Ontvang nu de
BTW retour!

Pijnaker Aalsmeer

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

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Miele specialist
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Gewijzigde
openingstijden
in mei
Lees verderop in deze krant

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

JE AL 130
IE

Zonnepanelen?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Eigen technische dienst

K R A NT D

Inschrijven kan nog tot 15 mei aanstaande.
Zie advertentie in deze Meerbode.

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

9 mei 2018

Verkiezing Ondernemer
en Starter van het Jaar Aalsmeer.

Schade?
Welke schade?

best of electronics!

888

DOET UW BEDRIJF
OOK MEE?

eveleens.nl

1 0 0% ser vic e!

SINDS 1

Aalsmeer

Powered by team Karin Eveleens

Hartelust

130
DE

www.meerbode.nl | 0297341900

R PAKT

!

ieuwe
eerbode
N M

A
JA

Raadsvoorstellen over De Tuinen en bouwplannen Hornmeer

Groter groeiend Aalsmeer op agenda
commissie Ruimte en Economie
Aalsmeer - Op dinsdag 15 mei
komt een deel van de nieuwe gemeenteraad voor het eerst bijeen
voor de maandelijkse vergadering
van de commissie Ruimte en Economie. Onder voorzitterschap van
Ronald Fransen van GroenLinks
wordt met name gepraat over
het groter groeiende Aalsmeer. Er
wordt momenteel volop gebouwd
in het Lijnbaangebied (Dorpshaven), aan de Helling en de Ringvaart krijgen de zes appartementen steeds meer vorm, het lang
braak gelegen stuk grond aan de
Stommeerweg wordt opgevuld
met vier villa’s en het Project De
Tuinen groeit gestaag. Langs de
Burgemeester Kasteleinweg verrijzen 51 sociale huurhuizen en
37 goedkope grondgebonden
huurwoningen. En dit jaar wordt
ook gestart met de bouw van 40
koopwoningen in dit tot Polderzoom benoemde gebied. In gebied Spoorlaan is de bouw van het
duurdere segment koopwoningen
afgerond. Gewerkt wordt nog aan
de realisatie van een gebouw met
47 zorgappartementen in dit deelgebied. In deze werkt de gemeente samen met Eigen Haard, zorgcentra De Meerlanden (Kloosterhof) en Ons Tweede Thuis.

dere sector. De grondexploitaties
van het VVA-terrein en het schoollocatie in de Roerdomplaan en
Meervalstraat in de Hornmeer komen ook aan de orde in de commissie. Op de gronden ten zuiden
van de Zwarteweg, tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de
Dreef, wil de gemeente maximaal
80 woningen laten bouwen waaronder maximaal 56 (gestapelde)
huizen voor eenpersoonshuishoudens en maximaal 24 grondgebonden starterswoningen.
De huurhuizen gaan verrijzen in
samenwerking met Eigen Haard,
voor de starterswoningen gaat
een ontwikkelaar gezocht worden. De planning is dat alle officiële wegen dit jaar bewandeld
kunnen worden en dat eind van
dit jaar de presentatie van de definitieve bouwplannen plaatsvindt. Voor de bouw wordt een
jaar uitgetrokken, oplevering
midden of eind 2019.

reeds dat er 229 parkeerplaatsen dienen te komen, waarvan
74 half verdiept aangelegd. In de
commissie wordt over de startnotitie voor dit project gesproken, vaststelling zou later deze maand in de raadsvergadering plaats kunnen vinden. Daarna wil de gemeente het project
‘vrij geven’ om ontwikkelaars de
kans te geven zich in te schrijven.
Hier wordt ongeveer een half jaar
voor uitgetrokken. Eind 2018 zal
deze bekend zijn en zal het door
de ontwikkelaar gemaakte plan
aan belanghebbenden gepresenteerd worden.

Her en der nieuwbouw
Er wordt overigens nog meer
nieuw gebouwd her en der in de
gemeente, onder andere aan de
Hornweg en de Hoofdweg en Herenweg in Kudelstaart en in Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg, waar ooit de Pannebar
stond, gaan zeven ‘flinke’ huiZorgappartementen
zen verrijzen. Over deze planOok wil de gemeente aan de slag nen zijn al eerder beslissingen
met het woningbouwproject in genomen door de raad. Dinsdag
de Meervalstraat en de Roerdom- wordt gepraat over de Tuinen
plaan. Op de schoollocaties hier van Aalsmeer, het voormalige
gaan 135 woningen gebouwd VVA-terrein en de locatie Meerworden, bestaande uit 60 zorgap- valstraat en Roerdomplaan. Gepartementen en 75 grondgebon- interesseerd? De vergadering van
Woningen aan Zwarteweg
den huizen. Dertig procent van de commissie Ruimte en EconoHet gebied achter de brandweer- het totale aantal te bouwen hui- mie op dinsdag 15 mei is openkazerne aan de Zwarteweg valt zen hier zal gaan vallen in de so- baar en begint om 20.00 uur in
eveneens onder project De Tui- ciale sector.
de raadzaal van het gemeentenen. De planning is dat dit jaar Ook wordt bij de bouw 900 vier- huis. Twee dagen later, op donnog gestart wordt met de bouw kante meter gereserveerd voor derdag 17 mei, is het de beurt
van totaal 72 koopwoningen in inrichting tot zorg- en welzijns- aan de leden van de commisde betaalbare (27) en wat duur- dienstverlening. Berekend is sie Maatschappij en Bestuur om

Gestruikeld over vastgestelde eindtijd door gemeente

Bandjesavond gaat dit jaar niet door!
Aalsmeer - Na diverse overwe- en met de gemeente heeft de orgingen, gesprekken onderling ganisatie van de Bandjesavond

in het Centrum afgelopen donderdag 3 mei de knoop doorgehakt. Bandjesavond op zaterdag 30 juni op het Raadhuisplein
gaat definitief niet door! Over de
door de gemeente vastgestelde
eindtijd is de organisatie gestruikeld. Volgens de evenementennota mag er livemuziek klinken
op het Raadhuisplein tot twaalf
uur. Tijdens de raadsvergadering twee weken geleden gaf
burgemeester Nobel aan speling te willen geven. Livemuziek
tot twaalf uur en dan nog een
half uur muziek op een laag decibel met nog drankjes verkrijgbaar om het feest geleidelijk af
te sluiten. Het merendeel van de
vier organiserende horeca-gelegenheden (Joppe, de Praam, de

TE HUUR

per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
180 m2 (turn-key, eigen entree,
alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101
aan de vergadertafels plaats te
nemen. Ook deze vergadering is
openbaar, begint om 20.00 uur,
staat onder voorzitterschap van

Drie Heertjes en ’t Wapen van
Aalsmeer) kan zich niet vinden
in dit besluit. Tot één uur of niet,
zo hebben zij vanaf de aanvang
aangegeven en nu is dus voor
‘niet’ besloten.

Dirk van Willegen (CDA) en ter behandeling op de agenda staat de
voorlopige programmarekening
2017.

Praam, de Drie Heertjes en ’t Wapen, heel begrijpelijk, onmogelijk te combineren met hun eetgasten. Livemuziek zal er wel
klinken op Bandjesavond 30 juni, maar op slechts één locatie en binnen: Café Joppe gaat
Uitbreiden of binnen
op eigen wijze de traditie enigsVoorgesteld is door de burge- zins in ere houden en gaat een
meester om te kiezen voor het bandje(s) op laten treden.
Praamplein waar andere geluidsnormen gelden. De organisatie Evaluatie evenementennota
vindt het Praamplein echter te In het najaar vindt overigens
groot, te kaal en bij minder weer de evaluatie plaats van de twee
erg koud en winderig. Gekeken jaar geleden aangenomen eveis daarom of de Bandjesavond nementennota en de gemeenuitgebreid kan worden op het te heeft de organisatie van de
Raadhuisplein met al activiteiten Bandjesavond laten weten nog
in de middag, bijvoorbeeld door eens goed te gaan bekijken of
koren en zanggroepen een podi- het gebruik van het Raadhuisum te geven, maar dit is door het plein voor evenementen aangemerendeel afgeketst. Het zou te- past kan worden.
veel mankracht en tijd gaan kos- Dus wie weet: Een jaartje niet,
ten. Bandjesavond binnen hou- maar in 2019 ‘gewoon’ weer
den in de vier locaties is ook nog als vanouds Bandjesavond in
geopperd, maar dit vinden de Aalsmeer!
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Bijeenkomst voor naasten van
jonge mensen met dementie

INFORMATIEF
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. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
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

Rijsenhout - Op 4 mei speelden
de leden van drumfanfare Melomanie tijdens de dodenherdenking aan de Leimuiderdijk in Rijsenhout. Voorafgaand aan de herdenking, waar veel belangstelling
voor was, werden enkele koralen
gespeeld. Na het taptoesignaal
gespeeld door Marcel Spaargaren
volgde 2 minuten stilte en daaropvolgend speelde het korps het
Wilhelmus. Door kinderen, dorps-

genoten en anderen belangstellenden werden bloemen en kransen neergelegd bij het monument. Tijdens deze plechtigheid
speelde de fanfare ook nog enkele koralen. Het eerstvolgende optreden is op donderdagavond 17
mei, de drumfanfare haalt dan de
wandelaars binnen van de avondvierdaagse in het Amsterdamse
bos. Kijk voor meer informatie op
www.drumfanfaremelomanie.com

Aalsmeer Zingt met ‘EbenHaëzer’ in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei
vindt er in de Dorpskerk een
mooi concert plaats met koor- en
samenzang. Het befaamde christelijk mannenkoor Eben-Haëzer
uit Katwijk verleent medewerking aan Aalsmeer Zingt! Een geweldig mannenkoor dat zingt onder leiding van Hugo van der Meij, tevens virtuoos op vleugel en
orgel. De begeleiding op piano
en orgel wordt verzorgd door de
befaamde organist Hendrik van

Veen. Beide musici zullen tijdens
dit concert ook van zich laten horen door instrumentale intermezzo’s en wie weet, ook wel improvisaties. Uiteraard is er ook samenzang. Het concert begint om
20.00 uur. Kaarten zijn voor aanvang in de kerk aan de Kanaalstraat verkrijgbaar à 12,50 euro voor volwassenen en 5 euro
voor kinderen tot en met 11 jaar.
Kijk voor verdere informatie op
www.zingenenzo.com

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Donderdag 10 en zondag 13 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met mw. Jasperina
Dijkstra.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Willem Plaizier. Babyoppas, kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Hemelvaartsdag: 10u. Dienst met ds.
M. Hogenbirk. Zondag Diensten om 10u. en 16.30u. met
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met mw. Ellen van Houten. Collecte: Mercy’s Orphanage India. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Hemelvaartsdag: 10u.
Dienst met dhr. W.F.A. van
Bloemen. Zondag 10u. Dienst.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Hemelvaartsdag: 10u.
Dienst met ds. G.H. de Ruiter,
Aalsmeer. Organist: M. Noordam. Zondag 10u. Dienst. met
ds. G.H. de Ruiter. Organist: R.
Postma. Om 19u. Check In.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Hemelvaartsdag:
10u. Dienst met ds. J. Haeck uit
Zeist. Organist: Cees Verschoor.
Zondag om 10u. Dienst met
dhr. E.J. Bergman uit Katwijk.

Herdenking met Melomanie

Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Jan-Gerard
Dekkers. Babyoppas en aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Dovenvertolking en vertaling
in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Hemelvaartsdag: 10u. Gez.dienst in
CGK met ds. M. Hogenbirk.
Zondag Diensten om 10u. met
ds. J.F. Ezinga uit Lunteren en
16.30u. met ds. P.J. den Hertog
uit Amsterdam.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Hemelvaartsdag: 9.30u. dienst.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Viering met Nico Kuiper. Zondag in Karmelkerk
om 9.30u. Viering m.m.v. Karmelkoor en om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Hemelvaartsdag: 9.30u.
Dienst met ds. P.J. Vrijhof. Zondag 10u. Dienst met ds. J. van
Popering, Aalsmeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Hemelvaartsdag: 10u. Dienst
met ds. J. van Dalen. Zondag
10u. Dienst met ds P. Verhoeff
uit Alkmaar.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Hemelvaartsdag: 10u. Oecumenische viering. Zondag om

Amstelveen - Als je partner of
ouder op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgt ben je daar
meestal niet op voorbereid. Vaak
heb je ook nog geen enkele ervaring met zorginstanties en regelgeving op het gebied van zorg.
Tijdens een bijeenkomst voor
naasten van jonge mensen met
dementie op dinsdag 15 mei zal
Corry Brouwer, mantelzorgmakelaar bij Mantelzorg & Meer, vragen beantwoorden over de ondersteuning die mantelzorgers
kunnen krijgen op het gebied van
financiën, werk, wonen en zorg.
Want, hoe vind je je weg in de bureaucratie van de zorg? Hoe houd
je het overzicht van de personen
en instanties waarmee je tijdens
het verloop van de ziekte te maken krijgt? Heb je recht op zorgverlof? Van welke (financiële) re-

Bingo-middag
in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 12 mei
wordt in dorpshuis De Reede
weer een bingo-middag georganiseerd. De bingomiddagen zijn
altijd reuze gezellig en dat gaat
bij deze voorjaarsbingo ook zeker
weer lukken. Neem gerust vrienden, buren en kennissen mee.
Het bestuur van Zorgzaam Rijsenhout zorgt weer voor prachtige prijzen, waaronder bloemen
en planten. De bingo start om
13.30 uur. Plaatsen bezet houden
kan niet meer. Wacht in de hal tot
degene waar u naast wil zitten er
is! Klein geld meenemen zou wel
erg fijn zijn om de bingokaartjes te betalen. Zes bingokaartjes voor 2,50 euro en een kaartje voor 50 eurocent. Vanaf 13.00
uur hartelijk welkom in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat.
Informatie bij Monica Wies via
0297-348745.

fie r n en n
Lichtbaken
Uit elkaar gaan en nu?

Themacafé ‘Relatie en
(echt)scheiding’
Amstelveen - Woon je in de regio Amstelland en denk je erover om je relatie met je partner
te beëindigen of denk je na over
een echtscheiding? Op dinsdagavond 15 mei start om 20.00 uur
op het hoofdkantoor van Participe Amstelland een editie van het
Themacafé: relatie en (echt)scheiding. Eerst zullen er korte presentaties worden gegeven door diverse (ervarings)deskundigen van
organisaties als Participe Amstelland, Nhowmediation en Berntsen
Mulder advocaten. Daarna kun je
persoonlijk in gesprek en is er gelegenheid om vragen stellen aan
deze deskundigen. Deze avond is
gratis en je bent vanaf 19.45 uur
welkom. Uit elkaar gaan is nooit
leuk. Je belandt in een hectische
periode, waarin er verschillen11u. Viering o.l.v. parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op
14 mei met evang. Jacques
Brunt.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

de lastige zaken opduiken waarover je zult moeten nadenken en
belangrijke beslissingen moet nemen. Hoe fijn is het dan als je de
juiste deskundigen kunt raadplegen, die je daarbij kunnen helpen.
Wat zijn de juiste juridische stappen die je - in jouw geval - het beste kunt zetten? Kan een mediator
helpen, zeker als je kinderen hebt?
Hoe zit het met je financiële situatie en wat gaat er allemaal veranderen? Tijdens de bijeenkomst kun
je - naast informatie/presentaties ook onder vier ogen - kort je privésituatie bespreken. Scheiden doet
lijden, maar met de juiste hulp kan
het je veel ‘gedoe’ besparen. Adres
Participe Amstelland: Dr. Willem
Dreesweg 2 te Amstelveen.

Oost-Inn: Lunch
en creatief
Aalsmeer - Woensdag 16 mei van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting. Gezelligheid onder
het genot van een kopje koffie
of thee. Aansluitend wordt van
12.00 tot 13.00 uur een heerlijke
lunch geserveerd en ’s avonds is
er van 19.30 tot 21.30 uur de creatieve-avond. Deze keer is het thema: Breek de dag, tik een eitje! Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Oost-Inn in de Mikado,
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Rijsenhout - Dinsdag 15 mei zijn
belangstellenden weer hartelijk
welkom in Het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg in Rijsenhout.
De gezamenlijke kerken bieden
een gezellige morgen aan. Om
10.00 uur staan koffie en thee k
laar. Kerkelijk gebonden of niet,
iedereen kan en mag langs komen. Rond half twaalf gaat ieder
weer naar huis. Verdere informatie bij bij Klaas Kersloot via 0297323774 of bij Gre Tuinstra via
0297-331545.

Dauwtrappen
SOW-gemeente
Kudelstaart - Donderdagmorgen 10 mei verzamelen liefhebbers van een mooie wandeling
zich om 8.00 uur bij de Spil in Kudelstaart om te gaan ‘dauwtrappen’. Het dauwtrappen op Hemelvaartsdag begint voor de Samenop-weggemeente bijna een traditie te worden, zoals op veel plaatsen in Nederland. Waar deze traditie vandaan komt is onduidelijk, maar in Oost-Nederland en
in Noord-Holland wordt er veel
‘dauw-getrapt’. Dit jaar sluiten
ook de Katholieke broeders en
zusters aan, het wordt dus een
oecumenische wandeling.
Er is een korte en een lange route uitgezet. Welke route u ook
neemt, u wordt rond 9.30 uur
weer terug verwacht. Niet bij de
Spil maar bij de Katholieke kerk
aan de Kudelstaartseweg, voor
een kop koffie en een krentenbol,
waarna om 10.00 uur de Oecumenische dienst begint in de St. Jankerk met medewerking van het
koor Cum Ecclesia. Voorganger is
dominee Hans van Dalen en het
thema van de dienst is ‘Allemachtig’. Meer informatie op de website: www.sow-kudelstaart.nl

gelingen kan je gebruik maken?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor
naasten, mantelzorgers en familie
van jonge mensen met dementie.
Jonge mensen met dementie zijn
zelf ook van harte welkom. Een
professional zal voor hen een alternatief programma aanbieden
in een andere ruimte. De bijeenkomst is in ontmoetingscentrum
De Meent aan Orion 3 in Amstelveen. Aanvang 18.00 uur (inloop
vanaf 17.45) tot ongeveer 19.15
uur. Daarna krijgt u een gezamenlijke maaltijd in het café van De
Meent aangeboden door Alzheimer Nederland. Aanmelden voor
deze bijeenkomst kan bij Jeantien
Brugma via dementiejong@gmail.
com. Meer informatie is te vinden
op www.alzheimer-nederland.nl/
projectgroep.
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
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spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
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Officiële Mededelingen
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 tel.nr: 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
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata 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
vergunningen.
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 wijkoverleggen
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 gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering 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
zienswijzen. 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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat 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.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 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 v/a 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.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
10 en 11 mei
Het gemeentehuis is donderdag 10 mei
(Hemelvaart) en vrijdag 11 mei gesloten.

Geslachtsnaam Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Huang
Tłoczkowski

18-11-1999
16-08-1987

01-05-2018
01-05-2018

J.
M.

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
perso(o)nen, 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 DINSDAG 15 MEI
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en
Economie op dinsdag 15 mei 2018, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05
20.45

2.
3.
4.

21.15

5.

21.45

6.

22.15
22.20
22.35

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer R.P. Fransen
Vaststelling van de agenda
Project De Tuinen van Aalsmeer
Grondexploitaties en vaststellen
bestemmingsplan Hornmeer VVA terrein woningbouw
Grondexploitaties en vaststellen
bestemmingsplan Hornmeer Roerdomplaan/Meervalstraat
Actualisering grondexploitaties
ultimo 2017
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 17 MEI
Agenda voor de vergadering van de commissie Maatschappij
en Bestuur op donderdag 17 mei 2018, 20.00 uur

Pinksteren
Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten.
Inzamelen afval
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl
vindt u de gewijzigde inzameldagen.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet
meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres
niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als nietingezetene.
Geslachtsnaam Voorletters

GeboorteDatum
datum beschikking

El Ghzaoui

05-03-1981

M.

bleken 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.

02-05-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer,
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen
en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken?
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD)
beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl,
de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is ge-

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

21.15
21.30

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Vaststellen voorlopige
programmarekening 2017
Vragenkwartier
Sluiting

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN SCOOTERWRAK
Op de volgende locatie staat al geruime tijd de onderstaande
scooter: Emmastraat achter perceel 26 te Aalsmeer; Eén scooter, merk Giant Router Traveller, met het Poolse kenteken:
CB9260. De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare
Ruimte (HOR) van de gemeente Aalsmeer. De gemeente is
voornemens op grond van artikel 5.4 defecte voertuigen en
artikel 5.5 voertuigwrakken van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) van de gemeente Aalsmeer, bestuursdwang toe te passen, door deze scooter op 23 mei 2018 van
de openbare weg mee te voeren en op te slaan. Artikel 5.29
en 5.30 van de AWB zijn ook van toepassing. Dit betekent dat
de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten
vernietigen. De rechthebbende krijgt tot 23 mei 2018 de gelegenheid de bromfiets van de openbare weg te verwijderen
en verwijderd te houden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Aalsmeer tel.: 0297-387575.
Verbalisant: 90005.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen 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 bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Graaf Willemlaan tegenover nr. 10, 1433 HN (Z18-001852),
het maken van een bouwplaatsinrichting
- Hekelstraat 10, 1431 DM (Z18-001919), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Oosteinderweg 351, 1432 AX (Z18-001920), het uitbouwen van de woning op de begane grond en eerste verdieping aan de achterzijde
- Grundelweg 17, 1431 CS (Z18-001921), het plaatsen van
een raam aan de zijkant van het huis
- Uiterweg 116, 1431 AR (Z18-001928), het vervangen van
bestaande kozijnen

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.
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Venkelhof 8, 1431 DX (Z18-000785), het plaatsen van een
houten poort met stalen frame ombouw met loopdeur
en draaideel op de oprit van de woning.
- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z18-001216), het vervangen
van een bijgebouw t.b.v. sanitaire voorzieningen voor
Watersportvereniging Nieuwe Meer.
- Oosteinderweg 113 a, 1432 AH (Z18-001189), het aanleggen van een in- en uitrit en het creëren van een parkeerplek op eigen grond.
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 249, 1432 GK (Z18-000977), het uitbouwen aan
de achterzijde van de woning. Verzonden: 02-05-2018
- Poldermeesterplein 7, 1432 JZ (Z18-000854), het aanbrengen van een ZB-wagenstalling nabij de Aldi winkelruimte. Verzonden: 01-05-2018
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Giekstraat 4, 1433 SH (Z18-001043), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 01-05-2018
- Kudelstaartseweg 212, 1433 GR (Z-2018/008001), het
verwijderen van de bestaande vlonder en het terugplaatsen van een jollensteiger, een golfbreker en een kleinere
vlonder. Verzonden: 30-04-2018
- Aalsmeerderweg 420A, 1432 EG (Z-2018/008252), het
oprichten van een vrijstaande woning. Verzonden: 03-052018
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse 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
hebbende 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 8.3012.00 uur op afspraak inzage 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 bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende 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 donderdag 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 belanghebbende 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 burgemeester 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.
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Officiële Mededelingen
EVENEMENTEN

Vervolg van vorige blz.
-

Kudelstaartseweg 156, 1433 GN (Z-2017/062292), het oprichten van een boothuis en het aanpassen en vergroten
van de steigers. Verzonden; 03-05-2018
Citroenvlinderstraat 41, 1432 MB (Z18-000939), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning.
Verzonden: 30-04-2018

Geweigerde omgevingsvergunning,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Willem-Alexanderstraat 39, 1432 HK (Z18-000924), het
bouwen van een carport naast de woning op eigen terrein. Verzonden: 02-05-2018
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 gemeente 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.

-

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (aanvragen)
Aalsmeer (Z18-000796), Geld inzamelen voor Stichting Steun
Mensenrechten van 6 tot 12 mei 2018, ontvangen 12 maart
2018
Collectevergunning (verleend)
Aalsmeer (Z18-000796), Geld inzamelen voor Stichting Steun
Mensenrechten van 6 tot 12 mei 2018, verzonden 3 mei 2018

Snoekbaarsstraat (Z18-001348), Bobbie’s Buitenspeeldag
2018 op 13 juni 2018, melding akkoord 7 mei 2018
- Route door Kudelstaart (Z18-001404), Avondvierdaagse
Kudelstaart van 28 t/m 31 mei 2018, melding akkoord 7
mei 2018
- Sportlaan 43 (Z18-001930), Avondvierdaagse Aalsmeer
van 28 t/m 31 mei 2018, melding akkoord 7 mei 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 10-05-18

t/m 17-05-18

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 26 (Z18-001218), Jeugd Waterski Kamp
16 en 17 juni 2018, melding akkoord 4 mei 2018
- Beethovenlaan 120 1431WZ (Z18-001337), Weekaatje
van 22 t/m 24 juni 2018, melding akkoord 4 mei 2018
- Voor de Kerkweg 21A (Z18-001887), Kerkweg BBQ op 25
mei 2018, melding akkoord 7 mei 2018
- Nabij Stommeerweg (Z18-001213), 6-uurs van de Westeinder op 9 juni 2018, melding akkoord 7 mei 2018

t/m 17-05-18

t/m 24-05-18
t/m 24-05-18

t/m 01-06-18

t/m 01-06-18
Het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling
van het bestemmingsplan ligt tezamen met
de bijbehorende stukken m.b.t. vastgesteld
bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 - Hotel
De Zwerm”
Aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing,
het besluit hogere grenswaarden en de
overige daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemmingsplan
Uiterweg - Plasoevers 2005 - Kudelstaartseweg 60 (Z-2016/055626)
Liggen de vastgestelde bestemmingsplannen met bijbehorende stukken bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning
en woonarken’ voorziet in de herinrichting
van het perceel Uiterweg 401-403 (inmiddels hernummerd tot 401).

t/m 08-06-18

t/m 11-06-18

t/m 14-06-18
t/m 14-06-18

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde - Machineweg’
Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder - Rietwijkeroordweg
66kwek/ Noordpolderweg 13’ met de daarop betrekking hebbende stukken
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten
van een woonhuis, Herenweg 91, 1433 GX
(Z-2017/060980),
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en
de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van een woonhuis nabij Machineweg
208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 EV (Z2017/055448),
Het bestemmingsplan, het besluit hogere
grenswaarden (bijlage 3 behorende bij de
toelichting op het bestemmingsplan) en de
overige relevante stukken
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 180,
1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen
van een woonhuis
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer - Zaaknummer 2017/001958
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Rietwijkeroordweg 66
- kwek/Noordpolderweg 13, Aalsmeer Zaaknummer 2018/008158

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
je het hebben? De jury bestond
uit Roel de Bruijn (OTT), oud wethouder Ad Verburg en notaris Silvia Koolbergen.

Ladies Rally: “Het was
echt een topdag”
Aalsmeer - Afgelopen zondag 6 mei was de perfecte dag
voor de tweede Ladies Rally van
Aalsmeer. De weergoden waren
goed gezind, de start- lunch- en
finishlocaties liepen gesmeerd
en de deelneemsters waren uitzinnig. “Het was echt een topdag”, verzucht organisatrice Ineke
Loogman. “Samen met Nils van
Beek en een grote groep vrijwilligers is het weer voor elkaar gekomen. We zijn iedereen ontzettend
dankbaar.” De opbrengst van de
Ladies Rally was voor een groot
deel opnieuw bestemd voor Ons
Tweede Thuis en de elektrische
duo-fiets voor Woon- en dagcentrum Amstel Meer is in ieder geval gerealiseerd. Ineke: “Dat was
het doel. Daarnaast kunnen we
nu voor andere vestigingen nog
dingen aanschaffen die ze niet uit
hun budget kunnen kopen, maar
wat hard nodig is. Het totaal opgehaalde bedrag is ruim dertienduizend euro. Super toch?! Een
deel van de inschrijfgelden zijn
daarvoor gebruikt, maar het is tevens met lokale sponsors bij elkaar gebracht. Ook zijn er lootjes verkocht voor de loterij waarin geweldige prijzen werden verloot, waaronder diverse diner- en
cadeaubonnen, elektronische apparaten, een tuin- en klusjesman
voor een paar uur, bloemen, planten, dagactiviteiten en als klap op
de vuurpijl een weekend Londen.
Een uitdaging dit jaar was ook om
vrijwilligers op de been te krijgen
om zich op te geven voor een
uurtje per week of twee weken
om op welke manier dan ook zich
in te gaan zetten voor Ons Tweede Thuis. De mensen hebben het
zo hard nodig. Mensen, geef je

op. Nils en ik zijn inmiddels vrijwilligers en het geeft zoveel voldoening.”
Winnaars
Bij de start bij Golfclub Amsteldijk
stond speaker Rinus van Itterzon
om de dames uit te zwaaien. In totaal deden achtenzeventig auto’s
mee met daarin minimaal twee
dames. De uitdossingen waren
weer fantastisch en de luxe wagens een genot om naar te kijken.
De tour was prachtig. ’s Morgens
door onder andere Abcoude,
Loosdrecht, langs de Vecht en de
Bilt (waar de lunch klaarstond en
een plaspauze kon worden ingelast in Hotel De Biltsche Hoek) en
’s Middags door Breukelen, Nieuwer ter Aa, langs de Waver weer
naar Aalsmeer. Nils had de route uitgezet en de vrouwen hebben hem daarmee flink gecomplimenteerd. Nederland is mooi.
De winnaars van de rally zijn op 3:
collega’s en vriendinnen Danielle
Keve, Leone van Wijk, Evelien Vieveen en Britt Vlasman van equipe 50. Op 2 geëindigd: vriendinnen Rochelle Baarse, Marthe Burgers, Ruby Smits en Cassey Glebbee van equipe 38. En de dames
die de opdrachten het beste hadden uitgevoerd waren Ingrid Olij
en Michelle Rademaker. Moeder
en dochter van equipe 31. Er was
ook nog een poedelprijs te verdelen. Die eer ging naar Jolanda Neering en Willy Eveleens met
hun trouwauto. De originaliteitsprijs kwam in handen van teamnummer 74, Brit Haak en Sylvia
Dral. Zij reden in een rode kever
bezaaid met bloemen en deelden
aan het einde ook nog eens rozen
uit. Hoe bloemig Aalsmeers kun

der Kroon droegen hun muzikale
steentje bij om de feestvreugde
te verhogen en aansluitend stond
team John Kruijswijk klaar voor
een heerlijke barbecue in de zon.
Feest
Er werd gedanst en gelachen. Het
Buiten bij The Beach was het ge- bleef nog lang onrustig bij The
zellig druk. Veel bezoekers wa- Beach. Op naar Ladies Rally 2019!
ren naar de finish gekomen, die Kijk voor foto’s op de facebookpaiets later was dan gepland. Ook gina van Rallyclub Aalsmeer.
hier stond Rinus de dames op te Door Miranda Gommans
wachten voor een praatje. Op de
vraag hoe ze het hadden ervaren,
antwoordden veel dames: “Geweldig. Gaaf. Super.” Maar ook:
“Best een moeilijke route. Het was
erg druk op de weg. Die wielrenners hè..”
Er moesten letters worden gevonden, een rebus worden opgelost, spelletjes gespeeld, waaronder een voetbalspel en een bananen-vangspel, maar bovenal moest er goed opgelet worden op de best ingewikkelde route. Nu kon er worden ontspannen
en nagepraat. Met een drankje in
de hand is dat goed gelukt. Artiesten Saskia Soulful en Rick van

Bibliotheek maakt werk
zoeken makkelijker
Amstelveen - Het zoeken naar
een baan kan heel uitputtend
zijn. Het is een weg van vallen en
opstaan en je wordt alleen beloond als je doorzet. Daarbij ben
je veel tijd alleen bezig. De Bibliotheek Amstelland wil werk zoeken leuker, makkelijker en gezelliger maken. Daarom zijn er vanaf nu iedere maand workshops en
meet-ups voor werkzoekenden in
de bibliotheek op het Stadsplein.
Tijdens deze activiteiten verbeteren de deelnemers hun sollicitatievaardigheden, bouwen ze
een netwerk op en ontmoeten ze
mensen die met dezelfde zoektocht bezig zijn.
“We willen er voor zorgen mensen met meer kennis en vertrouwen de arbeidsmarkt op gaan”, aldus Anton Furnée, verantwoordelijke voor deze activiteiten bij de
bibliotheek.
Workshops
Volgens Furnée is het niet gek dat
je moet werken aan je sollicitatievaardigheden. “Een baan zoeken
vraagt vaardigheden die je in het
werkende leven misschien zelden
gebruikt. Tijdens de maandelijkse
workshops van De Broekriem ga
je onder leiding van een getrainde medewerker aan de slag. Bij-

voorbeeld met het opbouwen
van een goed cv, netwerken, presenteren en gebruik van sociale
media.” De eerste workshop gaat
over het cv en vindt plaats op
woensdag 16 mei van 14.00 tot
16.00 uur in de Bibliotheek Stadsplein.
Koffiepauze
“Bij werk zoeken hoort ook ontspanning. Als je een baan hebt,
spreek je elkaar bij de koffieautomaat. Maar ben je werkloos, dan
mis je dat gezellige praatje. Daarom wordt ook een maandelijkse
koffiepauze voor werkzoekenden
georganiseerd: de Walk & Talk.
Hier kunnen deelnemers elkaar
op informele wijze ontmoeten
en ervaringen uitwisselen,” vertelt Furnée. De eerste Walk & Talk
is op donderdag 31 mei van 10.30
tot 12.30 uur in de bibliotheek,
met tips over het opbouwen en
onderhouden van een netwerk.
De bijeenkomsten van de bibliotheek over werk zoeken zijn gratis. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij Anton Furnée via
a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of in de bibliotheek. Meer
informatie is te vinden op www.
debibliotheekamstelland.nl/
werk.

*Gevraagd:
Actieve vrijwilligers (v/a 16 jr.)
die het leuk vinden om elke zaterdag
samen met andere leiding leuke
opkomsten te draaien met de
kinderen. Voor meer info over
Scouting WWB. Tel 06-28114804
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboedels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar
info@burbriantiek.nl dan mailen wij
u terug of het wat voor ons kan zijn.
Bij interesse komen we het betalen en
ophalen. Tel. 0297-320058
Aangeboden:
Kleine caravan als speelhuisje voor de
kinderen of kleinkinderen t.e.a.b.
Tel. 06-12859637 / 06-12171795
Te koop:
4 pers. keuken servies, bestek, pannen
en andere keukenaccessoires €50,-.
Tel. 06-12859637 / 06-12171795
Gezocht:
Oud omega herenhorloge te koop
gevraagd. Tel. 06-53346064
Te koop:
Hawk spinder fietsendrager 60 kg
€35,-. Tel. 0297-327827
Te koop:
Casio ct-395 keyboar zo goed als
nieuw prijs €40,-. Tel. 0297-531740
Te koop:
Beer tender - €20,-. Overhead
projector met verrijdbare tafel €20,-.
Kantelbakjes set a 6 €1,- p.set.
Tel. 06-40562327
Verloren:
Op parkeerplaats zwembad Mijdrecht kinder bomberjack donkerbl. mt
XXS, logo bfc, in boord naam kind. Tel.
06-18813497
Te koop:
W.O. Herenfiets nw. €200,-.
Tel. 0297-343456

Te koop:
Fitnessapperatuur tunturi voor minimaal 20 spiergroepen + roeimachine
samen €150,- of apart €100,-.
Tel. 06-19690678
Te koop:
Berg skelter + duozit + aanhanger
i.z.g.st. €200,-. Tel. 06-51127622
Te koop:
Koelkast liebherr kp2620;
hxb=125x60 ruim 200l; energielabel a;
4,5 j oud. i.z.g.st. vraagprijs €100,-. Tel.
0644-964111
Gevraagd:
Oud papier! Voor I.K. Caritas,
container staat bij het Kloosterhof/
Gerberastraat. Tel. 06-11215015
Gevraagd:
Boeken van lee child in paperback
formt..Geen poema uitgaves.Geef €4,p.st. Tel. 0297-288777
Gratis afhalen:
In Mijdrecht ca. 100 grijze betontegels
30x30. Wel zelf uit tuin halen.
Tel. 06-28542054
Te koop:
Tennisrackets 2x slazenger, schouderetui, no 3, €15,- samen, Mijdrecht.
Tel. 06-17630244
* Gevraagd:
Voor Sams Kledingactie t.b.v.
St. Mensen in Nood: draagbare
schone kleding, schoenen, dekens,
linnengoed, etc.
Het hele jaar inleveren bij Ria Amsing,
Karekietstraat 11, Aalsmeer.
Tel. 0297- 341032
* Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand, elektr.),
brei- en lockmachines voor derde
wereldprojecten. Het hele jaar in te
leveren bij Ria Amsing, Karekietstraat
11, Aalsmeer.
Tel. 0297-341032
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Woensdag en zondag livemuziek

Oude Meer - Op de woensdagavond voor Hemelvaartsdag en
op zondagmiddag heeft The
Shack wederom twee té gekke
live-shows op het podium staan.
Op woensdag 9 mei zijn The Metallicas op veler verzoek weer terug met hun mega vette tribute to Metallica. Metallica behoeft
geen verdere introductie. De
band speelt al decennialang stadion na stadion plat met de allerbeste metal van de planeet. The
Metallicas brengen een tribute
aan deze metalgoden. Ieder jaar
kijken de vele fans weer reikhalzend uit naar deze geniale tribute in The Shack. De vijf topmuzikanten van The Metallicas maken een toertje door het repertoire van deze, nog altijd, enorm
populaire band! Een eerbetoon
aan The Black Album aangevuld
met andere klassiekers. Dus voor
de liefhebbers, en dat zijn er heel
veel: gaat deze avond niet missen
met David Aferiat op gitaar, Sandrijn Holleboom op drums, Guido Vrouwe op bas, Arjen Koekoek
op zang en Tom Kenter op gitaar.
The Metallicas brengen Metallica
zoals het hoort: hard, intens, en
met passie!

gekke liveshow neerzetten! The
Bluebettes spelen hoofdzakelijk
in het theater en daarom zijn Rian en Berry van The Shack súpertrots dat deze meiden op zondag 13 mei op hun podium staan,
want ze zijn zó ontzettend goed
én leuk! Op Moederdag, zondag
13 mei, terug naar de jaren zestig
met deze schitterende all-female band: The Bluebettes! Op heel
eigen wijze brengen zij de hits
van the Supremes, Aretha Franklin, the Ronettes en Nancy Sinatra en vele anderen tot leven. Een
middag nostalgie, sfeer, passie
en goede muziek met prachtige
stemmen! Een middag dus voor
iedereen; jong en oud én wellicht
een leuk cadeau om je (schoon)
moeder te geven op Moederdag:
Neem haar mee naar een middag Bluebettes in The Shack! The
Bluebettes zijn: Anna Hoekstra
op drum en zang, Chantal de
Haan op basgitaar en zang, Arlette Swartjes op zang, showmaster
en acrobatie, Esther Groenenberg
op toetsen en zang en Geraldine
Swartjes op gitaar en zang! Voor
meer info kan een mail gestuurd
worden naar info@the-shack.info.
The Shack is woensdag 9 mei
open vanaf 20.00 uur. The MetalLang op ‘verlanglijstje’
licas beginnen om 21.00 uur, enEen band die al heel lang op het tree 10 euro. Zondag 13 mei open
‘verlanglijstje’ van The Shack vanaf 15.00 uur. The Bluebetstaat: The Bluebettes. Vijf talent- tes beginnen om 16.00 uur, envolle meiden, stuk voor stuk top- tree 15 euro (inclusief een drankmuzikanten, die met een flinke je). Voor alle info: www.the-shack.
dosis energie en humor, op gi- info. Adres: Schipholdijk 253b in
taar, piano, drums en bas een té Oude Meer.

▲

The Shack: The Metallicas
en The Bluebettes live

9 MEI

Biertapwedstrijd, brommers
en livemuziek in Joppe
Aalsmeer - Vanavond, woensdag
9 mei, wordt de (bijna) jaarlijkse biertapwedstrijd in café Joppe weer georganiseerd. Iedereen
die voor één keer in Joppe achter
de bar een biertje wil tappen is
van harte welkom. Er kunnen deze avond maximaal veertig mensen meedoen aan de biertapwedstrijd. Er zal een vakkundige jury
aanwezig zijn die er goed op zal
letten dat het Heineken biertje
met zorg zal worden getapt en uit
zal worden geserveerd. Alle deelnemers zullen een leuk presentje
krijgen en ook voor de beste drie
deelnemers zijn er mooie prijzen.
Deelname aan deze avond is helemaal gratis. De biertapwedstrijd
begint vanavond rond 20.30 uur.
Inschrijven zomerrit
De vier van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap maken zich op
voor alweer de volgende tocht.

Na de Monsterrit van 130 kilometer naar de Zaanse Schans afgelopen 15 april, staat op zondag 3 juni een zomerrit van ‘slechts’ zo’n
70 kilometer op het programma.
De inschrijving voor deze tocht
is aanstaande zaterdag 12 mei
tussen 17.00 en 19.00 uur in café Joppe.
Optreden Coolcast
Na een paar jaar niet in Joppe te
hebben gespeeld is het er zeker
weer tijd voor. De Coolcast gaat
zaterdagavond weer een geweldig semi akoestisch optreden geven in het café aan de Weteringstraat. Coolcast bestaat uit Hans
Millenaar op zang en gitaar, Rob
Ruijter op gitaar, Piet van Leeuwen op bas en Jack Muller op percussie. En misschien nog wat verrassende gasten. Het optreden
begint om ongeveer 21.30 uur en
de toegang tot Joppe is gratis.

Dance Classics Show in N201

Zaterdag Latin jazzfeest
met Okaku in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei
presenteert KCA een Latin jazzfeest met het kwintet Okaku in
cultureel café Bacchus. Okaku is
geboren in het jazzhart van Amsterdam. Uit pure liefde voor opwindende latin jazz en uitdagende bebop classics. Super energiek!
Olaf Keus (drums) en Leslie Lopez
(bas) vormen een stevige en flexibele ritmesectie waardoor Daniel de Moraes (gitaar), Fernando
Sanchez (sax) en Loet van de Lee
(trompet) worden uitgedaagd
hun eigen grenzen op te zoeken.
Iedereen geniet duidelijk waardoor de inspiratie goed voelbaar
is bij het publiek. Allen zijn specialisten in de latin en jazz en combineren hun passie om samen
nieuwe stukken te maken.
Okaku heeft een all-star-bezetting met: trompettist Loet van der
Lee (Holland Bigband en het Loet
van der Lee Quartet/Quintet – hij
is tevens leider van de Amstelveense Fellows Bigband); saxofonist Fernando Sanches uit Span-

je (speelt met New Cool Collective Bigband en Bernard van Rossum Bigband); gitarist Daniel de
Moraes uit Uruguay (speelt met
Josee Koning, Fernando Lameirinas en Eric Vloeimans); bassist
Leslie Lopez uit Puerto Rico (al
jaren de drijvende kracht achter
the New Cool Collective). Okaku
wordt voortgejaagd door de opzwepende, onvermoeibare drummer Olaf Keus. Het kwintet heeft
de ‘klassieke’ samenstelling van
trompet, saxofoon en ritmesectie. Maar het gaat op een heel bijzondere wijze op avontuur. De
superieure techniek van trompettist Loet van der Lee gaat letterlijk geen zee te hoog en daagt
saxofonist Fernando Sanchez uit
naar de toppen van zijn kunnen
te gaan.
Het KCA jazzconcert in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdagavond
12 mei om half tien. Toegang: uw
gift. Inlichtingen Pierre Tuning,
tel. 0297-360355 en Reinoud
Staps, tel. 0297-325304.

Aalsmeer - De Dance Classics
show komt zaterdag 12 mei naar
N201. Kees Markman en consorten zullen de tent grondig ‘verbouwen’ en inrichten met het oude spul: mooie full colour wanden, spiegelbollen, oude draaitafels, leuke gekleurde en domme
lampjes: zoals het vroeger ging in
de disco. Er staan lange rijen met
platenbakken vol muziek van
vroeger waar je een plaat uit kunt
halen en aan de dj geven om te
laten draaien.
Hoewel N201 vanwege het verleden als jongerencentrum bij velen nog als zodanig bekend staat,
is het ondertussen ook zo dat alle oud bezoekers inmiddels een

jaartje ouder zijn en daarom zullen er vaker feesten en optredens
georganiseerd worden voor iedereen die de 25 (of 50) al ruimschoots is gepasseerd. De Danc
Classics show is een bekend fenomeen in Aalsmeer en N201 is
daarom blij er dit jaar ook onderdeel van te mogen zijn.
Voor alle bezoekers liggen er deze
avond leuke kaartjes klaar waarop een verzoeknummer opgeschreven mag worden, maar daar
moet ook een mooie anekdote bij
vermeld worden. Wat is je bij gebleven uit die tijd? De Dance Classics Show in N201 aan de Zwarteweg begint zaterdag om 21.00
uur en de entree is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Lessenaar ‘Boston’
€ 29,95

(stevig/stabiel)
KOOPJE:

Klassieke gitaar 4/4
‘Valencia’ € 69,-

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Ukelele ‘Ortega’
(sopraan) € 69,TIP:

Ook hét adres voor
reparaties en onderhoud
aan gitaren en violen

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

Vrijdag Bandbrouwerij met
optreden Photo Morgana
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
11 mei kan er weer volop gejamd
en gespeeld worden bij de Bandbrouwerij in N201. Na een daverend optreden in café Joppe op
zaterdag 21 april zijn er tot de zomervakantie nog enkele vrijdagavonden gepland in N201 waar
elke muzikant en muziekliefhebber welkom is om nieuwe dingen
te ontdekken, nieuwe vrienden
te maken en uiteraard voor veel
gezelligheid! Aanstaande vrijdag
11 mei is bovendien een optreden van synth/popband Photo

Morgana, het nieuwe project van
bandcoach Jan Voortwist. De entree tot het centrum aan de Zwarteweg is gratis, zaal open vanaf
20.00 uur.

Vrij bridgen bij Onder Ons in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u
Biertapwedstrijd in café Joppe, Weteringstraat v/a 20.30u.
Tribute to Metallica in The
Shack, Schipholdijk 253 in Oude Meer vanaf 21u.

10 MEI

Dauwtrappen met Samen op
Weg Gemeente. Start wandeling om 8u. bij de Spil, Kudelstaart. Om 9.30u. koffie in
RK kerk St. Jan en 10u. Oecumenische dient.
Historische Tuin open van 10
tot 16.30u. Ingang Praamplein.

11 MEI

Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Te zien tot en
met 17 juni van donderdag
tot en met zondag tussen 14
en 17u.
Schilderijen van Afke Borgman in Gezondheidscentrum,
Drie Kolommenplein.
Expositie Tobias Rothe in gemeentehuis, Raadhuisplein.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.

12 MEI

Geraniummarkt op Raadhuisplein en braderie in Zijdstraat
van 9 tot 17u.
Nationale molendag. De
Leeuw op Molenplein open 10
tot 16u. Stommeermolen aan
Molenvliet open 10 tot 18u.
Open dag bij Windsurfclub
Aalsmeer op recreatie-eiland
Vrouwentroost van 10 tot 16u.
Open middag bij Biljartvereniging Aalsmeer aan Oosteinderweg 287f vanaf 13u.
Expositie over bloemen in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg om 15u. Te bezoeken
iedere zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
Opening expositie ‘Bevrijding en vergelding’ in Crash
Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug door Nico
Borgman om 13u.
Bingomiddag in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout vanaf
13.30u.
Storytelling door Debby Alders uit haar roman ‘Vrijheid’
om 16u. in Boekhuis, Zijdstraat.
Inschrijven voor zomerrit op 3
juni Aalsmeers Bromfiets Genootschap in café Joppe, Weteringstraat van 17 tot 19u.

Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis vanaf
20u.
Aalsmeer Zingt in Dorpskerk,
Kanaalstraat m.m.v. mannenkoor Eben Haezer vanaf 20u.
Dance Classics Show met Kees
en Marcel in N201, Zwarteweg
vanaf 21u.
Latin Jazzfeest in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Coolcast band in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.

13 MEI

Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje
van 9.30 tot 13u.
The Bluebettes live in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.

14 MEI

Klaverjassen in ’t Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16.30u.

15 MEI

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Dinsdag tot en
met zondag 10 tot 16.30u.
Koffie drinken in het Lichtbaken, Aalsmeerderweg te Rijsenhout vanaf 10u.
Info-punt Kudelstaart in Place2bied, Graaf Willemlaan 1
open 12.30 tot 14.30u.
Bridgen in ’t Hofplein, Clematisstraat 16 van 13.30 tot 16u.
Sportinstuif voor 55+ in De
Bloemhof, 13.30 tot 15.30u.
Rechercheurs over ontvoering Heineken bij OVAK in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u
Dartscompetitie in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start:
20u. Open vanaf 19.30u.

16 MEI

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30u., lunch van 12 tot
13u. en creatieve avond van
19.30 tot 21.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Multi Media hulp bij wijkpunt
Voor Elkaer, Kudelstaart van
9.30 tot 11.45u.
Koffie- en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26a van
10 tot 12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer aan Beethovenlaan vanaf 10u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

17 MEI

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart v/a
13.30u.

18 MEI

Eerste Energie Ontbijt in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 8.30u.
Voorronde NK poker in The
Beach, Oosteinderweg, 19u.
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Centrum, Kudelstaart en Oosteinde

Herdenkingen respectvol
Aalsmeer - Stijlvol en met respect verlopen, de herdenkingen
van de slachtoffers van oorlogen
bij de monumenten in het Centrum, Oosteinde en Kudelstaart.
De herdenkingsbijeenkomst bij
de gedenksteen in het gemeentehuis op het Raadhuisplein is
goed bezocht. De aanwezigen
werden toegesproken door wethouder Ad Verburg en leerlingen
van de scholen Oosteinder, Triade
Zuid en Hornmeer lazen, net als
kinderburgemeester Derek Buikema, gedichten voor. Vier veteranen, de heren van de Koolwijk
junior en senior, Koster en Bosse
(nog in actieve dienst), vormden
de erewacht bij de kranslegging,
muzikale medewerking werd
verleend door Sursum Corda
en scouts van Wiol & Willem Barendsz boden hulp bij het neerhangen van de kransen door wethouder Ad Verburg en gemeenteraadslid Ronald Fransen, door
de veteranen Van de Koolwijk junior en senior en door mevrouw
van den Broek en de heer Terlouw
als afgevaardigden van de Ouderenbond.
Wat is goed, wat is fout?
Wethouder Verburg: “Het is inmiddels 73 jaar geleden dat er
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Toch blijven we
bezig met de dilemma’s en morele vragen die de oorlog oproep.
Wat is goed, wat is fout? Wat zou
ik doen in dergelijke omstandigheden? Een voorbeeld dat mij altijd is blijven bijstaan, is het verhaal van Nico Borgman over zijn
vader. Op een dag ontdekte zijn
vader Joodse mensen uit Amster-

In Kudelstaart vond de herdenking plaats bij monument De Propeller in
de Schweitzerstraat. De muziek werd verzorgd door Flora en ook bij de
herdenking hier waren veteranen aanwezig en lazen kinderen van drie
basisscholen gedichten voor. Namens het gemeentebestuur sprak het
jongste raadslid, Thirsa van der Meer. Foto: www.kicksfotos.nl.

dam op zijn werk in de veiling. Radeloos waren ze. Op dat moment
stond hij voor een enorme keuze.
Hij besloot hen onderdak te bieden. Een beslissing met verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor
hemzelf, maar ook voor zijn gezin, de risico’s waren groot. Hoe
kijken wij, u en ik, vandaag de
dag naar migranten, allochtonen
en minderheden? Een samenleving waarin mensen geen verantwoordelijkheid meer voor elkaar
nemen, verhardt en verliest haar
menselijke waardigheid. Juist deze tijd vraagt om mensen die tegen de stroom opkomen voor anderen. Verantwoordelijkheid voor
elkaar nemen is de basis van onze open democratische samenleving, waar wij in vrijheid en met
respect voor elkaar leven. In de
Tweede Wereldoorlog en bij conflicten en vredesmissies van de
VN nadien zijn er mensen opgestaan en gestorven voor die waarden. Van hen moeten wij blijven
leren, zodat hun daden niet voor
niets zijn geweest.”
Vogeltjes
Het taptoe-signaal werd ten gehore gebracht door Anneke WiesBlom en daarna was het respectvol twee minuten stil rond het
Raadhuisplein. Geen langsrijdende auto’s en geen vliegtuigen van
en naar Schiphol. Alleen de vogeltjes kwetterden door, maar ach,
dat nam niemand hen kwalijk
natuurlijk. Na de algemene stilte speelde Sursum Corda het eerste couplet van het Wilhelmus en
werd familieleden van gesneuvelden de gelegenheid gegeven tot
het leggen van bloemen.

Vrijheidsvuur in Aalsmeer
Aalsmeer - In Oosteinde zijn
de slachtoffers van oorlogen
op 4 mei herdacht bij het tijdelijke monument (ter vervanging van Hell’s Fury, nog in
reparatie) in de H. Buismalaan.
Voor de muziek droeg mannenkoor Con Amore zorg en
voordrachten werden voorgelezen door jongeren. De toespraak was van Jacqueline
Quarles van Ufford, schrijfster
van het (verzets)boek ‘Lief-

ste, wij zijn op reis’. Aanwezig hier was ook de estafetteploeg, die dezelfde avond
vertrok naar Wageningen om
het vrijheidsvuur op te halen.
Op Bevrijdingsdag arriveerden de lopers en fietsers na
ruim tachtig kilometer weer
in Aalsmeer. In bijzijn van burgemeester Jeroen Nobel werd
op het herdenkingsplein het
vrijheidsvuur ontstoken.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Laatste kans: Kunstenaars gezocht!

Zaterdag vanaf 20.00 uur in Dorpshuis

Geef je op voor Amazing
Amateurs in de etalage
Aalsmeer - Na het succes van
‘Kunst in de Etalage’ van Cultuurpunt Aalsmeer en ‘Amazing Amateurs’ van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer hebben beide organisaties dit jaar hun krachten
gebundeld. Tijdens de landelijke
IkToon maand in juni zal onder de
noemer ‘Amazing Amateurs in de
etalage’ de hele maand beeldende kunst van verschillende amateurkunstenaars te bewonderen
zijn in diverse etalages van winkelpanden in het centrum van
Aalsmeer. Een ieder die in de vrije
tijd graag schildert, beeldhouwt,
fotografeert of op een andere
manier creatief bezig is, kan zich
nog tot aanstaande maandag 14
mei opgeven voor deze expositie.

of twee keer per jaar naar buiten
te treden met een hobby. Anderen nemen het weer een stuk serieuzer en zien het als een kans
om voor het voetlicht te treden.
De één schildert herinneringen
of doet dat van foto’s en de ander
hakt in steen tot het af is. Zeker is
dat alle amateurkunstenaars met
plezier en een zekere gedrevenheid al korter of langer met de
‘kunsten’ bezig zijn. Deelnemende kunstenaars zijn volledig vrij
in keuze welke kunstwerken zij
willen laten zien. Er is geen thema
en er is geen ballotage. De opening vindt plaats op vrijdag 1 juni om 17.00 uur.

Gouden penseel
Iedere deelnemer maakt twee
Workshops en optredens
keer kans in de prijzen te vallen.
Optredens van muziekvereni- Er is een Publieksprijs en een Vakgingen, kleurwedstrijden, work- juryprijs. Het publiek mag van
shops: Nederland staat in ju- zich laten horen en stemmen op
ni weer in het teken van kunst het fraaiste kunstwerk. De maker
voor iedereen. Vorig jaar werd van het kunstwerk met de meeste
de ‘Week van de Amateurkunst’ stemmen krijgt voor één jaar de
voor het eerst vervangen door Gouden Penseel. De vakjury gaat
de ‘IkToon maand’. En met suc- de ingebrachte kunstwerken beces! Op meer dan duizend loca- oordelen op basis van vier criteties in meer dan 150 gemeen- ria: kwaliteit, kleurgebruik, techten vonden voorstellingen, work- niek en originaliteit. De vakjury
shops, exposities, shows, kunst- heeft drie prijzen te vergeven. Op
markten, openbare repetities en zaterdagmiddag 30 juni wordt
open dagen bij culturele organi- de winnaar bekend gemaakt tijsaties plaats.
dens het slotconcert van de IkToon maand in het gemeentehuis
Inschrijvingen sluiten bijna
van Aalsmeer. Opgeven kan nog
Redenen om mee te doen aan tot aanstaande maandag, 14 mei,
Amazing Amateurs in de etalage via het deelnameformulier op de
kunnen heel divers zijn. De één website van KCA, www.kunstenvindt het gewoon leuk om één cultuuraalsmeer.nl.

De Leeuw en Stommeermolen open

46e Nationale Molendag
Aalsmeer - Op 12 en 13 mei is
het Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van
Nederland. Het thema van deze
46e editie is: ‘Ontmoet de molenaar’. Dit naar aanleiding van de
UNESCO inschrijving van het Nederlands molenaarsambacht op
de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. In
Noord-Holland doen zo’n 70 molens mee.
Twee molens open
In Aalsmeer zijn korenmolen
De Leeuw in het Centrum en de
Stommeermmolen aan de Molenvliet open op zaterdag 12 mei.
Bezoekers zijn in de korenmolen
welkom tussen 10.00 en 16.00
uur. Molenaars van De Leeuw zijn
Abel Blom, Dennis v/d Berg, Jop
Kluis, Nicole Linnenbank, Paul Rijkers, Chris Smit en Simone Verscheure. De Stommeermolen kan
zaterdag bezocht worden tussen
10.00 en 18.00 uur. Molenaar de

heer J. Hofstra heet belangstellenden welkom. Kom óók op bezoek en de molenaar vertelt je de
bijzonderheden van zijn unieke
molen. Vele molenaars en vrijwilligers organiseren extra activiteiten om er een gezellige dag van
te maken. Zo is er tijdens de Nationale Molendag zaterdag 12 mei
ook Geraniummarkt op het Raadhuisplein, braderie in de Zijdstraat en rond De Leeuw komen
diverse eetstandjes.
Gratis Molen-ontdekboekje
Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen gratis het Molen-Ontdekboekje klaar. Vol puzzels, raadsels, kleurplaten en spelletjes.
De Nationale Molendag wordt
georganiseerd door vereniging
De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het
volledige programma voor Nationale Molendag is te vinden op
www.molens.nl.

Prachtige aanbiedingen
op veiling Kudelstaart
Kudelstaart - De bestuursleden
en vrijwilligers van de stichting
Kudelstaart voor Kudelstaart hebben weer prachtige aanbiedingen voor de veiling van zaterdagavond 12 mei in het Dorpshuis
van Kudelstaart verzameld. De
teller staat momenteel op 301 kavels die onder de hamer van veilingmeesters Gert Ubink en Dick
Venema zullen komen. Tijdens
de veilingavond komen producten en diensten in alle hoeveelheden langs: van 1 hele dag op
stap met een tourbus met chaufmaar liefst 40 opera’s en ook een feur voor negentien personen. Of
aantal religieuze werken. Waar- een rondrit voor 6 personen in
onder het Stabat Mater en het op een klassieke VW-bus. Maar ook
deze zonovergoten dag gezon- 2 kaarten voor een soulavond, 3
gen en uitgevoerde Petite Messe uur Engelse les, 4 uur strijken, 5
kuub zand, een 7delige taartbak
Solennelle.
Naast het koor werkten So- set, voor 8 personen sloepvaren
fia Pedro (sopraan), David Co- of een Chinese rijsttafel voor 15
hen (countertenor), Arco Man- personen.
denmaker (tenor), Wiebe Gotink (bas), Henk Verhoef (harmo- Voor elk wat wils
nium) en Rocus van den Heuvel Verder komt er een heel alfa(piano) mee. Opnieuw verdient bet onder de hamer: een Aardedirigent ’t Hart een compliment werkpot, Babyschommel, Cabrimet de door hem gekozen so- orit, Dopsleutelset, Elektrische
listen en musici. Zoals het Kyrie blikopener, Föhn, Gitaar, Handwerd gezongen en gespeeld, zou stofzuiger, Insectenschotel, Jeep
ook zeker de oren van de compo- speelgoed, Kerkbank Sint Jan,
nist hebben gestreeld. Na het he- Lantaarn, Messenset, Oldtimermelse gezang klonk de krachti- rit, Pan soep naar keuze, Rookge smeekbede. Het was juist deze melder, Sinterklaasbezoek (incl.
andere toonzetting die voor een Zwarte Piet), Tuinbank, Uil met
totaal andere sfeer zorgde. Hoe licht, VIP-behandeling bij Radio
het koor en de solisten hun par- Aalsmeer, Waterpistool en Zeeptijen vertolkten was van zo een pakket. En natuurlijk van alles
hoog niveau dat de luisteraar als
het ware werd meegezogen. Het
samenspel van harmonium, piano, solisten en koor werd door de
muren van imposante kerk teruggekaatst naar het publiek. Wiebe Gotink had zijn handen vol
aan het Quoniam. Wat een technisch ingewikkeld stuk om te zingen. Dat telde weer niet voor het
Sancto Spiritu, hier werd een enthousiast vrolijke devotie bereikt.
Verder viel er nog een schitterende dialoog te beluisteren tussen
sopraan en piano. Tot slot het Agnus Dei uitgevoerd door koor en
countertenor. De laatste woorden
zijn: Geef ons vrede. Hoe het koor
de countertenor ondersteunde
was van zo een schoonheid en
harmonie. De dirigent walste gedurende de uitvoering op zijn
plaats, stak na afloop twee duimen omhoog. Blij boog hij naar
het publiek dat hem, koor, solisten en musici bedankten met een
ovationeel applaus voor dit juAalsmeer - Zaterdag 16 en zonweel van een jubileumconcert.
dag 17 juni 2018 vindt de vijfde
Janna van Zon
editie van Aalsmeer Flower Festival plaats. Het bloemenevenement speelt zich dit jaar af bij de
Historische Tuin en in Bloemenlust The Beach. Op beide locaties
is er tijdens het festival heel veel
te doen. Natuurlijk zijn er schitterende arrangementen en bloemcreaties, gemaakt door arrangeurs uit het hele land. Maar er
zijn ook workshops voor jong en
oud, demonstraties en spannende wedstrijden tussen bloemsierkunstenaars. Ook is er bloemenkunst te zien, live muziek te horen, zijn er veilingen en rondleidingen en komt er in Bloemenlust een nostalgische hoek met
herinneringen aan het verleden
van deze voormalige bloemenveiling. En dat is nog maar een
greep uit het programma.

Luid applaus na juweel
van een jubileumconcert
Regio - Zondag 6 mei vierde het
Collegium Vocale Consonant hetgeen zoveel betekent als Welluidend Gezelschap - haar veertig jarige bestaan. Ooit voortgekomen uit drie regionale koren
afkomstig uit Rijsenhout, Oude
Meer en Abcoude. De Aalsmeerder Jaap Biesheuvel was er de eerste dirigent en hij vervulde deze
taak tot 1992. Hoewel de meeste
concerten uitgevoerd worden in
Abcoude zijn vele Aalsmeerders
nog een groot fan van dit koor.
Kunstwerk voor Dicky Jansma
Vanaf het ontstaan van dit bijzondere koor zong de sopraan - de
geboren en getogen Aalsmeerse - Dicky Jansma haar partijen mee. Voor het bestuur alle reden haar na het concert naar
voren te halen en haar samen
met de alt Joke van Dillewijn uit
Aalsmeer een kunstwerkje aan te
bieden. De muzieksleutel op sokkeltje was een mooi symbolisch
geschenk, want zoals de voorzitter van het koor zei: “De mens
is de sleutel van de muziek.” Met
een blozende blos op de wangen
werd het kunstwerk in ontvangst
genomen. Die blos had mede te
maken met de geleverde inspanning van de middag, want wat
wist dirigent Bert ’t Hart zijn koorleden weer fantastisch uit te dagen. Hij moet gedacht hebben:
Dit veertig jarige jubileum zal extra feestelijk zijn en dat lukte ook,
er werd een welluidende prestatie geleverd!
Harmonie en schoonheid
Om te kiezen voor de componist
Gioacchino Rossini (1792-1868)
was een voltreffer. Deze Italiaan
staat bekend om zijn prettig in
het gehoor liggende composities
en virtuoze zangpartijen. Het kan
niet anders dan dat zijn muziek
een inspiratiebron geweest moet
zijn voor vele componisten die
na hem kwamen. Puccini schreef

Rozen voor moeder
Omdat de veiling duurt tot in de
kleine uurtjes van de moederdagzondag, zullen weer kleurrijke en
geurige boeketten bloemen, en
vijftig bossen rozen worden aangeboden. Mooie binnenkomers
voor de Moederdag! Ook aan de
kinderen is gedacht: zo zijn er onder meer: spellen, een grote kindertractor, , kabouter, een halve dag kinderfeestje in een kielboot, en tal van andere leuke kinderkavels. En opvallend veel leuke diensten die (als wederdienst)
door Kudelstaartse verenigingen
worden aangeboden.
Website en Facebook
De kavellijst staat vanaf vandaag op de website: www.veilingkudelstaart.nl . Daarmee kunnen bezoekers van deze gezellige avond (aanvang 20.00 uur en
inloop om 19.45 uur) zich vooraf een beeld vormen over kavels
waar ze belangstelling voor hebben. Deze informatie is ook via
facebook te vinden: www.facebook.cowat in het vat zitm/veilingkudelstaart

In The Beach en Historische Tuin

Start voorverkoop voor
Aalsmeer Flower Festival

‘Mijn kleine zeemeermin’

zondag in Poppentheater
Amstelveen - Mijn kleine zeemeermin, een fantasierijk avontuur van theatermaakster Eva van
den Bosch en harpiste Mai Flesseman, is op Moederdag, zondag 13 mei, te zien in het Amstelveens Poppentheater. Deze grappige, spannende en ontroerende
muziektheatervoorstelling gaat
over de kleine dappere zeemeermin Lelie, die samen met haar ‘gewone’ moeder in een huisje aan
het strand woont. Op een dag wil
Lelie toch wel eens weten waar ze
vandaan komt. Als ze besluit de
sprong te wagen en in zee te dui-

daar tussenin! Zelfs burgemeester Jeroen Nobel gaat rond 23.00
uur onder de hamer voor een
dienst t.b.v. een goed doel. Het
dreigt weer een gezellige ontmoetingsavond voor ‘tout Kudelstaart’ te worden. Je hebt wat
gemist als je niet bent geweest!

ken, beleeft ze spannende avonturen en ontmoet ze wonderlijke
figuren.
Een poppentheatervoorstelling
voor iedereen vanaf 4 jaar over
liefde, moed, de zoektocht naar je
roots en het vormen van je eigen
identiteit.
‘Mijn kleine zeemeermin’ op zondag 13 mei begint om 14.30 uur.
Toegangsprijs: 8,50 euro met
voor alle moeders een gratis
drankje. Reserveren kan via 0206450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Festival ook zeer geschikt is als familie-uitstapje. Wie nog goedkoper uit wil zijn, koopt zijn kaartjes
deze maand in de voorverkoop.
Op drie adressen in Aalsmeer
zijn tickets de hele maand mei
te koop voor slechts € 5 per persoon. De tickets zijn het hele festival geldig en geven ook recht op
gebruik van de watertaxi tussen
beide locaties (vaartochtje van
een half uur) en de pendelbus.
Het festival is beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur. Houders van
een Aalsmeer- of Amstelveenpas
(voor minima) kunnen het festival
op vertoon van hun pas gratis bezoeken. De verkoopadressen zijn:
Boekhuis Aalsmeer – Zijdstraat
12, Historische Tuin – Praamplein
en The Beach – Oosteinderweg
247. De voorverkoop eindigt op
31 mei. Bedrijven en organisaties
die grotere aantallen willen afnemen kunnen de kaarten ook laFamilie-uitstapje
ten opsturen. Dit is mogelijk vanKaarten voor het festival kosten af 25 tickets door te mailen naar
aan de deur € 7,50. Kinderen tot info@aalsmeerflowerfestival.nl.
en met 14 jaar kunnen gratis naar Zie ook: www.aalsmeerflowerfesbinnen, zodat Aalsmeer Flower tival.nl.

VEILING KUDELSTAART
VOOR KUDELSTAART

OP ZATERDAG 12 MEI 2018 IN DORPSHUIS KUDELSTAART • AANVANG: 20.00 UUR
Kudelstaart - Onder het toeziend oog van
notaris Mathijs van Gaalen, gaan veilingmeesters Dick Venema en Gert Ubink zaterdagavond aan de slag met de 18e editie van
de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Het
is een prachtige combinatie: Door te bieden
op iets, dat je als Kudelstaarter goed kunt
gebruiken, steun je een Kudelstaartse club
of vereniging. Vandaar ook de naam: “Kudelstaart voor Kudelstaart”.
Er zijn weer zo’n 300 kavels samengesteld met
een grote verscheidenheid aan artikelen. Onze burgemeester Jeroen Nobel komt ook weer
onder de hamer van de veilingmeesters. Natuurlijk zullen ook de pondjes paling en de
taarten niet ontbreken, om maar wat te noemen. Kortom: Er is weer voor elk wat wils!
Nog meer dan vorige jaren geldt voor de veiling: ‘inzoomen op bloemen’. Omdat de veiling duurt tot in de kleine uurtjes van Moeder-

...dankt al haar sponsors
groot en klein
en zeker degenen
die we vergeten zijn.

Witteweg 3, 1431 GZ Aalsmeer
088-2531100, aalsmeer@alfa.nl
www.alfa.nl

KAVELS
1

2 kruiken met planten
kwekerij de Zonnebloem
+ orchideeëntak Weerdenburg

2

kleed nijlpaard + bos rozen H olla

3

7 delig tastbaarste + 4 delig schaaltjes op
bamboe + bos rozen de Ruiter Rozen

4

zwembadkaart hele gezin sportcafé
Proosdij&ESA + plant Ferdi Plant

5

binder kruiwagen
+ bos rozen H olla

6

3 uur Engelse les Els Verslaan
+ plant H eemskerk Plant

7

terraskachel + 1 week vrijgebruik
Amstelhof voor 1 persoon

8

pond paling visserijbedrijf Rekelhof

9

pizzasteen
+ waardebon € 10 Waning tweewielers

KAVELS

KAVELS

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

32

kruimelstofzuiger H artenlust.B.V.
+ plant Ferti Plant

64

kinderpicknicktafel
+ plant H eemskerk Plant

33

snelkookpan + bon amb8route voor 2 pers.

65

34

handmixer + plant Ferti Plant
+ bos lelie’s de Jong

fö hn + bak geraniums Mts de Groot
+ bos lelie’s de Jong

66

35

balance/breathing sessie Marieke van
Duijn + tak orchidee kwekerij Apollo

bloemstuk hortensiakwekerij vd Jagt
+ 2 kussens Mrs bloom

67

36

keukenweegschaal + set ringsleutels
+ bos lelie’s de Jong

halve dag kinderfeestje kielboot voor
5 pers. zeilschool Aalsmeer

68

37

bloemstuk ‘t Bloemenwinkeltje
+ 39 delig schroevendraaiset

bbq pakket Zethof olie en gashandel
+ plant Fondu Plant

69

38

kaas Kandelaar Electro
+ doos paprika Duijnisveld

Swarovski kristallen konijn Sparnaay
Juweliers + boeket Schreurs

70

lantaarn + plant kwekerij De Amstel

71

2 lantaarn bamboe
+ plantenbakje René Bakker

72

bloemstuk H olla rozen
+ 2 tickets van Gogh Museum Takii

39

bloemstuk vd H orst H ortensia
+ doos paprika Rainbow Growers

40

beeld + plant kwekerij De Amstel

41

rookmelder H oekwater BV
+ plant Fondu Plant

73

5 m3 grond of zand loonbedrijf Arthur Bon
+ 2 planten Vireõ

plantenbak Bunnik Vriesea

11

tafel bbq
+ apk keuring Renault Nieuwendijk

42

gezichtsbehandeling twv € 30 Beauty&So
+ bos rozen H olla

74

potten met plant Nieuwkoop H ydrocultuur
+ bos rozen de Ruiter Rozen

12

1 uur zwemmen voor
10 kinderen Amstelhof
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

43

baby schommel + gezichtsbehandeling
Slender You Beauty World

75

bloemstuk Reyms Gerbera
+ doos paprika Duijnisveld

13

vaas keramiek
+ tray geraniums kwekerij Mts de Groot

44

2 kruiken met planten kwekerij de
Zonnebloem + orchideeëntak
Weerdenburg

76

bloemstuk Weerdenburg Orchideeën
+ 5 keer autowassen vd Berg

14

ijzeren decor ﬁets met mandje
+ plant Vireõ

45

stoomkoker + strandmat

77

dag varen 6 pers. met lunch
Arie van Klaveren

15

haardroger + Dio pakket
+ bos rozen de Ruiter Rozen

46

schaal met geraniums Grifﬁoen De Kwakel
+ bos rozen Zuurbier&C o

78

speelgoedbuldozer + plant Vireõ

47

2 buxus piramide bol boomkwekerij
Topppunt + orchideeëntak Weerdenburg

79

bbq set 5 delig + bos rozen H olla

80

48

pond paling visserijbedrijf Rekelhof

kamerfontein
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

orchidee in vaas Gebr Raadschelders
+ 2 planten Vireõ

81

Feijenoord taart Bakkerij van Leeuwen

82

1 jaar gratis muziekles Show en
Jachthoorn Korps Kudelstaart

83

dagcursus kielboot voor 1 persoon
zeilschool Aalsmeer
+ bos rozen Zuurbier&C o

84

schaal met cactussen Ubink C actussen

85

2 badlakens met geborduurde naam de
Rooy borduurwerken + kattenkrabpaal

86

4 pers. daghap C afé Op de H oek
+ plant H eemskerk Plant

87

bloemstuk Ammerlaan Orchideeën

88

bistroset + tuinkrukje Rocuma BV

89

speelgoed jeep + wafelijzer

90

tuinschilderij
+ waardebon € 4 5 C afé Op de H oek

91

2 kaarten soulavond
+ 10 consumpties dorpshuis ‘t Podium

kruiwagen artikelen Burgers Betonbouw
+ plant H eemskerk Plant
+ doos paprika Rainbow

17

brandstofbon € 25 H artog BV
+ 2 planten Vireõ

49

18

home hout + puzzelbox
+ bos rozen de Ruiter Rozen

50

instrument met bloemstuk Flora
+ plant H eemskerk Plant

19

Sinterklaas en zwartepiet bezoek de
Pretpeurders + boeket Schreurs

51

1m openhaard hout Bouwbedrijf Burgers
+ bos rozen Dümmen Orange

20

2 relaxstoelen
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

52

handkoffer + plant Fertie Plant

53

waterpistool + plant Vireõ
+ bos rozen van Rijn rozen

54

schaal met begonia’s Berghoef Plants
+ tak orchidee kwekerij Apollo

55

kar met boodschappen Albert H eijn

56

party lamp
+ kappersbon kapper Sander € 10

21

10 rittenkaart voor gratis badminton
Volant ‘90 + plant Fondu Plant

22

bak met varens Raadschelders

23

bloemstuk Zuurbier&C o
+ doos met paprika Rainbow Growers

24

06-53926944 jfs45@caiway.nl

Namens het bestuur van de
Stichting veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
Arie de Vos (voorzitter)

10

16

DJ Jan

KAVELS

dag, zullen weer kleurrijke en geurige boeketten, maar ook veel rozen en gerbera’s, worden
aangeboden. Natuurlijk kunt u voor moeder
nog op veel meer fraaie kavels bieden. In deze editie van de Nieuwe Meerbode treft u de
volledige kavellijst aan. Voor meer informatie
over de veiling kunt u terecht op onze website
www.veilingkudelstaart.nl en volg ons via de
social media. Het bestuur van de Stichting veiling Kudelstaart voor Kudelstaart bedankt iedereen die een bijdrage aan deze veiling hebben geleverd: particulieren, bedrijven sponsoren en adverteerders. We hopen zaterdagavond veel dorpsgenoten en vrienden van
dorpsgenoten in het Dorpshuis te mogen ontmoeten bij een echt oergezellig, spetterend
dorpsfeest.

windlicht + kerstverlichting
+ bos lelie’s de Jong

3

57

speelgoedzwembad + waardebon € 4 5
voor acryl of gelnagels Freesia nails

58

mand met perkgoed Scholte Orchideeën
+ bos rozen Dümmen Orange

59

duo sap centrifuge + plant Ferti Plant

92

60

5 bierglazen en 3 wijnglazen met logo
75 0 jaar Kudelstaart + pedaalemmer

10 weken onbeperkt sporten voor
1 persoon Amstelhof
+ plantenbakje René Bakker

93

tuinbank + houten wandrek
+ bos rozen Dümmen Orange

94

Ajax taart Bakkerij van Leeuwen

95

bbq set 33 delig+bos rozen H olla

96

pot met orchidee Green Balanz

97

ventilator+treinset + plant Fondu Plant

25

zeeppakket Uzepia
+ tak orchidee kwekerij Apollo

26

plantenbak Green Balanz

27

boekenpakket voor kinderen ‘t Boekhuis
+ boeket Schreurs

28

led spot H artelust B.V + bos rozen H olla

29

pond geﬁleerde paling
visserijbedrijf Rekelhof

61

olielamp + houten wandrek
+ bos rozen Dümmen Orange

30

koptelefoon + kalender historisch Aalsmeer
Total C opy Service

62

kaasmandje Blokje Om
+ plant kwekerij De Amstel

31

snoopy lamp + apk keuring Gert de Jong
automobielen + bos rozen van Rijn

63

tuinbeeld uil + werphengel
+ bos rozen van Rijn Rozen

&

Kreeft
Van Wissen

KREEFT & VAN

MANTEL MAKELAARS
Stommeerweg 1 Aalsmeer
0297-327145
info@mantelmakelaars.nl

ADVIES OP MAAT?

Maak een afspraak via de site

Kudelstaartseweg 222
0297-341836
1433 GR Kudelstaart www.restaurant-jones.nl

Licht- en kracht installaties
Beveiligingsinstallaties
Brandmeldinstallaties
24 uurs LichtServiceen kracht installaties

Beveiligingsinstallaties
Brandmeldinstallaties
24 uurs Service

Molenvlietweg 6
1432 GW Aalsmeer
www.hansstokkel.nl info@hansstokkel.nl
T : +31 297 328387 F : +31 847 203499

Molenvlietweg
6
Molenvlietweg 6
1432 GW Aalsmeer
1432 GW Aalsmeer
www.hansstokkel.nl info@hansstokkel.nl
info@hansstokkel.nl
: +31 847 203499
0297-328387T : +31 297 328387 Fwww.hansstokkel.nl

www. mantelmakelaars.nl

Kudelstaartseweg 295
1433 GJ Kudelstaart

0297-893057
www.cafeopdehoek.nl

132

kaas Kandelaar Electro
+ doos paprika Duijnisveld

166

cabriorit met lunch Eppo en Kees Scholte

99

ﬁetstas + servicebeurt ﬁets
Meer voor Fietsen

133

schaal met begonia’s Berghoef Plants
+ tak orchidee kwekerij Apollo

167

pond paling visserijbedrijf Rekelhof

168

brikettenstarter + zwembad

100

uil met licht + plade + bos lelie’s de Jong
grote zaal dorpshuis ‘t Podium incl 100
consumpties en geluid Richard vd Broek

134

bak met potrozen Vireõ + sapcentrifuge

169

101

135

170

radiator met ventilator + plant Ferti Plant

102

waterpistool + home van hout + plant Vireõ
+ bos rozen van Rijn rozen

instrument met bloemstuk Flora
+ plant Heemskerk Plant

7 delig taartbakset + 4 delig schaaltjes op
bamboe + bos rozen de Ruiter Rozen

136

wafelijzer + apk keuring Renault Nieuwendijk

pendaalemmer + set ringsleutels
+ bon amb8route voor 2 pers.

etentje voor 2 pers. bij cafe Op de Hoek
Raadschelders en zn assurantiën

171

137

172

1 dag sloep varen Sito en Ellen Heemskerk

173

pond paling mien rekelhof
+ bos rozen Dümmen Orange

bloemstuk hortensia kwekerij vd Jagt
+ 2 kussens Mrs bloom

138

warme drank dispenser
+ waardebon autopoetsen Auto Maas

bloemstuk pioenen Piet Buskermolen
+ 5 keer autowassen vd Berg

174

139

plantenbak Bunnik Vriesea

ballonnenboog A-ballonnen
+ bos rozen Holla

208

kofﬁezetapparaat + waardebon €10
Waning tweewielers
+ plant kwekerij De Amstel

140

big pack speelzand Bouwcenter Blauwhoff

175

kaas Flynth Assurantiën
+ doos paprika Duijnisveld

potten Nieuwkoop Hydrocultuur
+ bos rozen de Ruiter Rozen

209

party lamp + kappersbon kapper Sander €10

141

176

kar met boodschappen Albert Heijn

bloemstuk Reyms Gerbera
+ doos paprika Duijnisveld

2 kruiken met planten kwekerij de
Zonnebloem + orchideeëntak Weerdenburg

210

107

zwembadkaart hele gezin sportcafe
Proosdij&E.S.A + plant Ferti Plant

142

177

traptrekker de Jong landbouwmechanisatie

brandstofbon €25 Ford de Hartog BV
+ 2 planten Vireõ

babygroep / peutergroep / 0-4 jaar / 4-13 jaar /
vakantie opvang / ﬂexibele opvang

108

plantenbak Green Balanz

complete haarbehandeling twv €100
haarstudio Petra
+ tak orchidee kwekerij Apollo

211

178

212

Feijenoord taart Bakkerij van Leeuwen

109

bak met varens Raadschelders

143

110

schemerlamp Mrs Bloom
+ orchideeëntak Ammerlaan

179

vogelvoederbuis + nestkas
+ waardebon €10 Waning tweewielers

144

oldtimerrit 1 persoon + kofﬁe W. van Doorn

pond geﬁleerde paling
visserijbedrijf Rekelhof

213

Vertel ons uw opvangwens en wij denken met u mee!

5m3 grond of zand loonbedrijf Arthur Bon
+ 2 planten Vireõ

badkamer lamp Hartenlust B.V.
+ bos rozen Holla

2 pers. golfen 9 holes
+ €25 consumpties Horecava

145

2 buxus piramide bol boomkwekerij Topppunt
+ orchideeëntak Weerdenburg

180

drukspuit
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

112

1 dag tourbus voor 19 pers. van der Laan
Touringcar b.v.

146

instrument met bloemstuk Flora
+ plant Heemskerk Plant

181

kabouter met mand
+ apk keuring Renault Nieuwendijk

113

plantenbak Bunnik Vriesea

147

182

pond geﬁleerde paling
visserijbedrijf Rekelhof

114

online marketing scan voor website
+ brainstorm sessie Quebit bv

1m3 openhaard hout Bouwbedrijf Burgers
+ bos rozen Dümmen Orange

183

115

103
104

Voor meer info en prijzen:

www.kinderopvangsnoopy.nl / 0172-500512
in Kudelstaart – Leimuiden – Rijnsaterwoude - Woubrugge

Witteweg 3, 1431 GZ Aalsmeer
088-2531100, aalsmeer@alfa.nl
www.alfa.nl

105
106

111

Geïnteresseerd
in onze vereniging?
Neem dan contact op
met de vereniging.
We zoeken met name
muzikanten op trompet,
bugel en bes-bas.
Wim Kandreef 1, 1433HM Kudelstaart
0297-326209, info@muziekverenigingﬂora.nl

WWW.MUZIEKVERENIGINGFLORA.NL

korfbal clinic voor max 30 pers.
+ 20 consumpties korfbalvereniging VZOD

240

bloemstuk Zuurbier&Co
+ doos met paprika Rainbow Growers

272

kerkbank Parochie St Jan

2 uur biljarten + 10 consumpties Café
Op de Hoek + plant Heemskerk Plant

204

gitaar Stage Music Service
+ plant Fondu Plant

241

gereedschapkoffer + kertsverlichting
+ bos rozen de Ruiter Rozen

273

electrische tandenborstel mondzorg
Kudelstaart + bos rozen Dümmen Orange

205

wandklok Aad Rekelhof + palm de Hartog

242

pan soep naar keuze Garry Scholte
+ tak orchidee kwekerij Apollo

274

patat fryer + orchideeëntak Ammerlaan

206

spiegel
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

243

boekenpakket voor volwassenen ‘t Boekhuis
+ petroleumlamp + boeket Schreurs

275

gebruik beachbak RKDES + 25 consumpties
+ bos rozen van Rijn Rozen

207

waardebepaling woonhuis
House Hunting 0297 Makelaars
+ bos rozen Zuurbier&Co

244

warme drank dispenser
+ waardebon autopoetsen Auto Maas

276

1 week vrijgebruik Amstelhof voor 1 persoon
+ plantenbakje René Bakker

245

buffet warmer + bos rozen Holla

277

mini bbq + bak geraniums Mts de Groot
+ bos lelie’s de Jong

246

cabriorit met lunch Kees de Boer en
Ad Verburg

278

kabelbox + brandstofbon €25 Hartog BV
+ 2 planten Vireõ

247

kruiwagen artikelen Burgers Betonbouw
+ plant Heemskerk Plant
+ doos paprika Rainbow

279

radio Hartenlust B.V. + bos rozen Holla

280

3 helleborisplanten Rinus Bader
+ 2 planten Vireõ

248

plantenbak Bunnik Vriesea

281

249

1 Deense kar met platen van Vliet
Containers

drankenpakket slijterij Wittebol
+ plant kwekerij De Amstel

282

250

schaal met cactussen Ubink Cactussen

2 buxus piramide bol boomkwekerij Topppunt
+ orchideeëntak Weerdenburg

251

2 buxus piramide bol boomkwekerij Topppunt
+ orchideeëntak Weerdenburg

283

radiator met ventilatie + ijzeren ﬁets met
mand + plant Ferti Plant

252

instrument met bloemstuk Flora
+ plant Heemskerk Plant

284

bak met varens Raadschelders

285

253

clinic voor 10 pers. handboog schieten
met kofﬁe/borrel handboogvereniging
Target

schaal lidcactussen de Vries Potplanten
Cultures + 5 keer autowassen vd Berg

286

pond geﬁleerde paling
visserijbedrijf Rekelhof

254

5m grond of zand loonbedrijf Arthur Bon
+ 2 planten Vireõ

287

kaas Kandelaar Electro
+ doos paprika Duijnisveld

255

diner voor 2 excl.drank restaurant Oriëntal
Paradise + plant Fondu Plant

288

digitale fotolijst Alfa Accountens en Adviseurs
+ bos rozen Dümmen Orange

289

zwembadkaart hele gezin sportcafe
Proosdij&E.S.A + plant Ferti Plant

290

plantenbak Bunnik Vriesea

291

schaal met begonia’s Berghoef Plants
+ tak orchidee kwekerij Apollo

292

kaas Flynth Assurantiën
+ doos paprika Duijnisveld

293

1 maand sporten voor gezin
met 2 kinderen Amstelhof
+ apk keuring Gert de Jong autom.

214

etentje voor 2 pers. brasserie Oevers

215

geurdispenser + party light
+ orchideeëntak Ammerlaan

handstofzuiger + sieraden van Uffelen Mode

kofferset Arlette van de Meer Travel
Counsellors

220

grill + plant Vireõ

221

tuinbank Rabo bank + plant Vireõ

222

pond geﬁleerde paling
visserijbedrijf Rekelhof

256

speelgoedzwembad + waardebon €45
voor acryl of gelnagels Freesia Nails

223

tuinbank Quakel Plant

257

bbq voor 15 pers. Nico vd Schaft

pond paling visserijbedrijf Rekelhof

258

mand met perkgoed Scholte Orchideeën
+ bos rozen Dümmen Orange

259

konijnenhok Schockman Hortensia
+ plant Vireõ

150

schaatsclinic voor 10 pers. Stg VZOD
+ doos paprika Rainbow Growers

185

117

2 pers. mix menu
+ ﬂes wijn restaurant De Chinese Muur

151

bloemstuk ‘t Bloemenwinkeltje
+ bos lelie’s de Jong

insectenhotel + 2 hangpotten met planten
kwekerij de Zonnebloem

186

118

speelgoedkruiwagen + bos lelie’s de Jong

152

119

insectenhotel + shellac behandeling
Slender You Beauty World

mini bbq + brandstofbon €25 Ford de Hartog
BV + 2 planten Vireõ

messenblok
+ waardebon €10 Waning tweewielers

153

handkoffer + giftbox + plant Fertie Plant

2 uur strijken Willy vd Geest
+ tak orchidee kwekerij Apollo

154

5m grond of zand loonbedrijf Arthur Bon
+ 2 planten Vireõ

121

schminken bij kinderpartij Thea en
Christa Buskermolen

155

mand met perkgoed Scholte Orchideeën
+ bos rozen Dümmen Orange

122

kalender Oud Aalsmeer + bak potgerbera’s
Ruud Olij + doos paprika Duijnisveld

156

electrische tandenbostel Mondzorg
Kudelstaart + bos rozen Zuurbier&Co

123

pond paling visserijbedrijf Rekelhof

157

124

chinese rijsttafel voor 15 pers.
Mevr. Van Zelderen

gaskooktoestel in koffer
+ bos rozen van Rijn Rozen

158

basketbalset + orchideeëntak Ammerlaan

125

1 week vrijgebruik Amstelhof voor 1 persoon
+ plantenbakje René Bakker

159

schaal lidcactussen de Vries Potplanten
Cultures + 5 keer autowassen vd Berg

194

126

vleesplateau slagerij Kees Jacobs
+ plant Fondu Plant

160

8 pers. sloepvaren met lunch Sjaak vd
Weijden en Piet Buskermolen

127

2 rieten manden + startkabels

161

128

schaal met geraniums Grifﬁoen De Kwakel
+ bos rozen Zuurbier&Co

162

bloemstuk Arcadia Chrysanten
+ doos paprika Rainbow Growers

163

3

187

2 buxus piramide bol boomkwekerij Topppunt
+ orchideeëntak Weerdenburg

224
225

plantenbak Green Balanz

188

elektrische blikopener Hartenlust B.V.
+ krukje

226

bloemstuk Holla rozen
+ 2 tickets van Gogh Museum Takii

189

4 uur Franse les Fabiene André
+ palm de Hartog

227

vip behandeling bij Radio Aalsmeer
bij de Mark en Eric show

260

terrasverwarmer + aardewerk pot
+ waardebon €10 Waning tweewielers

190

orchidee in vaas Gebr Raadschelders
+ 2 planten Vireõ

228

uil met licht + plade + bos lelie’s de Jong

261

294

diner wijnpakket Gall en Gall van Lammeren

bak met varens Raadschelders

onderhoudsbeurt buitenboordmotor
René Maas

191

229

krat Buck 17 bier brouwerij De Bezworen
Kerf + boeket Schreurs
Ajax taart Bakkerij van Leeuwen

295

solar tuinverlichting
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

jus orange pers + bak potgerbera’s Ruud Olij
+ doos paprika Duijnisveld

262

192

230

263

kruiwagen met artikelen Quakel Plant BV
+ doos paprika Rainbow Growers

231

etentje voor 2 pers. bij cafe Op de Hoek
Raadschelders en zn assurantiën

schroevendraaierset + treinset
+ plant Fondu Plant

296

264

boeklezer op hoeﬁjzer + kattenkrabpaal
+ waardebon 10 euro Total Copy Service

kaas Kandelaar Electro
+ doos paprika Duijnisveld

232

chaﬁng disk + amuseset
+ bos rozen de Ruiter Rozen

2 kruiken met planten
kwekerij de Zonnebloem
+ orchideeëntak Weerdenburg

297

dag rijden in klassieke volkswagenbus voor
8 pers. Alex van Groningen

195

vogelbad + bos rozen Holla

233

dopsleutelset van Klaveren hortensia

265

sloepentocht voor 6 tot 8 pers. met lunch
Jan en Hans

298

2 kruiken met planten kwekerij de
Zonnebloem + orchideeëntak Weerdenburg

weekend/midweek in 6 pers. bungalow
Cees Alewijnse 1-11-18/1-4-19

196

voorraadpot + bak geraniums Mts de Groot
+ bos rozen de Ruiter Rozen

234

bloemstuk pioenen Piet Buskermolen
+ 5 keer autowassen vd Berg

266

tuinschilderij
+ waardebon €45 Café Op de Hoek

299

design horloge + boeket Schreurs

2 grote kruiken Mrs Bloom
+ orchideeëntak Ammerlaan

197

binnen en buitenwasbeurt auto + apk keuring
garage du Pau + bos rozen van Rijn Rozen

235

etentje voor 2 pers. restaurant Jones

267

300

vogel op stam + nestkast + plant Vireõ
dienst burgemeester Nobel

198

bloemstuk ‘t Bloemenwinkeltje
+ bos lelie’s de Jong

301

bak met potrozen Vireõ + dienblad
+ plant Vireõ

236

giftbox + 2 hangpotten met planten
kwekerij de Zonnebloem

268

kar met boodschappen Albert Heijn

mand met perkgoed Scholte Orchideeën
+ bos rozen Dümmen Orange

199

vogel op stam + plant Vireõ

237

binnen en buitenwasbeurt auto + apk keuring
garage du Pau + bos rozen van Rijn Rozen

269

ﬂes Magnum champagne
Gall en Gall van Lammeren

200

waterkoker + bak geraniums Mts de Groot
+ bos rozen de Ruiter Rozen

238

spiegel
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

270

gevulde picknickmand tiny vork
+ bos rozen Dümmen Orange

3

193

zonnebril Ed Kriek Optiek + boeket Schreurs

tractor buldozer + plant kwekerij De Amstel

Sinterklaas en zwarte Piet bezoek de
Pretpeurders + boeket Schreurs

Hartelust
Hartelust
Hartelust
e!! !
1 0 0 1%01 00s0%e%rssveeirrcvvieicce

Schinkeldijkje 10, 1432 CE Aalsmeer, 020-6475784, info@kroombv.nl, www.kroombv.nl

messenset + bloemstuk ‘t Bloemenwinkeltje

203

219

mini bbq + bak geraniums Grifﬁoen
+ bos lelie’s de Jong

165

202

kantenmaaier + plant kwekerij De Amstel

116

kruiwagen met artikelen Quakel Plant BV
+ doos paprika Rainbow Growers

koptelefoon + ventilator + kalender historisch
Aalsmeer Total Copy Service

218

184

131

271

wandslanghouder
+ apk keuring Gert de Jong automobielen

10 rittenkaart voor gratis badminton Volant
‘90 + plant Fondu Plant

164

bloemstuk Arcadia Chrysanten
+ doos paprika Rainbow Growers

broodrooster + speelgoedkraan
+ orchideeëntak Ammerlaan

149

3 helleborisplanten Rinus Bader
+ 2 planten Vireõ

239

217

beveiligings camera Hoekwater BV
+ plant Fondu Plant

130

Swarovski kristallen hart Sparnaay Juweliers
+ boeket Schreurs

4 uur strijken Fabiene André + palm de Hartog

bak met varens Raadschelders

129

201

216

148

120

Kudelstaartseweg 224
0297-360041
1433 GR Kudelstaart info@meervoorﬁetsen.nl

WWW.JELLEKUIPERS.NL

Dorpsstraat 27 1431 CA Aalsmeer
Tel: 0297-324734 Fax: 0297-329218
Kijk voor meer info op www.kreeft-wissen.nl

DEALERSHIP NAME
ADDRESS
ZIP CODE AND TOWN

Firstname Surname
Job Title

TEL: +00 (0) 0 00 00 00 00
FAX: +00 (0) 0 00 00 00 00
MOBILE: +00 (0) 0 00 00 0

OP ZATERDAG 12 MEI 2018 IN DORPSHUIS KUDELSTAART • AANVANG: 20.00 UUR

handdoekenpakket Goemans Tapijt
+ vlamverlichting + boeket Schreurs

Berghoef Accountants en Adviseurs
Dorpsstraat 99, Aalsmeer
0297 - 38 12 12
info@berghoef.nl, www.berghoef.nl

06 425 06 340
info@jellekuipers.nl

VEILING KUDELSTAART VOOR KUDELSTAART
98

Dorpsstraat
99 Aalsmeer,
0297-381212
Berghoef
Accountants
en Adviseurs
info@berghoef.nl,
Dorpsstraat 99,www.berghoef.nl
Aalsmeer
0297 - 38 12 12
info@berghoef.nl, www.berghoef.nl

Kudelstaartseweg 59
1433 GB Kudelstaart

Dé specialist voor al uw
installaties in en om het huis

Oosteinderweg 279
1432 AV Aalsmeer
0297 32 64 54
www.hartelust.nl

best of electronics!

best of electronics!

best of electronics!

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

firstname.surname@citroe
www.dealershipname.coun

LAKENBLEKERSTRAAT 33 | 1431 GE AALSMEER | T 0297 369 369
INFO@CITROEN-AALSMEER.NL | WWW.CITROEN-AALSMEER.NL

t.vb.v. transport, industrie,
handel, offshore en agri

Turfstekerstraat 55
1431 GD Aalsmeer
Tel. 0297-561276

• Asfalteren
• Betonvloeren
• Stelconplaten
• Padverharding
• Kraanverhuur

info@burggraafzeilmakerij.nl
www.burggraafzeilmakerij.nl

• Mengmest
• Fraisen-spitten-kneuzen
• Tuinaarde
• Boomschors
• Zand en grint

Mijnsherenweg 32a
1433 AS Kudelstaart

0297-341989
06-20412322

Bouwbedrijf G.C. Burgers
nieuwbouw - verbouw -renovatie -badkamers

Van droom(huis)tot woonhuis
Kudelstaartseweg 259
1433 GH Kudelstaart
0297-327650

info@burgersbouw.nl
www.burgersbouw.nl

www.rkdes.com

SCHOONMAAKBEDRIJF B.V.

L.J. de Vries

F.A. Wentstraat 2b
1431 KZ Aalsmeer
Tel. 0297-322339

info@ljdevries.nl
www.ljdevries.nl
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Zaterdag Geraniummarkt
en braderie in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 12 mei, de dag voor Moederdag, organiseert Groei en Bloei
afdeling Aalsmeer in samenwerking met het ondernemersfonds
Meer Aalsmeer weer een Geraniummarkt op het Raadhuisplein
en een uitgebreide braderie in de
Zijdstraat. Beide activiteiten zijn
van 9.00 tot 17.00 uur.

Activiteiten overzicht

trum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje of een lekkere lunch.

Aankopen thuisbrengen
Bij de Kika stand op de Geraniummarkt staan zoals altijd de Kika Koeriers de hele dag klaar om
uw aankopen tegen een kleine
vergoeding per bakfiets naar uw
auto in de parkeergarage van StuTwintig kwekers
dio’s Aalsmeer te brengen. Woont
De afdeling Aalsmeer van Groei u in het Aalsmeer Centrum, Zuid
en Bloei organiseert op het Raad- of in de Hornmeer? Laat de auhuisplein de Geraniummarkt. to dan maar thuis, want er rijTwintig kwekers en bedrijven bie- den maar liefst acht Kika Koeriers
den diverse producten aan voor rond om alle aankopen voor een
de tuin zoals verschillende eenja- paar euro thuis te bezorgen. Alle
rige en vaste planten, siergrassen opbrengsten van de Kika Koeriers
en knollen. Dit jaar is er ook weer komen ten goede aan de Sticheen ruilmarkt voor al uw teveel ting Kinderen Kankervrij (KiKa).
gezaaide planten bij de stand van
de KMTP. Deze bevindt zich nabij Parkeren en bereikbaarheid
het beeld van Flora, de Romein- Voor wie met de auto komt: de
se godin van de lente en de bloe- Weteringstraat en Punterstraat
men voor het gemeentehuis. Na- zijn vanwege de braderie afgetuurlijk is de Historische Tuin ook sloten. Het Praamplein is dus alweer aanwezig met hun prachti- leen bereikbaar via de Uiterweg
ge planten die ’s morgens al heel en de Dorpsstraat. Vanwege de
vroeg aangevoerd worden per verwachte drukte is gratis parpraam via de sloot langs de Van keren in het centrum lastig maar
Cleeffkade.
voor maar 5 euro kunt u de hele dag zorgeloos parkeren in de
Foodplein bij korenmolen
parkeergarage van de Studio’s
Op de braderie in de Zijdstraat Aalsmeer aan de van Cleeffkade.
staan naast winkeliers en markt- Komt u met de boot? Dan kunt
lui ook verenigingen, goede doe- u aanmeren aan het Praamplein
len en andere non-profit organi- dat bereikbaar is vanaf de Ringsaties. Aan de voet van Korenmo- vaart, bij de Kolenhaven bij walen de Leeuw die uiteraard ook tersportvereniging Nieuwe Meer
geopend is voor bezoekers, komt aan de Stommeerweg en kleieen gezellig terras met verschil- ne bootjes kunnen gestald worlende kramen met lekkere hap- den bij de steiger van het Stokkejes en drankjes. Maar ook bij de land. Voor meer informatie: www.
diverse horecazaken in het cen- meeraalsmeer.nl

Paling verkoop
Op donderdag 17 mei om
14:30 uur komt Theo Rekelhof
zijn zelf gevangen en gerookte
paling verkopen in Zorgcentrum Aelsmeer.
Martijn Roodenburg van Loonbedrijf Roodenburg en Gert-Jan Klaasse
Bos van Meerlanden. Foto: Rob Essenberg

Citrusbrandstof innovatie uit Energiefabriek

Meerlanden beheerst onkruid
met sinaasappelschillen
Rijsenhout - De start van het onkruidseizoen begint met de introductie van een nieuw product: Citrusbrandstof. Deze innovatie is
door Meerlanden en Loonbedrijf
Roodenburg ontwikkeld in de
Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Citrusbrandstof vervangt
fossiele diesel in de heetwatermachines die gebruikt worden bij
chemievrije onkruidbeheersing.

feren en citrusvruchten, zoals sinaasappels. Aanvankelijk dacht
Meerlanden toepassingsmogelijkheden gevonden te hebben
binnen de cosmetica- en verfindustrie, maar daarvoor bleek de
substantie niet voldoende zuiver
te zijn. De doorbraak kwam toen
duidelijk werd dat de olieachtige substantie dezelfde calorische
waarde heeft als diesel.

Duurzame regio
Het gebruik van Citrusbrandstof
draagt bij aan een duurzame regio. Angeline Kierkels, algemeen
directeur Meerlanden: “Dit is waar
we het voor doen. Samen met onze partners zijn we altijd op zoek
naar nieuwe toepassingen voor
de grondstoffen die we inzamelen en verwerken. Met de introductie van Citrusbrandstof bij onkruidbeheersing zetten we weer
een stap vooruit richting een regionale circulaire economie.”

Onkruidbeheersing
Gert-Jan Klaasse Bos, manager
vergisting & compostering bij
Meerlanden en Martijn Roodenburg, directeur van Loonbedrijf
Roodenburg, hebben samen onderzocht hoe de olieachtige substantie als dieselvervanger in de
machines voor onkruidbeheersing gebruikt kon worden. Martijn Roodenburg: “We hebben
uitvoerig getest om de nieuwe
brandstof zo zuiver mogelijk te
krijgen, zodat onze machines erop kunnen draaien. Na aanpasCitrusbrandstof
singen aan de motoren van de
Citrusbrandstof is een restpro- verhitters is dit gelukt. Een mooi
duct uit de vergisting van GFT. resultaat! Wij zoeken continu naar
Het is een olieachtige substantie manieren om onkruid zo duurafkomstig van dennenhars, coni- zaam mogelijk te verwijderen.”

Volle spaarkaart nu inleveren!

Maak kans op bloemen
met bloemenzegels
Present op de Geraniummarkt

Historische Tuin open
op Hemelvaartsdag
Aalsmeer - Begin de vrije Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei,
goed met een wandeling over de
Historische Tuin. Ervaar de schilderachtige omgeving en geniet
van alle geuren en kleuren die
het voorjaar met zich meebrengt.
Als u helemaal zen bent na uw
rondje, kunt u op de terugweg
wat bloeiende planten inslaan.
Donateurs en museumjaarkaarten hebben vrije toegang. Het
tuinbouwmuseum is op Hemelvaartsdag geopend tussen 10.00
en 16.30 uur. Ingang via de ophaalbrug bij het Praamplein.
De Historische Tuin is uiteraard

aanstaande zaterdag 12 mei vertegenwoordigd op de Geraniummarkt. Het Raadhuisplein wordt
hierbij omgetoverd tot een kleurrijke setting vol kramen met
bloeiende planten. Iets voor Moederdag scoren uit het bonte aanbod was nog nooit zo eenvoudig.
De Tuin biedt traditiegetrouw een
historisch assortiment geraniums
aan. Verzeker uzelf van kwaliteit
en vakmanschap. Enthousiaste
vrijwilligers gestoken in groene tshirts met het bekende logo, assisteren u graag. Wees er snel bij,
want op is op. De Geraniummarkt
is van 9.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - De Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers bestaat volgend jaar 65 jaar.
Al zolang krijgt u bij alle leden
van de vereniging kwaliteit en
service geleverd. Bovendien bij
iedere 2 euro besteding een bloemenzegel cadeau, die heeft u niet
extra te betalen, alleen op te plakken op de spaarkaart en een volle
spaarkaart weer inleveren bij één
van de leden. De volle kaart is
tenslotte 2 euro waard. Maar deze

week nog meer, u maakt namelijk
bij inlevering van een spaarkaart
kans op een boeket bloemen ter
waarde van 20 euro! Uit de ingeleverde spaarkaarten worden er
twintig getrokken en de winnaars
krijgen in de week na moederdag een boeket bloemen thuisbezorgd. Dit extraatje laat u toch
niet aan u voorbij gaan? Dus inleveren die volle spaarkaart van de
week en maak daarmee kans op
zo’n mooi boeket.

dens de Geraniummarkt een vrijwilliger in het zonnetje. Een mooi
boeket bloemen wordt uitgereikt
aan een bijzondere man/vrouw

Hollandse week in Voor
Elkaer 22 t/m 25 mei
Het team van wijkpunt Voor
Elkaer, lijkt het zo leuk om met
elkaar terug te gaan in de tijd.
Met z’n allen even terug naar
de jaren ‘70. Met elkaar hebben we ideeën op gedaan om
in een aantal dagen een leuk
programma op te zetten. Heel
graag willen we dat samen
met u beleven. Volgende week
staat het programma in de
krant en op Facebook zijn de
activiteiten terug te vinden.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Verkoop voor kindertehuis in Mexico

Uitzonderlijke planten
bij Help Paulien Helpen
Aalsmeer - De stichting Help
Paulien Helpen staat zaterdag 12
mei op de Geraniummarkt op het
Raadhuisplein met uitzonderlijke
planten, zoals Pleione Tonggariro
(winterharde Tibetaanse dwerg
orchidee), duizendknoopje, Akelei en Ajunga-reptans (Kruipend
Zenegroen). Al deze plantensoorten zijn winterhard en geschikt
voor de tuin. De volledige opbrengst gaat naar het project vernieuwen waterreservoir voor het
Kindertehuis Pilar de Esperanza in Mexico. Het oude reservoir
is lek en niet meer te repareren.
Zo gaat kostbaar water verloren.
Voor het oude reservoir werd het
water op een diepte van 80 meter

omhoog gepompt met een elektrische pomp. Om ook hier weer
op elektra te besparen wordt bij
het nieuwe reservoir het water
omhoog gepompt door middel
van een windmolen. Voor meer
informatie kan contact opgenomen worden via 06-23562457.
Ook op de geraniummarkt is bij
de kraam meer informatie te krijgen.

Pluim van Stibat voor
families Weij en Peters

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 12 mei is in het centrum weer
de jaarlijkse voorjaarsmarkt. Het
Aalsmeerse koor Caritas is deze
dag ook aanwezig en verkoopt
een mooi assortiment planten
voor binnen en buiten. Met moe-

Aalsmeer - Omdat het de KMTP
Groei & Bloei was die de moederdag naar Nederland haalde, zet
de afdeling Aalsmeer jaarlijks tij-

Vrijdag 18 mei kunt u genieten van een 3-gangen diner
bestaande uit: een licht gebonden kaassoep, kiprollade
met tutti - frutti, rozijnensaus,
sperziebonen+ spekjes, witte
kool salade, gefrituurde aardappelen en yoghurt dessert
met aardbei voor maar
€ 11,-. Voor reserveringen tel.
0297-820979.

Pinksteren
Wijkpunt Voor Elkaer is op
20 mei, eerste pinksterdag
geopend van 10:00 - 12:00 uur
met koffie en een pinksterslof.
Op 21 mei, tweede pinksterdag is het wijkpunt gesloten.

Lege batterijen inleveren loont

die als vrijwilliger actief is in de
zorg voor anderen.
Dit jaar is de keuze gevallen op
mevrouw Clazien Meivogel. Zij
heeft vele jaren gewerkt met ouderen in het vroegere Seringenpark en heeft de verhuizing naar
het Zorgcentrum meegemaakt.
Daarnaast is zij oproep vrijwilliger
in het Kloosterhof en binnen de
Doopsgezinde gemeente is zij in-

Aalsmeer - De familie Weij uit
Aalsmeer en mevrouw Peters uit
Kudelstaart verdienen een Pluim.
Zij vielen in de prijzen door mee
te doen aan de landelijke campagne ‘Lege batterijen? Lever
ze in en win’ van Stibat. Met hun
deelname bewijzen de inwoners
zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.

met batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de prijswinnaars
op www.legebatterijen.nl.

Schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk
batterijen in voor recycling. Lege
batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf,
derdag in aantocht een leuk idee
zaklamp of fiets. Bovendien koom te verrassen met onder ande- Tien lege batterijen
men stoffen die schadelijk kunre een Buxus, Hortensia, diverse Door lege batterijen in te leve- nen zijn voor het milieu, niet in
varens en vleesetende planten. ren, maakt u elke maand kans op de bodem terecht. Zo wordt geDe stand is te vinden ter hoogte mooie prijzen. De prijzen die ver- werkt aan een schonere planeet.
van de Doopsgezinde kerk in de loot worden zijn honderd Pluim Door lege batterijen in te leveren,
Zijdstraat.
cadeaubonnen van 25 euro, twee levert u daar een bijdrage aan.
reischeques van 500 euro en een Geen lege batterijen in de afvalreischeque ter waarde van maar bak, maar inleveren bij de inleverzetbaar waar maar nodig is. Sinds liefst 1000 euro. Wilt u ook mee- punten van Stibat. Dat verdient
kort heeft zij buren die gevlucht doen? Doe tien lege batterijen in een Pluim. Met de Pluim kiest de
zijn uit Syrië en die zijn geluk- een zakje samen met uw naam, ontvanger zelf een cadeau uit de
kig met haar, omdat zij hen helpt adres, e-mailadres en telefoon- honderden bestedingsmogelijkwaar nodig. Voldoende redenen nummer, lever deze in bij één van heden, bestaande uit belevenisom Clazien Meivogel eens in het de ruim 24.000 inleverpunten van sen, producten en goede doelen.
zonnetje te zetten! Zaterdagmor- Stibat. Deze zijn te vinden bij on- Om zelf van te genieten of samen
gen 11.00 uur krijgt zij het boeket der andere supermarkten, bouw- met vrienden en familie. Naar een
uitgereikt bij de stand van Groei & markten en drogisterijen. Elke attractiepark of museum bijvoorBloei op de markt tussen de bloe- maand is er een trekking uit de beeld. Een workshop volgen of
men en planten
door Stibat opgehaalde zakjes een dagje naar de sauna.

Plantenverkoop Caritas

Bloemen van Groei & Bloei
voor vrijwilliger in de zorg

Dineren in Voor Elkaer
in Kudelstaart
Woensdag 16 mei, een heerlijk
3-gangen diner met o.a. een
kipcocktail, gebraden varkenshaas in romige champignonsaus, sla met tomaat, ei,
komkommer, met doperwten
en mais, krieltjes uit de oven
en chocolade ijs met vanille
saus voor maar € 14,- Voor reserveringen tel. 0297-820979.

Opening nieuwe expositie
Ontdek 19 verschillende
werken gemaakt door 10
aanstormende talenten op
vrijdag 18 mei om 14.30 uur in
Wijkpunt Voor Elkaer! U bent
van harte welkom! Komt u ook
naar de opening ?
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Wonen, werk, zorg en welzijn

Adviesraad Sociaal Domein
actief voor inwoners
Aalsmeer - De Adviesraad Sociaal Domein van Aalsmeer adviseert het College van B&W over
het beleid in het sociaal domein:
de WMO (zelfstandig wonen),
Jeugdwet (jeugdhulp) en Participatiewet (werk en inkomen). De
raad verwelkomde vorig jaar een
aantal nieuwe leden en is op volle kracht actief op het gebied van
wonen, werk, zorg en welzijn.

de schuldhulp en evenals de deskundigheid en vriendelijkheid
van de consulent. Een aandachtspunt voor sommigen is de wachttijd voordat hulp kan worden geboden. Ook de bereikbaarheid
van de consulent en de reactietijd worden minder beoordeeld.
De Adviesraad stelt haar advies
op voor de gemeente Aalsmeer,
met daarin het gewenste beleid
voor schuldhulpverlening. StrucSociaal loket Amstelveen
tureel inzetten op het tijdig sigZo ging de Adviesraad in april naleren van financiële problemen
op stagebezoek bij de gemeen- en stille armoede onder huishoute Amstelveen. Net als in het dens, een financiële adempauze
Raadhuis van Aalsmeer, kunnen (time out) voor mensen met diAalsmeerders ook in Amstelveen verse schulden en begeleiding
terecht bij het Sociaal Loket voor door één vaste contactpersoon/
vragen over wonen, welzijn, zorg, consulent vanuit de gemeente.
inkomensondersteuning, schuld- De Adviesraad adviseerde eind
hulpverlening en jeugdhulp. De april de gemeente Aalsmeer bij
Adviesraad heeft een goed beeld de verbouwing van het Raadhuis
gekregen van de gemeentelijke en de Oude Veiling over de toedienstverlening, hoe vragen van gankelijkheid van beide gebouburgers worden opgelost en met wen voor mindervaliden.
welke organisaties wordt samengewerkt. De samenwerking met Vergadering
gemeente Aalsmeer wordt door De eerstvolgende vergadering is
de ambtenaren van Amstelveen woensdag 16 mei. Natuurlijk beals goed, gelijkwaardig en plezie- staat de mogelijkheid om leden
rig ervaren.
van de Adviesraad deelgenoot
te maken van uw ervaringen met
Schuldhulpverlening
de WMO, Jeugdbeleid en ParticiOok kreeg de Adviesraad een toe- patiewet. U kunt op elk gewenst
lichting op het cliëntervarings- moment via asdaalsmeer@gmail.
onderzoek van de schuldhulp- com uw ervaringen vermelden.
verlening in Aalsmeer. Het on- De Adviesraad handelt geen indiderzoek werd gehouden onder viduele vragen en klachten over
mensen die in een schuldhulp- toekenning, weigering of uitvoetraject zitten of zaten en hun er- ring van hulp af, maar kan wel
varingen met de geboden hulp een luisterend oor bieden met als
en de bemiddeling hierin. Het doel het optimaliseren van het
best gewaardeerd wordt de ge- Sociaal Loket en de WMO voorboden oplossing aan mensen in zieningen/diensten.

Wandelen langs kunstwerken (21)

De Aalscholver in Westeinder
Aalsmeer - De gemeente is rijk
aan bijzondere kunstwerken, die
de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De
wandeling langs al deze kunstwerken duurt voort. De wandeling begon in het Centrum, ging
over het Stokkeland en via het
Seringenpark door Zuid naar de
Hornmeer. Via de heksenkring
van het Wellant College op het
recreatie-eiland en ‘Het andere
land’ van Hank Beelenkamp in de
fortbocht in Kudelstaart beland.
Allereerst de haagbeuk met de
tijdloze bronzen vogel omgeven
door een hoog, sierlijk hek in de
Van Swietenstraat bezocht. Nu
kris kras verder door het mooie,
groene Kudelstaart. Omdat het
bijna 4 mei was, de dag dat alle
oorlogslachtoffers worden herdacht, hierna naar de Propeller
gegaan. Geen kunstwerk, maar
een monument. Wel indrukwekkend en wat staat dit monument op een rustieke plek in de
Schweitzerstraat. Nummer 20:
Het ‘Short Stirling monument’.
Deze week weer verder wandelen in Kudelstaart, nu om als vanouds inmiddels, een kunstwerk
in de schijnwerpers te zetten. Kudelstaart heeft best veel met vogels…
Bij de Herenweg
Kunstwerk nummer 21 is: De Aalscholver in de Westeinderplassen, te zien vanaf de recreatielocatie aan de Herenweg.
Het bronzen beeld is gemaakt

door Wessel Bezemer. Tot voor
zo’n kleine tien jaar woonde en
werkte deze kunstenaar in Kudelstaart. Nu is hij woonachtig
in Dwingeloo in Drenthe. In Kudelstaart zijn meerdere brozen
beelden van hem te zien. Al meer
dan 20 jaar geeft Wessel (1969)
vorm aan zijn fascinatie voor de
verscheidenheid van het leven
op aarde. “De natuur fascineert
mij. Het inspireert me tot het creeren van dierfiguren. Vooral boerderijdieren, vogels en wild sieren
mijn collectie.”
Heraldische houding
Voor het beeld ‘De Aalscholver’
heeft hij vast nog inspiratie opgedaan op en rond de Westeinderplassen. De aalscholver is namelijk een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Vertrouwd is ook het beeld
van aalscholvers met gespreide
vleugels om ze te laten drogen.
En zo heeft Wessel de vogel ook
voor eeuwig vastgelegd. Zoals hij
zelf zegt: “Weergegeven in zijn typische heraldische houding, zijn
veren drogend.”
Neem na het zien van ‘De Aalscholver’ gerust even de tijd om
over de Westeinder uit te kijken.
De Poel is, net als de watertoren,
de trots van iedere inwoner. Het
kan vanaf een bankje. Misschien
een goed idee om hier even pauze te nemen na de best stevige
wandeling of fietstocht. Volgende week een ‘makkie’. Kunstwerk
nummer 22 ligt nog net niet op
zichtafstand...

BOVENLANDEN
VAN WESTEINDERDIJK NAAR
WESTEINDERDIJKSLOOT

Opening door verzetsheld Nico Borgman

Expositie ‘Bevrijding en
Vergelding’ in Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 presenteert op zaterdag 12 mei de nieuwe expositie
‘Bevrijding en Vergelding’. De expositie wordt deze dag om 13.00
uur geopend door de heer Nico
Borgman, voormalig verzetsheld
en oud wethouder van Aalsmeer.

Vergelding: De bevrijding bracht
feestvreugde en rekeningen werden vereffend. Mensen waarvan
men zeker wist dat zij met de bezetter hadden samengewerkt
werden opgepakt. Maar ook als
men maar een flauw vermoeden had of gewoon met iemand
nog een appeltje had te schillen
werden deze mensen opgepakt.
Bevrijding: Nederland was vanaf Vrouwen en meisjes die met een
10 mei 1940 bezet door de Duit- Duitse soldaat verkering hadden
sers. In de jaren die volgden wer- gekregen werden opgepakt en
den veel Nederlanders verraden, publiekelijk vernederd en kaalgeopgepakt, gevangen gezet, naar schoren. Men noemde deze vrouconcentratiekampen afgevoerd wen ‘Moffenmeiden’.
of geëxecuteerd. Een deel van de
Nederlanders kwam in verzet te- Lezing op 19 mei
gen de bezetter. Een ander deel In de expositie wordt de vreughielp weer bij het onderduiken de van het einde van de oorlog
van gezochte of bedreigde per- getoond en de vernedering die
sonen. Een ander deel was de sommige mensen, al dan niet tebezetter welgezind, op wat voor recht, moesten ondergaan. De
manier dan ook.
heer Nico Borgman zal als vervolg
op de opening van deze nieuwe
Eind 1944 werd het zuidelijke ge- expositie op zaterdag 19 mei een
deelte van Nederland bevrijd en lezing verzorgen om 13.00 uur in
het noordelijke deel van Neder- het Crash Luchtoorlog- en Verland kreeg vervolgens te maken zetsmuseum 40-45.
met een zeer strenge winter en De toegangsprijs tot het museum
weinig eten of drinken. Uiteinde- is 3,50 euro voor volwassenen,
lijk na 5 zware jaren werd geheel 1,50 euro voor kinderen van 6 tot
Nederland bevrijd van de Duit- 12 jaar. Crash donateurs hebben
se bezetter. Omdat er geen over- gratis toegang evenals veteranen
heid meer was die voor de veilig- met een veteranenpas. Het muheid en orde moest zorgen in het seum is iedere zaterdag geopend
bevrijde Nederland werd in 1944 van 11.00 tot 16.00 uur. Groepsofficieel de tot dan toe weinig sa- bezoeken zijn mogelijk op andemenwerkende verzetsgroepen re dagen op afspraak. Het Crash
samengebundeld tot de Neder- museum is gevestigd in fort
landse Binnenlandse Strijdkrach- Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
ten, kortweg BS.
460 te Aalsmeerderbrug.

Lokale evenementen op
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag zijn Kim, Laurens en Jonas gewoon weer live
te horen in ‘Let’s Go’ vanaf 18.00
uur. Ze ontvangen dan ook weer
een bijzondere gast, namelijk Yfke Serne. Yfke heeft samen met
een team van hardlopers op 4
mei het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen en ervoor
gezorgd dat deze op 5 mei in
Aalsmeer was. Verder gaat Let’s
Go ook dit jaar weer op zoek naar
de Super Juf en/of Super Meester.
Hoe en wat dat vertelt Kim je vrijdag, want dit jaar komt er een categorie bij. !
‘Mark en Eric en avonturen
Mark en Eric beloven weer een
gezellige show. Mark is net terug van twee maanden backpacken en naast zijn verhalen zullen
ook Femke van Itterzon en Lizanne Eveleens komen vertellen over
hun reizen en het indrukwekkende vrijwilligerswerk wat zij hebben gedaan in Oeganda en op
Lesbos. Verder is er contact met
de Aalsmeerse tropenarts Wouter Bakker die in een ziekenhuis
in Malawi werkt. En de Veiling Kudelstaart, waar een VIP arrangement is te winnen bij de Mark en
Eric Show! Vrijdag tussen 19.00 en
21.00 uur op Radio Aalsmeer.

de actie ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’ die aanstaande zaterdag voor het 18e achtereenvolgende jaar wordt gehouden. Deze actie komt ten goede aan het
verenigingsleven in Kudelstaart.
Er is live muziek van Tom, Erik
en Bastiaan van de groep Ditzo. Deze jonge muzikanten hebben vorige maand een album uitgebracht onder de titel ‘Road to
Nowhere Volume 1’. Verder heel
veel muziek uit de jaren tachtig
en negentig en de hits van nu
en de vaste onderdelen zoals de
Twitterhit, de soulshow-classic en
het radiospelletje Soundmemory.
Vrijdagavondcafé is er van 21.00
tot 23.00 uur.

‘Op Weg naar Down Town’
Afgelopen zaterdag was de eerste uitzending in aanloop naar
Down Town op 2 juni aanstaande. In de eerste uitzending vertelden Ilse Zethof en Ingrid Kranenburg over het ontstaan ervan en over hoe belangrijk deze
dag voor veel jongvolwassenen
is. Met deze dag kunnen ze hun
talenten laten zien en tonen dat
ze heel goed mee kunnen doen
in de maatschappij. Komende
zaterdag ontvangen Kim Maarse en Dennis Wijnhout onder andere Rob Ojevaar van Restaurant
Veiling in ‘Vrijdagavondcafé’
Oh. Hij stelde vorig jaar zijn resMeteen erna op vrijdagavond taurant open voor de Down Town
schuiven Ad Verburg en Arie de medewerkers om te helpen in zijn
Vos bij presentator Ron Leeg- restaurant. Wat heeft hij daarvan
water aan in het Vrijdagavond- geleerd? Zaterdag te horen tuscafé om verder te praten over sen 14.00 en 15.00 uur.

Aalsmeer - Begin april heb ik
de sloep opgehaald uit de winterstalling.
De eerste lentedag, maar nog een koude wind,
dus een beetje de luwte opgezocht tussen de eilanden. Wat is
er mooier om de Westeinderdijksloot door te varen met een schitterend vioolconcert op de achtergrond. Als je via het baggerdepot van Otto de sloot in steekt,
met rechts Engelland, vaar je gelijk naar het begin van de sloot.
Links zie je een organisch beschoeid stuk dijk. Dit is het laatste
bestaande stukje Westeinderdijk,
door Stichting De Bovenlanden
omgetoverd tot een monumentje van Aalsmeer. Telkens als ik er
langs vaar gaan mijn gedachten
uit naar een paar eeuwen terug
en fantaseer ik hoe de Westeinderdijk er in vroegere eeuwen uitgezien moet hebben, vele boerderijtjes en arbeidershuisjes met
kleine kwekerijtjes. Het moet er
heel romantisch uitgezien hebben. Een soort einde van de wereld. Nog steeds worden er oude
potten en schalen in de sloot gevonden waaronder veel aardbeienpotjes. De aardbeienteelt was
groot in Aalsmeer.

zien. Eigenlijk heb ik niet zoveel
met geel, maar op de een of andere manier is het prachtig hoe
de natuur de eerste lentepracht
bij ons op de bovenlanden met
geel begint. Ook bloeien er langs
mijn route veel forsythia’s en het
blad van de gele lis staat al ver
boven de waterlijn langs de rietkragen die nog dor zijn. Mijn lievelingsvoorjaarsbloeier is de dotterbloem. Prachtig hoe die zo
vroeg al op de kale rietlanden
staat te bloeien. Net als het klein
hoefblad, met eerst de bloemen,
later het mooie blad.
Moeraslandschap
Halverwege de sloot passeer je
een schitterend project van stichting De Bovenlanden. Een aangekocht eiland wat geheel is afgegraven, beschoeid tot op de waterlijn en aangeplant met rietpollen. De natuur doet nu, na een
paar jaar, de rest. Flora en Fauna
tieren er weelderig.

Droom
Langzaam tufte ik weer naar het
begin van de sloot, genietend van
Vlag
Onze vlag van Aalsmeer zegt ge- de ontluikende lente. Eenmaal uit
noeg, rood van de aardbeien, de Westeinderdijksloot gevaren
groen van het loof en zwart van ontwaakte ik uit de droom door
de mooie zwarte (bovenlanden) de koude oostenwind op de Grogrond die wij rijk zijn. Iets verder- te Poel die ik nog moest oversteop rook ik de geur van vers ge- ken. Had ik maar een poelbittersnipperd hout. Een kweker had tje meegenomen… Altijd leuk
net over zijn land met Ilex strui- om reacties te ontvangen op
ken een laag aangebracht wat bob@bovenlanden.nl
er prachtig uitzag. Vooral ook is
het handig omdat er nu geen onkruid meer tussen de struiken kan
groeien. Top! Zo willen we graag
de natuur en de teelt gecombineerd zien.
Geel
Via het baggerdepot ben ik weer
omgekeerd. Ik zag aan de oever
de eerste lentebodes van de Poel.
Het speenkruid, een naaktbloeier in geel, die overal waar maar
water is zijn bloemenpracht laat

Fotowedstrijd
FairTrade week
Aalsmeer - De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer doet
mee aan de FairTrade week. Uiteraard staan de FairTrade producten deze week centraal. Miljoenen boeren, die voedsel produceren, kunnen door het kopen
van deze producten een beter inkomen verdienen om hun gezin
te onderhouden en in hun dorp

of omgeving te zorgen voor betere levensomstandigheden. Het
thema van deze week is: #stand4fairness. Sta op voor eerlijkheid.
Daaraan is een fotowedstrijd verbonden waar leuke prijzen mee
te winnen zijn. Maak en foto van
het cijfer 4 en met FairTrade producten. Stuur deze naar de contactpersoon van de werkgroep in
Aalsmeer: jbkooij@kabelfoon.nl
Meer informatie over de FairTrade
week en de fotowedstrijd is te
vinden op de website: www.fairtradegemeenten.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag 13 mei een vogelbeurs. Het
is de laatste beurs van dit seizoen.
Zoals altijd vindt deze plaats in
het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje
in Rijsenhout. Iedereen is welkom
tussen 9.30 en 13.00 uur.
De entree bedraagt 50 eurocent
en kinderen onder de tien jaar
mogen onder begeleiding gratis
naar binnen.
Op deze beurs is weer een grote
variatie aan tropische vogels en

verschillende soorten grote en
kleine parkieten te koop. Ook leden van de vereniging bieden vogels te koop aan. Ook niet leden
mogen hun vogels hier te koop
aan bieden.
Voor wie vragen op het gebied
van vogels heeft, is er altijd wel
iemand van de vereniging bereid
om die te beantwoorden. Ook
voor vogelvoer en vogelaccessoires is de beurs het juiste adres. De
eerst volgende beurs is het nieuwe weizoen is op de tweede zondag van september.

Fotograaf 211e gast
Maandag 7 mei kon geluisterd
worden naar een herhaling van
een uitzending van 8 januari. Ezel
Kees Tromp was toen te gast. Hij
is bekend van ‘De Ezelkeet’ aan de
Oosteinderweg
Op maandag 30 april nam Glenn
van der Laarse plaats in de studio. De kleinzoon van Lenie van
der Meer en zoon van Mike ‘Multi’
koos als nieuwe gast voor maan-

dag 14 mei de ‘huisfotograaf’ van
de familie Van der Laarse: Frank
Karssing. Mylene Huijts zal Karssing allerlei vragen voorleggen
komende maandag vanaf 19.00
uur. 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. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en
Facebook.
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Kinderboerderij zoekt
vrijwilligers
Aalsmeer - Boerenvreugd is op
zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om op de kinderboerderij
beheerdiensten te draaien in het
weekend. Hierbij gaat het vooral om het beheren van het winkeltje en dierverzorging. Ervaring is niet vereist, de vrijwilligers worden goed ingewerkt.
Een beheersdienst bestaat uit
een dagdeel in het weekend (zaterdag of zondag). Er worden altijd twee vrijwilligers ingedeeld
op een dagdeel. Ook is Boerenvreugd naar mensen die willen
helpen met het op- en afbouwen
van de grote activiteitentent ( 6
tot 8 keer per jaar), handige klussers en mensen die willen hel-

Pinksteren in het Bos

pen met het verspreiden van de
nieuwsbrief, etc. Er zijn heel veel
leuke mogelijkheden. Boerenvreugd biedt een gezellige groep
van vrijwilligers in alle leeftijden
en allen zien er naar uit om nieuwe collega-vrijwilligers welkom
te mogen heten.
Schaapscheerfeest woensdag
Geïnteresseerden kunnen een
mail sturen naar vrijwilligers@ Voorkomen dat kleine problemen groot worden
boerenvreugd.nl of een vrijwilliger aanspreken tijdens een bezoek of tijdens een activiteit, bijvoorbeeld tijdens het schaapscheerfeest aanstaande woensdag 16 mei van 13.00 tot 16.00
uur op de kinderboerderij aan de Aalsmeer - Voor de jeugd in bod is voor scholen en kinderAalsmeer wordt veel georga- opvang organisaties ‘vrij toeganBeethovenlaan in de Hornmeer.
niseerd. Zowel tijdens als ná kelijk’ en grotendeels kosteloos.
schooltijd. Het NK knikkeren, de Het overzicht bevat de thema’s:
Jeugdsportpas, diverse sport- sport/bewegen, voeding, milieu
instuiven, Jongeren Op Gezond en natuur, mediawijsheid, welbeGewicht (JOGG) en opvoedadvies vinden, roken en alcohol, fysieke
zijn enkele mogelijkheden in het veiligheid, relaties en seksualiteit
woud aan ‘preventieve’ activitei- en cultuur.
ten. Door preventieve activiteiten
aan te bieden hoopt de gemeen- Signaleren en oppakken
te Aalsmeer te voorkomen dat de Wethouder Gertjan van der Hoejeugd later (vaak dure) jeugdhulp ven: “Ik ben erg blij dat het overnodig heeft.
zicht preventief jeugdaanbod
Deze week krijgen alle scholen er nu is en samen met onderen kinderopvangorganisaties in wijs, kinderopvang en zorgaanAalsmeer een overzicht van al bieders is opgesteld. Preventief
deze gesubsidieerde activitei- jeugdaanbod en het vroeg sigten. Zo`’n overzicht bleek nodig. naleren en oppakken van proScholen en kinderopvang-orga- blemen zijn speerpunten van
nisaties ontvangen namelijk veel ons beleid. Zo voorkomen we dat
aanbod van diverse organisaties kleine problemen onnodig groot
en zien vaak ‘door de bomen het worden of in het geval van prebos niet meer’.
ventie, kunnen we problemen
gestaan en werd het bijpassende Het interactieve overzicht is zeer zelfs voor zijn.”
verhaal verteld. Ook was er een gebruiksvriendelijk. Leraren en De gemeente werkt ook aan een
rondleiding in het Crash Lucht- pedagogische medewerkers kun- overzicht van kosteloze activiteioorlog- en Verzetsmuseum ’40- nen direct vanuit het document ten voor zorgprofessionals en in’45 in Aalsmeerderbrug. In dit contact opnemen met verschil- woners. Het overzicht bekijken
boeiende en gastvrije museum lende, door de gemeente gesub- kan op www.aalsmeer.nl/prevenwerd ook de lunch gebruikt.
sidieerde, organisaties. Het aan- tiefjeugdaanbod.
Na zo’n 70 kilometer eindigde de
rit weer in Kudelstaart. Daar werd
onder het genot van een hapje en
een drankje nog lang nagepraat.

Overzicht preventief
aanbod voor jeugd

Bevrijdingsrit op de Solex
Kudelstaart - Op Bevrijdingsdag
hielden de Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel een solextocht. De hele dag stond in het
teken van vrijheid. Prachtig weer
en een aantrekkelijk programma
zorgde voor een recordopkomst
van maar liefst 50 deelnemers.
Er was een route uitgezet langs
acht herdenkingsplekken in de
regio. Bij elk monument werd stil-

Fietstocht van circa 1,5 uur

Met IVN-gidsen door de
Bovenkerkerpolder
Amstelveen - Kauwtjes , die al
dansend insecten uit de lucht
plukken; bezorgde Grutto’s die
hun kroost tot voorzichtigheid
manen; het Halleluja van de Veldleeuwerik en het getwitter van de
boerenzwaluwen: de lente is in
volle gang en de Bovenkerkerpolder is weer een paradijs voor alles
wat vliegt. De gidsen van het IVN
gaan samen met belangstellenden op de fiets door de polder en

laten al dat moois zien. Aanstaande zondag 13 mei om 10.00 uur
staan de gidsen klaar op de kruising van de Middenweg Bovenkerkerpolder en de Nesserlaan in
Amstelveen.
De fietstocht duurt circa 1,5 uur,
is kosteloos en u hoeft zich niet
vooraf op te geven. Mocht u toch
nog meer willen weten, bel of
sms dan: 06 25083910.
Foto: Peter-Paul Boermans

Het is weer tijd voor de
Avondvierdaagse!
Aalsmeer - Van maandag 28 tot
en met donderdag 31 mei wordt
de Avondvierdaagse weer georganiseerd in Aalsmeer. Vier avonden wandelen langs de mooiste
plekjes van Aalsmeer! De startplaats van deze vierdaagse wandeltocht is net als voorgaande jaren in de kantine van Atletiek Vereniging Aalsmeer in de Sportlaan
43a. Deelnemers kunnen uit twee
afstanden kiezen, namelijk 5 of 10
kilometer. Aanmelden kan via de
website: www.avondvierdaagseaalsmeer.jimdo.com. De kosten
voor deelname bedragen 4 euro

per persoon bij voorinschrijving.
Voorinschrijving is mogelijk tot
uiterlijk vrijdag 25 mei. Als u met
meer dan 10 personen loopt kunt
u een groepsinschrijving doen.
Dit kan alleen via voorinschrijving en de kosten bedragen dan
3,60 euro per wandelaar. Inschrijving (individueel) is ook mogelijk
aan de start op de eerste avond
van de vierdaagse, maar in dat
geval bedragen de kosten 5 euro per persoon. Starten is alle dagen mogelijk vanaf 18.00 uur. Op
donderdag start de 5 kilometer
om 18.30 uur.

Zaterdag open middag
bij Biljartvereniging
Aalsmeer - Al eens gedacht te
gaan biljarten? Dan zeker aanstaande zaterdag 12 mei een kijkje gaan nemen bij Biljartvereniging Aalsmeer. De club opent deze dag vanaf 13.00 uur met trots
haar nieuwe onderkomen aan
de Oosteinderweg 287F (recreatiepark Oosteinder) voor belangstellenden. De circa 75 leden heten u welkom en vertellen graag
meer over deze mooie sport en
hun gezellige in 1956 opgerichte
vereniging.
Lid worden is direct mogelijk,
graag zelfs. Aanmelding is mogelijk voor mannen en vrouwen

vanaf 18 jaar. Biljarten kan in de
KNBB competitie, in onderlinge competitie of gewoon vrij.
De vereniging beschikt over vier
wedstrijdtafels, een gezellige bar
en een kleine keuken. Op maandag, dinsdag en woensdag in de
middag en op donderdag en vrijdag in de avond worden onderlinge competities gespeeld. Op
zaterdagmiddag wordt er vrij gebiljart. Er is dan altijd een gediplomeerd biljartinstructeur aanwezig die tegen een zeer geringe vergoeding les geeft aan de
beginnende, maar ook aan de
meer gevorderde, biljarters. Voor

Amstelland - Kom met de pinksterdagen naar het Amsterdamse
Bos. Op de bovenverdieping van
De Boswinkel, kun je de tentoonstelling ‘Zie ze vliegen’ bezoeken.
De Boswinkel is beide pinksterdagen open van 10.00 tot 17.00
uur. Op zondagmiddag 20 mei
kunnen belangstellenden vanaf 14.00 uur meefietsen met bioloog Wouter van der Wulp. Hij
‘boomt’ over water, bruggen en
bomen in het Bos. Maximaal 15
deelnemers van 12 jaar en ouder
met eigen fiets. Kosten 5 euro per
persoon. Start en aanmelden Boswinkel: 020-5456100.

niseerd. Het oervolk viert feest.
Leer speren snijden, bospesto
maken, met pijl en boog schieten
en oerkleding maken. Leuk voor
kinderen van 4 tot 12 jaar en ouders en begeleiders. Start is bij de
Boswinkel en de duur is een uur.
Kosten 5 euro per kind en 2,50
euro per ouder. Aanmelden en informatie: 020-5456100
Op beide pinksterdagen kun je
met kinderen van 3 tot 6 jaar het
Boskabouter pad lopen en voor
gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar, ligt de lentespeurtocht
klaar. Beiden op eigen initiatief
en start en informatie in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 en
Lentespeurtocht
iedere dinsdag tot en met zonOp maandagmiddag 21 mei wor- dag geopend van 10.00 tot 17.00
den om 12.00 uur, 13.30 uur of uur. Kijk voor meer informatie op
15.00 uur oeractiviteiten georga- www.amsterdamsebos.nl.

Start Roparun op 19 mei in Hamburg

Doe een wens op ‘Wall of
fame’ van Team Hollander
Aalsmeer - Nog negen dagen en
dan is het zover. Op vrijdag 18
mei vertrekt Team Hollander met
een team van vrienden en familie naar Hamburg om daar op zaterdag 19 mei te starten aan de
Roparun. Een estafetteloop van
564 kilometer terug naar Rotterdam om geld in te zamelen voor
mensen met kanker. Op zaterdag
2 september stond Team Hollander op de feestweekbraderie met
een groot doek. Op dit doek kon
je voor 5 euro een voetstap met
eigen tekst plakken om Team Hollander een stap op weg te helpen naar Hamburg. Zo werd het
doek een heuse ‘wall of fame’. Al
die stappen hebben toen bij elkaar maar liefst 1.000 euro opgeleverd. En alle acties die het team
sindsdien heeft georganiseerd
hebben inmiddels al meer dan
10.000 euro opgeleverd! Een fantastisch bedrag voor alle grote en

kleine mooie doelen van de Roparun die het leven van kankerpatiënten een heel klein beetje beter proberen te maken. De braderie aanstaande zaterdag 12 mei is
de laatste actie van het team. In
plaats van een stap kun je nu ook
een hand kopen voor 5 euro waar
je een leuke wens of boodschap
op kunt schrijven. En uiteraard
mag je deze dan weer op de ‘wall
of fame’ plakken. Op die manier
kun je het team komen uitzwaaien en ze nog een handje op weg
helpen. Voor de jonge bezoekers
van de braderie is er een grabbelton. Voor 50 eurocent grabbel je
een leuk cadeautje. En voor alle
bezoekers is er iets lekkers. Nog
vragen over de Roparun en de
goede doelen van de Roparun?
Kom op zaterdag 12 mei langs in
de Zijdstraat en het team vertelt
je graag alles over hun ‘avontuur
voor het leven’.

meer informatie kan een mail gestuurd worden naar voorzitter@
biljartaalsmeer.nl, maar binnen

lopen is altijd mogelijk, zeker tijdens de open middag deze zaterdag 12 mei.
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zijn gepasseerd. “Ik heb in diverse
fabrieken gewerkt, ben verwarmingsmonteur geweest en heb
vroeger zelfs op de transportfiets goudstaven vervoerd van
het Rokin naar de Leidsedwarsstraat. Kwam ik met een cheque
van ruim een ton aan guldens terug om in te leveren bij de bank.
Kun je je toch nu niet meer voorstellen?” De laatste achtentwintig
jaar was hij ambtenaar.
Mevrouw heeft ook gewerkt:
“Schoonmaakwerk. Toen we naar
Noord verhuisde heb ik tot mijn
pensioen gewerkt in verzorgingshuis ‘De Kimmen’ en de fiets die
ik na de VUT ontving, daar fiets ik
nu nog op. Ook rijd ik nog auto.”
De kleindochters vullen aan: “Een
babygele zónder stuurbekrachtiging!” En zoonlief zegt trots: “Mijn
moeder haalde haar rijbewijs op
haar vijftigste.” Echtpaar Wierstra
heeft veel van de wereld gezien.

“We hebben een prachtig en rijk sociaal leven gehad”

Amsterdamse Jaap en Rie Wierstra
zestig jaar getrouwd
Regio - Via affiches op lift en ramen in hun flat aan het Poldermeesterplein wordt al snel duidelijk; 3 mei Jaap en Rie Wierstra 60
jaar getrouwd. Het echtpaar krijgt
daarom hoog bezoek van burgemeester Nobel. Gelijk bij binnenkomst wordt het ijs gebroken. De
ras-Amsterdammer Jaap vraagt
Jeroen of hij een Nobeltje wil (een
likeur, red.), maar de burgervader
antwoordt lachend dat hij het tijdens werk liever op een kop koffie houdt.
De Amsterdamse humor en gezelligheid voeren de boventoon
tijdens het gesprek in het knusse appartement. Jaap (geboren
als Jacob Jelle) en zijn vrouw Rie
(geboren als Mariëlle Louise Elisabeth Meulenbelt) vinden het

bezoek maar wat leuk. Hun zoon
is met zijn vrouw aanwezig en
ook de twee kleindochters. Het
is even een puzzel, want de meiden wonen bij hun moeder op de
Vlinderweg. De zoon van huidige
schoondochter is er ook bij.

verzucht haar man en mevrouw
zegt: “Tja, en ik was de uitverkorene!” Samen hebben ze regelmatig
opgetreden. De anekdotes vliegen over tafel. “We hebben een
prachtig en rijk sociaal leven gehad.” Aldus een tevreden terugkijkende Rie Wierstra. Sinds acht
Gitaarleraar
jaar wonen ze met erg veel pleMeneer heeft COPD en dat be- zier in Aalsmeer. “En het was net
lemmert het stel om een feest of er een nieuwe wereld voor ons
te geven. “Ik heb gewoon te wei- open ging. De mensen zijn hier zo
nig lucht, maar zo met onze zoon, lief en attent. Helaas was het resschoondochter en kleinkinde- pect behoorlijk zoek in Amsterren vinden wij het al feest ge- dam.”
noeg!” De twee leerden elkaar
kennen in Amsterdam. Rie zocht Humor
een nieuwe gitaarleraar en sa- Over het werkende leven zegt
men met haar vriendinnen belde Jaap: “Twaalf ambachten, derze aan bij Jaap. “Stonden daar in- tien ongelukken.” Doelend op
eens zes meiden voor mijn deur!”, verschillende banen die de revue

Sinterklaas
Jaap Wierstra heeft jarenlang
Sinterklaas gespeeld in Amsterdam. Met ontzettend veel plezier. Ook hier komen de verhalen
boven tafel. “Ik probeerde vooral
altijd de ouders van die kindertjes een hak te zetten. Geweldig!”
Het huishouden runt het stel nog
zelfstandig. Er komt alleen iedere
morgen thuishulp. “En dat zijn lieve meiden hoor.” Aldus Jaap die
niet meer zo goed ter been is.
Rie gymnastiekt nog één keer in
de week. Jaap: “Ja, ze wou ook
nog op figuurzagen, maar dat
heb ik maar afgezegd. Haha.” De
humor bevalt Jeroen Nobel (van
oorsprong Amsterdammer) wel.
Toch is het tijd om weer op te
stappen.
Jaap Wierstra tot slot: “Nou, wat
jammer, ik dacht dat je wel een
happie mee bleef eten!” Het boeket bloemen namens de gemeente wordt met zorg in een vaas gezet naast de vele andere bloemen
in de woonkamer. Wat een vrolijke familie.

Werkgroep ‘Gasloos’ pleit
voor snel energieneutraal
Aalsmeer - Op maandag 29 januari vond de slotbijeenkomst
plaats van de toekomstverkenning in Aalsmeer. Het thema
van deze avond was ‘Aalsmeer
aan zet’. Tijdens de avond is er in
denktanks nagedacht over concrete stappen om de plannen uit
eerdere bijeenkomsten te realiseren. De concrete ideeën die hieruit kwamen werden gepitcht en
daar werd over gestemd. Met als
resultaat dat op de eerste plaats
eindigde het onderwerp: Maak
een plan voor de overgang naar
gasloos.

bezoek aan andere gemeenten
(Haarlemmermeer en Hillegom)
om te bezien hoe men daar de
energietransitie aanpakt en welke rol de (gemeentelijke) overheid daar heeft opgepakt. In een
open brief aan de formateurs
Robbert-Jan van Duijn (CDA) en
Robert van Rijn (VVD) vraagt de
werkgroep om ambtelijke capaciteit vrij te maken om inwoners
voor te bereiden op de energietransitie.

Ontwikkelingen
Op 1 januari 2050 moet het zover zijn. Op die datum moet erWerkgroep
voor gezorgd zijn dat Nederland
Vanuit geïnteresseerde deelne- CO2-neutraal is als het gaat om
mers aan de sessies van Aalsmeer de energiehuishouding. Dit heeft
Inzicht is een werkgroep ge- de regering samen met 192 lanvormd bestaande uit ervarings- den besloten in het klimaatakdeskundige (hebben hun huis koord van Parijs. Alle huizen in
reeds energieneutraal gemaakt), Nederland moeten in 2040 van
belangstellende burgers (die het aardgas af zijn. Voor Aalsmeer
overwegen hun huis energieneu- betekent dit zo’n 500 woningen
traal te maken), installateurs, an- per jaar als per direct gestart zou
dere ondernemers, huurders, etc. worden. Onlangs is een wet aanDeze gemêleerde werkgroep met genomen waardoor in de toede naam ‘Gasloos’ heeft zich inge- komst nieuwbouw altijd zonder
lezen en heeft in een eerste bij- aardgas zal worden opgeleverd.
eenkomst een aantal ervaringen Ook de gemeente Aalsmeer heeft
uitgewisseld en nadere afspra- zich hieraan gecommitteerd met
ken gemaakt, onder andere een het tekenen van een convenant

Collegeprogramma
De gemeente heeft de regierol
toebedeeld gekregen om de bestaande woningen in Aalsmeer
van het gasnet los te koppelen.
Deze transitie is een grotere opgave dan de decentralisatie van
de zorg in 2015. “De werkgroep
pleit er dan ook voor dat deze regierol in het op te stellen collegeprogramma wordt benoemd
en er ambtelijke capaciteit wordt
vrijgemaakt om de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart voor te
bereiden op de energietransitie
en samen met bewoners plannen
te ontwikkelen om wijken ‘gasloos’ te maken. In een vervolgnotitie zal de werkgroep hiervoor
handvatten aanreiken”, aldus mr.
Jaap Overbeek namens de werkgroep ‘Gasloos’.

Inkijkje ontvoering Gerrit
Jan Heijn bij OVAK
Aalsmeer - Dinsdag 15 mei zijn
de twee gepensioneerde oud-rechercheurs Willem Schouwenburg en Louk Klück uit Aalsmeer
te gast bij de OVAK. Beide ervaren oud-rechercheurs zijn direct
betrokken geweest bij het onderzoek en de oplossing van de ontvoeringszaak van Gerrit Jan Heijn
in 1987. Samen zullen zij een presentatie geven over de meest ge-

Aalsmeer - Op zondag 6 mei
zijn tussen negen en elf uur
in de ochtend drie E-bikes gestolen. Twee elektrische fietsen waren op slot gezet door
de eigenaren in de Ophelialaan en de Sportlaan, nabij de
kerk. Het betreft beiden een
Gazelle Orange e-bike. De een
is wit van kleur en het serienummer eindigt op 762, de andere is zwart van kleur en hier
eindigt het serienummer op
824. Rond hetzelfde tijdstip is
nog een elektrische fiets gestolen vanaf de Stommeerweg.
De e-bike is van het merk Kalkhoff, is zwart van kleur en het
serienummer eindigt op 037.
De eigenaren vermoeden dat
de fietsen in een bestelbus zijn
geladen. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.

Paarse scooter
ontvreemd
Kudelstaart - In de nacht van
donderdag 3 op vrijdag 4 mei
is vanaf het Kompasplein een
paarse scooter van merk Sim
gestolen. Kenteken van de
scooter is D453-DB. De diefstal heeft tussen acht uur ‘s
avonds en vrijdagmorgen half
elf plaatsgevonden. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Rijsenhout - De politie zoekt
getuigen van een mishandeling aan de Leimuiderdijk in
Rijsenhout op zondag 22 april
rond 05.10 uur. Het slachtoffer, een 31-jarige man, kwam
rond 04.30 uur thuis van een
feestje. Korte tijd later hoorde het slachtoffer buiten ruzie op straat. De man ging kijken en kreeg vrijwel direct een
klap in zijn gezicht en viel op
de grond. Daarna kreeg hij van
een onbekend gebleven man
een trap in zijn maag. Daarna vertrok de dader en liet het
slachtoffer op straat achter.
Door de mishandeling heeft de
man flink letsel opgelopen. Zo
ernstig dat hij de volgende dag
in het ziekenhuis geopereerd
moest worden. De politie is op
zoek naar getuigen. Mensen
met informatie worden verzocht te bellen naar 0900-8844
of anoniem: 0800-7000.

Hoofdletsel na
val van steiger
Aalsmeer - Op dinsdag 1 mei is
rond het middaguur een 50-jarige man uit Almere gewond
geraakt in een winkel op het
Drie Kolommenplein. Voor verbouwing in de zaak stond de
man op een steiger. Hij stootte zijn hoofd, verloor zijn evenwicht, viel van de steiger en belandde met zijn hoofd op de
vloer. De man is met hoofdletsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Door Miranda Gommans

door wethouder Jop Kluis. Echter Groningse gas en de gaskraan
hoe de bestaande huizen van het daar versneld dicht zal gaan.
gas af komen is nog niet duidelijk.
Warmteplan voor iedere wijk
Gemeenten krijgen de taak om per
Regierol gemeente
Om uiteindelijk heel Aalsmeer wijk een plan te maken voor een
en Kudelstaart energieneutraal warmtevoorziening zonder aardte maken in 2040, is het belang- gas. Een aanpak per wijk ligt voor
rijk om zo snel mogelijk te begin- de hand. Gemeente, netbeheernen, anders wordt de opgave elk der, woningcorporaties, huurders
jaar dat je wacht groter. Elk ge- en huiseigenaren kunnen samen
meentebestuur in Nederland, dus kijken welk alternatief voor aardook dat van Aalsmeer, moet hier- gas beschikbaar en passend is: een
mee aan de slag. Om Nederland warmtenet, een verzwaard elekvan het aardgas af te krijgen, zul- triciteitsnet, warmtepomp of een
len gemeenten en netbeheerders gasnet met groen gas. De huizen
de regierol krijgen, heeft het Rijk kunnen gezamenlijk aangepast
worden aan de nieuwe situatie.
bepaald.
Voor nieuwbouw is wonen zonder aardgas én daarbij ook energieneutraal wonen makkelijk te
realiseren door de verhoogde isolatiewaarden in het bouwbesluit.
Voor bestaande huizen is dat
soms goed te doen (huizen gebouwd na 2006), maar soms ook
een hele opgave die behoorlijk
wat geld gaat kosten. Energiebedrijven, milieuorganisaties en de
installatiebranche hebben eind
maart een convenant afgesloten
waarin zij hebben bepaald dat
vanaf 2021 de traditionele HR-ketel niet meer geleverd gaat worden, maar alleen in combinatie
met een warmtepomp, de zgn.
hybride-ketel. Andere varianten
zijn geothermie en all-electric.
Tot slot werd eind maart duidelijk dat er een einde komt aan het

Drie E-bikes
gestolen

Getuigen
gezocht van
mishandeling

ruchtmakende ontvoeringszaak
die de gemoederen toentertijd
in Nederland bezig hield. Tijdens
deze presentatie krijgt men een
inkijkje in de ‘recherche keuken’
van de Nederlandse politie in die
tijd. De themamiddag wordt gehouden in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat en begint om
14.00 uur. Leden van OVAK zijn
van harte welkom.

Jongeren organiseren
buurtbarbecue bij JOP
Aalsmeer - Bij de Bloemhof aan
de Hornweg staat al langere tijd
een JOP, oftewel een Jongeren
Ontmoetings Plek. Mensen die
rondom deze JOP wonen, ervaren regelmatig overlast in de
vorm van harde muziek, het geluid van auto’s en brommers en
rotzooi. Er is een groep jongeren
die regelmatig bij de JOP te vinden is, die dat vervelend vindt en
hierover graag met omwonenden wil blijven communiceren.
Deze jongeren willen de problemen rondom de JOP graag oplossen. Ook willen zij de bestaande JOP opknappen of vervangen,
omdat deze letterlijk op instorten
staat.
Uitnodiging
Om nader tot elkaar te komen, organiseerden de jongeren samen
met het jongerenwerk van DOCK
een buurtbarbecue. Omwonenden ontvingen twee weken geleden een mooie uitnodiging in
de brievenbus. Ook het wijkcomité Aalsmeer Oost werd uitgeno-

Salades in Open
Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 18 mei
om 18.00 uur wordt er weer een
maaltijd geserveerd in het Baken
in de Sportlaan 86. Op het menu
staan salades. De kosten bedra-

digd. Op woensdag 2 mei gingen
de jongeren al om 16.00 uur aan
de slag om alle spullen te verzamelen en boodschappen te doen
voor de barbecue. Om 18.30 uur
stond alles klaar en werd de barbecue aangestoken. Ondanks de
wind en regen was het een heel
geslaagde barbecue. Jongeren
en buurt-bewoners zetten samen
een partytent op, wat natuurlijk
heel goed was voor de sociale cohesie. Er werden diverse gesprekken gevoerd over de overlast en
de plannen rondom de JOP ( en
dan vooral de plaatsing hiervan).
Samen blijven praten
De aanwezige buurtbewoners
waren heel blij met het initiatief
van de jongeren en vonden de
barbecue een goed georganiseerd. Er kan geconcludeerd worden dat partijen door de actie van
de jongeren nader tot elkaar zijn
gekomen. Nu is het belangrijk het
contact goed te onderhouden en
samen te blijven praten over de
toekomst van de JOP.
gen 4,50 euro per persoon. Vanaf 17.45 is de deur open en de
maaltijd eindigt om ongeveer
20.00 uur. Het doel van de Open
Hof Keuken is ontmoeting en dit
samenzijn is voor iedereen toegankelijk. Opgeven kan via diaconie@pgaalsmeer.nl of telefonisch
op het nummer van de diaconie:
06-41700923 tot zondag 13 mei.
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Nieuws van de Voedselbank

Wie gun jij een bos verse rozen?

Geef KWF wensboeket
weg op Geraniummarkt
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei
zal KWF Aalsmeer ook weer met
een kraam op de geraniummarkt
aanwezig zijn. Net als in de afgelopen twee jaar zal er een autoracebaan staan en kunnen jong
en oud tegen elkaar autoracen
met zeer snelle mini race-autootjes. Dit jaar zal er voor het eerst
ook een mogelijkheid zijn om een
‘KWF Wensboeket’ weg te geven.
Voor 2 euro is een mooie, verse
roos te koop. Deze roos wordt in
een vaas gezet en per roos mag
een wenskaart ingevuld worden.
Op die wenskaart kan een wens
geschreven worden voor bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is
of juist aan de beterende hand is.
Maar ook kan een wens op papier
gezet worden voor moeder, want
de volgende dag is het Moederdag. Of een wens voor iemand
die heel aardig en lief is. Of voor
een bejaarde buurman of buurvrouw misschien. De ingevulde

wenskaarten worden in een grote
bus gedaan. Aan het einde van de
dag zal een bekende Aalsmeerse
bloembindster van alle verkochte
rozen een aantal prachtig opgemaakte boeketten samenstellen.
Uit de bus met wenskaarten
wordt voor ieder boeket een kaart
getrokken. KWF Aalsmeer zorgt
ervoor dat de mensen die op de
uitverkoren wenskaarten staan
nog dezelfde middag/avond het
boeket thuis afgeleverd krijgt, uiteraard met de geschreven wenskaart erbij. Hoe leuk is dat! De opbrengst van 2 euro per roos komt
geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding, want de rozen
worden gesponsord.
Wie gun jij zo’n fantastisch boeket van prachtige verse rozen? Iemand die het moeilijk heeft of gewoon een lieve vriend(in)? Of je
moeder of schoonmoeder of wie
dan ook? Doe mee en wie weet
gaat jouw wens in vervulling.

De impact van Zaai

“Buiten valt nog zoveel
leuks te beleven”
Aalsmeer - Ook het tweede jaar
van ZAAI - het coachproject voor
startende ondernemers - is inmiddels succesvol afgerond. De
gemeente Aalsmeer, Rabobank
regio Schiphol en Ondernemend
Aalsmeer zijn zo tevreden over de
behaalde resultaten dat ook komend seizoen (start september
2018 tot eind maart 2019) nieuwe Zaailingen de mogelijkheid
wordt geboden een traject bestaande uit: masterclasses, intervisie avonden en coachsessies te
volgen.
De Nieuwe Meerbode is benieuwd hoe de eerste lichting
Zaailingen de impact van Zaai
heeft ervaren. Marianne de Vries
geeft hierop haar antwoord.

Opbrengst ingezamelde textiel

Sympany schenkt mooi
geldbedrag aan OSA
Aalsmeer - De gemeente heeft
met textielinzamelaar Sympany de afspraak gemaakt dat 25%
van de opbrengst van de ingezamelde textiel naar de stichting Ontwikkelings samenwerking Aalsmeer (OSA) gaat. In totaal is door Sympany in 2017 in
Aalsmeer 129.516 kilo textiel ingezameld. In het bijzijn van wethouder Gertjan van der Hoeven
werd daarom een cheque van €
11.002,82 aan OSA overhandigd.
Het bestuur van het dit jaar 35
jaar bestaande OSA is heel blij
met dit extra bedrag voor projecten in ontwikkelingslanden.
Soms is het voor inwoners niet
duidelijk wat welkom is in de textielcontainers van Sympany. Het
is een misvatting dat alleen kleding welkom is. Ook schoenen,
accessoires (tassen, riemen, petten) en overig textiel (lakens, dekens, gordijnen) mag in de textielcontainers. Waar kunt u uw
textiel in uw gemeente kwijt? Met
bijgaande link vindt u de dichtstbijzijnde textielcontainer van
Sympany in uw buurt www.sympany.nl/vind-een-container.

tussen het textiel. Een onprettige
klus voor de medewerkers om dit
afval tussen het textiel uit te halen. Nog erger is het, als het textiel zo vies is, dat ook goed textiel onbruikbaar is geworden. Dat
is zonde.
Om het gedoneerde textiel tegen
vuil, viezigheid en nattigheid te
beschermen is het van groot belang dat het in een gesloten plastic (vuilnis)zak wordt aangeboden. Dekbedden, matrassen, kussens of nat textiel zijn niet welkom.

Over Sympany en OSA
Sympany is een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland. In 135 gemeenten wordt ruim 2.400 textielcontainers jaarlijks ruim 22,5
miljoen kilogram textiel ingezameld. Sympany werkt aan de zelfredzaamheid van mensen in Nederland, Afrika en India. In Nederland biedt Sympany werkgelegenheid aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. In
Afrika en India steunen de inzamelaar textiel gerelateerde projecten waarbij duurzaamheid en
Geen afval tussen het textiel
zelfredzaamheid centraal staan.
Het is heel vervelend dat er steeds OSA beheert voor de gemeente
vaker afval wordt achtergelaten een budget voor ontwikkelingsin de vrij toegankelijke textiel- samenwerking, waaruit iedere orcontainers van Sympany. Steeds ganisatie die aan de voorwaarvaker treffen medewerkers huis- den voldoet geld kan aanvragen.
houdelijk afval, elektronica, glas, Meer informatie over OSA: www.
verf en ander soorten vuil aan osa-aalsmeer.nl.

en gebruik wil maken van zonne-energie, op eigen dak of met
anderen op een groot dak in de
buurt. Het eerste Energie Ontbijt vindt plaats op vrijdag 18
mei in buurthuis Hornmeer aan
de Dreef 1. Het ontbijtbuffet staat
vanaf 8.30 uur klaar. Om 9.00 uur
gaat het programma van start.
Centraal staat de vraag hoe woningen van eind jaren zestig en
begin jaren zeventig, zoals in de
Hornmeer, energieneutraal en
aardgasloos gemaakt kunnen
worden en welke uitdagingen je
daarbij tegenkomt.
Onafhankelijke energieadviseurs
en gastsprekers delen hun inzichten deze morgen graag met
u. En natuurlijk is het de bedoeling te horen welke uitdagingen
de aanwezigen zelf al zijn tegengekomen, met welke vragen zij
zitten en waar zij hulp bij kunnen gebruiken. Iedereen kan nadelstaart. Iedereen is welkom, of tuurlijk in z’n eentje aan de slag,
u nou huurt, lid bent van een VVE maar het is slimmer om het saof woningeigenaar bent.
men te doen. Een vervolg op het
Het Energie Ontbijt is er voor ie- zeer succesvolle buurtproject van
dereen die energiezuinig en op Sienergie in de Hornmeer zou dus
termijn aardgasloos wil wonen zomaar het gevolg kunnen zijn

Voor huurders en woningeigenaren

Eerste Energie Ontbijt in
buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Na het succes in andere gemeenten start Sienergie in samenwerking met de gemeente Aalsmeer dit jaar met een
reeks van Energie Ontbijten in alle kernen van Aalsmeer en Ku-

Zaailingen met een passie
“Mensen bij Zaai hebben allemaal een passie. Daardoor worden zij interessanter. Ik ben door
alles wat ik bij Zaai heb opgestoken gegroeid. Ik werd uitgedaagd
op vlakken die ikzelf in eerste instantie minder interessant vond,
maar die je als ondernemer wel
nodig hebt. En dan is het mooi
wanneer je mensen ontmoet die
met enthousiasme kunnen vertellen waarom je toch die stap
moet zetten. En ik leerde ook nog
meer mijn sterkste kant kennen,
wat bij mij hoort en waarmee ik
verder wilde. Ik kreeg meer flair
en alle bijkomende zaken waar
ik eerst tegen aan hikte daar kijk
ik nu met veel meer ontspanning
naar. Ik heb meer rust gekregen
om de administratieve kant uit te
zoeken. Ik ga er een uurtje voor

zitten met de wetenschap dat het
goed komt.”
Nieuwe locatie
Per 1 maart vond Marianne een
nieuwe locatie op Recreatiepark
Oosteinder. “De vorige ruimte
was te klein geworden. Ik wilde
graag het vak uitoefenen waarvoor ik ben opgeleid. Een combinatie van massage en gezichtsbehandeling.’” Zelfs voor Marianne zich maar af hoefde te vragen
wat zij later wilde worden, stond
dat voor haar al vast. “Ik ben nu 20
jaar met dit vak bezig en alles wat
ik heb gedaan in mijn leven is nu
toegespitst. Mensen komen naar
mij toe om tot rust te komen, tijd
voor zichzelf te creëren en meer
energie te krijgen. Mijn insteek
is dat wanneer je komt voor een
gezichtsbehandeling je je daarna
schoon en fris en verzorgd voelt.
Ik kijk wat de huid nodig heeft
want dat is voor iedere man en
vrouw anders.” Natuurlijk was de
beslissing een grotere locatie te
huren spannend. Maar een quote van Zaai coach Anja de Die gaf
de doorslag. “Je kan blijven zoals
je bent, maar buiten valt nog zoveel leuks voor jou te beleven.”
Marianne: “Ik heb die zin altijd in
het achterhoofd gehouden. Het
is wel een mooi bewijs dat Zaai
een lange nawerking heeft. Nog
steeds is er contact en de avonden zijn altijd gerelateerd aan het
ondernemerschap. De gespreksstructuur verloopt voor ons allemaal heel prettig. Er is altijd wel
iemand die na afloop mailt: Wat
was het weer fijn.”
Janna van Zon

van dit eerste Energie Ontbijt in
Aalsmeer.
Aanmelden noodzakelijk
Na het officiële programma is er
ruimschoots gelegenheid om
voor een kort persoonlijk advies aan te schuiven bij één van
de energieadviseurs of informatie op te halen bij medewerkers
van de gemeente. Deelname aan
het Energie Ontbijt is gratis, wel
is aanmelden noodzakelijk. Dat
kan tot en met 16 mei via info@
sienergie.nl of telefonisch via 0652667700.
Energieloket
Meer over Sienergie en haar activiteiten voor duurzaam wonen
is te vinden op www.sienergie.nl.
Kom ook eens langs bij het Energieloket in het Boekhuis in de
Zijdstraat 12 voor een kosteloos
persoonlijk gesprek met één van
de energieadviseurs. Elke woensdag van 14 .00 tot 17.00 uur. Dank
zij de samenwerking met de gemeente Aalsmeer kan Sienergie
honderd procent onafhankelijk
werken.

Aalsmeer - De Voedselbank
Aalsmeer bestaat intussen ruim
5 jaar. De Voedselbank voorziet duidelijk in een behoefte en
zorgt er wekelijks voor dat mensen, momenteel 33 huishoudens,
ruim 100 personen, een voedselpakket krijgen. Het gaat om mensen die door omstandigheden,
toeval, pech of eigen fouten tijdelijk onvoldoende geld hebben
om voedsel te kopen.
Wekelijks zijn daar veel vrijwilligers voor actief en gelukkig helpt
de Aalsmeerse en Kudelstaartse
samenleving, bedrijven en particulieren, daar hard aan mee.

bespoten groeten geleverd, bijvoorbeeld: 389 kroppen andijvie, 531 kroppen sla, 124 courgettes, 3480 snackkomkommers, en
1102 paprika’s.

Vacature uitgifte-medewerker
De vacature voor uitgifte-medewerker is nog steeds niet ingevuld. Wie heeft op donderdag tijd
voor deze leuke job? De uitgiftemedewerker is iedere donderdag
werkzaam van 14.30 tot 18.00 uur
in Aalsmeer. Je helpt met het vullen en uitreiken van de voedselpakketten. Je zorgt ervoor dat dit
goed verloopt en hebt ook een
vriendelijk woord en een luisteInzamelactie s
rend oor voor onze klanten. Heb
Op vrijdag en zaterdag 6 en 7 je (aantoonbaar) affiniteit met
april werd er bij de Albert Heijn de klanten van de Voedselbank?
Alders in Kudelstaart een bood- Ben je fysiek in staat om kratschappeninzamelingsactie geor- ten te tillen? En ben je een vroganiseerd. Het werd een nieuw lijke doorzetter? Dan is de Voedrecord van 85 kratten vol met selbank op zoek naar jou! Reacvoedsel. Klanten van de Jum- ties graag aan vrijwilligers@voedbo konden de eerste drie maan- selbankaalsmeer.nl of info@voedden van dit jaar hun statiegeld- selbankaalsmeer.nl of telefonisch
bonnetjes doneren aan de Voed- onder nummer 06 -37471838.
selbank. De opbrengst was maar
liefst 314,55 euro. Momenteel is Op Geraniummarkt
de opbrengst van de statiegeld- Op 12 mei staat de Voedselbank
box van AH Praamplein voor de weer met een stand op de GeraVoedselbank. Twee dames van niummarkt. De Voedselbank verde Chr. Gereformeerde kerk aan koopt dan non-food spullen die
de Lijnbaan komen een paar keer ze hebben gekregen en die niet
per jaar langs om fruitpakketten doorgegeven kunnen worden
te brengen. Deze gezonde gift is aan de klanten. Het gaat om nieuvoor de klanten van de Voedsel- we en mooie spullen die voor
bank heel erg welkom. De samen- weinig geld weg gaan. De opwerking met Oostoogst helpt de brengst is hard nodig voor de kas.
Voedselbank ook heel erg bij het Ook iedereen die wat wil weten
streven naar gezonde voedsel- van de Voedselbank of zich afpakketten. Vorig jaar werden er vraagt of hij/zij wat kan betekegrote hoeveelheden verse en on- nen, is welkom bij de kraam.

Gemeenteraad op bezoek
bij Royal Flora Holland
Aalsmeer - De nieuwe gemeenteraadsleden van Aalsmeer hebben vorige week een werkbezoek
gebracht aan Royal Flora Holland.
De raadsleden werden geïnformeerd over het Royal Flora Holland van nu en ook over de toekomstige ontwikkelingen. Ook
werd de raad geïnformeerd over
de realisatie van Floriworld. In het
gebouw van Royal Flora Holland
kregen de raadsleden inzicht in
hetgeen het bedrijf wereldwijd
doet en hoe Royal Flora Holland
de toekomst ziet. Daarbij werd
ook gesproken over wat er gedaan wordt aan duurzaamheidsmaatregelen en welke ontwikkelingen er gaande zijn.
Vervolgens kwamen de plannen van Royal Flora Holland voor
de korte termijn aan de orde. De

planning is immers dat deze zomer een gewijzigd bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd. Daarbij komt ook de ongestoorde logistieke verbinding aan
de orde. De raadsleden stelden
diverse vragen over deze plannen waarbij specifieke aandacht
werd gevraagd voor de omwonenden. Daarnaast vroeg de raad
aandacht voor de verbinding tussen Royal Flora Holland en de samenleving van Aalsmeer.
Tot slot kwam de realisatie van
Floriworld aan de orde. Dat belooft een nieuwe toeristische
trekpleister te worden waarmee
Aalsmeer weer flink op de kaart
wordt gezet. De planning is dat
Floriworld eind 2019 gereed is en
dat de openstelling begin 2020
zal plaatsvinden.

123 Jachthavens en 62 stranden

Blauwe vlag voor veilig,
schoon en duurzaam
Aalsmeer - De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE
International in Denemarken
heeft dit jaar in Nederland 185
Blauwe Vlaggen toegekend, 123
jachthavens en 62 stranden. Ook
Water sportvereniging Aalsmeer
ontving dit keurmerk op 3 mei.
Voorzitter Con Strucken nam de
wimpel in ontvangst. De Blauwe
Vlag is de internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn. In de praktijk betekent
dit dat genomineerden moeten
voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)
water, goede sanitaire voorzie-

ningen en een hoge mate van
veiligheid. De Blauwe Vlag is één
jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles
bekeken of de haven nog aan de
vereisten voldoet.
De WVA ontving de Blauwe Vlag
voor de derde keer op rij. “We zijn
erg trots op de Blauwe Vlag”, zegt
havenmeester Marjolein Vrijman.
“Het is voor ons een erkenning
van de kwaliteit van onze jachthaven. We investeren veel in een
kwalitatief goede haven waarbij
duurzaamheid, natuur en milieu
belangrijke onderdelen zijn. De
criteria van de Blauwe Vlag vormen daarbij een goed instrumentarium.”
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Voor vrienden, families en bedrijven

Pijnlijk debuut in Jong Oranje

Penaltytoernooi bij SCW
Rijsenhout - Op tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, organiseert SCW Rijsenhout het eerste
penaltytoernooi.
Het toernooi gaat om 13.00 uur
van start, eindigt rond 17.00 uur
en is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Teams kunnen bestaan uit buren, familie, vrienden, vriendinnen, voetbalteams, bedrijven en
meer. Een team mag bestaan uit
minimaal vijf en maximaal zes
personen. Er zal in twee categorieën worden geschoten op het
doel, namelijk 12 tot 15 jaar en
16 jaar en ouder. Na afloop is er

uiteraard nog tijd voor een hapje en een drankje. Bij voldoende
aanmeldingen wordt aansluitend
een barbecue georganiseerd. En
om het allemaal nog gezelliger te
maken zal de Rijsenhoutse zanger Dennis Wijnhout voor de muzikale klanken zorgen tijdens deze dag.
Wil jij kans maken op die geweldige wisselbeker en de eeuwige
roem? Schrijf je dan vóór 14 mei Staand van links naar rechts: Milan, Guido, Nouri, Lyno, Sander, Maik, Jorin via penaltytoernooi@scwrij- dy, Steffan en Jarno. Knielend van links naar rechts: Ischa, Arnaldo, Stesenhout.nl. De kosten van deel- ven, Nima, Ruben en Davey.
name zijn 2,50 euro per persoon
en dit bedrag is inclusief één consumptie.

Finale om KNVB-beker op 3 juni

Voetballers FCA JO15-3
echte penaltykillers!

De voetballers van F.C.A. JO15-3 speelden afgelopen zaterdag 5 mei thuis
de halve finale tegen Hillegom. Er werd door beide ploegen niet gescoord.
Uiteindelijk moesten strafschoppen bepalen wie naar de finale mocht.
Aalsmeer bleek beter op schot en gaat nu strijden om de hoogste eer, het
kampioenschap. Tegenstander is CDW JO15-2 uit Wijk bij Duurstede en
de finalewedstrijd wordt zondag 3 juni om 11.30 uur gespeeld op complex
Randhoorn te Uithoorn. Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 mei:
F.C.AALSMEER
A.R.C. 1 - F.C.A. 1
16.00 u
V.V.C. 2 - F.C.A. 2
12.00 u
Hillegom 6 - F.C.A. 3
13.00 u
Z.S.G.O./W.M.S.3 - F.C.A.4 12.30 u
A.G.B. 2 - F.C.A. 5
14.00 u
Velsen 3 - F.C.A. 6
14.30 u
F.C.A.7 - Vlug en Vaardig4 14.30 u
H.F.C. 45+3 - F.C.A. 45+1 16.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Roda’23 V2
14.30 u
W.V.-H.E.D.W V4 - F.C.A. V2 15.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – IJmuiden 1
14.30 u
S.C.W. 2 – W.V-H.E.D.W 7 12.00 u
S.C.W. 3 - Kadoelen 4
11.30 u
Argon 8 - S.C.W. 4
15.00 u
S.C.W. 5 - IJmuiden 7
12.00 u
S.C.W 45+1 – T.O.V. 45+1 15.00 u

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
11 mei is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in buurthuis Hornmeer aan
de Dreef 1. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Volgende week vrijdag 18 mei is de
prijsuitreiking van het afgelopen
kaartjaar. Het koppelkaarten op
4 mei is gewonnen door Wil ter
Horst en Ans Doeswijk met 5292
punten. Op twee Bert van der Jagt en Ben Blom met 4966 punten
en plaats drie was voor Piet Gortzak en Fred Maas met 4887 punten. De poedelprijs was voor Krijna Verhoef en Miep Bloemen met
3865 punten.

Erik winnaar bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels. Er wordt
het hele jaar door op de woensdagavond gekaart in het Dorpshuis van Kudelstaart vanaf 20.00
uur. Op 2 mei is Erik v.d Beitel eerste geworden met 5303 punten.
Bert v.d. Jagt werd tweede met
5250 punten en Jaap Streefkerk
derde met 5097 punten. De poedelprijs was deze week voor Jan
Ramp met 3575 punten.

SCW 35 +1 Bloemendaal 35+2
Zondag 13 mei:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – D.I.O.S. 1
S.D.Z. 3 - F.C.A. 2
Overbos 4 - F.C.A. 3
K.D.O. 3 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 - Legm.vogels 4
R.K.D.E.S.
A.S.C. 1 - R.K.D.E.S. 1
R.K.D.E.S 2 - A.F.C. 3
Hillegom 5 - R.K.D.E.S. 4
R.A.P. 2 - R.K.D.E.S. 5
R.K.D.E.S. 6 – S.D.Z. 7

14.30 u

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u

Greet en Tini
winnen bij soos
Kudelstaart - Iedere donderdag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma. Het kaarten is
van 13.30 tot 16.30 uur en nieuwe spelers zijn van harte welkom.
Eerst komen kijken is mogelijk,
maar wie gelijk mee wil kaarten
kan aanschuiven. Wie komt het
opnemen tegen Bets Teunen, die
afgelopen 3 mei het jokeren won
met 19 punten of tegen Greet de
Jong en Tini Buwalda. De dames
stonden hun mannetje bij het
klaverjassen en veroverden de
eerste plaats met 5241 punten.
Bij het jokeren is Gerard de Wit
tweede geworden met 134 punten en Trudy Knol derde met 320
punten. Bij het klaverjassen wist
Huub Bouwmeester als tweede
te eindigen met 4941 punten, net
voor Jaap Spaargaren met 4913
punten. De poedelplaats was deze keer voor Ineke Nuyens met
3511 punten. Voor inlichtingen
kan contact opgenomen worden
met de heer N. H. de Ron via 0647890256.

Els wint bij
OVAK-soos
Regio - Op woensdag 16 mei
is de volgende speelavond van
de OVAK. Er wordt gekaart in
het Parochiehuis aan de Gerberastraat door leden vanaf 14.00
uur. De soos op 2 mei is gewonnen door Els Vergeer met 5668
punten. Op twee is Jo de Kruijf

Regio - Op zaterdag 5 mei scheen
het zonnetje volop, maar daar waren de spelers van FC Aalsmeer
JO15-3 niet mee bezig. Zij waren gespannen voor de wedstrijd
in de halve finale van de KNVB
beker tegen Hillegom JO15-2.
Niet alleen de spelers waren gespannen, ook coach/trainer Martin was gespannen. Veel ouders,
grootouders en andere belangstellenden stonden langs de lijn
om de ploegen aan te moedigen.
De wedstrijd stond onder leiding
van de heer R. Verkerk namens de
KNVB.
Gelijk vanaf de aftrap gaf Hillegom een visitekaartje af en was
daar in de tweede minuut de
eerste kans. Gelukkig voor FC
Aalsmeer stond het vizier van Hillegom niet op scherp, maar gewaarschuwd waren ze wel. Er
ontspon een levendige wedstrijd, waarin Hillegom de betere voetballende ploeg was en
ook kansen creëerden, maar verdedigend zat het bij FC Aalsmeer
goed dicht. Beide ploegen wisten
in de eerste helft niet te scoren
en gingen dus met 0-0 de rust in.
Ook in de tweede helft het zelfde spelbeeld, Hillegom die kansen kreeg, maar de verdediging
van FC Aalsmeer hield stand. Ook
FC Aalsmeer kreeg kansen, maar
wist niet de keeper van Hillegom
te passeren. Na 70 minuten voetbal was er nog geen winnaar, dus
er kwamen penalty’s. Wie heeft
de sterkste zenuwen en weet de
finale te halen? De eerste twee
penalty’s van beide ploegen waren raak. De derde van Hillegom

werd knap gestopt door keeper
Milan. Daarna miste geen van
beide partijen meer.

Goede opkomst
kaartavond bij
Allen Weerbaar

WSCA houdt
open dag!

Aalsmeer - Maandagavond heeft
Allen Weerbaar de laatste kaartavond van dit seizoen gehouden. Het was heel gezellig en de
opkomst was geweldig. Iedereen wilde voor de zomer nog
een avondje kaarten in clubverband. De winnaar van de avond
was Vera Könst met 5532 punten. Op plaats twee en drie is het
echtpaar van Bemmelen geëindigd. Mevrouw had 5106 punten
en haar man had 5023 punten.
De vierde plaats was voor Tonnie Könst met 4958 punten en
plaats vijf was voor Matty van Tol
met 4855 punten. De marsenprijs
is uitgereikt aan Henk van der
Stroom en Wijntje Heijink mocht
met de poedelprijs naar huis. Bij
het jokeren is de hoogste eer behaald door Marty Groenendijk en
Jopie de Vries eindigde als laatste.
De eerste kaartavond is na de zomer op maandagavond 10 september in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. De zaal gaat
om 19.30 uur open voor koffie of
thee en inschrijving en dan start
het kaarten om 20.00 uur. De inleg is 1,50 euro per avond.
geëindigd met 5631 punten,
plaats drie was voor Gerda van
Leeuwen met 5480 punten en
plaat vier voor Rudolf Hausler
met 5257 punten.

Finale in Uithoorn
De ontlading bij de spelers en
coach na de laatste raak geschoten penalty was groot, want
dat betekende dat FC Aalsmeer
JO15-3 naar de KNVB-finale gaat
op zondag 3 juni om 11.30 uur op
het complex Randhoorn van de
Legmeervogels in Uithoorn. De
tegenstander is CDW JO15-2 uit
Wijk bij Duurstede. Gaat het FC
Aalsmeer JO15-3 lukken om deze tegenstander te verslaan en de
beker mee naar Aalsmeer te nemen? Noteer 3 juni in de agenda en kom deze voetballers aanmoedigen. Zij kunnen alle steun
gebruiken.

Renner Geleijn drie keer
onderuit in zeven dagen
Rijsenhout - Lange tijd schadevrij rondfietsen en dan drie
keer achtereen vallen. Wielrenner Owen Geleijn kreeg afgelopen week te maken met dit stapelend ongemak. Smak één vond
plaats in de Omloop van Borsele
en vijf dagen later ging de junior
uit Rijsenhout repeterend onderuit in de openingsetappes van de
Vredeskoers, een wereldbekerwedstrijd voor landenteams in en
rondom het Tsjechische Terezin.
Geleijn had zich in de Vredeskoers een aangenamer debuut
in de nationale jeugdselectie gewenst. Op de eerste dag gleed hij
in een flauwe bocht van een afdaling onderuit en klapte met zijn
rug op een muurtje. In rit twee
ging hij, met zicht op een top
tien klassering, tegen de grond in
een massasprint. Beide valpartijen werden veroorzaakt door voor
hem tuimelende renners. Gehinderd door rugpijn reed Geleijn de
koers op karakter uit en eindigde als 59e in het algemene klassement en vijftiende in het jongerenklassement. Het Nederlands
team werd vijfde in de landenstand. Aan de vierdaagse werd
deelgenomen door 142 talenten
uit 23 landen.
Wegkapitein
Nils Eekhoff, een dorpsgenoot
van Geleijn, vervulde in de vorige
week geëindigde zevendaagse
Tour de Bretagne de rol van wegkapitein. Dat betekende niet voor
eigen gewin trappen, maar vooral de ploeggenoten aansturen
en de aangewezen kopmannen
steunen. Dat lukte heel aardig.
Dankzij de collectieve arbeid van
beloftenteam Sunweb finishte de
Duitser Max Kanter enkele keren
in de top tien en pakte ZeeuwsVlaming Jarno Mobach in de vijfde etappe zelfs de leiderstrui. De
ploeg kon in de twee slotritten

Strafschoppen
De weg naar de finale van FC
Aalsmeer JO15-3 ging via twee
poulerondes, een achtste finale,
de kwartfinale en de halve finale. In de eerste ronde wisten de
jongens te winnen van KDO (2-1)
en te winnen in de tweede ronde
van Breukelen na strafschoppen.
In de achtste finale werd Legmeervogels met verlies (3-2) naar
huis gestuurd en in de kwartfinale waren opnieuw strafschoppen nodig om de winnaar te bepalen. WV-Hedw moest de winst
aan Aalsmeer laten. En nu dus in
de halve finale weer penalty’s om
de eindstand te bepalen en opnieuw gewonnen door Aalsmeer.
Echte penaltykillers de voetbal- Aalsmeer - Goed gevuld met
Aalsmeerse supporters zat de
lers van FC Aalsmeer JO15-3!
sporthal in Volendam afgelopen
zaterdag 5 mei. De handballers
van FIQAS speelden in The Best
of Three tegen grote concurrent
Kras Volendam. Het werd een
super spannende wedstrijd. De
ploegen waren ook nu aan elkaar
Aalsmeer - Voor iedereen die gewaagd. Winnen was de inzet
kennis wil maken met windsur- van beiden en hier werd scherp
fen of suppen houdt Windsurf- op gespeeld.
club Aalsmeer aanstaande zater- Aalsmeer kwam al snel op voordag 12 mei open dag. Van 10.00 sprong, maar gaf deze winst weer
tot 16.00 uur staat de koffie klaar uit handen. De rust gingen de
in het clubhuis gelegen aan de teams in met 11-9 voor VolenKudelstaartseweg 20, beter be- dam. De tweede helft kwam FIkend als het recreatie-eiland. Ge- QAS sterk terug, maar ook Voleninteresseerden kunnen het wa- dam gaf de volle honderd proter en meedoen aan één van de cent. Aalsmeer bleek de langdrie surflessen (om 11.00, 13.00 of ste adem te hebben en toch het
14.30 uur). De windsurfclub zorgt beste te kunnen scoren. Eindvoor materiaal en surfpakken, stand 22-24 voor FIQAS. Vreugkleedkamers en warme douches. de alom bij de spelers, trainers en
Ook kan kennis gemaakt worden de meegekomen fans. Aalsmeer
met Stand Up Paddling (suppen) gaat strijden om de landstitel!
of het windsurfgevoel ervaren op Deze finale is tegen OCI Lions
een simulator. De leden van WS- en de eerste wedstrijd is op zaCA vertellen graag hoe je het he- terdag 19 mei om 15.00 uur in
le jaar kunt surfen zonder een ei- Limburg. Daarna volgt de tweegen surfplank aan te schaffen en
welke lessen er gegeven worden.
Windsurfclub Aalsmeer is een gezellige vereniging voor iedereen
die wil windsurfen: jong en oud,
beginner of gevorderde, recreatief of in wedstrijdverband. Deelname aan activiteiten is gratis.

de trui bijna tot eindstation Dinan verdedigen. De talenten hadden twintig kilometer voor de finish echter geen antwoord meer
op een ontsnapping van drie renners. In het eindklassement zakte Mobach naar positie vijf, Nils
Eekhoff werd 47e met drie top
dertig daguitslagen. Door regen,
wind, kou, aanvallend koersen en
deelname van vijf fullprof-teams
was de Tour de Bretagne, gewonnen door de Fransman Fabien
Schmidt, dit jaar bijzonder zwaar.
Sunweb-coach Sebastian Deckert
was na afloop trots op zijn ploeg
met een gemiddelde leeftijd van
net geen twintig jaar: “Vergeleken met vorig seizoen zijn de jongens sterker geworden, hier kunnen we verder mee”.
Ronde van Amstelveen
In de Ronde van AmstelveenWestwijk voor nieuwelingen stuiterde Tristan Geleijn afgelopen
zondag soepel over klinkertjes en
verkeersdrempels. Achter twee
koplopers eindigde hij in het peloton als 29e. Een week eerder
behaalde Geleijn in een veld van
140 deelnemers een knappe zeventiende prijs in de Wim Hendriks Trofee, een klassieker met
kasseistroken in Zeeuws-Vlaanderen. John Tromp sprintte in
Nieuwkuijk naar de vijfde plaats
bij de veteranen zestig-plus. Jordy Buskermolen (Kudelstaart)
werd zaterdag in een trainingsrit
in Sloten negende en Leon Buijs
(Aalsmeer) vijftiende. Een dag later ondervond Buskermolen toch
nog de naweeën van een griepje.
Hij stapte in de dorpsronde van
Standdaarbuiten voortijdig uit
de koers en richt zich nu op drie
hoog aangeschreven wedstrijden: Flèche du Sud (Luxemburg),
Omloop der Kempen op 20 mei
en de Ronde van Zuid-Oost Friesland op 27 mei.

Handbal

FIQAS Aalsmeer naar finale
na winst op Volendam

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

de wedstrijd op zaterdag 26 mei
om 14.30 uur in de ‘eigen’ Bloemhof aan de Hornweg. De eventuele derde wedstrijd is gepland op 3
juni om 16.00 uur.
Bekerfinale in Almere
Een heel knap resultaat van de
Aalsmeerse handballers. Na vele jaren van net niet, gaan de heren nu zelfs voor een dubbele
overwinning. FIQAS staat namelijk ook in de finale voor de beker.
Deze wedstrijd vindt aanstaande
donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) plaats in Almere en tegenstander is Bevo uit het Limburgse Panningen. HV Aalsmeer is de
enige ploeg van alle ‘topteams’
die in beide finales staat. Wat een
geweldige prestatie! Heel veel
succes de komende wedstrijden
en winnen hoor! Bij winst van
Aalsmeer opent de kantine van
De Bloemhof aan de Hornweg
haar deuren vanaf 17.30 uur en
gaat gezorgd worden voor een
grootse ontvangst voor de handballers.
Foto: www.kicksfotos.nl

9 mei 2018

Doe ook een gooi naar de titel!

Voetbal

FC Aalsmeer zondag
blijft prima presteren

Open NK Poker in Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 18 mei is The
Beach de locatie van een voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Verspreid over heel Nederland worden er 125 voorrondes gespeeld
met als doel het halen van de
landelijke finale. Het Open Nederlands Kampioenschap Poker
maakt het mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen
aan een laagdrempelig toernooi.
De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en
de deelnemers gaan spelen om
de beste pokerspeler van de geDe winnaar van vorig jaar:
Martijn van Veen uit Lisse.

meente te worden. De winnaar
van de voorronde mag dan een
jaar lang de titel ‘Amateur Poker Kampioen van de gemeente Aalsmeer’ dragen en krijgt bovendien een mooie beker. Daarnaast kwalificeert diegene zich
voor de landelijke finale. Niet alleen de winnaar plaatst zich voor
de landelijke finale. Aan de hand
van het deelnemersaantal wordt
bepaald hoeveel mensen zich direct kwalificeren voor de finale en
hoeveel pokerspelers zich plaatsen voor de halve finales.
Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen, kan
zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts twaalf euro
vijftig aan inschrijfgeld om mee
te doen. “Door mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een
gooi te doen naar de titel, maar
ook de kans om een leuk, laagdrempelig toernooi in een professionele setting te spelen”, zegt
Mathijs Jonkers, organisator van
het ONK Poker. De voorronde in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a op vrijdag 18 mei begint om
19.00 uur.

Mariëtte van der Vlugt
winnaar bingo-sjoelen
Aalsmeer - Op de slotavond van
het seizoen werd er bingo-sjoelen-de-luxe gedaan bij Sjoelclub
Aalsmeer. Ieder kreeg een briefje
met een puntenaantal dat in eerste instantie gegooid moest worden. Lukte dat, dan mocht men
een nieuw getal trekken om te
gooien. Acht keer moest het juiste aantal punten gescoord worden, dan had je prijs. Alleen Mariëtte van der Vlugt lukte het om
dit in acht keer te doen. De overige prijswinnaars deden er negen of tien keer over. Mariëtte
dus op de eerste plaats. Op twee
Wim van der Geest, op drie Marja Eijlers, op vier Lize Siebeling en
op vijf Patrick Haring.
Naast deze winnaars werden ook
de kampioenen van het hele seizoen gehuldigd. Algeheel clubkampioen bij de heren is Patrick
Haring geworden met een gemiddelde van 141,98. Bij de dames is Petra Houweling de kam-

pioene geworden met een gemiddelde van 139,99. Voor volgend seizoen is het doel om de
140 gemiddeld aan te tikken.
De eindstand van de competitie
is als volgt: Hoofdklasse: 1. Petra
Houweling, 2. Hans van Leeuwen
en 3. Albert Geleijn. A-klasse: 1.
Elisa Houweling, 2. Mariëtte van
der Vlugt en 3. Karin Dijkstra-Geleijn. B-Klasse: 1. Thijs Brozius, 2.
Kees Verbruggen en 3. Dirk Mol.
C-klasse: 1. Mirjam van den Berg,
2. Pieter de Liefde en 3. Jan Geleijn Dzn.
Mocht u sjoelen in competitieverband ook leuk lijken? Om de
twee weken wordt er op donderdag vanaf 20.00 uur gesjoeld in
het Dorpshuis in Kudelstaart. Er
wordt in vier klassen (op eigen
niveau) gesjoeld. Kijk voor meer
informatie op www.sjoelclubaalsmeer.nl. Het nieuwe seizoen
begint weer op donderdag 6 september.

Alle prijswinnaars in de Hoofdklasse, A-, B- en C-Klasse. V.l.n.r. Kees Verbruggen, Pieter de Liefde, Jan Geleijn Dzn, Dirk Mol, Mirjam van den Berg,
Thijs Brozius, Petra Houweling, karin Dijkstra-Geleijn, Mariëtte van der
Vlugt, Elisa houweling, Hans van Leeuwen en Patrick Haring.

Overtuigende winst voor
Thamen honkballers
De Kwakel - Het was een drukte van belang afgelopen zondag
langs de Vuurlijn waar de honkballers van Thamen Blue Devils
uit Meppel op bezoek kregen.
Thamen pakt in de gelijkmakende eerste inning meteen goed
uit. Ernst Koole slaat een honkslag, Menno Schouten krijgt vier
wijd, Maikel Benner slaat een
honkslag waarop Koole kan scoren: 1-0. Rick Groen krijgt een geraakt werper, op de hit van Riordon van Loenen maakt de derde
honkman een veldfout en scoren
Schouten en Benner: 3-0. Farley
Nurse en Wietse Cornelissen slaan

een honkslag: 5-0 en Mike van
Rekum bereikt het eerste honk
op een velderskeus. Koole krijgt
vier wijd en met drie honken vol
slaat Menno Schouten de bal over
de hekken voor een grand slam
homerun: 9-0. Pas in de derde inning weet Blue Devils iets terug te
doen, door een veldfout en een
honkslag: 9-1. Thamen pakt in de
gelijkmakende slagbeurt ook
weer één punt, Koole bereikt het
honk op een honkslag en scoort
op honkslag van Groen: 10-1. Thamen loopt in de gelijkmakende vierde inning verder uit. Cornelissen bereikt het eerste honk
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Winst voor handbikers

Podiumplaatsen voor
wielrenners UWTC
Uithoorn - Het afgelopen weekend waren de veteranen van de
UWTC Leen Blom, John Tromp en
Guus Zantingh weer actief in wielerwedstrijden. Zaterdag 5 mei
waren de renners afgereisd naar
het Brabantse land om in Nieuwkuijk te starten. Bij de 60+ werd er
vanaf het startschot volop gedemarreerd, maar niemand wist uit
het peloton te ontsnappen. Het
draaide op een massasprint uit.
Piet Kralt uit Rijnsburg was iedereen te snel af won de wedstrijd
met op de tweede plaats Arie
Blomberg uit Kedichem. John
Tromp finishte als vijfde.
Bij de 69+ gingen enkele renners vanuit het vertrek er vandoor maar dat duurde niet lang
of ze werden ingerekend. Na een
half uur koers ontstond een kopgroep van 13 renners met daarbij Leen Blom en Guus Zantingh.
Deze groep bleef tot tien ronden bijeen en toen demarreerde
Hans van Bavel uit Sint Anthonis,
hij werd niet meer achterhaald en
won de wedstrijd. Guus Zantingh
uit Mijdrecht spurtte zich naar de
tweede plaats en derde werd Peter de Jong uit Hilversum. Leen
Blom eindigde als zevende.
Zondag 6 mei startte Guus Zantingh als enige in Spijkenisse bij
de 69+ en hij behaalde daar net
als dag eerder een mooie tweede plaats.

den beide in een andere klasse.
Jetze ligt op zijn rug in de fiets
(H4) en Tim zit op de knieën (H5).
De tijdrit van 3 mei wisten beide te winnen. Tim won in een tijd
van 27 minuten en 39 seconde.
Jetze raffelde de 18.6 kilometers
af in 26 minuten en 33 seconde,
een gemiddelde van 41.8 kilometer per uur.
Zaterdag 5 mei reden zij de wegwedstrijd over 64 kilometer. In
de race van Tim miste hij net de
slag in de laatste fase van de wedstrijd. Ploeggenoot Johan zat er
wel bij, wat voor Tim een reden
was om het gat niet te dichten.
Tim werd zesde.
Pech voor Jetze tijdens de wedstrijd, want na ongeveer 6 kilometer verloor Jetze een achterwiel. Gelukkig kreeg hij hulp van
team USA en Jetze kon 58 kilometer lang in de achtervolging. Met
nog ongeveer 800 meter te rijden wist hij ook de laatste tegenstander bij te halen en in de sprint
toch de wedstrijd te winnen. Een
hele knappe prestatie!

Handbikers Tim en Jetze
De UWTC handbikers Tim de Vries
en Jetze Plat hadden een worldcup wedstrijd in Oostende. Ze rij-

Raymond eerste bij het
darten in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Het was niet zo gemakkelijk voor Raymond om de
eerste plaats te veroveren tijdens de wekelijkse dartavond in
het Middelpunt. Het verliep in
het begin allemaal niet zo soepel. De scores waren niet hoog en
de uitgooi wilde ook niet zo erg,
maar de aanhouder wint, dus de
eer ging toch nog naar Raymond
van der Weiden. Peter Bakker
pakte de tweedde plaats en Ben
van Dam werd derde. Franklin
Dolk had het zelf niet verwacht,
maar door de snelle uitgooi behaalde hij de vierde plaats. Vijfde werd Gerben de Vries en zesde Hans Dolk. In de verliezer ronde pakte Sebastiaan Dolk de eerop een veldfout, Van Rekum slaat
een tweehonkslag waarop Cornelissen kan scoren, Koole slaat een
honkslag en op de hit van Schouten maakt de buitenvelder een
vangfout en kunnen Van Rekum
en Koole scoren en is de stand: 131. De Thamen verdediging onder
leiding van pitcher Maikel Benner
weet de boel prima dicht te houden. In de zevende inning neemt
Djeraldo Soerka het werpen over
van Benner. Er volgen nog twee
honkslagen waarop Blue Devils
nog één punt weet te scoren. Thamen wint in zeven innings met
13-2 van Blue Devils uit Meppel
en mogen de komende week nog
twee keer spelen. Donderdag 10
mei (Hemelvaartsdag) om 14.00
uur komt Tex Town Tigers uit Enschede op bezoek aan de Vuurlijn.
Zondag 13 mei gaan de Thamen

Aalsmeer - Het blijft prima
gaan voor de zondag tak van FC
Aalsmeer. Dit ondanks de grote zorgen die men aan ziet komen aangaande komende seizoen. De sfeer is prima er wordt
goed met en voor elkaar gewerkt,
maar de donkere wolken zijn zeker aanwezig. Mede omdat verschillende spelers zijn gevraagd
en benaderd door de zaterdag
tak. Ook zijn er spelers die twijfelen of ze doorgaan (studeren).
De hoop is gevestigd op de A-Junioren die overgaan naar de senioren en misschien eerst de stap
op de zondag gaan doen voordat
ze de stap naar het hoger spelende zaterdag afdeling gaan doen.
Binnen enkele weken zal daar
hopelijk duidelijkheid over zijn,
anders ziet men zeker problemen over de gehele zondag afdeling. Dit was zeker niet de bedoeling bij de opzet van de fusie,
het leek zo mooi. Jongeren vanuit de A-Junioren doorstromen
in de zondagselectie en dan als
men echt het talent heeft doorstromen naar de zaterdag 1. Zoals het nu er naar uitziet valt dat
plan in duigen. De jeugd wil op
zaterdag stappen, maar wat is er
nou mooier om bij de plaatselijke
trots in het eerste team te voetballen? Wie heeft daar een goed
antwoord op? Bestuur van FC
Aalsmeer: Vijf voor twaalf is het al
geweest...
De wedstrijd tegen de Kickers 69
was de eerste helft het aankijken niet waard, de warmte was
er waarschijnlijk ook debet aan.
Deze wedstrijd gold nog als inhaler uit de tweede periode. FC
Aalsmeer creëerde kleine kansjes,
maar daar was alles mee gezegd.
Verder veel foutieve passen door
beide ploegen. In de slotminuten een paar mooie kansen voor
De Kickers, maar Jeremaih Veldman stond zijn mannetje wederom en kreeg hulp van de heel
goed spelende Pawel Kocon. De
tweede helft moest gewoon beter worden, zeker voor het publiek en dat werd het ook. De

bal werd sneller en veel zuiverder gespeeld. De enige die niet
meeging in het spel was scheidsrechter Slooten. Gelukkig voor
de leidsman was het een sportieve wedstrijd waarin de gemoederen beheersbaar bleven. Na 2 minuten was het Daan Vaneman die
goed doorging en de bal in buitenspelpositie (?), over de keeper
heen tikte, helaas het feestje ging
niet door. In de tiende minuut
was het FC Aalsmeer wat goed
wegkwam na een knal van de
Kickers op de lat. In de achttiende minuut een mooie combinatie van Mark Schut en Daan Vaneman, maar de bal kon nog net tot
corner getikt worden. In de twintigste min was er weer zo’n situatie waarin de scheidsrechter niet
ingreep bij een terugspeelbal
op de eigen keeper van de Kickers. Keeper Tent schoot ver uit
en via enkele spelers van de Kickers kwam de bal bij Ron Mollers
die de bal onhoudbaar voor Jeremaih Veldman intikte: 1-0. Het
antwoord van FC Aalsmeer duurde niet lang. Via Karol Mirowski
en Alexander Goes kreeg Tristin Jongkind de bal en hij schoot
de bal in het uiterste hoekje: 1-1.
Tristin Jongkind licht aangeslagen werd gewisseld door Elia el
Hadji , ook Aleander Goes werd
gewisseld voor Sten Piet en Daan
Vaneman werd gewisseld voor
Jeroen Ezink.
En toen moest het mooiste moment echt nog komen. Mark
Schut werd op randje van buitenspel aangespeeld en kwam alleen
schuin op de keeper af. Op het
laatste moment schoot hij de bal
over doelman Tent: 1-2. Eén minuut later was de kans die Mark
kreeg veel makkelijker, maar hij
tikte voor een leeg doel de bal
over de lat. De supporters maalde er niet om, de buit was binnen.
Aanstaande zondag 13 mei gaat
het weer voor het ‘echie’, voor de
derde periodetegen Dios. Aanvang 14.00 uur thuis in de Beethovenlaan.
Peter Springintveld

Fietstocht op
Hemelvaartsdag

nen starten tussen 10.00 en 12.00
uur bij Dorpshuis De Kwakel aan
de Kerklaan 16. De inschrijfkosten
zijn 2,50 euro per persoon en dit
bedrag is inclusief een consumptiebon. De tocht is ongeveer 40 kilometer lang. Na afloop is de bar
van het dorpshuis geopend, zodat
men nog gezellig kan napraten.

De Kwakel - Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, wordt
de alom bekende Elisabeth fietsste plaats. De tweede plaats was tocht gereden. Deelnemers kunvoor Henk van der Stroom en op
drie is Stijn Lucas geëindigd, die
toch een beetje gehoopt had
dat het beter af zou lopen als hij
het met andere pijlen zou proberen. Er is dit seizoen nog drie
keer op dinsdagavond darten en
één avond de prijs uitreiking. Ook
darten? Iedereen vanaf 16 jaar
kan nog een paar keer ervaring
op komen doen, en in het nieuwe Aalsmeer - Zaterdag 5 mei was
seizoen met een beetje ervaring de vijfde vlucht voor het Vitesgoed voor de dag komen. Deel- se kampioenschap. Het was straname kost 2,50 euro per keer. De lend mooi weer, maar het werd
zaal is vanaf half acht open. De toch een pittig vluchtje voor de
competitie begint om acht uur in duiven. Met Noord Oosten wind
’t Middelpunt in de Wilhelmina- hadden ze de wind tegen en werden enigszins naar de kust gedrestraat 55.
ven, zodat ze wat omvlogen. Om
08.15 uur werden de duiven in
heren het om 19.00 uur opnemen België in vrijheid gesteld en kontegen de Boekaniers op de velden den ze aan deze pittige klus beginnen wie er qua snelheid het
van Amsterdam Pirates.
eerste thuis was.
Om 11.13.46 uur klokte Comb.
van Ackooy uit Hoofddorp de 17539 en om 15.09.25 de 17-804.
Het werd een close finish, en uiteindelijk kwam Comb. van Ackooy als eerste uit de computer met 1241,242 meter per minuut (74½ kilometer per uur), en
Gerard & Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart werden tweede met
1241,061 meter per minuut en
dat is een verschil van nog geen
2 centimeter. De pechvogel van
vorige week Piet v.d. Meijden uit
Aalsmeerderbrug werd derde.
De uitslag van de vlucht vanuit
Quievrain met 469 duiven en 17
deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp

Postduivenvereniging de Telegraaf

Comb. van Ackooy wint
vlucht vanuit België
2. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
3. P. v.d. Meijden
Aalsmeerderbrug
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
5. C. van Vliet Kudelstaart
6. J.H. van Duren Amstelveen
7. W. Wijfje De Kwakel
8. D. Baars Kudelstaart
9. A. v.d. Wie Aalsmeer
10. L. v.d. Sluis Uithoorn
11. A.J. van Belzen Kudelstaart
12. Comb. Baas & Berg De Kwakel
13. Tim Rewijk De Kwakel
14. M. de Block Aalsmeer
15. Th. v.d. Wie Aalsmeer
16. J.A. van Dijk Aalsmeer
17. Darek Jachowski Mijdrecht

