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Onze OccAsiOns OP:

ZATERDAG 10 MEI

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling 20.00 uur

Zie de pagina’s 
elders in dit blad.

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

Aalsmeer - De Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA) heeft in 
samenspraak met de Stichting Be-
heer Oude Raadhuis en met wet-
houder Gertjan van der Hoeven van 
cultuur, plannen ontwikkeld voor 
de toekomst van onder meer de 
beeldende kunstexposities en de 
kinderkunstkijklessen in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat. Na het 
aannemen door de gemeenteraad 
van de gemeentelijke Cultuurnota 
in juli 2012 werd het alle betrokke-
nen al snel duidelijk dat de twee-
derde bezuiniging op de KCA sub-
sidie met name de beeldende kun-
stexposities en het Oude Raadhuis 
zou treffen. 
Na veel overwegingen besloot de 
gemeenteraad eind vorig jaar om 
het Rijksmonumentale pand het 
Oude Raadhuis via een erfpacht-

constructie onder te brengen in 
een stichting. Om vorm te geven 
aan deze stichting is er een apar-
te initiatiefgroep opgericht, los van 
KCA, die met name gaat kijken hoe 
het monumentale pand kan wor-
den beheerd en geëxploiteerd. Het 
doel is het gebouw aan te pas-
sen aan de eisen van deze tijd en 
het te behouden voor de gehe-
le Aalsmeerse bevolking, zodanig 
dat het te gebruiken is door de ve-
le Aalsmeerse kunst- en culture-
le organisaties. De Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer blijft het Oude 
Raadhuis gewoon voor haar beel-
dende kunstexposities en de kin-
derkunstkijklessen gebruiken. 

Afscheid Annefie van Itterzon
De KCA werkgroep Beeldende 
Kunst zal de samenstelling en or-

ganisatie ter hand nemen met een 
groep kundige en gedreven vrijwil-
ligers. Wel heeft het KCA bestuur 
door de bezuinigingen genoodzaakt 
afscheid moeten nemen van haar 
cultureel medewerkster Annefie 
van Itterzon per 1 mei 2014. Komen-
de periode zal de Stichting Beheer 
Oude Raadhuis, in nauwe samen-
werking met het gemeentebestuur, 
plannen ontwikkelen opdat het Ou-
de Raadhuis behouden blijft en voor 
de komende decennia gebruiks-
vriendelijk is. Daartoe zal naast een 
bijdrage vanuit de gemeente, ook 
een beroep worden gedaan op de 
Aalsmeerse bevolking en bedrijfsle-
ven, om dit in praktische en financi-
ele zin mogelijk te maken. Het be-
stuur bestaat uit Dionijs Brugman, 
Ed Duinkerken, Leo van Gelder, 
Berry Philippa en Piet Tas. 

Streven: Gebruik voor kunst- en culturele organisaties

Ontwikkeling nieuwe plannen 
voor behoud Oude Raadhuis

Hoogste tijd om bloemetjes buiten te zetten

Zaterdag Geraniummarkt en braderie
Aalsmeer - Het is weer de hoog-
ste tijd om de bloemetjes buiten 
te zetten! De bloembakken aan de 
lantaarnpalen in het Centrum zijn 
weer gevuld met zomerbloeiers en 
de Geraniummarkt zorgt aanstaan-
de zaterdag 10 mei voor een sfeer-
vol centrum dat volop in de kleuri-
ge bloemen staat. Ondanks dat het 
de Geraniummarkt heet, worden er 
zaterdag op het gehele Raadhuis-
plein heel veel verschillende soorten 
planten, bloemen en hanging bas-

kets aangeboden. Wie in Aalsmeer 
woont kan lekker op de fiets komen, 
want de bakfietsers van de Kika Be-
zorgservice brengen aankopen te-
gen een kleine vergoeding thuis of 
naar de parkeergarage van Crown 
op de Van Cleeffkade waar de he-
le dag geparkeerd kan worden. Het 
inrijkaartje kan bij de receptie gra-
tis ingewisseld worden voor een uit-
rijkaart. In de Zijdstraat vindt een 
braderie plaats waar, naast de ve-
le standwerkers, ook winkeliers en 

verenigingen met een kraam staan 
en natuurlijk zijn alle winkels en ho-
reca gewoon open. 

Inpakservice
Vlakbij de Bruna, halverwege de 
Zijdstraat, staat een kraam met de 
Meer Aalsmeer inpakservice waar 
iedereen op vertoon van een kas-
sabon het Moederdag cadeau ex-
tra feestelijk kan laten inpakken. De 
Geraniummarkt en de braderie zijn 
te bezoeken van 9.00 tot 17.00 uur.

Voorrondes NK knikkeren bij de Bloemhof woensdag 
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
14 mei wordt één van de voorron-
des voor het NK Knikkeren georga-
niseerd op de buiten handbalvel-
den van sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg 187. Alle kinderen in 
de leeftijd 6 tot en met 12 jaar uit 
Aalsmeer en omgeving kunnen gra-
tis deelnemen aan het toernooi. De 

organisatie van het NK Knikkeren is 
in handen van sportmarketingbu-
reau House of Sports in samenwer-
king met Sportservice Haarlemmer-
meer, mede om buitenspelen voor 
kinderen te stimuleren. Al sinds 
2002 wordt jaarlijks het NK Knikke-
ren georganiseerd. Waar de eerste 
jaren slechts enkele tientallen kin-

deren meededen, is het evenement 
inmiddels gegroeid naar een evene-
ment met duizenden kinderen. Dit 
oer-Hollandse spelletje is een ech-
te buitenspeelactiviteit voor jong en 
oud en keert jaarlijks in de lente- en 
zomerperiode terug op de school-
pleinen. Van april tot en met juni 
worden diverse lokale kampioen-

schappen georganiseerd door heel 
Nederland. 

Per voorronde kwalificeren de eer-
ste zestien zich voor een plaats in 
de finale op zaterdag 21 juni in Die-
renPark Amersfoort. Op de web-
site www.nkknikkeren.nl staat het 
actuele speelschema van het NK 

Getuigen gezocht!
In bus rokende jongens 
mishandelen chauffeur
Aalsmeer - Op vrijdag 2 mei rond 
half een in de middag is een bus-
chauffeur mishandeld door drie jon-
geren van Afrikaanse afkomst. Het 
drietal was in Uithoorn op de bus 
naar Haarlem gestapt. In zijn spie-
gel zag de chauffeur dat de drie 
jongens, die helemaal achterin wa-
ren gaan zitten, iets aan het drin-
ken waren. Gedacht werd aan alco-
hol, omdat ze met een ietwat dub-
bele tong aan het praten waren. 
Toen de chauffeur ook nog eens de 
lucht van sigaretten rook, besloot hij 
zijn bus aan de kant te zetten langs 
de N196, ter hoogte van de Dorps-
straat. Hij heeft de drie aangespro-
ken en gezegd dat zij de bus moes-
ten verlaten. Deze boodschap viel 
niet in goede aarde, hij kreeg di-
rect een klap op zijn mond. Eenmaal 
voor in de bus probeerde één van de 

jongens geld uit het laadje te stelen. 
Toen de chauffeur dit zag gaf hij de 
jongen een duw en kreeg als ant-
woord van een van de andere twee 
jongens enkele klappen op zijn ach-
terhoofd. Vervolgens zijn de drie de 
bus uitgerend met als buit zo’n 30 
tot 40 euro aan klein geld. 
Een passagier heeft de buschauf-
feur geholpen om de drie te over-
meesteren. Deze persoon heet 
waarschijnlijk Niels en is nagenoeg 
gelijk er na de bus uitgestapt. De 
politie hoopt hem te mogen horen 
als getuige. Hij kan zich melden via 
0900-8844. Van het voorval zijn met 
de camera’s in de bussen beelden 
veilig gesteld. Aan de hand hiervan 
gaat de politie op zoek naar deze 
drie jongens, die zich zo misdragen 
hebben. Naar schatting zijn ze 18 tot 
20 jaar oud.

Politie hoopt op veel informatie
2 Kudelstaarters zwaar 
mishandeld door zestal
Kudelstaart - Om vijf uur in de 
vroege ochtend van zaterdag 3 op 
zondag 4 mei zijn twee jongens van 
18 en 20 jaar zwaar mishandeld 
door een zestal jongens van onge-
veer dezelfde leeftijd. De twee jon-
gens hadden een gezellige avond 
gehad en liepen via de Mozart-
laan, Bachlaan, Legmeerdijk naar 
huis in Kudelstaart. Op de Mijnshe-
renweg passeerden zij een groep-
je van zes jongeren, waarvan vier 
met de fiets waren en twee op scoo-
ters zaten. Er werden enkele woor-
den gezegd, maar een woordenwis-
seling is er niet geweest. Niet be-
kend is waarom de zes jongeren de 
twee Kudelstaarters te lijf gingen en 
hen zwaar mishandeld hebben. Een 
van de twee heeft een gebroken 
jukbeen, een gebroken oogkas en 
een gebroken kaak. De ander heeft 
eveneens een gebroken oogkas en 
vermoedelijk blijvend letsel aan een 
oogspier. 
De zes hebben de twee jongens 
meerdere malen tegen het hoofd 
geschopt. Uiteraard is direct aangif-
te gedaan en is de politie een actie-
ve zoekactie opgezet. Dit heeft in-

middels geleid tot de aanhouding 
van een 20 jarige jongeman uit Uit-
hoorn. Hij is afgelopen dinsdag om 
vijf uur thuis opgehaald. Een tweede 
aanhouding is verricht door de Ko-
ninklijke Marechaussee in Ermelo. 
Hier was de tweede dader, een 21 
jarige Uithoornaar, gelegerd. Omdat 
het een zeer ernstige mishandeling 
betreft, is de politie op zoek naar zo-
veel mogelijk getuigen, alle informa-
tie en communicatie (via Facebook, 
Twiiter) wordt ingezet om de ande-
re vier daders te vinden. De poli-
tie hoopt op hulp via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Hoe is het mogelijk?
De ouders van één van de twee mis-
handelde jongens zijn verbaasd en 
boos. “Hoe is het mogelijk dat jon-
gens zo kunnen ontsporen en dat ze 
dit gewoon uit het niets doen. Zou-
den ze enig benul hebben wat ze 
die avond hebben aangericht? Bui-
ten het zware letsel, zijn de jongens 
alle vertrouwen in de mensen kwijt. 
Wij hopen dat de daders tot bezin-
ning komen en zichzelf aangeven bij 
de politie.”

Knikkeren 2014. Op deze site kun-
nen kinderen in de leeftijd van zes 
tot en met twaalf jaar zich gratis in-
schrijven voor het kampioenschap 
in Aalsmeer. Naast de wedstrijden 
kunnen de kinderen ook nog mee-
doen aan diverse andere activitei-
ten, zoals knikkerraden en knik-
kersjoelen. 
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Informatiebijeenkomst in Irene
Thuiswonen of wonen in een 
zorginstelling met dementie?

Na 30 jaar: 
Allerlaatste ‘Oecumenische 
Woensdagavond Viering

Gespreksgroep over dementie

Wmo-raad in vergadering

Aalsmeer - Donderdag 15 mei 
wordt een informatiebijeenkomst 
georganiseerd door het mantelzorg 
steunpunt in samenwerking met het 
ontmoetingscentrum, onderdeel van 
zorgcentrum Aelsmeer. Ellen Mille-
naar, coördinator van het ontmoe-
tingscentrum voor mensen met ver-
geetachtigheid of dementie, zal in 
gesprek gaat met Ron Szarafinski, 
hoofd intramurale zorg van zorgcen-
trum Aelsmeer, en Rita Braam, loca-
tiemanager van Rozeholm en Gloxi-
nia. Wanneer moet men na gaan 
denken over wonen in een zorgin-
stelling en wat moet er dan allemaal 

geregeld worden? Welke keuzes 
heeft men wat betreft woonvorm en 
hoe zit het met een wachtlijst? Hoe-
veel kost het eigenlijk en hoe ziet 
een dag in een zorginstelling eruit? 
Allemaal vragen die zeker aan bod 
komen en die een bijdrage leveren 
aan een beter zicht op de toekomst. 
De informatiebijeenkomst begint 
om 13.30 uur in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat 12 en is voor iedereen 
toegankelijk. In verband met het in-
richten van de ruimte is aanmelden 
wenselijk: emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl of 06 22468574. 

Aalsmeer - In 1984 leefde er bij ver-
schillende groepen in Aalsmeer, die 
zich toen inzetten om de nood in de 
wereld tegen te gaan, de behoefte 
om naast actie ook samen te bidden. 
“Wil je kunnen geven, dan moet je 
ook kracht ontvangen”, aldus domi-
nee P. Verschoor, één van de oprich-
ters van het Oecumenisch Avondge-
bed, nu sinds ongeveer 4 jaar, Oecu-
menische Woensdagavond Viering 
geheten. De bijeenkomsten die elke 
tweede woensdag van de maand in 
het Kloosterhof plaatsvonden, wer-
den jarenlang heel goed bezocht. Er 
was duidelijk veel behoefte aan. Ve-
le predikanten hebben in de afgelo-
pen jaren hun medewerking verleend 
door een korte overdenking te hou-
den naar aanleiding van de jaarthe-

ma’s. In de beginjaren hebben ook 
kleine koortjes en individuele zan-
gers hun medewerking verleend. De 
samenzang wordt al heel lang door 
Maarten Noordam op orgel bege-
leid. De laatste jaren nam het aan-
tal bezoekers sterk af en dat heeft de 
Raad van Kerken doen besluiten om 
er na dertig jaar mee te stoppen. Op 
woensdag 14 mei wordt de allerlaats-
te bijeenkomst in het Kloosterhof in 
de Clematisstraat 16 worden gehou-
den. De viering begint om 19.15 uur 
en duurt ongeveer een half uurtje. 
Dominee E. Geijlvoet zal haar mede-
werking aan deze viering verlenen. 
Iedere belangstellende wordt van 
harte uitgenodigd! Voor inlichtingen 
kan contact opgenomen worden met 
W. Van Leeuwen via 0297-344969.

Aalsmeer - Dinsdagavond 13 mei 
is er weer een bijeenkomst waar 
kinderen van mensen met dementie 
welkom zijn om in gesprek te gaan 
over hun ervaringen. 
Wanneer één van de ouders ver-
geetachtig wordt en steeds meer 
aandacht en zorg nodig heeft, be-
tekent dat een verandering voor de 

kinderen. De omgang met de ou-
der wordt anders, maar ook prak-
tisch wordt een kind belast. Een bij-
eenkomst met lotgenoten en pro-
fessionals geeft vaak de nodige on-
dersteuning bij dit proces. Aanmel-
ding kan telefonisch: 06 22468574 
of via email emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl.

Aalsmeer - De Wmo-raad adviseert, 
gevraagd en ongevraagd, zo goed 
en zo veel als mogelijk, zowel bij de 
voorbereiding als over de beleids-
voorstellen, vooral met betrekking tot 
het nieuwe beleid voor de Wmo, het 
sociale gebied, ingaande 1 januari 
2015. De hoofdlijnen van het nieuwe 
beleid zijn door het Rijk vastgesteld. 
De uitvoering wordt de verantwoor-
delijkheid van de gemeente en wordt 
door de gemeente bepaald. Het gaat 
onder andere over de nieuwe Jeugd-
wet, waar onder de preventie, de on-
dersteuning, behandeling, gedwon-
gen hulpverlening en ook passend 
onderwijs. Daarnaast de decentrali-
satie van een deel van de AWBZ, zo-
als de lichtere vormen van begelei-
ding en ondersteuning van mensen 
met een verstandelijke en/of een li-
chamelijke beperking. Maar ook 
mensen met een lichtere zorgon-
dersteuning, dagopvang die naar de 
nieuwe Wmo gaan. Er komt een par-
ticipatiewet waarin mee doen, ook 
in het kader van een tegenprestatie 
wordt geregeld. De toegang tot de 
Wajong wordt beperkt en de toegang 

tot de WSW afgesloten. Voor al die 
zaken moet de gemeente nieuw be-
leid ontwikkelen. De Wmo-raad ad-
viseert de gemeente vanuit het bur-
ger- en cliëntperspectief bij de be-
leidsvoorbereiding en later over de 
beleidsvoorstellen. 
De Wmo raad vergadert weer op 
woensdag 14 mei vanaf 15.00 uur in 
vergaderruimte 011 van het gemeen-
tehuis. De vergadering is openbaar. 
Tussen 14.30 en 15.00 uur bestaat de 
mogelijkheid om leden van de Wmo-
raad deelgenoot te maken van erva-
ringen met de Wmo. De Wmo-raad 
kan en mag uiteraard geen individu-
ele zaken in behandeling nemen of 
optreden als bemiddelaar, maar kan 
wel een luisterend oor bieden. De 
vergadering bijwonen kan door aan 
te melden bij de centrale balie in het 
gemeentehuis, waarna een lid van de 
Wmo-raad voor ontvangst en bege-
leiding naar de gespreksruimte zorgt. 
In voorkomende gevallen zullen de 
bevindingen van de WMO-raad zo 
nodig anoniem besproken worden 
met het WMO-loket of desbetreffen-
de beleidsambtenaren.

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag om 10u. dienst met ds. E.J. Wes-
terman. Organist: H. van Noord. Om 
18.30u. Meeting Point. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Hansum, Lunteren. Organist: Cees 
Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Willem Ouweneel. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur in feesttent, Konnet-
laantje en 16.30 uur in kerk met ds. 
D.H.T. Postuma uit Lisse. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in Zorgcentrum Aelsmeer vie-
ring met A. Blonk. Zaterdag 17u. in 
Kloosterhof woord-communievie-
ring met N. Kuiper. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk dienst olv parochia-
nen mmv klein koor. Om 14u. Poolse 
dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst gez. kerken in feesttent, Kon-
netlaantje. 

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

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

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 12 mei 20u. bijeenkomst met br. 
Frank Ouweneel. Thema: Heerlijk-
heid van Christus.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag om 20u. 

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met David Bouman. 
Tevens crèche en peuterdienst. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet mmv 
Doopsgezind kerkkoor. Collecte 
voor Oudezijds 100. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met Menno 
Hofman. 

Zondag 
11 mei

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Meeting Point 
met rapper

Aalsmeer - Zondag 11 mei om 18.30 
uur is het weer tijd voor Meeting 
Point in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat. Jan Wegman hoopt te spreken 
over het thema Heilige Geest. Auke 
te Loo zal een paar nummers rappen 
en Latreia begeleidt de samenzang. 
Het wordt een bijzondere dienst. 
Jong en oud van harte welkom!

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - Op woensdag 14 mei ko-
men leden van de OVAK weer bijeen 
voor een gezellige klaverjasmiddag. Er 
wordt gekaart in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat vanaf 14.00 uur. Wie 
komt Wim Spring in ‘t Veld verslaan, die 
het klaverjassen vorige week won met 
5553 punten. Op twee is Piet Straathof 
geëindigd met 5360 punten en op drie 
Wil ter Horst met 5286 punten.

Inzameling voor Stichting ALS
Aalsmeer - In maart en april is een 
flesseninzamelingsactie voor de 
Stichting ALS. Deze Stichting zamelt 
geld in voor het zoeken van een me-
dicijn tegen de dodelijke ziekte ALS. 
Amyotrofische Lateraal Sclerose is 
één van de meest ernstige en inva-
liderende aandoeningen van het ze-
nuwstelsel. ALS leidt tot progressie-
ve zwakte van spieren in armen, be-
nen, gelaat en romp. Zwakte van de 
ademhalingsspieren is vaak de oor-
zaak van overlijden. 

Er bestaat nog steeds geen behan-
deling of medicijn, waardoor de ge-
middelde levensverwachting van 
een ALS patiënt slechts drie jaar is. 
Het initiatief voor de inzamelings-
actie kwam van Eva Hekkenberg 
en Edgar Berger uit Aalsmeer. Zij 
gaan voor hun nicht Marieke Bak-
ker, die sinds februari 2011 op 23 ja-
rige leeftijd de diagnose ALS te ho-
ren kreeg, op 30 mei de Mont Ven-
toux in Frankrijk op fietsen. Samen 
met Team Marieke zetten zij zich in 

om zoveel mogelijk geld op te ha-
len. Alhoewel de inzamelingsactie 
afgelopen is, kan er nog wel gedo-
neerd worden. Dit kan via de web-
site: http://deelnemers.tourduals.nl/
team/14/doneer/.

Peuterinstuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 14 mei van 9.30 
tot 11.30 uur is er gelegenheid voor in-
loop en ontmoeting onder het ge-
not van een kopje koffie of thee bij de 
Oost-Inn. Van 9.30 tot 10.30 uur wordt 
ook weer de peuterinstuif gehouden. 
Samen met je kindje een uurtje ple-
zier maken, genieten en gymmen. Ie-
dereen is van harte welkom in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catharina-
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffie Open 
Hof Kerk

Aalsmeer - Op dinsdag 13 mei 
wordt er op een andere plaats koffie 
gedronken dan in Het Baken. Deze 
‘uit-koffie’ wordt aangeboden door 
de diaconie van de Open Hof Kerk. 
Iedereen, van welke kerk of religie 
dan ook, is van harte welkom. Wie 
geen mogelijkheid heeft om op ei-
gen gelegenheid te komen, kan con-
tact opnemen met Annie Vijfhuizen 
via 322131, Annie Stoof via 328326 of 
Panc Eikelenboom via 327915. Aan-
wezig bij het Baken om 9.30 uur, ui-
terlijk om 09.45 uur wordt vertrok-
ken. Op 3 juni komt Ruth van Dam 
iets vertellen over de gang van zaken 
in het Kloosterhof. Ook dan is iedere 
belangstellende van harte welkom.

Fonds zoekt (meer) collectanten
Mooie opbrengst collecte 
Gehandicapten Sporten
Aalsmeer - Begin van de maand 
april is er weer gecollecteerd voor het 
Fonds Gehandicapten Sporten (FGS). 
Door meerdere mensen is gevraagd 
wat er precies gebeurt met geld wat 
er tijdens de collecte wordt opge-
haald. Een gehandicapte sporter wil 
net als ieder ander gewoon lekker be-
zig zijn met zijn of haar activiteit. Daar-
bij zit de beperking niet in de sporter 
zelf, maar in de middelen die hem of 
haar ter beschikking staan. Vaak zijn 
daarvoor aanpassingen nodig. Denk 
hierbij aan sportrolstoelen, extra be-
geleiding, aangepaste douches en toi-
letten. Of bijvoorbeeld een lift om ie-
mand het zwembad in te laten of op 
een paard te tillen. FGS wil dat moge-
lijk maken. In de vorm van onder an-
dere subsidies aan sportverenigingen 
met een bestaand of gepland aanbod 
voor gehandicaptensport. De belang-
rijkste bron van inkomsten van FGS is 
de jaarlijkse landelijke collecte. Veel 

sportverenigingen zien het belang om 
ook sporten voor gehandicapten mo-
gelijk te maken. Helaas zijn zij vaak 
niet in staat om alle kosten voor aan-
passingen te dragen. FGS kan deze 
verenigingen helpen. Zij kunnen een 
bijdrage aanvragen voor de aanschaf 
van speciaal sport- en spelmateri-
aal, financiering van sportevenemen-
ten, het realiseren van bouwtechni-
sche aanpassingen aan sportaccom-
modaties en innovatieve projecten 
met als doel sportstimulering voor ge-
handicapte sporters. Dankzij de inzet 
van enkele enthousiaste collectanten 
is in Aalsmeer een totaalbedrag van 
2003.72 euro opgehaald. Het Fonds 
is alle collectanten zeer dankbaar en 
hoopt dat er volgend jaar nog enke-
len zullen bijkomen. Interesse om vol-
gend jaar voor dit goede doel te col-
lecteren? Neem dan contact op met 
Arjen Exel via arjenexel@gmail.com of 
via 06-54785265.

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

Gevonden:
- Geerland: Zwarte kat.
- Oosteinderweg: Cyperse kat met goudkleurig en zwart. 
 De kat heeft een bandje om van de Dierenbescherming.
-  Zandoogjestraat: Ongecastreerde cyperse kater met wit.
-  Mendelstraat: Dwerg konijntje. Haaskleurig bruin.

Waar is Betsy?
Aalsmeer - Sinds zondag 4 mei wordt 
valkparkiet Betsy vermist. Het vogel-
tje woont aan de Molenweg 201-255 
in Aalsmeerderbrug. Betsy is volledig 
handtam, zeer aanhankelijk en fluit 
graag en veel. De parkiet is goed te 
herkennen aan een klein pluisje ve-
ren aan de linkerkant van zijn snavel. 
Betsy wordt erg gemist, de eigenaar 
wacht met smart of een telefoontje: 
06-85051154 of 06-40347422.









weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Rietwijkeroordweg 6 (Z-2014/013770) het plaatsen van 

kantoorunits (ontvangen 28 februari 2014);

Geaccepteerde (sloop)meldinG(en)

- Kudelstaartseweg 22 (Z-2014/022540), melding brandvei-
lig gebruik (verzonden 1 mei 2014);

- Machineweg 57 (Z-2014/026480), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 30 april 2014).

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

niet Geaccepteerde (sloop)meldinG(en)

- Hornweg 316A (Z-2014/016848), het slopen van een be-
drijfspand en het verwijderen van asbest (verzonden 18 
april 2014).

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

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(voorheen welstandscommissie)

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

evenementen

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

evenementenverGunninG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening zijn de vergunningen verleend voor:
- Boeken-Kunst-Antiek-Brocantemarkt, 
 Zijdstraat, 5 juli 2014 (Z-2014/019218)
- Summer Dance, Surfeiland, 9 augustus 2014, 
 (Z-2014/006605)
Datum verzending vergunningen 6 mei 2014

collectes

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

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca is 
aangevraagd:
- Grieks Specialiteit Restaurant “Zorba de Griek”, Marktstraat 

22, Aalsmeer (Z-2014/026216), ontvangen 24 april 2014.

exploitatieverGunninG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Grieks Specialiteit Restaurant “Zorba de Griek”, Marktstraat 

22, Aalsmeer (Z-2014/026216), ontvangen 24 april 2014.

terrasverGunninG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is afgewezen:
- Sheng Long V.O.F. h.o.d.n. Foodmaster King Lae, Opheli-

alaan 139, Aalsmeer (Z-2014/015762), afgewezen 6 mei 
2014.

rectiFicatie

Op 1 mei is gepubliceerd dat de termijn voor het indienen van 
een interessemelding zal eindigen op vrijdag 15 mei. Dit moet 
vrijdag 16 mei zijn.

mogelijkheid tot exploiteren van één speelautomatenhal 
in de gemeente aalsmeer
Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Aalsmeer, de Verordening Speelautomaten 2013 Aalsmeer met 
bijbehorende toelichting vastgesteld. Tegelijkertijd is de Ver-
ordening Speelautomaten 2002 ingetrokken. De nieuwe Ver-
ordening maakt het mogelijk om in Aalsmeer één speelauto-
matenhal te exploiteren. Omdat het gaat om één vergunning 
wordt gebruik gemaakt van de zgn. allocatiefunctie (de al-
locatiefunctie heeft betrekking op het verdelen van middelen 
over de soorten activiteiten die nodig zijn om de doelstel-
lingen te realiseren) als er meerdere aanvragen zijn voor de 
enkele vergunning. Om een transparante vergunningverlening 
te realiseren is er een procedure met bijbehorende formulieren 
opgesteld. Deze procedure is verdeeld in twee fasen. Fase 1 de 
interessemelding en fase 2 de formele aanvraag. 

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

De termijn voor het indienen van een interessemelding is twee 
weken en zal op vrijdag 16 mei 2014 eindigen. Na indiening 
van het formulier fase 1 zullen wij u schriftelijk informeren. 

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

voor meer inFormatie: www.aalsmeer.nl

raad donderdaG 15 mei 2014

Bijeenkomst van de Raad van Aalsmeer op donderdag 15 mei 
2014, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de oordeelsvor-
mende raad en wordt na een onderbreking gevolgd door de 
besluitvormende Raadsvergadering.

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 Ro-1. 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
   oordeelsvormende raad van 
   3 april 2014.
20.05 Ro-2. Startnotitie Oosteinderweg 232
20.15 Ro-3 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële 
  herziening Oosteinderweg e.o. 2005’
20.30 Ro-4 Verplaatsing weekmarkt naar het 
  Praamplein
20.45 Ro-5 Begroting 2015, meerjarenraming 
  2016-2018 en de Financiële eindrap-
  portage op- en inrichtingskosten 2013 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
21.00 Ro-6. Rapportage Rekenkamer Aalsmeer: Met 
  elkaar Bouwen, onderzoek naar sturing in 
  beheersing (woningbouw)projecten
21.15  Vragenkwartier en schorsing 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.45 Rb-1. 1. Heropening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
  raad van 25 maart 2014, 27 maart 2014 
  en de besluitvormende raad van 3 april 
  2014

  SLUITING 

GewijziGde openinGstijden  
hemelvaart

Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 
is het gemeentehuis gesloten.

Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten. 
pinksteren

Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten.

22 mei verkiezinGen europees parlement

heeft u uw stempas nog niet ontvangen?
Vraag dan zo snel mogelijk een vervangende stempas aan. U 
kunt zich melden bij de receptie in het gemeentehuis. Als u 
een geldig identiteitsbewijs meebrengt, kunnen wij uw oude 
- kwijtgeraakte - stempas administratief intrekken en u een 
nieuwe geven. U kunt tot dinsdag 21 mei 2014 12.00 uur een 
nieuwe stempas aanvragen.

schriftelijk vervangende stempas aanvragen
U kunt ook schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. 
Bij uw verzoek voegt u een leesbare kopie van uw geldige 
identiteitsbewijs. Uw schriftelijke aanvraag moet vrijdag 16 
mei in ons bezit zijn. Heeft u nog vragen, bel dan met 0297-
387575 of stuur een mail naar verkiezingen@aalsmeer.nl 

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat ver-
meld, dient slechts als voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. 
Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk een 
stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem nog 
niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

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

het gemeentehuis met uw stempas en uw geldige iden-
titeitsbewijs om uw stempas om te laten zetten in een 
kiezerspas;

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

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

laat u een andere aalsmeerder stemmen? 
Geef (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee!
Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u een andere Aalsmeer-
se kiezer machtigen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte 
van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw 
gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert 
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw 
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs 
tonen. Dit heet stemmen via een onderhandse volmacht. U 
kunt dit regelen tot op de stemdag. 

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

officiële mededelingen
8 mei 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servicepunt Beheer en uitvoerinG 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

iemand uit een andere gemeente laten stemmen
Wilt u een kiezer buiten Aalsmeer machtigen om voor u te 
stemmen? Dat kan op twee manieren:
1.  Regel het schriftelijk met het formulier “Verzoek om bij 

volmacht te mogen stemmen”. Bij de Europese parlements-
verkiezingen kunt u elke andere kiezer in heel Nederland 
voor u laten stemmen. Wilt u dat het volmachtbewijs vóór 
de stemdag is ontvangen? Dan moet uw aanvraag vrijdag 
16 mei in ons bezit zijn. 

2.  Vraag een kiezerspas aan. Geef de andere kiezer uw onder-
handse volmacht via uw kiezerspas. Geef (een kopie van) 
uw identiteitsbewijs mee! De andere kiezer stemt dan voor 
zichzelf en voor u in diens eigen gemeente. Wilt de andere 
kiezer in een andere gemeente stemmen? Dan moet de an-
dere kiezer ook een kiezerspas aanvragen! De andere kie-
zer brengt de stemmen dan tegelijk uit in een willekeurig 
stemlokaal in Nederland.

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Dan is er maar één ma-
nier om uw stem uit te brengen: regel een schriftelijke vol-
macht met het formulier “Verzoek om bij volmacht te mogen 
stemmen”.

identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identiteits-
bewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Europees 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands ver-
blijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 23 mei 
2009” of elke latere datum. 

kennisGevinG ontwerpBesluit wet alGemene 
BepalinGen omGevinGsrecht

Door ContrAll Projectrealisatie is namens Shell Nederland Ver-
koopmaatschappij B.V. bij het college van de gemeente Aals-
meer een verzoek ingediend om de bestaande omgevingsver-
gunning (v/h vergunning Wet milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 
(nr. WM 94-64) voor de twee LPG-tankstations, gelegen Burg. 
Kasteleinweg 3-4 te Aalsmeer, m.i.v. 31 maart 2015 in te trek-
ken. Het college is voornemens aan dit verzoek te voldoen.

Het ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde stukken 
liggen vanaf 9 mei t/m 20 juni 2014 ter inzage in het ge-
meentehuis bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 
020-5404154).

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder t/m 20 juni 
2014 schrif telijk worden ingediend bij het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, t.a.v. 
de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen 
indient kan verzoeken zijn/ haar persoonlijke gegevens niet 
bekend te maken.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde ter-
mijn in de gelegen heid gesteld mondelinge zienswijzen in te 
dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van 
het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen 
op de stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de 
afdeling ROV van de gemeente Amstelveen (tel. 020-5404154)

omGevinGsverGunninG, verGunninG inGetrokken, 
Bezwaar t/m 10 juni 2014

- Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
 bedijfsunits voor agrarische bedrijven) 
 (zaaknr. Z-2014/022426) (verzonden 30-04-2014)
- Zijlijnstraat 49 (plaatsen van een dakkapel) 
 (zaaknr. Z-2014/010124) (verzonden 30-04-2014)
- Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappellen) 
 (zaaknr. Z-2014/019803) (verzonden 30-04-2014)

wet alGemene BepalinGen omGevinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Ecuadorlaan 21 (Z-2014/026783), het veranderen van een 

inrichting (nieuwe locatie);
- Praamplein (Z-2014/027288), het plaatsen van containers;
- Visserstraat 40 (Z-2014/027062), het vervangen van een 

reclame op gevel;
- Wilgenlaan 21A (Z-2014/026942), het vernieuwen van een 

dakkapel aan de voorzijde.

verleende omGevinGsverGunninGen, 
reGuliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Drie Kolommenplein 101 (Z-2013/067306), het bouwen 

van een berging en tuinafscheiding (verzonden 1 mei 
2014);

- Uiterweg 27 (Z-2014/018908), het vervangen van een toe-
gangsbrug (verzonden 1 mei 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

verlenGinG Beslistermijn aanvraaG 
omGevinGsverGunninG, reGuliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes vervolg op volgende pagina.
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ter inzaGe

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

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

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509

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

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

re grenswaarden
t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-

weg 420-422’
t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-

rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden

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

t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803)

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken. 

voor meer inFormatie: www.aalsmeer.nl

Leuke handbalclinic jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 3 mei 
heeft er bij handbalvereniging FI-
QAS Aalsmeer een clinic voor de E-, 
D-, en C-jeugd plaats gevonden. En 
afgaande op de reacties van de kin-
deren was het een zeer geslaagde 
ochtend. Ze leerden allemaal veel 

van de begeleiders die veel aan-
dacht hadden voor de kinderen. Met 
de verschillende oefeningen kwa-
men bijna alle vaardigheden van het 
handballen aan bod en dus had-
den de meeste aanwezigen een leu-
ke ochtend. Op twee na, want he-
laas vertrokken er twee kinderen 

Swingen op dansvloer de Bok
Aalsmeer - Ze hebben al hun ener-
gie weer gegeven op de dansvloer, 
de jongens en meiden die afgelo-
pen vrijdag met vrolijke gezichten 
de disco van feesterij De Bok kwa-
men bezoeken. Heerlijk dansen met 
vriendinnen en vrienden, lekker gek 
doen op de dansvloer, om daarna 
even op adem te komen aan de bar 
met een koud glas limonade. Niet 
voor lang, want er werd ook een 

dance battle gehouden en met de-
ze wedstrijd waren gave cadeautjes 
te winnen. Zeker is dat deze vier tot 
twaalf jarigen een heerlijke en swin-
gende avond hebben gehad en dat 
een groot aantal van hen volgende 
keer opnieuw met vrolijke gezichten 
staat te wachten totdat zij de dans-
vloer weer betreden mag worden! 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Goud, zilver en brons 
voor Wassanim in België
Aalsmeer - Afgelopen zondag zijn 
de eerste Youth challenge kampioen-
schappen gehouden in Brussel. Vijf 
leden van Wassanim Tang Soo Do be-
haalden met elkaar tien prijzen, waar-
onder vier titels! Lulu Jiang behaalde 
goud bij het sparren en bij de wapens 
Nick Pater en Gavin Luyendijk behaal-
den ook goud bij het sparren. Zilver 

is uitgereikt aan Nienke Smit bij het 
sparren en hyungs. Ook was er zilver 
voor Sem Pater bij hyungs. Brons ging 
naar Lulu Jiang en Gavin Luyendijk 
bij de hyungs en naar Sem Pater met 
Sparren. Natuurlijk is hoofdinstructeur 
Johan vd Nald supertrots op zijn leer-
lingen. Voor meer foto’s en informatie: 
www.wassanim.nl.

Oceanus op trainingsweek
Aalsmeer - Elk jaar gaan de zwem-
mers van Oceanus op trainings-
week. Dit jaar was als trainingsbad 
het 50 meter zwembad Aquamar in 
Katwijk uitgekozen. 
Doel van de trainingsweek is om te 
trainen in een 50 meter bad (nor-
maal wordt er getraind in het 25 
meter bad van de Waterlelie) en 
het bijbrengen en vervolmaken van 
de zwemtechniek. Waar in het ver-
leden was gekozen om met twee 
leeftijdsgroepen na elkaar op stap 
te gaan, gingen nu alle zwemmers 
gezamenlijk een week op stap. De 
zwemmers Vincent, Martijn, Olaf, 
Beau, Bart, Dennis, Sebastian, Sam, 
Anouk, Britt, Amber, Jane, Finn, Tho-
mas, Loïs, Luuk, Olivia, Amber, Gijs, 
Laure, Femme, Liam, Madelief, Nina, 
Danique, Jort, Claire, Romee en Da-
wid (de jongste!) hadden er veel zin 
in. De trainers Paul, Christina, Robin 
en Vincent hadden een aantal stevi-

ge 50 meter bad trainingen geschre-
ven. De groep zwemmers was ver-
deeld in een groep ouderen en jon-
gere zwemmers die ieder hun eigen 
programma zwommen. 

De oudere zwemmers stonden el-
ke dag om 06.00 uur op om na een 
voedzaam ontbijt op de fiets van 
Noordwijk aan Zee door de duinen 
naar het zwembad in Katwijk te fiet-
sen. De jonkies mochten iets later 
opstaan en werden met auto’s naar 
het zwembad gebracht. Per dag 
stonden er twee trainingen op het 
programma voor de zwemmers; een 
ochtend- en een middagtraining. 
Tussen de trainingen door werd er 
gegeten en gerust; maar ook op het 
nabijgelegen strand werd gevoet-
bald en vele zandkastelen gebouwd. 
Op de woensdagmiddag werd een 
bezoek gebracht aan de Space Ex-
po in Noordwijk; een zeer leerzame 

tentoonstelling over ruimtevaart. De 
kookmoeders Sonja en Irma zorg-
den voor de inwendige mens, de be-
geleiders Dennis en René verzorg-
den alle logistiek. Op woensdag-
avond hadden de kookmoeders een 
vrije avond; chef-kok Michel werd 
ingevlogen voor het verzorgen van 
een heerlijke doch voedzame maal-
tijd. Maar het was niet alleen sport 
wat de klok sloeg. Ook de kunst en 
cultuur werden niet vergeten. 

Op donderdagavond was er de bon-
te avond. En hier moesten de kinde-
ren tussen alle trainingen door de 
hele week voor oefenen, maar het 
resultaat mocht er zijn. Er werd ge-
zongen, geacteerd en gedanst maar 
bovenal veel gelachen (ook de lach-
spieren werden getraind). Op vrij-
dagochtend was de laatste zwem-
training, daarna werden alle kinde-
ren door hun ouders en verzorgers 
opgehaald. Het was een uitstekende 
georganiseerde trainingsweek waar 
iedereen volop van heeft genoten. 

Eigen ruimte Huurdersvereniging 
Aalsmeer - De Huurdersvereniging 
Aalsmeer-Kudelstaart heeft einde-
lijk een eigen onderkomen. In het ge-
bouw aan de Parklaan 27a hebben de 
heren en dame van het bestuur sinds 
begin dit jaar een ruimte toegewezen 
gekregen. De vereniging bestaat in-
middels zeven jaar en heeft alle ande-
re jaren altijd bijeenkomsten gehou-
den in buurthuis Hornmeer en verga-
deringen veelal bij de bestuursleden 
thuis. “We zijn lang woningzoeken-
de geweest”, zegt secretaris Bea van 
Doorn lachend. De huur van de eigen 
ruimte was overigens zo geregeld. 
Bea had vernomen dat er een plek 
vrij gekomen was in het welzijnsge-
bouw en is gelijk aan het bellen ge-
gaan. “Binnen twee weken geregeld”, 
vertelt ze trots. De gemeente gaf toe-
stemming en penningmeester Rob-
by Overhof wist van woningcorpo-
ratie Eigen Haard subsidie te krijgen. 
“We zijn vrijwilligers, dus geld hebben 
we niet”, verduidelijkt hij. Eigen Haard 
heeft zelfs nog meer gegeven. Er is 
een tafel met stoelen geschonken, 
weliswaar over uit een andere inboe-
del, maar de Huurdersvereniging is 
er blij mee. Net als met de bureaus, 

die via Welzijnswerk in de ruimte ge-
zet kon worden. De Huurdersvereni-
ging met voorzitter Jacques van He-
teren behartigt de belangen van alle 
huurders in Aalsmeer en Kudelstaart. 
En deze belangen kunnen breed ge-
zien worden, want wie een helpende 
hand nodig heeft bij het inschrijven 
kan rekenen op assistentie van de 
Huurdersvereniging, evenals er ad-
vies gegeven wordt als er problemen 
zijn en als er bijvoorbeeld een duwtje 
nodig is bij het bewandelen van de 
juiste weg. 

Bewonerscommissies
In totaal telt de gemeente zo’n 3.000 
huurwoningen. Eerste vraag- en 
hulpbaak voor deze huurders zijn de 
totaal zes bewonerscommissies in 
Kudelstaart, Hornmeer, Poldermees-
terplein, Dorp, Stommeer en Oost. 
Van iedere bewonerscommissie heb-
ben twee leden zitting in de Huur-
dersvereniging. De Huurdersver-
eniging heeft als overkoepelend or-
gaan overleg met de gemeente en Ei-
gen Haard en geeft advies. Zo heeft 
de Huurdersvereniging geassisteerd 
bij het grootschalige nieuwbouw-

project Machineweg, is op advies 
van de Huurdersvereniging het voor-
nemen van Eigen Haard om huur-
woningen in de Hornmeer en in de 
Begoniastraat te gaan verkopen te-
rug gedraaid en heeft de Huurders-
vereniging ondermeer inspraak ge-
had bij de realisatie van de woonvisie 
door de gemeente. De Huurdersver-
eniging is ontstaan uit onvrede in de 
Hornmeer tijdens de renovatie van de 
woningen in de Rietgorsstraat. “Het 
onderhoud werd slecht uitgevoerd”, 
legt voorzitter Jacques uit. “Om ge-
zamenlijk een vuist te maken naar Ei-
gen Haard is de Huurdersvereniging 
Hornmeer opgericht. Uit nood gebo-
ren dus. Gezamenlijk sta je nou een-
maal sterker.” En dit is ook de reden 
waarvoor uiteindelijk gekozen is de 
belangen breder te gaan behartigen 
en de Huurdersvereniging Aalsmeer-
Kudelstaart (HAK) op te richten. “We 
groeiden flink”, vervolgt van Heteren. 
“Van ongeveer 350 huurders naar nu 
zo’n 3.000.” 

Iedere maand spreekuur
Aanstaande vrijdagavond 9 mei 
wordt de eigen ruimte in de Parklaan 
27a geopend met een receptie van 
19.00 tot 21.00 uur. Vervolgens staat 
de deur iedere laatste woensdag van 
de maand open voor vragen en meer. 
Het spreekuur wordt gehouden van 
10.00 tot 12.00 uur en het ligt in de 
bedoeling vanaf september ook op 
een avond inloop te gaan houden. 
Voor wie met een brandende vraag 
zit en niet wil of kan wachten: kan-
toorhak@gmail.com is 24 uur per dag 
geopend en op werkuren kan ook 
gebeld worden naar secretaris Bea 
van Doorn: 06-45554067. Voor meer 
informatie: www.huurdersverenigin-
gaalsmeerkudelstaart.nl. Overigens is 
niet zo dat nu de Huurdersvereniging 
‘onder de pannen’ is, dit ook gaat luk-
ken voor het grote aantal woningzoe-
kenden. Zowel voor ouderen als jon-
geren is het aanbod betaalbare huur-
woningen in de gemeente krap, heel 
krap en vooralsnog lijkt hier geen 
verandering in te komen.

Door Jacqueline Kristelijn

Het bestuur van de Huurdersvereniging bij de ingang van het gebouw in de 
Parklaan 27a waar de eigen ruimte is gevonden. Links secretaris Bea van 
Doorn, rechts penningmeester Robby Overhof en voorzitter Jacques van He-
teren.

richting de Eerste hulp met een zere 
duim en kwam er eentje terug in het 
gips: veel beterschap! Er was ook 
een prijsvraag voor de echte ken-
ners: hoeveel doelpunten werden er 
gescoord in de laatste kampioens-
wedstrijd van heren of dames 1 van 
FIQAS Aalsmeer. Er werd door heel 
veel 53 ingevuld. Behalve door Re-
née (van DSOV): zij vulde 59 in en 
zat daarmee het dichtst bij het goe-
de antwoord. Dat was namelijk 58. 
In 2009 speelden de mannen van 
FIQAS Aalsmeer tegen Bevo om het 
kampioenschap en wonnen toen 
met 32-26. Renée is vast heel trots 
op haar handbalshirt met alle hand-
tekeningen van de dames- en heren 
selectie van FIQAS Aalsmeer er op! 
Verder worden alle sponsoren en 
vrijwilligers heel erg bedankt voor 
uw hulp, want zonder jullie zouden 
al deze 100 kinderen niet zo’n leuke 
ochtend hebben meegemaakt.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Succesvolle optredens van 
drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - In de afgelopen we-
ken heeft Drumfanfare Melomanie 
uit Rijsenhout enkele optredens 
verzorgd. Zo was het korps te ho-
ren tijdens de Palmpasenoptocht 
in Hoofddorp. Het tweede optre-
den was in eigen dorp. 
Daar werd tijdens de Konings-
dag een optocht door het dorp 
georganiseerd waarvan Melo-
manie de optocht muzikaal be-
geleidde. Met als afsluiter wer-
den er enkele nummers gespeeld 
voor de aanwezige burgemees-
ter van de Haarlemmermeer Theo 
Weterings. Precies een week later, 
op 3 mei, volgde het optreden tij-
dens de kindercorso in Voorhout. 
Het kindercorso loopt vooruit op 

het grote bloemencorso in de bol-
lenstreek. Een dag later stond het 
korps bij het monument aan de 
Leimuiderdijk in verband met de 
dodenherdenking. Bij alle optre-
dens kreeg het korps vanwege de 
samenwerking hulp van leden van 
muziekvereniging P.W.A. uit Zwa-
nenburg. 

De komende weken zal het nog 
niet rustig zijn voor Melomanie. Zo 
zullen de muzikanten op verschil-
lende plaatsen de deelnemers aan 
de avondvierdaagse muzikaal bin-
nen halen. Op de hoogte blijven 
van de activiteiten van de drum-
fanfare? Bezoek dan de website 
www.drumfanfaremelomanie.com 
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Muziek
Vrijdag 9 mei:
* Friday Night party met in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Concert U2 NL in Crown Theater, 
Van Cleeffkade v/a 20u.
Zaterdag 10 mei:
* Estafette-dj v/a 16.30u. en Praam-
party met dj Youri v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat.
* Tienerfeest Njoy voor jongeren in 
teken goed doel ‘Day for Change’ in 
N201, Zwarteweg, 20 tot 01u.
* Benefietavond voor bouw kerk-
toren Rijsenhout met koor To the 
Point, Concertina’s en Rietveld Band 
in Feesttent, Konnetlaantje v/a 20u.
* Erik Verweij trio featuring Mor-
ris Kiphuis. Jazz in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.
Zondag 11 mei:
* Philip Paar brengt Tour de Toon in 
De Oude Veiling. Uitverkocht.
* Exclusief bij Bob en Gon met op-
treden Mariska van Kolck in Crown 
Theater v/a 15u.
* Optreden zanger Frans Zuilmaker 
bij RKAV, Beethovenlaan, 16 tot 18u.
* Moederdagconcert ‘Lieve Mama’ 
LA The Voices in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 19.30u.
* Salsa in The Beach, Oosteinder-
weg 248 van 19.30 tot 23.30u.
Donderdag 15 mei:
* Concert Hesston College koor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. 
Aanvang: 20u. 
Zaterdag 17 mei:
* ACOV brengt Die Schöpfung van 
Haydn in Bloemhof, Hornweg, 20u.
* Dag van de Amateurkunst met in-
fomarkt, kunst en optredens in ge-
meentehuis, Raadhuisplein, 12.30 
tot 17u.
 * Houseclassics Reunion met dj’s 
Gizmo en Buzz Fuzz in N201, Zwar-
teweg v/a 21.30u.
* The Veldman Brothers in The 
Shack, Schipholdijk 253 in Oude 
Meer v/a 21u.
Zondag 18 mei:
* Blues van Snatch it Back uit Wales 
in The Shack, Schipholdijk 253 in 
Oude Meer v/a 16u.

Films
T/m 15 mei:
* Dagelijks, diverse films voor al-
le leeftijden in in Crown Cinema, 
Van Cleeffkade. Verder voor jeugd: 
Muppets Most Wanted, Flits en 
het magische huis, Rio 2, K3 Ben-
geltjes, Plop wordt kabouterkoning 
en Mees Kees op kamp. Voor vol-
wassenen: Toen was geluk heel ge-
woon, The Other Woman en Soof!

Exposities
Zaterdag 10 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag 11-16u. 
10 en 11 april:
* Historische Tuin open met exposi-
ties en verkoop. Open: zaterdag, en 
zondag 13.30-16.30u., dinsdag t/m 
vrijdag 10-16.30u. Ingang Praam-
plein. Zaterdag veiling om 15u.
Vanaf 8 mei:
* Expositie Nederlandse kring van 
tekenaars in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
Opening zaterdag 10 mei om 14u. 
door Wilma Laarakker.
* Schilderijen van Cathy van der 
Meulen in gemeentehuis. Te bezich-
tigen tijdens openingstijden.
Tot en met 13 mei:
* Expositie ‘Vrij glas’ en schilderijen 
in galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Zaterdag en zondag 13-17u. 
Vanaf 18 mei:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. Tot 
en met 19 juni. Opening om 15u.
Tot en met 30 mei:
* Aquarellen en pentekeningen van 
Marjon Woelders bij PACA, Laken-
blekerstraat 2.
Tot en met 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Donderdag 8 mei:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Borrel Aalsmeer, netwerken met 
dit keer serieuze knipoog in Welkom 
Thuis, Stommeerweg met documen-
taire over kinderprostitutie ‘Free a 
Girl’ v/a 15.45u. Borrel start 17u.
* Sjoelavond bij Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 9 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijving sluit 20u.
Zaterdag 10 mei:
* Kledinginzameling bij Open Hof-
kerk, Ophelialaan, 9-13u. en bij De 
Reede, Rijsenhout, 9-11u.
* Geraniummarkt op Raadhuisplein 
en braderie in Zijdstraaat, 9-17u.
* Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.
10 en 11 mei:
* Nationale Molendagen. De Leeuw, 
Zijdstraat zaterdag en zondag open 
10 tot 16u. Stommeermolen, Molen-
vliet zaterdag open 9 tot 18u.
10 tot en met 18 mei:
* Feestweek Rijsenhout met dage-
lijks activiteiten voor inwoners. Zie: 
www.feestweekrijsenhout.nl. 
Zondag 11 mei:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
Maandag 12 mei:
* Clubavond F&VC over reclame-
filmpjes in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a v/a 20u.
* Open kaartkampioenschap bij DES 
in De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Lezing, veiling en expositie bij 
Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 20u.
Dinsdag 13 mei:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat v/a 20u.
Woensdag 14 mei:
 Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u. 
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Voorronde NK knikkeren voor 
jeugd voor De Bloemhof, Hornweg.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Allerlaatste oecumenische Woens-
dagavondviering in Kloosterhof, 
Clematisstraat v/a 19.15u.
* Baanloop 3 of 5 kilometer bij atle-
tiekvereniging, Sportlaan. Start 20u.
* Bingo bij De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 15 mei:
* Vergadering en bingo voor PCOB-
leden in zorgcentrum, Molenpad v/a 
14.30u.
* 50ste Wielerronde Rijsenhout. 
Start 15.15u. Met Dikke banden 
race, wielrennen in verschillen-
de categorieën om 16.30u, 18u. en 
19.15u. Tevens jaarmarkt op de Werf 
van 14 tot 20u. 
* Basketbalclinic voor jeugd in De 
Bloemhof, Hornweg, 17 tot 19u.
Vrijdag 16 mei:
* Open Hof keuken met Chinese ge-
rechten in ‘t Baken, Sportlaan, 17.45 
tot 20u.
Zaterdag 17 mei:
* Solex toerrit. Start Kudelstaartse-
weg 165 om 10.30u.
* Laatste rondje, toerrit bijzondere 
auto’s. Start feesttent Rijsenhout in 
Konnetlaantje 10.30 tot 11.30u. Be-
zichtiging v/a 15u.
Zondag 18 mei:
* Stratentoernooi bij RKDES op vel-
den aan Wim Kandreef v/a 9.30u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Maandag 12 mei:
* Presentatie ANBO over nieuwe 
Wmo-wet in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 van 10 tot 12u.
* Wijkoverleg Oost in De Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 20u.
Woensdag 14 mei:
* Vergadering Wmo-raad in kamer 
011 in gemeentehuis, v/a 15u.
* Vergadering Ondernemers Vereni-
ging Kudelstaart met bezoek burge-
meester Vonk-Vedder in het Dorps-
huis v/a 20.30u.
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 15 mei:
* Bijeenkomst dementie en wonen 
in Irene, Kanaalstraat v/a 13.30u.
* Bijeenkomst van de Raad in ge-
meentehuis v/a 20u.

AGENDA

Vorige week trakteerde KCA op een swingend optreden van Jiggle ‘n Jazz. Za-
terdag komt het Erik Verwey Trio naar Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl.

Zaterdag in cultureel café Bacchus
Jazz met Erik Verwey Trio 
en Morris Kliphuis
Aalsmeer - KCA presenteert zater-
dag 10 mei in cultureel café Bac-
chus: Jazz met het Erik Verweij Trio 
featuring Morris Kliphuis. Erik Ver-
wey studeerde cum laude af als 
jazzpianist aan het conservatorium 
van Utrecht. Hij studeerde onder 
andere bij Bert van den Brink. Afge-
lopen twee jaar toerde Erik als vaste 
pianist en componist bij cabaretière 
en zangeres Louise Korthals, in 2013 
de winnares Neêrlands Hoop Caba-
retprijs. Vanaf december 2014 staat 
een nieuwe tournee door Nederland 
met haar op het programma. Onder-
tussen studeert hij aan het Konink-
lijk conservatorium Den Haag (mas-
ter jazz piano) bij Juraj Stanik en Pe-

ter Beets. Het Erik Verwey trio met 
Adan Mizrahi op contrabas en Da-
niel van Dalen op drums zal eigen 
werk en naar eigen smaak gear-
rangeerde standards, van Cole Por-
ter tot The Beatles, ten gehore bren-
gen. Speciaal voor de gelegenheid 
is Morris Kliphuis uitgenodigd. Klip-
huis is zo ongeveer de enige leven-
de jazzhoornist ter wereld, hij is een 
leerling van onder andere Ferdinand 
Povel, de winnaar van de VPRO/
Boy Edgarprijs 2011. Het KCA jazz-
concert in Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint zaterdagavond om 
half tien. Toegang: uw gift. Inlich-
tingen Pierre Tuning, tel. 360355 en 
Reinoud Staps, tel. 325304.

Maandelijkse tienerfeest in N201
Njoy zaterdag in teken 
van ‘Day for change’
Aalsmeer - Het maandelijkse tie-
nerfeest Njoy in N201 heeft aan-
staande zaterdag 10 mei een speci-
aal tintje, want de entreeopbrengst 
gaat grotendeels naar een goed 
doel: De Westplas Mavo doet mee 
met een project waarbij geld inge-
zameld wordt voor ‘Day for chan-
ge’. Deze organisatie steunt on-
dernemers in ontwikkelingslanden 
door het verstrekken van microkre-
dieten bij het opstarten van hun ei-
gen bedrijf. Leerlingen hebben als 
opdracht gekregen om een minibe-
drijf op te zetten waarmee in kor-
te tijd geld kan worden verdient dat 
aan dit goede doel geschonken kan 
worden. Twee leerlingen hebben het 
initiatief genomen om een en ander 

zo te regelen dat een deel van de 
entreeopbrengst van Njoy hiervoor 
gebruikt kan worden.
Aan de rest van het feest wordt niets 
veranderd,  je kunt dus rekenen op 
veel gezelligheid op de dansvloer 
met de beste dance hits van dit mo-
ment; van house tot  hardstyle, van 
moombahton tot apres-ski hits en  
alles daar tussenin! En als je niet 
van dansen houdt, kun je ook ge-
woon komen om te chillen of voor 
de gezelligheid uiteraard. De entree 
is 5 euro en het feest is voor ieder-
een vanaf 12 jaar. Om 20.00 gaan de 
deuren van de N201 aan de Zwarte-
weg open en het feest duurt tot  1.00 
uur. Meer info over het programma 
is te vinden op www.n201.nl.

The Other Woman en The Muppets
Filmhits in Crown Cinema
Aalsmeer - Filmhits in Crown Ci-
nema zijn op dit moment ‘The Other 
Woman’ en ‘The Muppets’en na-
tuurlijk kan deze week en dit week-
end genoten worden van deze films 
in de bioscoop aan de Van Cleeffka-
de 15. ‘The Other Woman’ gaat over 
Carly, die er achter komt dat haar 
nieuwe vriendje Mark haar bedriegt 
als ze bij toeval zijn vrouw Kate ont-
moet. Kate is ontroostbaar en Carly 
ontfermt zich over haar. Hun bijzon-
dere band wordt nog sterker wan-
neer ze ontdekken dat Mark nog 
een andere vrouw heeft: Amber. Op 
wraak belust smeden de drie vrou-
wen een uitzinnig plan om Mark te-
rug te pakken. Te zien donderdag 
en zaterdag vanaf 21.15 uur. In ‘The 
Muppets Most Wanted’ gaat de he-
le Muppets-bende op wereldtour 
en trekt volle zalen in grote theaters 
in fascinerende Europese bestem-
mingen, maar chaos achtervolgt de 
Muppets ook. Ze raken per abuis 
verstrikt in een internationale roof-
kraak, aangevoerd door Constanti-

ne, ‘s werelds nummer één crimineel 
en een exact evenbeeld van Kermit 
en zijn achterbakse handlanger Do-
minic. De Nederlands gesproken 
film wordt vertoond op donderdag 
en zaterdag om 12.30 uur, de En-
gelstalige met ondertiteling de-
ze dagen om 19.00 uur. Vandaag 8 
mei en zondag trakteert Crown Ci-
nema op liefst tien verschillende 
films, beide dagen is de bioscoop 
vanaf 10.30 uur geopend voor onder 
andere ‘Rio 2’ in 2D en 3D, ‘Flits en 
het Magische Huis’ en ‘Soof’. Vrijdag 
9 mei kan in Crown Cinema geno-
ten worden van ‘K3 Bengeltjes’ om 
11.30 uur, ‘Frozen 2D’ om 13.30 uur 
en ‘Mees Kees’ om 15.30 uur. Zon-
dag 11 mei wordt de bioscoopzaal 
omgetoverd tot theaterzaal en pre-
senteert Crown Studio speciaal voor 
Moederdag twee concerten. Maan-
dag is er weer film in de avond, van-
af 20.00 uur ‘Soof’. Kaarten reserve-
ren kan via 0297-753700 of via in-
fo@crowncinema.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.crowncinema.nl. 

Songfestival kijken en
dj Yoeri in café de Praam
Aalsmeer - Vorige week vrijdag 
is danscafé de Praam het week-
end gestart met een onwijs gezel-
lige Friday Night Party met DJ Ru-
an aan het roer om onze gasten van 
muziek te voorzien. Zaterdagmid-
dag kon tijdens borreltijd het terras 
open voor de liefhebbers van het 
zonnetje. De muziek uit de oude box 
werd gewaardeerd door de bezoe-
kers. DJ Yoeri heeft vervolgens weer 
een perfecte avond neergezet en tot 
in de kleine uurtjes doorgedraaid. 
Vanavond, donderdag 8 mei,  start 
de Praam met live op groot scherm 
de tweede halve finale van het Euro-
vision Songfestival. Vanaf 19.00 uur 
is het café in de Zijdstraat geopend 
en om 20.30 uur gaat het scherm 
aan om gezellig een drankje te ko-
men doen en te zien wie er in de fi-
nale komt op zaterdag 10 mei. Vrij-
dag 9 mei wordt een Shooter Par-
ty georganiseerd. DJ Henkie staat 
vanaf 22.00 uur weer in de picture 
om er wat moois van te maken. Het 
vooruitzicht ziet er qua weer pri-
ma uit en daarom zal de Geranium 
markt zaterdag 10 mei vast en ze-

ker een succes worden. Het terras 
vande Praam is vanaf 12.00 uur ge-
opend. Leden van het Pramenrace-
team De Lillike Draeck zijn de Es-
tafette Gast DJ’s voor deze middag.
Zij gaan er van 16.30 tot 19.30 uur 
een feest van maken. Natuurlijk is 
‘s avonds vanaf 21.00 uur live de fi-
nale van het Eurovision Songfes-
tival op groot scherm. Vanaf 22.00 
uur neemt de bekende DJ Yoe-
ri weer plaats achter de draaitafel. 
De Praam is deze avond toeganke-
lijk voor 16+ers.

Glamour bingo
Voor alvast in de agenda. Op 22 
mei wordt het bingoseizoen afge-
sloten met een Glamour bingo, die 
wordt georganiseerd door Paulien 
Geel. De gasten ontvangen bij bin-
nenkomst een welkomstdrankje. Er 
worden exclusieve luxe hapjes ge-
serveerd en uiteraard zijn er mooie 
cadeaus te winnen! Het wordt vast 
en zeker een hele gezellige avond! 
Stuur een berichtje naar Paulien op 
Facebook om je aan te melden of 
doe dit via info@cafedepraam.nl.

Rietveld spettert in The Shack!
Oude Meer - “Wat een energie, wat 
een fantastisch lekkere band en wat 
een uitzinnig enthousiast publiek! 
Het was weer feest met de man-
nen van Rietveld. De muren stonden 
bol en het dak ging er af. Er is zelfs 
polonaise naar buiten gelopen. Om 
acht uur wel twee minuten stilte uit 
respect. Dat was, met zoveel men-
sen, heel bijzonder. Thanks, mannen 
van Rietveld: Hans, Piet, Leen, Dick, 
Ron, Gerrit en geluidman Remco. En 
natuurlijk iedereen die er bij was”, 
Berry en Rian op Facebook over het 

inderdaad heel gezellige en swin-
gende optreden van de Rietveld 
Band afgelopen zondag 4 mei in The 
Shack. Komend weekend is dit rock 
en blues ‘bolwerk’ gesloten, maar 
zaterdagavond 17 en zondagmiddag 
18 mei zijn alvast een notitie in de 
agenda waard. Heerlijke blues van 
respectievelijk The Veldman Bro-
thers en Snatch it Back uit Wales. 
Op zaterdagavond is het showtime 
vanaf 21.00 uur, op zondagmiddag 
gaan de spots aan om 16.00 uur. 
Adres is Schipholdijk 253b.

Benefiet zaterdag start feestweek
Concert met concertina’s, 
popkoor en Rietveld
Rijsenhout - Zaterdagavond 10 mei 
begint om 20.00 uur, in de feest-
week tent op het ijsbaan terrein aan 
het Konnetlaantje, het benefiet con-
cert waarvan de opbrengst is voor 
realisatie van de kerktoren bij de 
Ontmoetingskerk. Medewerking 
wordt verleend door Thomas van 
der Luit en Tjaco van der Weerd. Zij 
spelen op een echt kerkorgel en een 
heuse vleugel. Solist Martijn Dijkstra 
zingt speciaal op deze avond ‘You’ll 
never walk alone’. Op het podium 
ook Andre Keessen met popkoor ‘To 
The Point’, Elly Meekel met de ac-
cordeonvereniging de Concertina’s 
en Hans Millenaar met de Rietveld 

Band. Een gevarieerde avond waar-
van de entreeprijs slechts 10 euro is. 

De gezamenlijke kerken presen-
teren zich ook op de braderie op 
donderdag 15 mei aan de Werf. Er 
worden boeken en oliebollen ver-
kocht. Ook deze opbrengst is be-
stemd voor de te realiseren kerkto-
ren in het centrum van het dorp. De 
braderie is van 14.00 tot 20.00 uur 
en is één van de vele activiteiten tij-
dens de feestweek die zaterdag van 
start gaat en duurt tot en met zon-
dag 18 mei. Kijk voor het volledige 
programma op www.feestweekrij-
senhout.nl. 

Zondag salsa in The Beach
Aalsmeer - Na een geslaagde mei 
editie met DJ Jarzino is het zondag 
11 mei de beurt aan DJ Julius om de 
mensen te entertainen met heerlijke 
salsa, merengue en bachata. Van-
af 19.30 uur is The Beach het de-
cor van een bruisende Salsa dans-
avond. 
Deze keer met een workshop ba-
chata. Deze dans uit de Domini-
caanse Republiek is speels en sen-
sueel, waar een ieder zijn eigen 
draai aan kan geven. Na deze work-
shop, neemt DJ Julius, de draaita-
fel over. Voor The Beach een nieuw 
gezicht en hij zal de dansers vast en 

zeker verrassen met zijn fraaie mu-
ziekkeus. Naarmate de avond vor-
dert zal de muziek steeds meer up 
tempo nummers bevatten. Hier-
door komt iedere danser aan zijn 
of haar trekken. De laatste dans zal 
om 23.30 uur ingezet worden. Ieder-
een is welkom en het is vrij parke-
ren voor de deur. Voor mensen die 
graag nog willen leren salsadansen 
voordat de zomer begint, worden er 
elke week diverse lessen gegeven 
door professionele salsadanslera-
ren. Surf voor meer informatie naar 
www.beach.nl. Adres is Oosteinder-
weg 247a.

Inschrijven Popkwis0297
Aalsmeer - Volgende week don-
derdagavond 15 mei wordt de der-
de en laatste Popkwis0297 voor 
de zomer georganiseerd in de bo-
venzaal van De Oude veiling in de 
Marktstraat. Na de zomer, van-
af september, zullen opnieuw pop-
kwissen0297 gepland gaan worden, 
maar eerst 15 mei nog de kans om 
een avondje muzikale gezelligheid 
mee te maken. Popkwis0297 is een 
kwis waarbij in teamverband de al-
gemene popmuziek kennis getest 
wordt en waarbij gezelligheid net 
zo belangrijk is als het strijden om 

de eerste plaats. De teams krijgen 
vragen voorgeschoteld in verschil-
lende categorieën; er komen mu-
ziekfragmenten uit de jaren zeven-
tig tot nu voorbij in een aantal or-
ginele kwisrondes. Wil je ook mee-
doen? Stel dan een team samen van 
4 tot 6 personen, verzin een leuke 
teamnaam en geef je op via Twitter, 
Facebook of stuur een mailtje naar 
popkwis0297@gmail.com. De in-
schrijfkosten zijn 3,50 euro per per-
soon. De bovenzaal gaat vanaf 19.30 
uur open, en de popkwis start om 
20.00 uur.

Oldschool hardcore reünie
Aalsmeer - Houseclassics Reunion 
is weer terug in N201 met een nieuw 
daverend feest vol oldschool hard-
core classics uit de begin jaren ne-
gentig! Bij voorgaande edities was 
het nog zo dat zoveel mogelijk stij-
len op een avond werden gedraaid, 
maar de organisatie heeft er voor 
gekozen om de stijlen te splitsen en 
er twee aparte edities van te ma-
ken. Er wordt gewerkt aan een edi-
tie met meer mellow/club classics in 
het najaar. Zaterdag 17 mei zullen 
dj’s Buzz Fuzz, Gizmo, Vox, Sol, Ro-

bert Ammerlaan en Meneer Marcel 
hun opwachting maken achter de 
draaitafels en het publiek trakteren 
op uitsluitend de beste oldschool-
klappers uit de tijd dat hardcore 
de grootste grensverleggende sen-
satie op dancegebied was. Het be-
looft een avond vol herinneringen te 
worden voor het iets oudere publiek 
wat nog steeds te porren is voor een 
avondje goeie muziek. Het feest be-
gint om 21.30 uur en de entree is 10 
euro. Meer over het programma op 
www.n201.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

TIP:TIP:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE: NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

Viool  1/4 set
‘Leonardo’
(incl. stok en koff er)  € 169,-

Concert lessenaar
‘Boston’
       van 29,95 voor   € 24,95

Keyboard
Medeli M5
(5 octaafs)                € 115,-

Luxe gitaartas
(klassiek)
                                        € 34,95
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KCA Herdenkingsconcert van 
een ontroerende schoonheid
Aalsmeer - Al jaren was het de 
wens van de KCA werkgroep klas-
sieke muziek fluitiste Eleonore Pa-
meijer voor een concert te vragen. 
Maar het lukte steeds niet de agen-
da’s gelijk te trekken. Dat juist zon-
dag 4 mei die mogelijkheid er wel 
was, kan geen toeval zijn. Eleono-
re maakt zich al 20 jaar sterk voor 
Joodse componisten die het slacht-
offer werden van het naziregime. Zij 
deed veel onderzoek naar Neder-
landse componisten die omgeko-
men zijn in de concentratiekampen. 
Hun partituren werden in een aantal 
gevallen zorgvuldig bewaard, maar 
ook soms pas veel later op zolders 
of in vochtige schuurtjes en zelfs 
bij de vuilnisbak gevonden. Geluk-
kig zijn deze werkstukken nu veilig 
gesteld in klimaatvriendelijk ruimtes. 
Eleonore Pameijer en pianist Marcel 
Worms zijn musici die dagelijks te 
beluisteren zij op radio vier en met 

hun wijze van spelen al heel veel in-
druk maken, maar wat voegen zij 
een extra waarde toe door over de 
achtergrond van de componisten en 
hun werk te vertellen. Wat een ver-
rijking bieden zij de luisteraar met 
hun liefde voor deze niet echt heel 
bekende muziek! Hoe heerlijk is het 
om te horen dat het werk van Dick 
Kattenburg (1919-1944) een mu-
zikale liefdesbrief was. En door de 
wijze waarop de noten werden ver-
tolkt, met zo een prachtige expres-
sieve vervoering, die liefde ook voel-
baar wordt. Met de ontdekking van 
de componist Leo Smit (1900 –1943) 
is de zoektocht voor Eleonore be-
gonnen en inmiddels bestaat er een 
zeer actieve Stichting die zijn naam 
draagt. Smit stierf twee maanden 
na zijn Lento uit de sonate voor fluit 
en piano “Ik ben echt verliefd op dit 
stuk geworden.” En dat was duidelijk 
te horen. De tweede wereld oorlog 

Edwin Evers Band en zanger Jan 
Smit op twintigste feestweek!
Aalsmeer - De feestweek beleeft dit 
jaar haar twintigste editie en dit ju-
bileum wordt gevierd met ‘klappers’ 
van artiesten op de vrijdag en zater-
dag. Van 7 tot en met 13 september 
trakteert het bestuur op een gevari-
eerd programma voor alle inwoners 
met een inmiddels vertrouwde in-
deling van de week, zoals het kin-
derfeest op woensdag en de oude-
renmiddag op vrijdag. Enkele weken 
na een feestweek wordt steevast 
een evaluatievergadering gehou-
den en eigenlijk worden zo’n beet-
je gelijk de wensen en ideeën voor 
het volgende jaar geuit. In decem-
ber worden dan reeds koppen met 
spijkers geslagen en worden de eer-
ste sterren geboekt. Het bestuur van 
de feestweek kan een geoliede ma-
chine genoemd worden. Henk Siet-
sema van café de Praam is er van-
af de eerste feestweek bij. Hij heeft 
de feestweek tot slot bedacht en op-
gezet samen met Dorus Verkerk van 
café Joppe (enkele jaren na aan-
vang helaas overleden). De anderen 
‘druppelden’ er jaartje bij jaartje bij: 
Ruben Piet (19 jaar), Roland Hofman 
(17 jaar), René Martijn (13 jaar), Do-
rine Been (10 jaar), Jelle Ruesink (8 
jaar) en, het laatst aangesloten, Da-
ve Strampel (4 jaar). Het aantal ja-
ren dat allen vrijwilliger zijn geweest, 
loopt overigens nog verder op, is bij 
sommigen zelfs dubbel zoveel, want 
allen zijn als vrijwilliger gestart. “Dat 
kan niet anders”, zegt Dorine. “De 
feestweek moet je voelen, meema-
ken en doen. Juist als vrijwilliger doe 
je alle ervaring op en leer je alle ins 
en outs.” Het bestuur is er trots op 
ook al jaren te mogen werken met 
een vaste groep vrijwilligers. “Daar 
zijn we heel, heel blij mee. Zonder 
vrijwilligers geen feestweek”, ver-
volgt Dorine. Uiteraard kan ook de-
ze organisatie mensen gebruiken 
die de handen uit de mouwen willen 
steken. “Maar”, zegt Jelle. “Ze moe-
ten er wel feeling voor hebben.” Ru-
ben vult aan: “Oftewel, niet aanmel-
den als vrijwilliger om maar gratis te 
kunnen feesten.” 

Vergunning en veiligheid
De vergunning liet overigens even 
op zich wachten, maar er is geen 
moment van twijfel geweest dat er 
geen groen licht gegeven zou wor-
den. “Er zijn strengere veiligheids-
eisen. We moesten nu certificaten 
aanleveren van de opbouw tot het 
afbreken, heel uitgebreid”, legt Ru-
ben uit. “Niet erg, veiligheid is be-
langrijk.” En veiligheid heeft het be-
stuur duidelijk hoog in het vaan-
del staan. “Daar zullen we nooit op 
beknibbelen”, vervolgt Ruben. “Het 
kost veel tijd, onder andere door veel 

Het bestuur van de feestweek, van links naar rechts: Ruben Piet, Roland Hofman, Jelle Reusink, Dave Strampel. 
Voor: Henk Sietsema, Dorine Been en René Martijn.

heeft een vreemd gat geslagen in 
de muziekgeschiedenis. Maar met 
de missie van deze twee musici om 
juist deze componisten uit de ver-
getelheid te halen, is de belangstel-
ling zowel in binnen- als in buiten-
land groeiende. Ook bij de gespeel-
de twee stukken, gecomponeerd in 
1942, van Nico Richter (1915-1945) 
kan men verbaasd zijn over zijn nog 
redelijke onbekendheid. Laat de le-
zer overigens niet denken dat de-
ze bijzondere muziekmiddag al-
leen maar droefenis ten gehore 
bracht. Geenszins, want zoals Mar-
cel Worms terecht opmerkte: “Hun 
eigen leven stond toen nog niet zo 
in het teken van de oorlog, men had 
nog weet van wat hen te wachten 
stond.” Er werd afgesloten met Kurt 
Weill, uit zijn heerlijke meeslepen-
de ‘Dreigroschenoper’ Het was een 
mooie gedenkwaardige middag.

Nieuw seizoen
KCA is er opnieuw in geslaagd een 
origineel seizoen 2014/2015 samen 
te stellen. Veel jonge getalenteerde 
mensen! Kijk voor meer informatie 

op de website van Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer. Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl. 

films. Deze nog vrij nieuwe activiteit 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met Dick Piet en uit vertrouw-
de bron is vernomen dat deze nes-
tor hiervoor heel veel uurtjes achter 
de computer en in archieven door-
brengt. Donderdag overdag gaat de 
stichting Dag van je Leven gehan-
dicapten weer trakteren op een ge-
weldige dag. 

Voorverkoop op bandjesavond
De prijzen voor de kaarten voor de-
ze jubileumeditie van de feestweek 
mogen feestelijk genoemd worden 
en bieden grote voordelen bij de 
aanschaf in de voorverkoop, iedere 
avond kan hierdoor 5 euro bespaard 
worden. Op zaterdag 28 juni, tijdens 
de bandjesavond in het centrum, 
houdt de feestweek een pre-sale 
voor alleen de aankoop van passe-
partouts. Wie tussen 20.00 en 22.00 
uur naar de Praam in de Zijdstraat 
komt, kan een passe-partouts aan-
schaffen voor 40 euro. Vanaf 29 ju-
ni start de verkoop online via www.
feestweek.nl en kost een passe-par-
touts 45 euro. Vanaf deze datum 
zijn ook kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar voor Aalsmeer Live op 
woensdagavond voor 5 euro (tent 
10 euro), 100 procent Aalsmeer op 
donderdagavond en de Edwin Evers 
Band op vrijdagavond à 17,50 euro 
(tent 22,50 euro) en Jan Smit op za-
terdagavond voor 15 euro (tent 20 
euro). Het bestuur raadt eenieder 
aan kaarten vooral te bestellen via 
de eigen feestweeksite. Wie kaarten 
gaat kopen bij Primera krijgt te ma-
ken met extra reservering- en ser-
vicekosten. Het programma nog 
eens rustig bekijken? Vanaf van-
daag in de lucht: www.feestweek.nl. 

Door Jacqueline Kristelijn

Van 12 tot en met 17 mei
Anjercollecte voor behoud 
van cultuur en natuur
Aalsmeer - Ook dit jaar trekken 
zang-, muziek-, dans-, ballet-, toneel- 
en ouderenverenigingen er weer op 
uit met de Anjercollectebussen. Van 
12 tot en met 17 mei is de collecte-
week. Met veel enthousiasme zullen 
zo`n 100 collectanten uit plaatselijke 
verenigingen zich inzetten. In eerste 
instantie voor hun eigen club, maar 
ook voor cultuurbehoud in het alge-
meen. Van de door de collectanten 
opgehaald opbrengst wordt eender-
de deel direct aan de eigen vereni-
ging afgedragen als dank en waarde-
ring voor hun inzet. Dit bedrag mag 
naar eigen inzicht besteed worden, 
zij het voor culturele doelinden. Het 
restant, dus tweederde van de totaal-
opbrengst, wordt toegevoegd aan het 
activiteitenbudget van de provinciale 
afdeling van het Cultuurfonds, waar-
onder de deelnemende vereniging 
valt. De volledige opbrengst komt 
dus ten goede aan culturele initiatie-
ven binnen de regio, waar het geld 
is ingezameld, bijvoorbeeld voor in-
strumenten, uniformen, muziek, ge-

luidsapparatuur, e.d. Als uw vereni-
ging heeft gecollecteerd, schroom 
dan niet om bij een bijzonder con-
cert of jubileum een ondersteunings-
aanvraag in te dienen, vergezeld van 
een gespecificeerde begroting, offer-
te, e.d. Voor deze regio dient dit ge-
richt te worden aan het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Noord-Holland, 
Postbus 123, 2000 MD Haarlem (zie 
ook: info@cultuurfonds.nl). Jaarlijks 
kunnen dank zij uw bijdrage ruim 
3500 projecten en aanvragen van-
uit het Cultuurfonds worden onder-
steund en gehonoreerd! Doordat de 
organisatie vrijwel allemaal door vrij-
willigers wordt gerund en heel trans-
parant is opgezet, blijft er nauwelijks 
iets aan de strijkstok hangen en kan 
het netto totaal volledig besteed wor-
den aan cultuur- en natuurbehoud. 
Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u 
een bijdrage ook rechtstreeks over-
maken op bankrekening NL47RA-
BO0106.3956.96 van stichting OVG te 
Aalsmeer, graag met vermelding wel-
ke vereniging uw sympathie heeft. 

Burgemeester bij opbod!
“Veiling wordt echt dorpsfeest”
Kudelstaart - Zaterdag 10 mei 
begint om 20.00 uur de veertien-
de editie van de veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart in het Dorps-
huis. Veilingmeesters Gert Ubink 
en Dick Venema beginnen met een 
kavel dat bestaat uit waxinelicht-
jes en een bos rozen en eindigen 
in de kleine uurtjes van zondag met 
een jaar lang gratis fitness. Daar 
tussenin komen nog ruim 300 an-
dere kavels onder de hamer, veel-
al mooie producten, maar voor-
al ook leuke diensten. Zo gaat een 
optreden van burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder bij een passende ge-
legenheid naar de hoogste bieder. 
Zij zal ook bij de veiling aanwezig 
zijn. Arie de Vos, de voorzitter van 
de organiserende stichting kijkt nu 
al uit naar zaterdag: “Het leuke is 
dat de veiling gewoon een feest-

avond wordt. ‘Tout Kudelstaart’ is er 
aanwezig, zowel Kudelstaarters die 
dat al hun hele leven zijn als nieu-
we Kudelstaarters die hier pas zijn 
komen wonen. De avond wordt een 
echt dorpsfeest waarop je elkaar –
zelfs je buren- beter leert kennen. 
Je wordt gemist als je er niet bent.” 
Het wordt een feestelijke avond 
waarbij, tussen het veilen door, de 
Kudelstaartse zanger Rick van der 
Kroon een optreden verzorgt. Bo-
vendien stelt hij een optreden be-
schikbaar als veilingkavel. Voor wie 
wil inzoomen op bloemen: daar zit-
ten natuurlijk weer prachtige boe-
ketten bij! Ruim 1.500 rozen en ze-
ker 1.000 gerbera’s komen langs 
in tientallen bossen en boeketten. 
Er komt heel wat kijken bij de or-
ganisatie van de veiling. De Vos: 
“We zijn die avond met zo’n veertig 

mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes in de weer om alles soepel-
tjes te laten verlopen. Er moet een 
speciaal podium komen, producten 
moeten omhoog worden gehouden 
zodat iedereen ze kan zien, er zijn 
lopers, mensen die de kas beheren 
en natuurlijk mogen we ons weer 
verheugen in de medewerking van 
notaris Mathijs van Gaalen die er-
op toeziet dat alles volgens de re-
gels verloopt.” De afgelopen der-
tien Kudelstaartse veilingen brach-
ten bij elkaar een bedrag op van 
ruim 225.000 euro op. Dat bedrag 
werd verdeeld onder ruim veertig 
lokale clubs, verenigingen en stich-
tingen. Via deze veiling betekenen 
Kudelstaartse bedrijven en inwo-
ners veel voor Kudelstaartse clubs, 
verenigingen en stichtingen. Van-
daar ook de naam van de veiling: 
Kudelstaart voor Kudelstaart. In-
middels heeft zich een dozijn clubs 
met projecten aangemeld voor een 
deel van de opbrengst uit de vei-
ling van aanstaande zaterdag. De 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
komt bij de hoogste bieder voor een 
passende activiteit.

kavellijst staat op de website: www.
veilingkudelstaart.nl . Daarin kun-
nen bezoekers van deze gezellige 
avond vooraf vast grasduinen om 
te zien op welke kavels ze willen 
bieden. Bovendien staat die lijst el-
ders in deze krant.

overleg met alle betrokkenen, en 
ook een behoorlijke som geld. Aan 
goed beveiliging in en ver rondom 
de tent, geven we zo’n 25.000 eu-
ro uit en dit bedrag is nog exclusief 
het huren van dranghekken en het 
huren van camera’s.” Dezelfde tent 
als vorig jaar komt op dezelfde loca-
tie op het Praamplein te staan met 
weer ruimte voor maximaal 3.000 
bezoekers. Het gerucht dat het wel 
eens de laatste feestweek in het 
centrum zou zijn, wimpelen de he-
ren en dame weg. “We zijn bezig 
om meer parkeerplaatsen te rege-
len met Crown Business Center en 
bovendien wordt meer parkeerruim-
te gecreëerd rond de nieuwbouw bij 
het Molenpad. We zien nog genoeg 
ruimte en openingen om de feest-
week in het centrum te houden.”

Weer 100 procent Aalsmeer
De grootste attractie tijdens de-
ze twintigste editie is, denkt het be-
stuur, de Edwin Evers Band. Inder-
daad een topper en opmerkelijk, 
want de bekende dj en zijn band tre-
den niet tot nauwelijks op in tenten. 
“Wij zijn een speciaal geval”, zegt 
Henk lachend. Ruben legt uit: “De 
feestweek Aalsmeer heeft een goe-
de naam. Artiesten komen graag bij 
ons. We zijn heel gastvrij, weten wat 
ze graag willen hebben en iedereen 
krijgt een bloemetje mee naar huis.” 
De Edwin Evers Band dus, op vrij-
dagavond. Ook deze avond een op-
treden van zangeres Sharon Door-
zon, eveneens met band. De donke-

re zangeres wist in The Voice of Hol-
land hoge ogen te gooien en heeft 
met haar hit ‘High on your love’ 
(on fire) al goed gescoord. De be-
kende artiest op zaterdag noemt 
het bestuur een ‘klapper’. De spots 
gaan deze avond aan voor zanger 
Jan Smit. Ook op het podium: Het 
Feestteam, Eddly Walsh en achter 
de draaitafel dj Joost. De 100 pro-
cent Aalsmeer-avond op donderdag 
is in de smaak gevallen bij het be-
stuur en de bezoekers (in korte tijd 
uitverkocht vorig jaar) en dus op-
nieuw alleen Aalsmeers talent met 
deze keer Gerard Joling, Bonnie St. 
Claire, Jan Leliveld, Danny Terp en 
dj Kees Markman. Tijdens Aalsmeer 
Live op woensdagavond komt Ten 
Beers After haar 25 jarig bestaan 
vieren en dit gaat deze jarige job 
doen samen met de Red Maddies. 
Een toppertje ook tijdens de oude-
renmiddag op vrijdag is John Spoel 
met band. De 74 jarige zanger zorg-
de voor veel applaus tijdens de twee 
ronde van het programma ‘Bloed, 
zweet en tranen’. En de jongste in-
woners: Zij mogen op de woens-
dagmiddag actief meedoen tijdens 
de bekende Telekidsshow. De feest-
week start vertrouwd op zondag met 
een tentdienst door de gezamenlij-
ke kerken. Net als vorig jaar wor-
den weer zo’n 1.300 bezoekers ver-
wacht. Op maandag is de tent voor 
SPIE voor het spel rond de start-
nummers van de pramenrace, op 
dinsdag kan in de middag en avond 
genoten worden van nostalgische 

Programma voor elk wat wils
Feestweek in Rijsenhout 
barst zaterdag weer los!
Rijsenhout - In Rijsenhout zijn de 
vrijwilligers druk bezig met het in-
richten van de feesttent op het ter-
rein aan het Konnetlaantje. Vanaf 
aanstaande zaterdag 10 mei staat 
Rijsenhout weer een week op zijn 
kop tijdens de jaarlijkse Feestweek. 
Zaterdagavond 10 mei is de start en 
begonnen wordt met een benefiet-
concert voor de wederopbouw van 
de kerktoren van Rijsenhout. Zon-
dag 11 mei is de vertrouwde kerk-
dienst, de motorrit en in de middag 
vanaf 15.00 uur, nieuw op het pro-
gramma, ‘Proeverijsenhout’ en om-
dat het ook Moederdag is staat voor 
de eerste 200 moeders een leuke 
goodiebag klaar. Maandag 12 mei 
wordt het klaverjastoernooi om het-
kampioenschap van Rijsenhout in 
de Reede georganiseerd en na het 
succes van vorig jaar ook weer de 
pubquiz. Wees er snel bij de in-
schrijvingen stromen binnen. Dins-
dag 13 mei is de seniorenmiddag, 
het bridgetoernooi in de Reede, en 
in de avond Rijsenhout’s got talent 
in de feesttent. Woensdag 14 mei 
is de middag voor de kids tijdens 
de RABO kindermiddag en vanaf 
20.00 uur trakteert de organisatie 
op een gezellige Hollandse avond. 

Zing mee met Barry van Vliet, Jeff 
van Vliet, Mark Fledderman, Jan 
Leliveld en One, Two Trio! Donder-
dag 15 mei is eveneens een volle 
dag met de braderie, de wielerron-
de, en de Daverende donderdag-
avond met dj Gerard Ekdom en Big 
Black en Beautiful. Vrijdag 16 mei 
vindt de eerste editie van Love Bass 
plaats. Er wordt meteen groots uit-
gepakt met namen als Lucien Foort, 
Afro Bros, Dennis van der Geest, 
Brian Chundro en Santos, Clayton 
Barros on percussion en MC Jolly-
good on the mic. Zaterdag 17 mei 
staat het laatste rondje, de autot-
ourrit voor klassiekers, weer op het 
programma met daaromheen de au-
tomiddag, divers vermaak voor jong 
en oud en s ‘avonds de spetteren-
de slotavond met dj Barry Brand van 
radio Decibel en Partyband Jamento 
.Zondag 18 mei wordt de feestweek 
helaas alweer afgesloten, maar wel 
met een hele gezellige familiedag 
met diverse activiteiten voor jong en 
oud, waaronder de vertrouwde zes-
kamp. Al met al belooft het weer een 
leuke gezellige week te worden, met 
voor ieders wat wils. Kijk voor meer 
informatie en aanvangstijden op 
www.feestweekrijsenhout.nl.

Concert in Doopsgezinde kerk
Hesston College koor start 
Europse tour in Aalsmeer
Aalsmeer -  Op donderdagavond 
15 mei zal het Hesston College koor 
uit Kansas, Amerika, een concert ge-
ven in de Doopsgezinde kerk. Met het 
programma: ‘Songs of a Wayfahrer - 
Liederen van een Pelgrim’, maken ze 
een concerttour door Europa en doen 
als eerste Aalsmeer aan. Het Hesston 
College uit Kansas trekt naast Ame-
rikaanse studenten ook jonge stu-
denten uit meer dan 18 landen. Mu-
ziek staat hoog in het vaandel van de-
ze universiteit, die een eeuw geleden 
gesticht werd door Mennonieten, van 
oorsprong afkomstig uit Zwitserland 
en Duitsland. Het internationale koor 
staat onder de bezielende leiding van 
Bradley Kauffman en Ken Rodgers en 
zingt op hoog niveau. Het koor zingt 
werken uit verschillende perioden en 

stijlen, van Renaissance tot muziek uit 
de twintigste eeuw. Met het program-
ma ‘Liederen van een Pelgrim’ worden 
liederen uitgevoerd van onder meer 
Palestrina, Rheinberger, Sweelinck, en 
geestelijke muziek en spirituals uit de 
Verenigde Staten. Het koor is twee da-
gen te gast bij de Doopsgezinde ge-
meente in Aalsmeer. De volgende op-
tredens zijn in Joure en Terband en 
daarna reist het koor door naar Duits-
land. In 2007 gaf het studentenkoor 
ook al een concert in Aalsmeer. Het 
concert op 15 mei in de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat 55, begint om 
20 uur. De toegang is gratis, met na 
afloop een vrijwillige bijdrage. Vanaf 
19.30 uur zijn belangstellenden wel-
kom voor een kop koffie of thee. Meer 
info: www.dgaalsmeer.nl.

Laatste clubavond F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 12 mei 
houdt de F&VA de laatste clubavond 
van het seizoen. Op deze avond 
kunnen de resultaten van de club-
opdracht  'Maak een reclamefilm-
pje van een paar minuten' bekeken 
worden. Tevens krijgen de leden de 
gelegenheid om een van hun laatste 
videoproducties te vertonen.
De F&VA is overigens nog steeds 
op zoek naar nieuwe leden. Mensen 

die geïnteresseerd zijn in het filmen 
met een videocamera zijn van harte 
welkom op de clubavond maandag. 
Tijdens de clubavond is het mogelijk 
om allerlei filmzaken met deskun-
dige leden te bespreken. De club-
avond van de F&VA is in gebouw 't 
Anker aan de Oosteinderweg 273a 
en begint om 20.00 uur. Informatie 
over de F&VA via 023-5284564 of via 
www.videoclubaalsmeer.nl.
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