
nuten. De Afas/Nieuwendijk briga-
de werd slordig een leed veel bal-
verlies en keeper Marco van de Ja-
gt moest fraai redden op een hard 
schot. In de laatste fase moest een 
speler van Leidsche Boys het veld 
terecht verlaten na een veel te har-
de teckel, zodat de Leidse sleuteltjes 
net als de eerste helft met tien man 
kwamen te staan. Mano van Veen 
scoorde op aangeven van Rutger 
Spaargaren en twee minuten later 
deden ze dat andersom, zodat uit-
eindelijk toch de tien gehaald werd. 
De Leidsche Boys hebben niet we-
ten te scoren. Eindstand: 10-0.
Komende zondag 7 mei de kraker 
tegen Bernardus, die uit de laat-
ste tien wedstrijden 28 punten ge-
haald heeft. Dus dat wordt nog wat. 
RKDES heeft echt een overwinning 
nodig om mee te blijven doen voor 
de tweede of derde plek. Spannend 
dus!
Eppo

Leon Buijs op het erepodium in Sloten. Links naast hem Nick Brabander, 
rechts Quinten Veling.

Eerste zege Aalsmeerse wielrenner
Koninklijke eindsprint van 
Leon Buijs in Oranjeronde
Aalsmeer - De lokale wielrenners 
Owen Geleijn, Jordi Buskermolen 
en Nils Eekhoff weten wat winnen 
is. Afgelopen donderdag voegde 
ook Leon Buijs zich bij dit succes-
volle gezelschap. Op het wielerpar-
cours in Sloten won de Aalsmeer-
der de Oranjeronde voor junioren, 
zijn eerste wegzege ooit. In de eind-
sprint van het peloton was hij na 60 
kilometer veruit de rapste. Nick Bra-
bander volgde als tweede, Quin-
ten Veling werd derde. Leon Buijs 
reed op Koningsdag een slimme 
koers. Hij bemoeide zich onderweg 
niet met de premiesprints en spaar-
de zijn krachten voor de laatste me-
ters. Met zijn afgetekende zege on-
derstreepte de tweedejaars junior 
zijn groeiende kwaliteiten voor het 
wielrennen. Vorig seizoen kon hij 
al goed meekomen, dit jaar kleurt 
hij ook het koersverloop, zelfs in de 
klassiekers. Buijs heeft een scher-
pe sprint als sterkste wapen. Eerder 
won hij al medailles bij de nationale 
baankampioenschappen voor nieu-
welingen en junioren op scratch, 
sprint en keirin. Leon, die specifie-
ke trainingen volgt bij Wielerschool 
Mijdrecht en lid is van de Utrecht-
se vereniging De Volharding, twij-
felt nog wel aan de wijze hoe hij zijn 
sportcarrière kan voortzetten: “De 
wielerunie heeft me uitgenodigd 
voor de nationale sprintselectie op 
de baan, maar ik wil eerst kijken hoe 
goed ik kan worden in wegwedstrij-
den. In september maak ik een keu-
ze tussen de weg en de baan.”
Owen Geleijn slaagde er in de Oran-
jeronde voor nieuwelingen in Sloten 
niet in een hattrick te scoren. Na 
zijn opeenvolgende zeges in Ger-
wen en Eijsden strandde de fietser 
uit Rijsenhout ditmaal op de zes-
de plek. Twee dagen later kon hij in 
het Zeeuws-Vlaamse Koewacht wel 
weer het podium beklimmen, nu als 
derde aankomende in een klassie-
ker met kasseistroken over tach-
tig kilometer. Zijn De Amstel-club-
genoot Enzo Leijnse uit Amstelveen 
ontsnapte in de slotfase aan het pe-
loton en won de race. UWTC-renner 
John Tromp uit Kudelstaart werd 

zaterdag zevende in een wedstrijd 
voor 60-plussers in Veenendaal.

Bretagne
Nils Eekhoff verlegde vorige week 
zijn grenzen in de Tour de Bretagne. 
Reed de renner van Team Sunweb 
vorig jaar bij de junioren nog wed-
strijden tot 120 kilometer en fietste 
hij nooit meer dan vier dagen ach-
tereen, in Bretagne werden de li-
mieten flink opgerekt: zeven dagen 
trappen in zware heuveletappes, 
soms tot 200 kilometer. Dat was wel 
even wennen, zeker in een pelo-
ton met ervaren fullprofs van onder 
meer de Italiaanse teams Fortuneo 
en Androni, het Amerikaanse Aexe-
on, het Ierse An Post en het Afri-
kaanse Demension Data. Bovendien 
was Nils in de week voor de start 
drie dagen ziek geweest. Hij sloot 
de ronde af met een 55ste plaats 
in het eindklassement en behaal-
de in de eerste rit zijn beste resul-
taat: knap achtste in een sprint heu-
velop. Een dag later betaalde hij de 
prijs voor zijn verstoorde voorberei-
ding, verzeilde in een achterblijven-
de groep en verloor veel tijd en een 
goede eindklassering. In resteren-
de ritten reed hij vervolgens steeds 
mee tussen de beteren in het pe-
loton en kon steun geven aan zijn 
teamgenoot Ruben Zepunkte, die 
winnaar werd van het klassement 
van de tussensprints. In de zwaar-
ste etappe van de ronde met wind, 
kou, regen, hagelbuien en lange be-
klimmingen, verreden op de voor-
laatste dag, eindigde Nils Eekhoff 
als 28ste, slechts anderhalve minuut 
na de winnaar. 
“Het waren soms zware dagen”, liet 
Nils hij na zijn ‘vuurproef’ op twit-
ter weten. Zijn coach Sebastian 
Deckert was tevreden over het rij-
den van zijn jonge team: “De ron-
de was prima voor hun ontwikke-
ling.” Nils Eekhoff krijgt nu ander-
halve week de tijd om te herstellen 
van de inspanningen. Zijn eerstvol-
gende race is 14 mei de Grand Prix 
Cruquillion in de Ardennen, een ca-
tegrie 2-wedstrijd op de profkalen-
der.

Voetbal zondag
Nederlaag FC Aalsmeer 
thuis tegen Voorschoten
Aalsmeer - Een nederlaag thuis 
van 0-3 voor FC Aalsmeer zondag 
tegen Voorschoten afgelopen 30 
april. Er stond een strakke en har-
de wind over het veld en Voorscho-
ten had als eerste de wind mee. FC 
Aalsmeer zonder trainer Marco Bro-
ganje, Prem en Darryl (geblesseerd) 
en Alexander Goes (vakantie). De 
eerste paar minuten ging het over 
en weer, met een wel agressiever 
Voorschoten. Aanvallende impulsen 
van de Aalsmeer kwamen meestal 
van Lennarth Eberhart en Damion 
Veldman, maar de juiste man Joost 
van der Zwaard werd niet altijd ge-
vonden of het ging te gehaast. In 
de 20e minuut werd de achterhoe-
de van Aalsmeer wel erg makkelijk 
uitgespeeld en het was voor spits 
Niels v.d Berg een koud kunstje om 
Jeremaih Veldman te passeren: 0-1. 
Het doelpunt viel op een moment 
dat niemand het verwachtte, maar 
er zou nog veel meer gebeuren en 
het verloop van de wedstrijd bepa-
len. Eerst was het Richard de Vries 
die de bal niet goed kon wegwer-
ken en het was weer Niels v.d Berg 
die de bal heel makkelijk kon onder-
scheppen en van dichtbij Jeremaih 
Veldman passeerde en 0-2 zo kon 
intikken. Nog geen 2 minuten la-
ter was het Mark Schutte die de bal 
wilde wegschieten, maar tegen Ka-
rol Mirowski aanschoot. De bal be-
landde bij Radenko Nikic en die zei 
dank je wel en van dichtbij Jeremaih 
Veldman kansloos liet: 0-3. Wat een 
dompers. Elke kans werd doeltref-
fend afgemaakt, terwijl Aalsmeer 
ook wel kansen kreeg, via, Joost, 
Lennarth en Pavel, maar wat dat 
betreft zat het niet mee. De twee-
de helft wind mee en Dani Calmez 
voor Joost van der Zwaard. Kan-

sen genoeg voor Aalsmeer, maar 
soms te onnauwkeurig. Het zat ze-
ker niet mee zat. Kansen voor Da-
mion bij een stiftbal, Pavel die een 
goede pas kreeg van Erik maar ook 
net naast. Ook was Lennarth dicht-
bij een doelpunt, maar zijn bal be-
landde tegen buitenkant paal. De 
kansen van Voorschoten in de eer-
ste helft werden keurig benut, maar 
zeker niet bij Aalsmeer in de twee-
de helft. Toch moest de achterhoe-
de van Aalsmeer alert zijn op de ze-
ker niet ongevaarlijke aanvallen van 
Voorschoten. In de 65e min kwam 
Pawel Kocon erin voor Elias el Ha-
dji en maakte een prima inval beurt. 
Goede passes op zijn medespelers, 
zowel op middenvelders als aanval-
lers. Aalsmeer bleef maar komen en 
vooral Damion Veldman had pech 
met zijn pegel, die net naast ging. 
Na een langdurige blessure was het 
Nick Sluys die zijn comeback vier-
de en Panet Machnikowoski kwam 
vervangen als extra spits, maar aan 
de stand van 0-3 kwam helaas geen 
verandering. FC Aalsmeer zondag 
speelt nu voor nacompetitie, maar 
eigenlijk heeft de ploeg zelf alles 
nog in eigen hand. Nog twee wed-
strijden te gaan. 

Teams 2 en 4 kampioen
Maar er is ook heel positief, fees-
telijk nieuws te melden. Zowel het 
tweede als het vierde team van FCA 
zondag zijn kampioen geworden in 
hun klasse. Het tweede team gaat 
het volgende seizoen in de tweede 
klasse haar kunsten laten zien. Top! 
En de MO15-1 meiden van FCA wis-
ten zaterdag in De Kwakel te win-
nen van KDO met 7-1. Het kampi-
oenschap lonkt voor dit team.
Peter Springintveld

Windsurfdag op surfeiland
Aalsmeer - Windsurfen staat voor 
uitdaging, van elkaar leren maar 
ook voor ontspanning en elkaar hel-
pen. Zondag 14 mei wordt op het 
surfeiland bij de Wind Surf Club 
Aalsmeer WSCA een windsurfdag 
georganiseerd om het 50-jarig be-
staan van de sport te vieren en om 
mensen (weer) te laten ervaren hoe 
mooi deze sport is. 
Er is een dagprogramma bedacht 
met daarin uitdagingen voor zowel 
beginnende als gevorderde wind-
surfers. Het zou geweldig zijn als 
gevorderde windsurfers deze dag 
aanpakken om introducees te laten 
kennismaken met windsurfen. Ui-
teraard worden ook oud-windsur-
fers uitgedaagd om de plank uit de 
schuur te trekken en weer eens sa-
men de plank op te springen! Des te 
meer zielen des te meer vreugd. De 
Windsurfdag start om 11.00 uur met 

een kennismaking, uitleg program-
ma en assistentie bij optuigen. Van-
af 11.15 uur kunnen alle windsur-
fers met hun eigen plank het water 
op. Om 11.30 uur is vervolgens de 
start voor de beginnende windsur-
fers. Om 14.00 uur staat een Long-
board en Kona-training op het pro-
gramma. En tot slot begint om 15.30 
uur de finale 1-1 Slalomrace (Old 
school). 
Deelname aan de trainingen met 
geschikt eigen materiaal is gratis. 
Als beginner zonder spullen graag 
aanmelden op windsurfdagwestein-
derplas@gmail.com dan wordt ge-
zorgd dat er een plank klaar ligt. 
Vanwege beperkte capaciteit is 
het wel verstandig om vooraf aan 
te melden. Op https://sites.google.
com/view/windsurfdagwesteinder-
plas is meer informatie en het in-
schrijfformulier te vinden.

Op tweede Pinksterdag bij AVA
Sport Stars Amstelland 
voor het Rode Kruis
Aalsmeer - Ben jij sneller dan Max 
Verstappen, kun jij harder schie-
ten dan Messi of sneller sprinten 
dan Dafne Schippers? Doe dan op 
maandag 5 juni (2de pinksterdag) 
mee met Sport Stars - Amstelland 
bij AVA Aalsmeer en help geld in-
zamelen voor het Nederlandse Ro-
de Kruis. Ben jij de beste sporter in 
jouw leeftijdscategorie van de regio, 
dan verdien je een plaats in de finale 
van Sport Stars en maak je kans op 
de titel ‘Beste Allround Sporter van 
Nederland’.

Iedereen kan meedoen
Een te gekke sportdag daar gaat het 
om bij Sport Stars. Je doet mee op 
meer dan 20 verschillende sporton-
derdelen, zoals voetbal, hockey, at-
letiek, honkbal, etc. Wat Sport Stars 
extra leuk maakt is dat je ook spor-
ten kunt doen die je misschien nog 
nooit hebt gedaan, zoals racen in 
een simulator, American Football, 
DiscGolf of Lacrosse. Ben je niet 
zo van de competitie, maar lijkt het 
je wel leuk om al die verschillende 
sporten te proberen? Ook dan ben 
je natuurlijk van harte welkom. Je 
kunt individueel inschrijven maar 
ook gezellig met een team van vrien-
den, familie of collega’s tegen elkaar 
uitkomen. Sport Stars - Amstelland 
begint tweede pinksterdag om 10.00 
uur bij AVA Aalsmeer aan de Sport-
laan. Om 17.00 uur is de sportdag af-
gelopen, er is dus ruim de tijd om 
alle onderdelen te doen. Sport Stars 
is voor jong & oud, vanaf 6 jaar kun 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 6 mei:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Zwaluwen’30 1  14.30 u
F.C.A. 2 - WV-HEDW 3  11.45 u
F.C.A. 3 - VVA/Spartaan 3  14.30 u
F.C.A. 4 - United/DAVO 2  14.30 u
F.C.A. 5 -F.C.A’damsebos 4  14.30 u
IJmuiden 9 - F.C.A. 6  12.00 u
F.C.A. 7 - C.S.W. 8  14.30 u
F.C.A. 8 - Forza Almere 3  12.00 u
W.vogels 45+1 -FCA45+1  14.00 u
Vrouwen
F.C.A. V1 -De Meer V4  14.30 u
DEVO’58 V1 - F.C.A. V2  12.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 - Bl.WIT (W). V1  13.00 u

S.C.W.
Hoofddorp 1 - S.C.W. 1  14.30 u
S.C.W. 3 - IJmuiden 3  14.30 u
S.C.W. 4 - Olympia.Haarl. 3  14.30 u
S.C.W. 5 - Pancratius 2  12.00 u
SCW 35+ - Badh.dorp 35+  14.30 u

Zondag 7 mei:
F.C.AALSMEER
Rijnland 1 - F.C.A. 1  14.00 u
Spaarnwoude 3 - F.C.A. 3  11.30 u
F.I.T. 5 - F.C.A. 4  13.30 u
Legm.vogels 5 - F.C.A. 6  12.00 u
R.K.D.E.S.
Bernardus 1 - RKDES 1  14.00 u
A.D.O ‘20 5 - RKDES 2  2.15 u
RKDES 4 - Legm.vogels 4  12.00 u
D.I.O.S. 4 - RKDES. 5  11.30 u

Zaterdagvoetbal Eerste Klasse A
FC Aalsmeer redt het niet 
in Volendam: 3-1
Aalsmeer - In Volendam heeft FC 
Aalsmeer geen succesvol gevolg 
kunnen geven aan de goede reeks 
in de derde periode. De Aalsmeer-
ders kregen met 3-1 klop. Door deze 
nederlaag is FC Aalsmeer nog niet 
definitief veilig. Maar de 6 punten 
voorsprong op de PD-plaats moet 
afdoende zijn met nog twee wed-
strijden op de rol.
In het vissersdorp waren beide ploe-
gen aan elkaar gewaagd. De thuis-
club wilde zich graag revanche-
ren voor de nederlaag in Aalsmeer, 
maar belangrijker: De derde plaats 
in bezit houden. Na een eerste half 
uur met weinig kansen over en weer 
was er plots een gretig Aalsmeers 
laatste kwartiertje. Het lichte over-
wicht werd brutaal omgezet in een 
0-1 voorsprong. Epi Kraemer vond 
met een hard geplaatst schot een 
gaatje achter Volendam-doelman 
Binken. Een fraaie treffer van de 
topscorer (8). Kort daarna leken de 
gasten hun slag te slaan met nog 
kansen voor Calvin Koster en Fer-
nando Pique. Maar een ruimere 
marge was wellicht iets te veel van 
het goede. De 0-1 bij rust was ge-
zien de kansenverhouding licht ver-
diend. Na de thee was het wachten 
op een Volendamse storm. En die 
kwam er. Binnen het kwartier zet-

te de thuisclub, gesteund door 250 
toeschouwers, de zaken recht. Met 
twee treffers in een tijdsbestek van 
5 minuten waren alle rollen omge-
draaid. De FC Aalsmeer-verdedi-
ging zag er bij beide treffers niet he-
lemaal okselfris uit. Na een uur her-
pakten de bezoekers zich en gingen 
vol overgave op zoek naar de ge-
lijkmaker. Invaller Mike van Eenen-
naam had pech met een schot bin-
nenkant kruising en Michal Kocon 
zag een prachtige kopgoal afge-
keurd wegens vermeend buitenspel. 
Het doelpunt bleek achteraf ten on-
rechte afgekeurd. Zuur derhalve 
voor de formatie van Cor van Garde-
ren. Diep in de extra tijd maakte de 
thuisclub nog de 3-1 uit een coun-
ter. Door dit verlies gaat Volendam 
op voor de nacompetitie en moet 
FC Aalsmeer toch nog met een half 
oog naar beneden kijken. De voor-
sprong van 6 punten op een nacom-
petitieplaats moet met het oog op 
het resterende programma echter 
meer dan voldoende zijn. Komen-
de zaterdag 6 mei krijgt de ploeg 
van Cor van Garderen Zwaluwen’30 
uit Hoorn op bezoek. Dit team moet 
winnen om de veilige haven in ieder 
geval in zicht te houden.
Arno Maarse
Foto: www.kicksfotos.nl

ZABO ronde 13 
in Proosdijhal

Kudelstaart - Zaterdagavond 6 mei 
wordt de ZABO zaalvoetbal compe-
titie voortgezet in de Proosdijhal aan 
de Edisonstraat. Speelronde 13 be-
gint om 19.00 uur met Amsec Pil-
ler tegen Atlas Lions. Om 19.45 uur 
speelt Koning Nieuwendijk tegen 
LEMO. Om 20.30 uur IBH Aalsmeer 
tegen Sportcafé de Midi’s en om 
21.15 uur Polonia Aalsmeer tegen 
Met & Co. 
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
12-33, Polonia Aalsmeer 12-31, At-
las Lions 12-18, Met & Co 12-16, 
IBH Aalsmeer 12-13, Koning Nieu-
wendijk 12-13, LEMO 12-9, Amsec 
Piller 12-8.
Wie de stand bestudeert ziet dat er 
twee titelkandidaten zijn. Sportca-
fé de Midi’s kan in ronde 13 theore-
tisch kampioen worden van de ZA-
BO. Dit scenario gaat alleen op als 
de Midi’s zelf wint en Polonia pun-
ten laat liggen. Valt er komende za-
terdag nog geen beslissing, dan 
volgt de ontknoping tijdens de slot-
ronde op zaterdag 27 mei. Publiek 
is van harte welkom. De toegang is 
gratis. 

je (onder begeleiding) al inschrijven. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 eu-
ro waarbij de organisatie hoopt dat 
je via sponsors extra geld inzamelt 
voor het Rode Kruis. Al het ingeza-
melde sponsorgeld wordt omgezet 
in loten voor de Sport Stars loterij, 
dus jouw sponsors maken als bonus 
ook nog eens kans op mooie prijzen. 
Inschrijven kan via de website van 
Sporters in Actie www.sportersinac-
tie.nl. Hier vind je ook alle informa-
tie over de andere Sport Stars voor-
rondes in West Nederland. Sport 
Stars dient nog een ander belang-
rijk doel, namelijk geld inzamelen 
voor het Nederlandse Rode Kruis. 
Het Rode Kruis is er voor iedereen 
die hulp nodig heeft. Bij noodsitua-
ties in Nederland en bij rampen en 
conflicten wereldwijd. Of het nu gaat 
om een tyfoon in Azië, geweld in Sy-
rië, opvang bij een brand in het ver-
zorgingshuis of een verstuikte en-
kel bij de Nijmeegse Vierdaagse. Al 
150 jaar is het Rode Kruis onlosma-
kelijk verbonden met de Nederland-
se samenleving. Voor Sporters in 
Actie reden genoeg om dit sportie-
ve evenement te organiseren en ook 
jou te vragen in actie te komen voor 
één van de belangrijkste hulporga-
nisaties ter wereld. Die net als an-
dere organisaties afhankelijk is van 
donaties van het publiek. Stichting 
Sporters in Actie organiseert sinds 
2012 sportieve evenementen ten 
bate van het goede doel. Marc Ag-
tersloot, voorzitter van Sporters in 
Actie: “Sporten is gezond en spor-
ten verbind mensen. Het is toch een 
geweldig dat je door deel te nemen 
aan zo’n leuk evenement als Sport 
Stars. Ook nog eens helpt geld in-
zamelen voor zo’n mooi doel als het 
Rode Kruis.”

Ouderensoos: 
Winst Guda

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. De spelers 
zoeken nog enkele jokeraars. Kla-
verjassen blijven natuurlijk ook wel-
kom. Kom eens gezellig meespelen 
of kom eerst kijken. Op woensdag 26 
april is Gerard de Wit eerste gewor-
den bij het jokeren met 157 punten. 
Op twee is Bets Teunen geëindigd 
met 297 punten en op drie Henny de 
Wit met 346 punten. Bij het klaver-
jassen was deze week Guda Kluin-
haar de beste met 4778 punten, ge-
volgd door Alie van Weerdenburg 
met 4743 punten en An Uiterwaal 
met 4734 punten. Loes Versteeg had 
bijna de poedelprijs, maar helaas, 
Marry Akse was met 4115 punten 
net iets lager in de totaal stand deze 
week. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Engeltje wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 10 mei 

vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het kaarten op 
26 april is gewonnen door Engeltje 
Jongkind met 5778 punten, gevolgd 
door Els Vergeer met 5365, Thea van 
Aalst met 5336 en Rudolf met 5161 
punten.



Foto’s: www.kicksfotos.nl

‘Oranje’ Koningsdag in Kudelstaart
Kudelstaart - Sinds enkele jaren 
wordt Koningsdag in Kudelstaart 
gevierd in en rond het Dorpshuis. 
Ook dit jaar was het hier al vroeg 
druk. In de ochtend mochten kin-
deren spulletjes verkopen op de 
vrijmarkt en hiervoor was de ani-
mo groot. Ook was er, gelukkig, 
veel publiek en hebben veel spel-
letjes, knuffels en snuisterijen 
een nieuwe eigenaar gekregen. 
Vanwege het aangekondigde 
koude en regenachtige weer was 

gekozen om het muzikale ver-
tier in de middag binnen aan te 
bieden. DJ Frits Heeren trakteer-
de op gezellige muziek en zanger 
Michael Agterberg verzorgde een 
optreden. Het veelal in oranje ge-
klede publiek kon de muziek wel 
waarderen. Er is volop gedanst. 
Voor de kinderen stonden buiten 
twee springkussens klaar en was 
er onder andere sjoelen. Het was 
weer een heel gezellige Konings-
dag in Kudelstaart.

‘Neerkijken’ op feest bij Vleghaar
Aalsmeer - Bij Vleghaar in de 
Chrysantenstraat wordt Ko-
ningsdag al vele jaren gevierd 
met een ‘eigen’ feestje voor alle 
klanten en belangstellenden. Ie-
der jaar lijkt het drukker te wor-
den en ook deze donderdag 27 
april mochten vele bezoekers 
welkom geheten worden. Dit 
maal was het feest niet alleen 
buiten. Vanwege de voorspelde 
regen en kou was gekozen om 

de muziek binnen op te bouwen. 
De dj’s Marco en Peter hebben 
er een gezellig feestje van weten 
te maken.Voor de kinderen ston-
den buiten twee springkussens 
klaar. Meerbode-fotograaf Kick 
Spaargaren zocht het voor een 
foto hoger op. Vanaf het dak van 
het naastgelegen studiocomplex 
keek hij neer op het Vleghaar-
feest. Het leverde een prachtig 
plaatje op.

Spelletjesmiddag Oranje Comité 
op Raadhuisplein: Superdruk!
Aalsmeer - Ook alweer vele ja-
ren een traditie, de spelletjesmid-
dag op Koningsdag op het Raad-
huisplein. Hard gewerkt hebben 
de bijna 50 vrijwilligers op woens-
dagavond en donderdag 27 april in 
de ochtend om alle attracties neer 
te zetten en op te bouwen. Er wa-
ren springkussens, een stormbaan, 
sumo worstelen, kartauto’s, tram-
polines en ook konden de kinderen 
weer proberen servies te raken met 
ballen gooien. Ieder jaar heel po-
pulair en dit keer stonden de jon-
gens en meisjes eveneens weer in 
de rij. De brandweer was ook aan-
wezig en heeft blije gezichten geto-
verd bij kinderen toen ze mochten 
blussen. Sowieso heel veel vrolijke 
gezichten. Wat een geweldig fes-
tijn was het weer en heel, heel druk. 

De kinderen hebben zich prima ver-
maakt en de ouders ook. Zij geno-
ten met een hapje en een drankje 
van alle gezelligheid. Het was weer 
top! De vrijwilligers verdienen een 
groot compliment. Top gedaan da-
mes, heren, jongens en meiden. Be-
dankt voor jullie geweldige inzet. 
Overigens hoopt initiatiefnemer Rob 
Severin van stichting Oranje Comi-
té Aalsmeer op zo’n tien vrijwilli-
gers meer volgend jaar. “Zestig zou 
mooi zijn”, liet hij in een reactie we-
ten. Vanwege iets te weinig vrijwilli-
gers zijn dit jaar twee attracties niet 
opgebouwd. Dus, onthou het alvast. 
Je inzet als vrijwilliger wordt geheid 
beloond met heel veel blije gezich-
ten en grote waardering en goede 
verzorging door het bestuur. Aan-
melden: info@aalsmeeroranje.nl.

Toch drukte op vrijmarkt Centrum
Aalsmeer - Het was best koud in 
de vroege ochtend van Koningsdag, 
toch was het gezellig druk tijdens 
de vrijmarkt in de Zijdstraat don-
derdag 27 april. Veel kinderen (en 
ouders) hadden de kou getrotseerd 
om hun spulletjes te gaan verko-
pen. Gelukkig voor al deze deel-
nemers was er voldoende publiek 

op de vrijmarkt afgekomen. Het 
was gezellig met een prima sfeer. 
En, ook belangrijk, volgens enke-
le deelnemers hadden ze een leu-
ke opbrengst! Overigens niet alleen 
met de verkoop van boeken, spelle-
tjes, knuffels en snuisterijen, maar 
ook onder andere met grabbelen en 
muziek maken.

Heel gezellige Koningsdag

St
.O

ranjecomité Aalsmeer

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!

• aalsmeer.nu
• aldert jongkind boeketten
• antenna aalsmeer
• banketbakkerij ab müller
• berghoef accountants & adviseurs
• biemond & van wijk mercedes benz
• brandweer aalsmeer
• bvb melle jongkind aalsmeer bv
• cafe bar joppe
• cafe vleghaar
• careca verhuur
• carpentier bouwplein aalsmeer
• coating group holland
• de jonge heertjes
• drukkerij cocu bv
• duif’s fl orist articles
• elektrotechnisch installatiebedrijf                                                                            
 p. hoekwater bv
• fi reball licht & geluid
• foto de boer
• gasa holland bv
• gavita nederland bv
• goemans tapijt
• heemhorst watersport
• henk kooijman sierbestrating
• jafrem verhuur
• jan van gent sloepen
• jongkind & de gooijer
• karel de boer transport
• keurslager kruyswijk
• kinderboerderij aalsmeer

• klaas bos verse vis
• klaver snacks joure
• koninklijke de vries scheepsbouw
• lasbedrijf van vliet
• levarht
• mazda donker
• mecenas
• meerlanden
• odie farms
• peter & marjan stokman
• profi le car & tyreservice abo
• quattro plant
• r & s jachttechniek
• raadschelders verzekeringen
• rabobank regio schiphol
• renault nieuwendijk
• ristorante pizzeria pasta vino
• robel trading telecom
• sparnaay juweliers
• stokkel installatie techniek
• the beach indoorsport 
 @ evenementencentrum
• tk kunststof puien
• ubink cactussen bv
• vase the world
• vta visser transport agencies
• westeinder tuinen
• wittebol wijn
• wooden classics harting
• zeilmakerij burggraaf & zn

 Wij 
bedanken
de onderstaande sponsors 

voor de onvergetelijke 
kindermiddag op ‘t Raadhuisplein
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Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

WWW.AALSMEER.NL/MINIMA

Aalsmeerpas
Met de Aalsmeerpas kunnen Aalsmeerders 
met een laag inkomen gebruik maken 
van voordelen en vaste kortingen 
bij landelijke, regionale en lokale 
aanbieders in de sport-, cultuur-, 
en amusementssector. Het is een 
kortingspas voor allerlei culturele 
en sociale activiteiten in Aalsmeer, 
Amstelveen en omstreken. Voorbeelden 
hiervan zijn een rondvaart, musea en 
bioscopen. Komt u in aanmerking voor de 
Aalsmeerpas? Heeft u een laag inkomen 
of een uitkering? Dan komen u en uw 
inwonende kinderen tot 18 jaar mogelijk 
in aanmerking voor de Aalsmeerpas. 

Heeft u al een pas. Het is dan goed om 
uw pas te laten registreren. U krijgt 
dan de nieuwsbrief met de laatste 
aanbiedingen. U heeft dan ook toegang 
tot uw kortingscode waarmee u korting 
krijgt op entreetickets voor dierentuinen, 
attractieparken, sauna en bioscoop.

Meer informatie over de voorwaarden om 
in aanmerking te komen en hoe u de pas 
kunt aanvragen is te vinden op: 
www.aalsmeerpas.nl.

Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg:

“De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk 
dat inwoners met een laag inkomen kunnen 
meedoen in de maatschappij. Daarom is op 
1 oktober 2016 de Aalsmeerpas gelanceerd. 
Ook zijn er tal van andere voorzieningen waar 
inwoners met een laag inkomen gebruik van 
kunnen maken. Ook voor de jeugd zijn er tal van 
regelingen en fondsen. Maak hier gebruik van.”

Individuele 
inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is een 
jaarlijkse bijdrage voor inwoners die 
langdurig rond moeten komen van een 
laag inkomen. Heeft u minstens drie jaar 
een laag inkomen? Dan kunt u wellicht 
in aanmerking komen voor de individuele 
inkomenstoeslag.

Declaratiefonds ouderen
Bent u ouder dan 65 jaar en is 
rondkomen van een laag inkomen soms 
moeilijk? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor een vergoeding uit het 
Declaratiefonds ouderen. Ouderen 
moeten mee kunnen doen. Om 
deelname aan sociale activiteiten 
te stimuleren kunt u een bijdrage 
aanvragen uit het Declaratiefonds 
ouderen voor bijvoorbeeld lidmaatschap 
van een vereniging

Bijzondere bijstand
Heeft u een laag besteedbaar inkomen 
en komt u onverwachts voor bijzondere 
uitgaven te staan? Dan kunt u misschien 
in aanmerking komen voor bijzondere 
bijstand. Dit geldt voor bijzondere, 
noodzakelijke kosten zoals bijvoorbeeld 
kosten van rechtsbijstand of bij stapeling 
van zorgkosten

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen
Bent u niet in staat uw belastingaanslag 
te betalen? In bepaalde situaties kunt 
u kwijtschelding aanvragen. Vanaf 1 
januari 2013 voert Gemeentebelastingen 
Amstelland de belastingheffi ng en WOZ uit 
voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
Heeft u een inkomen rond bijstands-
niveau en kan u de rekening (aanslag) 
niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding 
aanvragen. Kwijtschelding kan 
alleen worden aangevraagd voor 
Hondenbelasting en Afvalstoffenheffi ng. 

Regeling tegemoetkoming 
hoge zorgkosten
De gemeente Aalsmeer geeft een jaar-
lijkse bijdrage aan inwoners met hoge 
zorgkosten en een laag inkomen. Heeft 
u een laag inkomen en hoge zorgkosten? 
U komt mogelijk in aanmerking voor de 
jaarlijkse tegemoetkoming vanuit de rege-
ling tegemoetkoming hoge zorgkosten. 

Ziektekostenverzekering 
chronisch zieken en 
gehandicapten
Heeft een laag inkomen en hoge 
zorgkosten dan kunt u ook overwegen 
mee te doen aan de collectieve 
ziektekostenverzekering voor chronisch 
zieken en gehandicapten bij Zorg 
en Zekerheid of Zilveren Kruis. De 
basisverzekering, in combinatie met een 
aanvullende verzekering, garandeert 
een zo compleet mogelijke dekking van 
allerlei medische kosten. 

Ziektekostenverzekering 
minima met korting
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt 
u via de gemeente een collectieve 
ziektekostenverzekering afsluiten bij 
Zorg en Zekerheid of Zilveren Kruis: 
naast een basisverzekering kunt u 
kiezen uit verschillende aanvullende 
verzekeringen speciaal voor inwoners 
met een laag inkomen. U krijgt een 
korting en de gemeente levert per 
aanvullende verzekering een bijdrage 
in de kosten. 

Stichting Urgente 
Noden Aalsmeer
Het doel van de Stichting Urgente 
Noden Aalsmeer (SUNA) is om 
inwoners in Aalsmeer en Kudelstaart 
te steunen die, ondanks alle 
wettelijke regelingen, tussen wal 
en schip dreigen te raken. Komt 
een hulpverlener een situatie tegen 
waarin snel hulp nodig is en andere 
voorzieningen ontbreken, dan kan de 
hulpverlener contact opnemen met de 
gemeente Aalsmeer. Op de website 
www.urgentenodenaalsmeer.nl staat 
meer informatie over de stichting.

Ook voorzieningen voor 
jongeren
Speciaal voor kinderen heeft de 
gemeente als doel gelijke kansen te 
bieden om talenten te ontplooien 
en zich fysiek, mentaal en sociaal 
optimaal te ontwikkelen. Zo zijn er 
het Declaratiefonds jongeren, het 
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer en het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Nieuw is 
dat vanaf 1 mei 2017 kinderen van 
ouders met een laag inkomen en 
een klein vermogen gratis hun 
zwemdiploma A kunnen halen.

Hoe kan ik 
voorzieningen 
aanvragen?
Via de site www.aalsmeer.nl/minima 
kunt u kijken welke voorzieningen 
er zijn en hoe u ze kunt aanvragen. 
Ook kunt u contact opnemen met het 
Sociaal loket.

Openingstijden Sociaal loket
Bij het Sociaal loket kunt u terecht 
voor alle vragen over wonen, 
welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening en jeugdhulp.

Openingstijden Sociaal loket

Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag
8.30 tot 12.00 uur

Woensdag
13.00 tot 16.30 uur

Telefonisch spreekuur Sociaal loket

Maandag t/m donderdag
08.30 tot 17.00 uur

Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
U kunt het Sociaal loket telefonisch 
bereiken via (0297) 38 75 75 of het 
verkorte nummer 140297.

E-mail
U kunt een e-mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl

Schuldhulpverlening
Schulden ontstaan soms snel, 
bijvoorbeeld als u uw baan kwijtraakt 
en/of moet rondkomen van een lager 
inkomen dan u gewend bent. Of u heeft 
uw huis met verlies moeten verkopen, 
bijvoorbeeld door echtscheiding. 
Misschien bent u het overzicht op uw 
fi nanciën kwijtgeraakt en wilt u het 
liefst geen post meer openen. Helaas 
zijn de gevolgen dan bijna niet meer 
te overzien en stapelen de problemen 
zich op. Aanmaningen, deurwaarders, 
huurachterstand, afsluiting gas, telefoon; 
het hoeft niet zover te komen. Wilt u 
hulp van de gemeente? Neem voor een 
eerste gesprek contact op met het 
Sociaal loket.

Heeft u een laag inkomen? 
Lees hier alles over de voorzieningen voor minima

 

Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

WWW.AALSMEER.NL/MINIMA

Aalsmeerpas
Met de Aalsmeerpas kunnen Aalsmeerders 
met een laag inkomen gebruik maken 
van voordelen en vaste kortingen 
bij landelijke, regionale en lokale 
aanbieders in de sport-, cultuur-, 
en amusementssector. Het is een 
kortingspas voor allerlei culturele 
en sociale activiteiten in Aalsmeer, 
Amstelveen en omstreken. Voorbeelden 
hiervan zijn een rondvaart, musea en 
bioscopen. Komt u in aanmerking voor de 
Aalsmeerpas? Heeft u een laag inkomen 
of een uitkering? Dan komen u en uw 
inwonende kinderen tot 18 jaar mogelijk 
in aanmerking voor de Aalsmeerpas. 

Heeft u al een pas. Het is dan goed om 
uw pas te laten registreren. U krijgt 
dan de nieuwsbrief met de laatste 
aanbiedingen. U heeft dan ook toegang 
tot uw kortingscode waarmee u korting 
krijgt op entreetickets voor dierentuinen, 
attractieparken, sauna en bioscoop.

Meer informatie over de voorwaarden om 
in aanmerking te komen en hoe u de pas 
kunt aanvragen is te vinden op: 
www.aalsmeerpas.nl.

Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg:

“De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk 
dat inwoners met een laag inkomen kunnen 
meedoen in de maatschappij. Daarom is op 
1 oktober 2016 de Aalsmeerpas gelanceerd. 
Ook zijn er tal van andere voorzieningen waar 
inwoners met een laag inkomen gebruik van 
kunnen maken. Ook voor de jeugd zijn er tal van 
regelingen en fondsen. Maak hier gebruik van.”

Individuele 
inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is een 
jaarlijkse bijdrage voor inwoners die 
langdurig rond moeten komen van een 
laag inkomen. Heeft u minstens drie jaar 
een laag inkomen? Dan kunt u wellicht 
in aanmerking komen voor de individuele 
inkomenstoeslag.

Declaratiefonds ouderen
Bent u ouder dan 65 jaar en is 
rondkomen van een laag inkomen soms 
moeilijk? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor een vergoeding uit het 
Declaratiefonds ouderen. Ouderen 
moeten mee kunnen doen. Om 
deelname aan sociale activiteiten 
te stimuleren kunt u een bijdrage 
aanvragen uit het Declaratiefonds 
ouderen voor bijvoorbeeld lidmaatschap 
van een vereniging

Bijzondere bijstand
Heeft u een laag besteedbaar inkomen 
en komt u onverwachts voor bijzondere 
uitgaven te staan? Dan kunt u misschien 
in aanmerking komen voor bijzondere 
bijstand. Dit geldt voor bijzondere, 
noodzakelijke kosten zoals bijvoorbeeld 
kosten van rechtsbijstand of bij stapeling 
van zorgkosten

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen
Bent u niet in staat uw belastingaanslag 
te betalen? In bepaalde situaties kunt 
u kwijtschelding aanvragen. Vanaf 1 
januari 2013 voert Gemeentebelastingen 
Amstelland de belastingheffi ng en WOZ uit 
voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
Heeft u een inkomen rond bijstands-
niveau en kan u de rekening (aanslag) 
niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding 
aanvragen. Kwijtschelding kan 
alleen worden aangevraagd voor 
Hondenbelasting en Afvalstoffenheffi ng. 

Regeling tegemoetkoming 
hoge zorgkosten
De gemeente Aalsmeer geeft een jaar-
lijkse bijdrage aan inwoners met hoge 
zorgkosten en een laag inkomen. Heeft 
u een laag inkomen en hoge zorgkosten? 
U komt mogelijk in aanmerking voor de 
jaarlijkse tegemoetkoming vanuit de rege-
ling tegemoetkoming hoge zorgkosten. 

Ziektekostenverzekering 
chronisch zieken en 
gehandicapten
Heeft een laag inkomen en hoge 
zorgkosten dan kunt u ook overwegen 
mee te doen aan de collectieve 
ziektekostenverzekering voor chronisch 
zieken en gehandicapten bij Zorg 
en Zekerheid of Zilveren Kruis. De 
basisverzekering, in combinatie met een 
aanvullende verzekering, garandeert 
een zo compleet mogelijke dekking van 
allerlei medische kosten. 

Ziektekostenverzekering 
minima met korting
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt 
u via de gemeente een collectieve 
ziektekostenverzekering afsluiten bij 
Zorg en Zekerheid of Zilveren Kruis: 
naast een basisverzekering kunt u 
kiezen uit verschillende aanvullende 
verzekeringen speciaal voor inwoners 
met een laag inkomen. U krijgt een 
korting en de gemeente levert per 
aanvullende verzekering een bijdrage 
in de kosten. 

Stichting Urgente 
Noden Aalsmeer
Het doel van de Stichting Urgente 
Noden Aalsmeer (SUNA) is om 
inwoners in Aalsmeer en Kudelstaart 
te steunen die, ondanks alle 
wettelijke regelingen, tussen wal 
en schip dreigen te raken. Komt 
een hulpverlener een situatie tegen 
waarin snel hulp nodig is en andere 
voorzieningen ontbreken, dan kan de 
hulpverlener contact opnemen met de 
gemeente Aalsmeer. Op de website 
www.urgentenodenaalsmeer.nl staat 
meer informatie over de stichting.

Ook voorzieningen voor 
jongeren
Speciaal voor kinderen heeft de 
gemeente als doel gelijke kansen te 
bieden om talenten te ontplooien 
en zich fysiek, mentaal en sociaal 
optimaal te ontwikkelen. Zo zijn er 
het Declaratiefonds jongeren, het 
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer en het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Nieuw is 
dat vanaf 1 mei 2017 kinderen van 
ouders met een laag inkomen en 
een klein vermogen gratis hun 
zwemdiploma A kunnen halen.

Hoe kan ik 
voorzieningen 
aanvragen?
Via de site www.aalsmeer.nl/minima 
kunt u kijken welke voorzieningen 
er zijn en hoe u ze kunt aanvragen. 
Ook kunt u contact opnemen met het 
Sociaal loket.

Openingstijden Sociaal loket
Bij het Sociaal loket kunt u terecht 
voor alle vragen over wonen, 
welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening en jeugdhulp.

Openingstijden Sociaal loket

Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag
8.30 tot 12.00 uur

Woensdag
13.00 tot 16.30 uur

Telefonisch spreekuur Sociaal loket

Maandag t/m donderdag
08.30 tot 17.00 uur

Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
U kunt het Sociaal loket telefonisch 
bereiken via (0297) 38 75 75 of het 
verkorte nummer 140297.

E-mail
U kunt een e-mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl

Schuldhulpverlening
Schulden ontstaan soms snel, 
bijvoorbeeld als u uw baan kwijtraakt 
en/of moet rondkomen van een lager 
inkomen dan u gewend bent. Of u heeft 
uw huis met verlies moeten verkopen, 
bijvoorbeeld door echtscheiding. 
Misschien bent u het overzicht op uw 
fi nanciën kwijtgeraakt en wilt u het 
liefst geen post meer openen. Helaas 
zijn de gevolgen dan bijna niet meer 
te overzien en stapelen de problemen 
zich op. Aanmaningen, deurwaarders, 
huurachterstand, afsluiting gas, telefoon; 
het hoeft niet zover te komen. Wilt u 
hulp van de gemeente? Neem voor een 
eerste gesprek contact op met het 
Sociaal loket.

Heeft u een laag inkomen? 
Lees hier alles over de voorzieningen voor minima
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Vrijdag in Dorpshuis Kudelstaart
Weer darten bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Na een radiostil-
te van drie weken gaat de dart-
club Poel’s Eye morgen, vrijdag 5 
mei, weer van start. Voor de dar-
ters in Aalsmeer en omgeving is het 
dus een extra Bevrijdingsdag. Ieder-
een, van jong tot oud, man of vrouw, 
is van harte welkom. Met het unie-
ke vier niveau systeem komt elk ni-
veau, van ‘professioneel’ tot recrea-
tief, aan zijn/haar trekken. Voor de 
regelmatige bezoekers is de stand 
(mogelijk) een extra reden om te 
komen. Over vijftien speelavonden 
wordt een stand opgemaakt, en met 
nog maar twee speelavonden voor 
de boeg nadert het seizoen zijn ont-
knoping. De kampioenstrijd is gere-
duceerd tot een strijd tussen twee 
personen. Tibor Hogervorst heeft 
een voorsprong van maar liefst elf 
punten op Erik Jan Geelkerken. 
Aangezien er op een speelavond 23 
punten zijn te verdienen (dit is dan 
inclusief drie punten voor de hoog-
ste uitgooi van de avond) is Erik Jan 
echter nog niet kansloos, zeker niet 
gezien het feit dat hij dit seizoen al 
twee speelavonden won. Moreno 
Blom, huidig kampioen Wiliam Hu-
nitetu en Bak strijden om de overi-
ge, laagste podiumtrede, zij schelen 
onderling steeds slechts één punt. 
Bij de Poel’s Eye wordt echter de 
gehele Top Tien gehuldigd, daar zijn 
zij wel zo goed als zeker van verze-
kerd, net als Remco Maarse, Nick 
Dekker en Tjitte Miedema. De strijd 
om de laatste twee Top Tien plaat-
sen is echter nog wel spannend. 
Gilbert van Eijk, Ronald Baars, Huib 
Gootjes, Martin Bax en Kilian Broe-
ren maken allemaal nog aanspraak 
op deze huldigingpositie. 

Degene met het hoogste gemiddel-
de staat echter niet in de Top Tien. 
Lars Plaisier kwam dit seizoen tot 
nu toe (slechts) vier keer en won ui-
terst knap maar liefst drie keer. Om 
in de Top Tien te eindigen is ech-
ter een frequentere deelname nood-
zakelijk, zoals bijvoorbeeld die an-
dere jeugdige talent (Moreno) laat 
zien (slechts één keer afwezig). Op 
de website www.poelseye.nl. is aller-
lei informatie over de dartclub Poel’s 
Eye terug te vinden. De volgende 
speelavond is dus morgen, vrijdag 
5 mei, met hopelijk weer veel nieu-
we dart liefhebbers in het Dorps-
huis. Vier nieuwe ronden, vier nieu-
we kansen. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
De Poel’s Eye heeft een zogenaamd 
open deuren beleid; lidmaatschap of 
van te voren opgeven is niet nodig.

Toptalenten Moreno (links, derde in 
de stand) en Lars (hoogste gemid-
delde).

Rijsenhout Run: Hardlopen 
voor het goede doel
Rijsenhout - De Rijsenhout Run is 
dit jaar op zondag 21 mei en de in-
schrijving is geopend! Voor kinderen 
tot twaalf jaar is er een sponsorloop 
van 1,5 kilometer, iedereen ouder 
dan twaalf jaar kan kiezen voor de 5 
of 10 kilometer. Ook tijdens de vier-
de editie van de Rijsenhout Run ko-
men deelnemers letterlijk en figuur-
lijk in beweging. Hardlopen én een 
steentje bijdragen aan het goede 
doel. De opbrengst van de Run gaat 
dit jaar naar Hulphondenschool de 
Click, een unieke hulphondenschool 
die mensen met een beperking een 
teamtrainingsprogramma op maat 
aanbiedt. Hierbij wordt de hulphond 
in de eigen thuissituatie opgeleid. 

Sponsorloop
Deelnemers tot 12 jaar halen geld 
op met een sponsorloop over 1,5 ki-
lometer. Sponsoren bieden een vast 

bedrag voor de gehele afstand. De 
sponsorformulieren worden in Rij-
senhout op school uitgedeeld en 
zijn verkrijgbaar bij de supermarkt 
in Rijsenhout. De sponsorloop start 
om 10.15 uur. De start van de 5 kilo-
meter is om 11.00 uur en de deelne-
mers aan de 10 kilometer loop mo-
gen om 12.00 uur vertrekken. Deel-
name voor laatste twee genoemde 
lopen is 5 euro. De inschrijfkosten 
betaal je contant op de dag van de 
Run. Inschrijven kan via www.sport-
servicehaarlemmermeer.nl, Mee-
doen kan ook door het inschrijffor-
mulier in te leveren bij de Coop in 
Rijsenhout. Wees er snel bij, zodat 
je zeker bent van een plek!
Neem voor meer informatie contact 
op met Paula de Wit van Sportser-
vice Haarlemmermeer, via pdewit@
sportservicehaarlemmermeer.nl of 
bel 023–5575937.

Jordy op kop tijdens de Wim Hendriks Trofee. Bron: www.sportfoto.nl.

Wielrennen
Jordy Buskermolen derde 
op Koningsdag
Aalsmeer - Op Koningsdag wordt 
elk jaar de Grote ronde van ’s Gra-
vendeel verreden. Deze zware wed-
strijd staat bekend bij de rijders als 
één van de weinige criteriums over 
100 kilometer (de meeste criteriums 
gaan over 80 kilometer). De wed-
strijd gaat over 61 ronden over gro-
tendeels klinkers en in elke ronde zit 
2 keer een korte klim die de renners 
aan het einde van de wedstrijd flink 
in de benen gaan voelen. Ook dit 
jaar staat er een sterk deelnemers-
veld aan het vertrek, dus het belooft 
een mooie wedstrijd te worden.
Al na drie ronden vertrekt een kop-
groep van drie renners uit het pelo-
ton. De voorsprong loopt op van 10 
seconden op tot een maximale mar-
ge van ruim 40 seconden. Swabo-
renner Jordy Buskermolen voelt zich 
sterk en houdt zich in tot het laatste 
deel van de koers. Met nog 15 ron-
den te gaan valt het peloton uiteen 
en demarreert Jordy met zijn ploeg-
maat Sjors Handgraaf en Neder-
lands kampioen Robin Wennekes in 
zijn wiel. De drie achtervolgers zijn 
nog relatief fit en rijden in 5 rond-
jes het gat dicht naar de kopgroep. 
De laatste ronden is een spervuur 
van demarrages, maar niemand 
van de kopgroep van zes lukt het 
om zich van de rest van de groep 
los te maken. In de eindsprint blijkt 
Robin Wennekes zijn Nederland-
se titel waar te maken met een eer-
ste plaats, gevolgd door Westlander 
Nick van der Meer en Jordy op een 
zeer knappe derde plaats.
Zondag 30 april stond Jordy na-

mens het Swabo Cyclingteam opge-
steld voor de klassieker ‘Wim Hen-
driks Trofee’. Deze Zeeuwse klas-
sieker met start en finish in Koe-
wacht gaat over een afstand van 
165 kilometer en geldt als één van 
de zwaarste wedstrijden voor de eli-
te zonder contract. Vanaf de start 
wordt het tempo direct opgevoerd 
tot boven de 65 kilometer per uur, 
met de wind in de rug. Jordy weet 
zich redelijk eenvoudig in het voor-
ste deel van het ruim 200 man tel-
lende peloton te handhaven. Ken-
merkend voor deze Zeeuwse klas-
sieker is natuurlijk de wind, die aan-
trekt tot windkracht 5 en de zwa-
re stukken over de kasseien. Hal-
verwege de koers zit Jordy met drie 
ploegmaten in de eerste groep van 
dertig renners. Bij een tempover-
snelling rijdt een groep weg met 
daarin ploegmaat Sjors Handgraaf. 
In de voorlaatste plaatselijke ronde 
van 14 kilometer slaagt Jordy erin 
om met vier andere renners de ach-
tervolging op de kopgroep in te zet-
ten. Zij rijden hard door, waardoor 
de voorsprong van de kopgroep 
slinkt van 1:20 naar slechts 20 se-
conden. Uiteindelijk weten de ach-
tervolgers de achttallige kopgroep 
niet meer te achterhalen. De over-
winning gaat naar Jasper Schou-
ten met Swabo-renner Sjors Hand-
graaf op een verdienstelijke derde 
plaats. In de laatste kilometer voor 
de finish rijdt Jordy weg uit de ach-
tervolgende groep en eindigt op een 
nette negende plaats in deze lood-
zware wedstrijd.

Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal 
FIQAS Aalsmeer mist finale
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer zijn er niet in geslaagd de 
finale om het landskampioenschap 
te halen. Werd er vorige week thuis 
nog met 23-21 van Volendam ge-
wonnen, zaterdag 29 april kwamen 
de mannen net een paar doelpunten 
tekort. Kansen waren er overigens 
wel voor de Aalsmeerders, maar of 
het nu door de spanning kwam of 
het kabaal in de Volendamse sport-
hal, er werd deze avond (te) veel ge-
mist. Zo waren er alleen al vier straf-
worpen die er niet in gingen door-
dat ze of naast werden geschoten 
of werden gestopt. Vanaf het begin 
was ook meteen duidelijk dat Volen-
dam zich niet zo makkelijk bij een 
uitschakeling zou neerleggen. 
Er werd fel gestreden en dus ook 
fel fysiek verdedigd. Het leverde de 
thuisploeg meteen een voorsprong 
op: 4-1. Hierna kwam FIQAS wat 
beter in de wedstrijd en kon via top-
scorer Remco van Dam (uiteinde-
lijk goed voor 10 doelpunten), Ke-
vin Hooijman en Samir Benghanem 
terugkomen tot 5-4 en even later 
6-5. De eerste helft was toen halver-
wege. In de fase die volgde zat het 
even niet mee: Van Dam werd ge-
vloerd, een doelpunt van Hooijman 
werd afgekeurd wegens tijdspel en 
Michael Kamsteeg werd in de break 
uit balans gebracht. Maar ook Hut-
tinga deelde uit en incasseerde een 
strafworp: 7-5 en in een rebound 
maakte Volendam vlak daarna ook 
nog de 8-5 voordat Van Dam weer 
iets terug kon doen: 8-6. In de vol-
gende vijf minuten werd de wed-
strijd eigenlijk al beslist. Want waar 
FIQAS Aalsmeer balverlies leed en 
kansen miste, schoten de Volen-

dammers wel met scherp en maak-
ten er 12-6 van. Met name de lange 
schutter Beemsterboer was lastig af 
te stoppen. In de slotfase scoorden 
beide teams nog twee keer en zo 
gingen de ploegen rusten bij 14-8. 
Na de pauze bleef de marge in eer-
ste instantie rond de zes: 15-9, 16-
10, 17-11 en 19-13. Op dat moment 
kreeg FIQAS te maken met een tijd-
straf en Volendam profiteerde: 21-
13. Het verschil liep zelfs op tot tien 
(23-13) en met nog dertien minuten 
op de klok werd al duidelijk dat het 
nu wel heel erg moeilijk, zo niet on-
mogelijk zou worden om de finale 
nog te halen. 
Toch gaven de FIQAS mannen niet 
op en knokten zich in de slotfase 
iets terug. Ouderland gaf Beemster-
boer persoonlijke dekking en dat 
haalde de angel uit de Volendam-
se aanval. Tegelijkertijd zorgden Van 
Dam, Bottinga en Ouderland zelf er-
voor dat het verschil terug liep: 24-
18. Er was wat pech bij een schot 
vanaf de rechterkant, maar even la-
ter gaven Bottinga, Wai Wong en 
Rodrigo Huttinga de Aalsmeerders 
weer hoop: 25-21. Met nog zo’n 
twee minuten op de klok zou het 
nog kunnen… Maar die hoop werd 
de bodem ingeslagen door de 26e 
goal van Volendam. De resterende 
zeventig seconden waren te kort. 
Eindstand: 26-21. En zo mag Volen-
dam het nu in de finale gaan opne-
men tegen Lions. Deze ploeg wist 
zaterdag nipt te winnen van JMS/
Hurry Up met 30-29. 
FIQAS Aalsmeer bleef zitten met 
een stevige kater, maar kan zich nu 
wel volledig richten op de bekerfi-
nale op 25 mei in Almere. 

Handbal
Jongens B van FIQAS 
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 29 april speel-
de het NK voor B-jeugd zich af in de 
Sporthallen Zuid in Amsterdam. Na-
dat een week eerder de jongens C-
jeugd van FIQAS Aalsmeer al Ne-
derlands Kampioen waren gewor-
den, was iedereen benieuwd of de 
B-lichting dit kunststukje zou kun-
nen evenaren. Na een aangepaste 
trainingsweek (mede door Konings-
dag) arriveerde het team om 9.00 
uur in de sporthal. Alle spelers wa-
ren wat gespannen en dat werd dui-
delijk toen de eerste wedstrijd tegen 
Hellas startte. Hellas bleek, net als 
in de competitie, een gelijkwaardi-
ge tegenstander. Na een 5-2 achter-
stand knokte het team van René van 
Vuren zich terug tot een ruststand 
van 6-6. In de rust werden de nodi-
ge aanwijzingen gegeven en in de 
tweede helft bleek de spanning weg 
te zijn. Ondanks het verweer van de 
Hellenen bleek Aalsmeer een ma-
tje te groot, waardoor Aalsmeer de 
eerste wedstrijd verdiend won met 
15-11. Na een uurtje wachten kon 
het publiek zich opmaken voor de 
wedstrijd tegen Oliveo. Zij verloren 
hun eerste wedstrijd tegen Snel-
wiek met 22-21, dus zij dienden 
te winnen om nog door te kunnen 
gaan. Al snel bleek dat er een groot 
krachtsverschil was ten voordele 
van Aalsmeer, dus werd er door ge-
wisseld om iedereen te laten spelen. 
Na een ruststand van 12-5 werd de 
eindstand 21-15, waardoor FIQAS 
Aalsmeer al met één been in de 
halve finale stond. De derde wed-
strijd (en laatste in de poule) was 
tegen Snelwiek, de ploeg uit Rot-
terdam die als eerste van de ande-
re jeugddivisie was geëindigd. Een 
nieuw team met een aantal goede 
spelers. Dit bleek in de eerste, maar 
ook in de tweede helft. Na een rust-
stand van 14-9 liep Aalsmeer nog 
uit naar 17-11, maar na wat door 
wisselen kwam Snelwiek keurig te-
rug tot 24-22. Dat betekende dat FI-
QAS Aalsmeer eerste in de poule 
was geworden, Hellas tweede, Snel-
wiek derde en Oliveo vierde. In de 
andere poule werd Tachos (Waal-
wijk) eerste, gevolgd door DWS uit 
Schiedam, Hercules (op doelsal-
do derde in plaats van tweede) en 
WHC uit Den Haag vierde.
De kruisfinale speelde Aalsmeer om 
15.05 uur tegen DWS, een talentvol-
le lichting bij de Schiedamse ver-
eniging. Met veel toeschouwers uit 
Schiedam én uit Aalsmeer startte de 
wedstrijd. Aalsmeer was ondertus-
sen aardig op stoom gekomen en 
walste in de eerste helft over DWS 
heen. Bij rust was de stand 14-7 en 
de finale gloorde. Het bleef hard 
werken, maar het harde en vele trai-
nen onder leiding van Wai Wong 
begon zich nu uit te betalen. De 

eindstand werd 25-16 in het voor-
deel van FIQAS Aalsmeer, waardoor 
de finale bereikt werd. De ande-
re kruisfinale werd gewonnen door 
Tachos, waardoor de finale om 17.00 
tussen FIQAS Aalsmeer en Tachos 
ging. Eerst werd de damesfinale 
gespeeld tussen het verrassende B 
team van ZAP (Breezand) en VOC 
uit Amsterdam. Na een spectaculair 
slot stapte ZAP als winnaar met 1 
punt verschil van het veld, gescoord 
in de laatste 30 seconden. Na het 
warmlopen startte de wedstrijd van 
de Aalsmeerse jongens, onder toe-
ziend oog van heel veel publiek en 
lawaai. De vele toeters, aangeleverd 
door voorzitter Mike, werden conti-
nu gebruikt en ontstond er een heu-
se finalewedstrijd, mede door het 
scoreverloop. Bij Tachos loopt een 
aantal talentvolle handballers rond 
en dat zorgde voor een spannen-
de eerste helft. Don was al een paar 
keer hardhandig op de vloer gestui-
terd, een paar open kansen werden 
gemist, mede door het uitstekende 
keeperswerk bij Tachos en de bei-
de verdedigingen stonden goed. 
Bij rust was de stand dan ook 6-6, 
dus het kon nog beide kanten op. 
René en Tinca hadden maar wei-
nig woorden in de rust nodig, dus 
ze stonden al snel weer klaar voor 
de tweede helft. Aalsmeer scoorde 
de 7-6 en vanaf dat moment ging 
de score gelijk op tot aan 3 minu-
ten voor tijd! Via 10-9 (na 6 minu-
ten) werd het 12-11 met nog 3 mi-
nuten te spelen. Het kon nog steeds 
twee kanten op, maar Tachos miste 
de aansluitingstreffen, waarna Paul 
en Niko de belangrijke 13e en 14e 
treffers maakten. In de laatste mi-
nuut werd de 15-11 door Koen ge-
scoord, waardoor de jongens B van 
FIQAS Aalsmeer definitief Neder-
lands kampioen werden! 

A jongens FIQAS naar NK
De jongens A van FIQAS Aalsmeer 
hebben zich geplaatst voor het NK 
zaalhandbal voor A-jeugd dat aan-
staande zaterdag 6 mei gespeeld 
wordt in de sporthallen Zuid in Am-
sterdam. FIQAS is ingedeeld in pou-
le A, samen met Swift Arnhem, E&O 
en Sittardia. In poule B strijden Red-
Rag/Tachos, Hellas, Snelwiek en 
Quintus met elkaar om een finale-
plaats. De Aalsmeerse jongens spe-
len om 10.05 uur tegen Sittardia, 
om 11.45 uur tegen E&O en komen 
om 13.25 uur uit tegen Swift Arn-
hem. Daarna volgen om 15.05 uur 
de kruisfinales en tot slot om 16.55 
uur de finales. De wedstrijden duren 
allemaal twee keer 15 minuten. Na-
tuurlijk wordt gehoopt dat de jon-
gens A net zulke mooie resultaten 
zullen boeken als hun clubgenoten 
van de C- en B-jeugd. 

Ritmische Gymnastiek
Vijf gymnastes SV Omnia 
naar landelijke finale
Aalsmeer - Op zaterdag 22 april 
ontving de productgroep ritmische 
gymnastiek van SV Omnia 2000 in 
eigen huis de gymnastes uit het dis-
trict voor alweer hun vierde en laat-
ste plaatsingswedstrijd. In een fees-
telijk aangeklede Bloemhof begon 
de dag vroeg voor de gymnastes 
van het C-niveau. Naast individue-
le finaleplaatsen stonden ook fina-
leplaatsen voor duo’s op het spel. In 
de ochtend waren de jongste cate-
gorieën aan de beurt. De wedstrij-

den voor de pre junioren, benjamins 
en de duo’s benjamins en pre junio-
ren gingen achter elkaar door. Noa 
Spaargaren moest met haar hoepel-
oefening de spits afbijten. Vervol-
gens waren de benjamins Evita Kar-
lin, Sam Bergsma, Oana Huisman en 
Sanne de Vries aan de beurt met hun 
hoepeloefening. Tussendoor was er 
nog de wedstrijd mini’s groep, waar 
SV Omnia niet aan meedeed. Wel 
waren er duo’s die hun oefening 
nog moesten laten zien. Sam Bergs-
ma en Amélie Wilderdijk, Evita Kar-
lin en Sanne de Vries en Sanne nog 
een keer met Oana Huisman vorm-
den de drie duo’s. Aangemoedigd 
door hun clubgenoten probeerden 
ze allemaal om hun beste oefening 
te laten zien. Is het al ingewikkeld 
om het materiaal in je eentje onder 
controle te houden, bij de duo-oe-
fening is dat nog lastiger. Maar alle 
meisjes konden met trots terugblik-
ken op deze ochtend en op alle an-
dere wedstrijden. Net voor de lunch 
was de prijsuitreiking, dus de meis-
jes hoefden niet langer in spanning 
te blijven zitten. Bij de pre junioren 
vond Noa Spaargaren zichzelf te-

rug op een keurige 12e plaats. Bij 
de benjamins was er zelfs een po-
diumplaats. Evita Karlin mocht op 
het derde treetje plaatsnemen om 
een medaille in ontvangst te nemen. 
Sam Bergsma eindigde net buiten 
de top tien op plaats 11, Oana Huis-
man werd 12e en Sanne de Vries 
15e. Een heel seizoen hard gewerkt, 
goed gedaan. Tussendoor lieten de 
mini’s, benjamins, pre junioren en 
junioren nog een leuke en ontspan-
nen demonstratie zien, eindigend 
met de duimen omhoog.
Na de lunch waren de junioren en 
senioren aan de beurt, zowel indivi-
dueel als in duo’s. Voor de junioren 
kwamen Noa van der Laan, Editha 
Oganisjan en Sanne Cleveringa in 

actie met eerst een knotsoefening 
en daarna met lint. Ook moesten 
de meiden nog als duo de vloer op. 
Noa van der Laan vormde een duo 
met Noa Spaargaren. Editha Oga-
nisjan was twee keer aan de beurt. 
In een gelegenheidsduo met Marith 
Elfering van SV Pax en met clubge-
noot Sanne Cleveringa.
Bij de senioren vier gymnastes op 
de vloer. Allereerst Kiki du Pau met 
knots, daarna Juliet Oganisjan, Fa-
bienne Roof en Manon van der 
Ploeg. Ook zij moesten naast knots 
een lintoefening laten zien. In de 
combinaties Fabienne met Manon 
en Kiki met Juliet lieten zij ook nog 
een duo-oefening zien. Aan het ein-
de van een lange dag was het dan 

eindelijk tijd voor de prijsuitreiking 
voor de categorieën junioren en se-
nioren. Ook bij de junioren was er 
een podiumplaats en wel voor San-
ne Cleveringa. Ook zij werd derde 
deze keer. Editha eindigde op plaats 
18 en Noa van der Laan op plaats 
21.
Bij de senioren eindigde Manon 
net niet op het podium, namelijk 
op plaats 4. Fabienne had ook een 
mooie top tien notering en wel een 
7e plek. Juliet eindigde op plaats 15 
en Kiki op plaats 17.

En aan het einde van deze prach-
tige en goed georganiseerde wed-
strijddag werd het voor een aantal 
gymnastes van de C-selectie van SV 
Omnia nog leuker, want vier meiden 
zijn door naar de landelijke finale. 
Na vier plaatsingswedstrijden wor-
den Evita Karlin, Sanne Cleveringa, 
Manon van der Ploeg en Fabien-
ne Roof verwacht bij de finale van 
dit seizoen. De trainsters en de ve-
le vrijwilligers kunnen met trots te-
rugkijken op een geslaagde wed-
strijddag.
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Roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter viert 25-jarig 
bestaan met vlootschouw
Uithoorn - Alweer 25 jaar gele-
den, in mei 1992, is het clubge-
bouw van de roei- en kanovereni-
ging Michiel de Ruyter verhuist van 
de Schans naar de Amsteldijk-zuid, 
in Uithoorn. De gemeente wou de 
club zo graag van de Schans weg 
hebben dat de doorgaande rou-
te richting Vrouwenakker er zelfs 
voor werd omgelegd. Met veel re-
kenen, tekenen en vergunning aan-
vragen werd, met heel veel vrijwilli-
gers van de club, het nieuwe club-
gebouw gerealiseerd. Het gebouw 
bestaat uit vier loodsen voor de op-
slag van alle de roei- en kanoboten, 
daar haaks bovenop staan de kan-
tine en kleedkamers. Het complex 
word voor veel verschillende acti-
viteiten gebruikt die allemaal wor-
den georganiseerd door clubleden, 
zoals het verhalen-diner, de nieuw-
jaarsduik, water en wal schoon (met 
als beloning koffie met taart na af-
loop), jeugd ergometer wedstrijden 
en het Amsterdam Open kanopolo 
toernooi. In 2011/2012 was een ver-
bouwing nodig om alle veranderin-
gen binnen de club op te vangen. 
De verplaatsing van de bar en keu-

ken gaf de nodige extra ruimte. In 
de loop der jaren is de kanopolo af-
deling flink gegroeid en in 2015 is er 
een extra kanopolo zolder gebouwd 
om al het materiaal een goede plek 
te kunnen geven. Destijds bij de 
opening werden alle roei- en kano-
boten van de oude naar de nieuwe 
locatie gevaren Op zaterdag 6 mei 
gaan de leden van Michiel de Ruy-
ter dit nog eens over doen om het 
25 jarig bestaan van ‘De Kampan-
je’ te vieren. Om 17.00 uur is er een 
ceremonie op de oude club locatie 
aan de Schans. Daarna volgt een 
fantastisch schouwspel met zo’n 40 
roeiboten en 40 kano’s op de Am-
stel en varen alle boten daarna naar 
de club en wordt om 17.30 uur de 
vlootschouw afgenomen door de 
huidige voorzitter en de genodig-
den die betrokken waren bij de 
bouw 25 jaar geleden. Publiek is ui-
teraard van harte welkom. Voor de 
genodigden en clubleden is er aan-
sluitend een borrel en diner om dan 
ook weer optimaal gebruik te kun-
nen maken van de prachtige ‘Kam-
panje’. Kijk voor meer informatie op 
www.mdr.nu

Gemeente maakt stratenparcours onmogelijk

Wielerronde Amstelveen 
op eigen clubparcours
Amstelveen - Komende zondag 7 
mei staat voor de wielrenners van 
WTC De Amstel de eerste ‘thuis-
ronde’ van het seizoen op de agen-
da: de Wielerronde van Amstelveen. 
In tegenstelling tot de afgelopen 13 
jaar vindt deze niet plaats op het 
stratenparcours van Westwijk, maar 
noodgedwongen op het eigen club-
parcours aan de Startbaan.
Een herziening van het evenemen-
tenbeleid van de Gemeente Amstel-
veen leidde ertoe dat bij de behan-
deling van de aanvraag van de ver-
gunning in 2016 de gemeente van 
mening was dat de risico’s van de 
wedstrijd voor zowel omwonenden 
als deelnemers dermate groot wa-
ren dat de wedstrijd in haar huidige 
vorm verboden werd. Na heel veel 
heen en weer ge-communiceer, en 
uitleg aan de gemeente wat een 
Wielerronde inhoudt, kon door in-
grijpen van het College van B&W de 
RvA in 2016 gewoon doorgang vin-
den. Zonder enig incident.
Nu is het 2017 en helaas heeft de 
Gemeente in de tussentijd haar me-
ning niet herzien en kreeg het co-
mité dit jaar niet te realiseren eisen 
voor haar kiezen, te weten: Inzetten 
van vier professionele verkeersre-
gelaars. Daarnaast inzetten van 16 
eigen verkeersregelaars. En de or-
ganisatie moest met ingang van dit 

Jan Treur wint bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Maandag 24 april heb-
ben de spelers bij Allen Weerbaar 
de laatste kaartavond van het sei-
zoen gehad. Op de eerste plaats is 
Jan Treur geëindigd met 5428 pun-
ten. Op twee Martin van Wierin-
gen met 5224 punten, op drie Frans 
Braat met 5083 punten, op vier Piet 
Schuit met 4929 punten en plaats 
vijf was voor Emmy Schuit met 4908 
punten. De poedelprijs ging naar 
Sjaak Bleeker en de marsenprijs 
was voor Martin van Wieringen. Bij 
het jokeren was Lilian Klaassen on-
verslaanbaar en Marty Groenen-
dijk eindigde als laatste. Het nieu-
we kaartseizoen start weer in sep-
tember.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint vlucht 
vanuit Quievrâin, België
Aalsmeer - Zaterdag 30 april was 
de vierde vlucht voor het Vitesse 
kampioenschap vanuit het Belgi-
sche Quievrâin. De dag begon van 
aan de frisse kant, maar verder was 
het mooi vliegweer voor de duiven. 
Nadat de temperatuur wat opge-
lopen was, werd om half tien in de 
ochtend het sein tot lossen gegeven 
en konden de duiven met een Zui-
den tot Zuidoosten wind in België 
en een veranderlijke wind in Neder-
land huiswaarts keren. Om 11.50.35 
meldde de 16-065 bij Cees van Vliet 
in Kudelstaart zich op het thuisfront 
aan. Het dier bereikte een gemid-
delde snelheid van 1537,850 meter 
per minuut, dat is ruim 92 kilometer 
per uur. Toen werd het spannend, 
want John van Duren uit Amstel-
veen klokte zijn 15-728 om 11.54.04 
uur. Pas toen de uitslag uit de com-
puter gerold was, bleek Cees met 
een miniem verschil gewonnen te 
hebben. De duif van John maakte 
1537,634 meter per minuut en werd 
tweede. De 3e plaats is voor Comb. 
van Ackooy uit Hoofddorp. De uit-
slag van Quievrâin met 468 duiven 
en 19 deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
4.  Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
5.  J. Vijfhuizen De Kwakel
6.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
7.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
8. L. v.d. Sluis Uithoorn
9.  A. v.d. Wie Aalsmeer
10. D. de Klerk Nieuw Vennep
11. W. Wijfje De Kwakel
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. D. Baars Kudelstaart
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. E. Wiersma Amstelveen
16. Comb. Baas & Berg De Kwakel
17. M. de Block Aalsmeer
18. J.A. van Dijk Aalsmeer
19. Tim Rewijk Aalsmeer

Aanstaande zaterdag 6 mei is de 
vijfde vlucht vanuit het Belgische 
Menen. Mogelijk wordt het in ver-
band met de te verwachtte Oosten 
wind een ander vertrekstation.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 5 mei 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer. Tevens is de-
ze avond de prijsuitreiking van het 
afgelopen seizoen. Het koppelkaar-
ten begint om 20.00 uur en iedereen 
is van harte welkom. Geen maat? 
Geen probleem, dat wordt wel op 
de avond zelf geregeld. De zaal van 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3 is open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Het kop-
pelkaarten op vrijdag 28 april is ge-
wonnen door Wil ter Horst en Ans 
Doeswijk met 5403 punten. Op twee 
Kees Meekel en Corry Balder met 
5339 punten. En op drie Corry Du-
rieux en Tonny Favie met 5190 pun-
ten. De poedelprijs was voor Nel Pil-
ler en Joop Biesheuvel met 3653 
punten.

Zaalvoetbal
ZABO zoekt nog 

twee teams!
Aalsmeer - Zaalvoetbalvereniging 
Aalsmeerse Bedrijven en Omgeving 
zoekt voor het aankomende sei-
zoen 2017-2018 nog twee zaalvoet-
balteams die de competitie komen 
versterken. De wedstrijden worden 
gespeeld op de zaterdagavond in 
sporthal de Bloemhof in Aalsmeer-
Oost of in de Proosdijsporthal in Ku-
delstaart. Voor meer informatie kan 
er contact worden opgenomen met 
de Zabo-secretaris Richard Piller via 
0637346909 of stuur een mail naar: 
info@zaboaalsmeer.nl.

Franklin Dolk 
wint dartavond

Aalsmeer - Het werd een gezellige 
en een spannende dartavond dins-
dag in het Middelpunt. De gebroe-
ders Franklin en Sebastiaan Dolk 
gooiden allebei 180. Naarmate de 
avond vorderde werd er hoger ge-
gooid. De twee kemphanen hadden 
hierdoor een hoge uitgooi: Franklin 
met twee pijlen 96 uit: 60 en dub-
bel 18. Sebastiaan met drie pijlen 
118 uit: 60 en 18 en tops. Sebasti-
aan won uiteindelijk, broer Fran-
klin moest, ondanks zijn 180 en ho-
ge uitgooi, genoegen nemen met de 
derde plaats. Op twee is Ben van 
Dam geëindigd. Kees de Lange en 
Peter Bakker hadden hun avond 
niet en werden vierde en vijfde.
Ook zin om te darten? Kom dan op 
dinsdag om 20.00 uur naar het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55.
De zaal is vanaf 19.30 uur open. Ie-
dere darter vanaf 16 jaar is welkom. 
Deelname kost 2,50 euro per per-
soon per avond.

jaar zelf de kosten van de hekken 
en borden dragen. De organisato-
rische en financiële consequenties 
hiervan zijn een te grote belemme-
ring voor De Amstel. 
Het bestuur heeft daarom moe-
ten beslissen, dit jaar de Ronde 
van Amstelveen plaats te laten vin-
den op het eigen parcours. Dit is 
een noodsprong, maar het bestuur 
hoopt op deze manier toch leu-
ke wielersport voor de renners te 
kunnen bieden. Er wordt gewoon 
gekoerst, compleet met premies, 
eindprijzen en koersen die mee-
tellen voor overkoepelende klasse-
menten (Nieuwelingen en Dames), 
want gelukkig is er toch een deel 
van de sponsoring binnengehaald. 
Voor allen, maar niet het minst voor 
het comité is, dit een enorme te-
leurstelling. De ronde is al die jaren 
met veel positieve energie georga-
niseerd in de Westwijk.

De toekomst
De tegenwerking van de gemeente 
is voor enkele leden van het comité 
reden geweest te stoppen met het 
organiseren van de ronde. Al voor 
de zomer zal gewerkt worden aan 
de vorming van een nieuw comi-
té en een ander aantrekkelijk par-
cours voor 2018, waarop minder ei-
sen gelden dan nu het geval is. De 
WTC De Amstel wil als toonaange-
vende club in de regio uiteraard wel 
een echte Amstelveense ronde or-
ganiseren, binnen redelijke grenzen 
en mogelijkheden.
De wielerronde start zondag op het 
trainingsparcours om 12.00 uur met 
de categorie Nieuwelingen (jon-
gens 15/16 jaar), waarna de Mas-
ters 40+ hun koers rijden, gevolgd 
door de Amateur Dames en tot slot 
de wedstrijd voor Amateurs/Juni-
oren. WTC De Amstel organiseert 
drie Amstelrondes met ook nog de 
Ronde van Nes op 19 mei en de 
Ronde van Ouderkerk op 18 juni.Sam van Huffel 

in team ADO
Aalsmeer - Voor Sam van Huffel uit 
Aalsmeer is het een nieuwe hoofd-
stuk in zijn jongensboek. Die be-
gon vorig jaar toen Van Huffel over 
kwam van de amateurclub Leg-
meervogels uit Uithoorn naar ADO 
Den Haag. Voetbalmakelaar Stefano 
van Delden zag Sam spelen, zag het 
grote talent in hem en nam contact 
op met ADO Den Haag. Van Huffel 
werd na een tweedaagse stage ge-
lijk aangenomen bij de jeugdoplei-
ding van ADO. Een droom die uit-
kwam voor de 18-jarige inwoner. 
Sam van Huffel was afgelopen sei-
zoen een basisspeler in 019 en nu 
mag hij de stap maken naar ADO 
DH Heren 1/belofte! Een nieuwe uit-
daging!

Voetbal jeugd
FCA JO12-1 kampioen!
Aalsmeer - Het was zaterdag 29 
april een spannende dag voor FC 
Aalsmeer team JO12-1. Als de laat-
ste wedstrijd uit tegen Pancratius in 
Badhoevedorp gewonnen zou wor-
den waren ze kampioen van de On-
der 12 voorjaarscompetitie hoofd-
klasse. Maar zou het lukken om de 
zenuwen onder controle te hou-
den en was iedereen fit? Geluk-
kig wisten de mannen onder mas-
sale belangstelling van het publiek 
het hoofd koel te houden en werd 
er met 1-5 gewonnen in een pri-
ma wedstrijd van het hele team. 

Spits Valentijn en rechtsbuiten Bar-
tec wisten mede daardoor het Bad-
hoevedorpse doel goed te vinden. 
Na afloop werden zowel de spelers 
als hun coaches Hans Binkhorst en 
Ron Leenders in het zonnetje ge-
zet. Terug in Aalsmeer werd het nog 
heel gezellig en richtte een trot-
se coach nog een laatste keer het 
woord tot zijn spelers. Er zijn totaal 
26 wedstrijden gespeeld waarvan 
er 20 gewonnen zijn! Extra waarde-
ring was er voor Hans, die weder-
om goud in handen bleek te hebben 
met zijn D-team dit jaar!

Op 31 mei bij De Bloemhof
Oefenen voor NK knikkeren
Aalsmeer - Er is al op een aantal 
scholen geoefend voor het NK knik-
keren. Op woensdag 31 mei vindt 
dit kampioenschap plaats bij sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg. 
Alle kinderen kunnen deelnemen 

Trainingskamp voor jeugd 
Oceanus groot succes
Aalsmeer - Eind april heeft het 
Oceanus Trainingskamp voor de 
Jeugd plaatsgevonden. Bijna 30 
zwemmers trokken richting Bre-
da om direct van start te gaan met 
de eerste training in zwembad De 
Wisselaar. Daarna kon het logeer-
adres verkend worden. De accom-
modatie was boven verwachting. In 
de bossen van Ulvenhout was een 
groot oud gebouw gehuurd wat te-
genwoordig gebruikt wordt als con-
gresruimte en vroeger dienst deed 
als groot vakantiehuis voor Rotter-
damse schoolkinderen. De grote 
tuin eromheen was natuurlijk ideaal 
om in te voetballen en te ravotten. 
Ook aan de smaakpupillen was ge-
dacht. De familie Voogt (ouders van 
een voormalig lid) waren speciaal 
naar Ulvenhout gekomen en had-
den voor een uitgebreide Indische 
Rijsttafel gezorgd. Voor de een was 
dat een ware smaaksensatie terwijl 
het voor de ander een culinaire try-
out was. 
De volgende dag stonden er twee 
trainingen op het programma. Dat 
was voor velen flink aanpoten. De 
trainers Paul Z, Emma en Danique 
wisten er elke keer weer iets uitda-
gends van te maken. ’s Avonds was 
de hele zwemmersploeg te gast in 
brasserie Het Kwartier voor een roy-
ale hamburger met als toetje het 

allerlekkerste ijs van Breda. Dan 
breekt Koningsdag aan. In oran-
je kwam iedereen gezellig aan het 
ruim gesorteerde ontbijt en ook de-
ze dag stond er weer een training 
op het programma. In de middag 
had de organisatie een uitsmijter 
op het programma staan. Weer of 
geen weer: de 30-meter lange buik-
glijbaan werd uitgerold. Ondanks de 
kou werkte de zon lekker mee en is 
er een ware competitieslag geweest 
wie het verst kon glijden en vervol-
gens de felbegeerde prijzen in ont-
vangst mocht nemen. De dag werd 
afgesloten met een barbecue. Al 
met al was het een heel gezellig Ko-
ningsfeest. Vrijdagmorgen moest ie-
dereen vlot aan het ontbijt om het 
zwemkamp weer netjes achter te 
laten. Dat was nog even flink aan-
poten, maar toen zat alles weer in 
de auto’s en ging de groep nog één 
keer naar de training. Het kamp 
werd afgesloten met een ijsje in het 
zwembad. Een aantal ouders was 
naar Breda gekomen om de laatste 
training bij te wonen. Daarmee was 
de gezelligheid compleet. De deel-
nemers, leiders en trainers kijken 
terug op een heel succesvol kamp 
waarbij voor alles gezorgd was; een 
gezond ontbijt, fruit, prijsjes, ijsjes, 
etc.. Dit zou niet mogelijk zijn zon-
der sponsors. Dank hiervoor!

Inline skaten gaat beginnen
Kudelstaart - Voor de jeugd orga-
niseert STG VZOD ook deze zomer 
weer het inlineskaten op de skate-
baan aan de Wim Kandreef. Aan-
staande dinsdagavond 9 mei is de 
eerste keer in dit seizoen en ieder-
een die op de basisschool zit is van 
harte welkom van half zeven tot 
kwart voor acht. Het maakt niet uit 
of je al skate-ervaring hebt of hele-
maal niet. Er is altijd een groep waar 
je qua leeftijd en/of skate-niveau bij 
past. Gezelligheid en sportief ple-
zier staan voorop en vooral aan be-
hendigheid op de skates wordt veel 

aandacht besteed. Als je handig 
bent op je skates, kun je goed ma-
noeuvreren en dan ben je ook veili-
ger op straat met je skates! Om half 
zeven doet Nico het hek open, dan 
gaan de skates aan en alle helmen 
op en om kwart voor zeven gaat het 
echt beginnen. Voor ouders en be-
geleiders is er een gezellig terras 
langs de baan. Het is handig om 
van te voren op te geven via de si-
te www.stgvzod.nl, maar als je dat 
vergeten bent ben je van harte wel-
kom, want aan de baan inschrijven 
kan deze eerste dinsdag ook nog.

aan dit al oeroude spelletje. Het NK 
viert dit jaar een jubileum, want het 
is de vijftiende editie. De organisa-
tie is in handen van House of Sports 
en naast Aalsmeer worden kampi-
oenschappen gehouden in nog elf 
andere gemeenten in verschillende 
provincies. Degene die in Aalsmeer 
de eerste plaats weet te behalen 
krijgt de titel lokaal kampioen en hij 
of zij wint een plek in de finale op 1 
juli in Dierenpark Amersfoort. Inte-
resse? Kijk voor meer informatie en 
inschrijving op www.nkknikkeren.nl.



WIOL & WILLEM BARENDSZ.

Wat? Reünie voor oud-leden van 
 Wiol & Willem Barendszgroep 

Wie? Ieder die om en nabij de 70-er, 
 80-er en 90-er jaren lid was 

Wanneer? Zaterdag 14 oktober 2017 
 van 17.00 tot 23.00 uur

Waar? Het Parochiehuis/café Bacchus, 
 Baccarastraat 4, Aalsmeer

Opgave via: www.scoutingwwb.nl/activiteit/reunie/info

REUNIE
14 OKTOBER 2017

SAVE THE DATE!

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

10%
VOORJAARS
KORTING!

PROFITEER NU!

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

Dinsdag Ladies Night bij 
Espago en Denise Fashion
Aalsmeer - Het wordt vast weer 
heel gezellig en druk aanstaande 
dinsdag 9 mei in de Ophelialaan. 
Espago en Denise Fashion houden 
de inmiddels bij velen bekende en 
graag bezochte Ladies Night. Kle-
ding, modeaccessoires, sieraden, 
cadeau-artikelen en onder ande-
re schoonheidsproducten worden 
tegen interessante prijzen te koop 
aangeboden. Alle aankopen worden 
desgevraagd voorzien van nuttige 

tips en er zullen weer diverse ver-
rassingen gepresenteerd worden. 
Vorig jaar kwam de Pink Sint op be-
zoek, wie komt dit jaar de Ladies 
Night opluisteren? Uiteraard zijn er 
hapjes en drankjes en naast de da-
mes mogen de heren natuurlijk ook 
best meekomen. De Ladies Night 
dinsdag 9 mei is van 17.00 tot 22.00 
uur bij Espago en Denise Fashion in 
de Ophelialaan 105 en 114. Iedereen 
van harte welkom! 1 minuut films bij De Cinesjaste

De Kwakel - Een jaarlijks gebeu-
ren bij De Cinesjasten is de 1 mi-
nuut film. Het lijkt zo makkelijk om 
een kort filmpje te maken, maar dat 
is het niet. Vooral als de lengte van 
de film maar 60 seconden is, geen 
seconde langer of korter. Het on-
derwerp is vrij en deelnemers mo-
gen kiezen of ze film of foto’s ge-
bruiken, allebei is trouwens ook mo-
gelijk. Er moet een duidelijke ver-
haallijn zijn met een begin, midden-
stuk en einde. En een titel en een 
aftiteling. Dit jaar willen we de le-
den laten raden wie het filmpje ge-
maakt heeft. Dus nu bij de aftite-
ling geen naam, bij zelf ingespro-
ken tekst verraad je je zelf natuur-
lijk ook. Wel kan geschreven tekst 
gebruikt worden en passende mu-
ziek. Geen eenvoudige opgave. De 
onderwerpen van voor af gaande ja-
ren zijn onder andere: Guitar play-
ers, Lachen is gezond, Tafeltje dek 

je, Gemaal de Cruquius. De club is 
weer heel benieuwd naar de resul-
taten. Andere thema’s, die elk jaar 
terug komen zijn de vakantie film, 
de montage opdracht (waarbij ie-
dereen hetzelfde materiaal krijgt om 
mee te werken. Er komen dan he-
le verschillende filmpje uit). en de 
wisselprijs (hier ligt het thema vast). 
Ook is er nog de vrije film (hierbij 
laat je een nog niet vertoonde film 
zien). De clubavonden zijn eens in 
de 3 weken op dinsdagavond . Het 
adres is het Dorpshuis de Quakel, 
Kerklaan 16, De Kwakel. Voor af-
gaande aan de clubavond wordt les 
gegeven in het programma Magix. 
U kunt ook kijken op onze website 
www.cinesjasten.nl Bent u nieuws-
gierig geworden? U bent van harte 
welkom op de clubavond van 9 mei 
2017. De 1 minuut films zullen dan 
vertoond worden. De avond begint 
om 20.00 uur.

Recordopbrengst voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds
De Kwakel - Afgelopen zondag 
heeft de selectie van KDO zich van 
haar allerbeste kant laten zien door 
maar liefst 1.910 (!) loten van 1,00 
euro per stuk te verkopen voor de 
loterij. De opbrengst per lot wordt 
één op één overgemaakt naar het 
Ronald McDonald Kinderfonds. Dit 
kon worden gerealiseerd doordat er 
vele bedrijven gehoor hadden ge-
geven aan de oproep om prijzen 
te doneren voor de loterij. Na af-
loop van de streekderby KDO – Ni-
colaas Boys (eindstand 1-1) wer-
den de winnende lotnummers be-
kend gemaakt in de kantine, waar-
na diverse trotse prijswinnaars met 
een grote glimlach huiswaarts keer-
den. Daarnaast zijn er diverse geld-
bedragen ontvangen door de or-
ganisatie. Onze dank gaat dan ook 
uit naar: Huub van Diemen, Hove-
niersbedrijf P. Onderwater, Kienclub 
KDO, Stichting Toen en Nu en een 
anonieme gift. Alles bij elkaar opge-
teld kunnen we u met gepaste trots 
mededelen dat we in totaal een be-
drag van 3.410 euro mogen gaan 
overmaken naar het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. Hieronder vindt u 
het overzicht van de winnende lot-
nummers. Mocht u nog niet in de 
gelegenheid zijn geweest om uw 
prijs in ontvangst te nemen, stuurt u 
dan even een e-mail naar sponsor@
kdo.nl. Op deze manier zullen wij er 
voor gaan zorgen dat u de prijs als-
nog zult krijgen.

Kleur geel:
Nr 42: Loogman Aalsmeer:
 2 wasbeurten incl. gratis 
 binnen reinigen
Nr 122: A&M Producties:
 een softshell-jack
Nr 218:  Solidoe Aalsmeer:
 1 rugzakje met inhoud
Nr 320: Kwekerij De Noordpoel: 
 1 opgemaakte kist met 
 planten + 1 pot met planten
Nr 461: Loogman Aalsmeer:
 2 wasbeurten incl. gratis 
 binnen reinigen

Kleur blauw:
Nr 97:  Kwekerij De Amstel: 
 een grote plant
Nr 196: Loogman Aalsmeer:
 2 wasbeurten incl. gratis 

 binnen reinigen
Nr 214: Cafetaria Friends Uithoorn: 
 2 flessen wijn
Nr 334: Solidoe Aalsmeer:
 1 rugzakje met inhoud
Nr 420: Kwekerij De Amstel: 
 een grote plant

Kleur wit:
Nr 54: Slagerij Eijk en Veld: BBQ-
 vlees voor zes personen
Nr 106: Solidoe Aalsmeer: 
 1 rugzakje met inhoud
Nr 206: Loogman Aalsmeer: 2 
 wasbeurten incl. gratis 
 binnen reinigen
Nr 307: Een dinercheque voor t.w.v. 
 75 euro, aangeboden door 
 John en Tiny Vork
Nr 484: Cafetaria Friends Uithoorn: 
 1 fles wijn

Kleur groen:
Nr 50: Intersport DUO: een 
 cadeaubon van 30 euro
Nr 103: Marian’s HomeHairStyling: 
 Stijlstang shampoo en 
 crème
Nr 279: Kwekerij De Noordpoel: 
 1 opgemaakte kist met 
 planten + 1 pot met planten
Nr 394: Loogman Aalsmeer: 
 2 wasbeurten incl. gratis 
 binnen reinigen
Nr 421: Kwekerij De Amstel: 
 een grote plant

Hoofdprijzen:
Kleur groen nr 215: 
Tegoedbon van 100 euro bij Digi-me
Kleur geel nr 180: 
Renault-Nissan Nieuwendijk: Een 
weekend Renault naar keuze rijden
Kleur blauw nr 214: 
Sparnaay: Guess horloge w0658g7

Het allerbelangrijkste van de actie is 
echter geweest dat we een prach-
tige bijdrage hebben geleverd aan 
het contact tussen een ziek/gehan-
dicapt kind en zijn ouders. Dit is na-
melijk hetgeen waarvoor het Ronald 
McDonald Kinderfonds zich al 30 
jaar succesvol inzet.  Via deze weg 
willen we alle bedrijven en/of par-
ticulieren bedanken die een prijs 
hebben gedoneerd aan de loterij en 
alle personen die loten hebben ge-
kocht!

Wouter, Mark en Erik hockeyen al sinds hun jongste jeugd bij Qui Vive.

Oefenveld Qui Vive 
omgedoopt tot Otto Arena
De Kwakel - Met het afscheid van 
Erik en Mark Otto van Heren 1 is 
een eind gekomen aan 19 jaar Otto 
Imperium waarin Mark en Erik sa-
men met hun oudere broer Wouter 
in het eerst Heren-team van Qui Vi-
ve speelden. In die periode promo-
veerde Qui Vive – mede door hun 
inzet en hockeykwaliteiten - van de 
tweede klasse naar de hoofdklasse.
Om de afsluiting van deze periode te 

markeren, verraste Rob Das, voorzit-
ter van Qui Vive, afgelopen zondag 
de Otto-familie door het oefenveld 
van Qui Vive om te dopen tot Otto 
Arena. Rob Das: ‘Drie broers uit een 
familie in het eerste team, is heel 
bijzonder. We hebben van hun spel 
genoten en gaan hen node missen. 
De Otto-familie zijn echte ambas-
sadeurs van onze club die deze eer 
meer dan waard zijn.”

IJssalon Cadore trakteert 
De Voedselbank!
Regio - IJssalon Cadore heeft voor 
de kinderen van de voedselbank 
wel een hele bijzondere traktatie 
bedacht voor Koningsdag. Alle kin-
deren van de voedselbank Uithoorn 
- De Kwakel, Aalsmeer en de Ron-
de Venen ontvangen een ijs-strip-
penkaart de alom bekende Bollen-
kaart van Cadore, zodat ook zij de 
komende weken van dit heerlijk 
“Koninklijke” ijs kunnen genieten. 
De zeer hartelijke eigenaresse, Mi-
randa van Koot, maakt als gespeci-

aliseerd ijsbereider al jaren ijs van 
biologische melk, vers fruit, (h)eer-
lijke chocolade en een grote por-
tie liefde! Meer informatie over de-
ze ijssalon is te vinden op de web-
site van Cadore. Naast het ijs ma-
ken geeft Miranda ook Workshops 
ijs maken. Het is fantastisch dat zij 
tijd heeft vrij kunnen maken om ge-
zinnen die het toch al wat lastiger 
hebben blij te maken. De 3 desbe-
treffende voedselbanken zijn daar-
om blij en dankbaar met dit initiatief.

Kaartmiddag Dorpshuis
De Kwakel - Op vrijdag 5 mei  or-
ganiseert de activiteitencommissie 
van het dorpshuis weer een kaart-
middag. Het is mogelijk om van-
af 13.00 uur in te schrijven voor zo-

KDO MO11-1 kampioen
De Kwakel - Zaterdag zijn de mei-
den van KDO MO11-1 kampi-
oen geworden. Ze moesten uit te-
gen Waterwijk. Het begon gelijk met 
een aanval van KDO. Na 10 minu-
ten spelen was het 0-1. Goed be-
gin maar nu moesten ze deze stand 
volhouden. Tijdens de rust stonden 
de meiden van KDO 1-3 voor. Na 
de rust kregen ze kampioen koorts, 
met als gevolg slappe benen. Nog 
net voor einde tijd scoorde de mei-
den van Waterwijk de 3-3.
Gelukkig konden de meiden zich 

herpakken en konden ze deze eind-
stand houden, want aan een gelijk-
spel hadden ze genoeg. Na de wed-
strijd kregen ze kampioen-shirts 
aan, die gemaakt zijn door A&M 
Producties.
Ook willen de meiden de andere 
sponsoren bedanken! Dit zijn AH 
Jos van den Berg en Klaas Kleijn 
Administratiekantoor. Ze hebben 
een leuk kampioensfeestje gevierd 
en zijn met een huifkar door het 
dorp gereden. Daarna bij KDO ge-
huldigd en nog een feestje gevierd.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Elke bijdrage, hoe klein ook, 
maakt de wereld van 
nierpatiënten weer groot.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

wel pandoeren als klaverjassen. Het 
kaarten begint om 13.30 uur en de 
inschrijfkosten is 2,50 euro. Adres: 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel.
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