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Geen spraakverwarring, maar een achterstand in werkzaamheden is de reden dat de nieuwe bewegwijzeringsborden langs de
Burgemeester Kasteleinweg direct weer zijn afgeplakt. “Pas als de Burgemeester Hoffscholteweg open is voor gebruik (en dat duurt
nog enkele maanden) wordt de tape verwijderd”, laat de gemeente in een reactie weten. Er zijn extra gele borden geplaatst, die
verkeer richting Uithoorn aanraden om terug te rijden richting de nieuwe N201.

eveleens.nl

Laatste werkzaamheden rondom
busbaan op Burg. Kasteleinweg
Aalsmeer – De provincie Noord-Holland voert tot begin juni de laatste
werkzaamheden uit rondom de nieuwe busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn. De nachtelijke werkzaamheden stonden ingepland tot
half mei, maar zijn verschoven naar begin juni.
De laatste werkzaamheden die
uitgevoerd moeten worden
betreffen voornamelijk het plaatsen
van nieuwe bewegwijzeringsborden
bij meerdere kruisingen.
Vanwege de feestdagen en doordat
nog niet al het materieel beschikbaar was, is de eerdere planning
verschoven.

Omleidingen en afsluitingen
Bij de werkzaamheden in de nachten
van 9, 12 en 16 mei wordt het verkeer
omgeleid. Het meeste werk is overdag,
waarbij het verkeer langs de werkzaamheden kan rijden met behulp
van borden en verkeersregelaars.
Tijdens een aantal nachtelijke werkzaamheden gelden afsluitingen en

omleidingen. Verkeer moet dan rekening houden met enige vertraging.
Op maandag 9 mei is de Kruisweg
vanaf de kruising Fokkerweg in de
gemeente Haarlemmermeer richting
Aalsmeer afgesloten tussen 20.00 en
5.00 uur. Verkeer wordt via de N201
geleid. En op donderdag 12 en
maandag 16 mei is de Legmeerdijk
tussen de Lakenblekerstraat en de
Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer afgesloten tussen 20.00 en 5.00
uur. Verkeer wordt omgeleid via de
Lakenblekerstraat en de Zwarteweg.

Om ‘doorzetters’ op de Kasteleinweg niet te laten belanden in de Ophelialaan of Hortensialaan zijn ook gele borden met verwijzing
naar Uithoorn geplaatst bij de Witteweg. Overigens wordt nog (onbewust of niet) heel veel gebruik gemaakt van de busbaan op
het gedeelte Mensinglaan en Zwarteweg. Een camera-controle zou van Aalsmeer een rijke gemeente maken...

Het mag weer: Geraniummarkt
en braderie in het Centrum!
Aalsmeer - Het mag enkan weer!
Aanstaande zaterdag 7 mei, de dag
voor Moederdag, wordt de jaarlijkse
Geraniummarkt op het Raadhuisplein en de braderie in de Zijdstraat
in het Centrum weer gehouden. De
afdeling Aalsmeer van Groei & Bloei
organiseert de Geraniummarkt. Vele
kwekers en bedrijven bieden diverse
producten aan voor de tuin. Uiteraard zijn er geraniums te koop maar
er is ook een grote keuze aan andere
eenjarige en vaste planten, siergrassen, knollen en diverse kruiden.
Ruilmarkt en knutselen
Bij de stand van de Groei & Bloei is
een ruilmarkt voor teveel gezaaide
planten en zijn kinderen van harte
welkom bij kinderknutselclub ‘Pimp
je vaasje’. Bij goed weer verzorgt
Aalsmeers Harmonie rond de klok
van 13.00 uur een mini-concert
vlakbij het beeld van Flora.
In de Zijdstraat komen ongeveer 80
kramen te staan waar naast winkeliers en marktlui natuurlijk ook
verenigingen, goede doelen en
andere non-profit organisaties hun
producten aan de man/vrouw
proberen te brengen. Aan de voet

van Korenmolen de Leeuw komt een
gezellig terras met lekkere hapjes en
drankjes. De plaatselijke horeca is
natuurlijk ook de hele dag geopend
voor een drankje of een lekkere
lunch.
Parkeren bij Studio’s
Vanwege de verwachte drukte is
parkeren in het centrum lastig, maar
er kan zorgeloos geparkeerd worden
in de parkeergarage van de Studio’s
Aalsmeer, bereikbaar via de Van
Cleeffkade. Komt u met de boot? Dan
kunt u aanmeren aan het Praamplein
dat bereikbaar is vanaf de Ringvaart
of aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Kijk
voor meer informatie op: www.aalsmeercentrum.nl
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

4 EN 8 MEI

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
134e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Open huis bij
15-jarige Adamas
Nieuw-Vennep - Op zaterdag 14 mei
van 11.00 tot 15.00 uur opent
Adamas ter gelegenheid van haar
15-jarig bestaan haar deuren voor
iedereen die een keer ongedwongen
binnen wil kijken en de sfeer wil
proeven. Voel je welkom en neem
vooral iemand mee! Adamas is op 14
februari 2007 opgericht en is een
warme plek waar volwassenen en
kinderen met kanker, hun naasten en
nabestaanden uit de hele regio van
harte welkom zijn. Adamas biedt een
luisterend oor, faciliteert lotgenotencontact, stimuleert vitaliteit en reikt
informatie aan. Dit alles is behoeftegericht en op verschillende leefgebieden om op deze manier de kwaliteit van leven te vergroten. Het
centrum voor leven met en na kanker
is gevestigd aan de Eugenie Previnaireweg 61 in Nieuw Vennep. Kijk voor
meer informatie op:
www.adamas-inloophuis.nl

Radio Velddagen in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - In het weekend
van zaterdag 7 en zondag 8 mei
worden de Crash Radio Velddagen
weer gehouden. Tijdens dit weekend
wordt er geprobeerd om met militaire apparatuur uit de Tweede
Wereldoorlog radioverbindingen te
leggen met radioamateurs in Nederland en de rest van de wereld. Deze
verbindingen zullen worden gelegd
vanaf zowel de parkeerplaats voor
het museum als ook in de speciale
radiokamer van het museum. Op de
parkeerplaats zullen radioamateurs
plaatsnemen in hun tenten of
mobiele units om met radio’s uit
zowel de Tweede Wereldoorlog als
de periode erna te werken. In de
radiokamer is de museumcollectie

van zowel radio’s uit gecrashte vliegtuigen als ook nog intacte en
werkende radio’s uit de Tweede
Wereldoorlog te bewonderen. Vanuit
de radiokamer in het museum zal
gewerkt worden met de speciale callsign PI4C.
Het wordt een interessant weekend
voor jong en oud, voor wie alles over
de radiotechniek uit de Tweede
Wereldoorlog, en ook uit de periode
daarna wil weten en getuige wil zijn
van live actie.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het
fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 en is iedere zaterdag en
elke tweede zondag van de maand
geopend van 10.30 tot 16.30 uur.

De Rustplek zoekt gastgezinnen
Aalsmeer - De organisatie Aalsmeer
over Hoop heeft op woensdag 23
maart een informatie avond gegeven
in de Oosterkerk. Tijdens deze avond
is meer verteld over het verlangen
om rustplekken te vinden in Aalsmeer en omgeving. De avond werd
goed bezocht en men was geïnteresseerd in hetgeen verteld en toegelicht werd en daar is de commissie
erg blij mee. De avond werd verzorgd
door Jutta Hermann namens de Rustplek Nederland. Zij vertelde duidelijk
wat het inhoudt om gastgezin te zijn.
Wat zijn de voor- en nadelen voor het
gastgezin, wat zijn de afspraken met
het gastgezin maar ook met de eventuele gast? Veel vragen werden er
gesteld en dat was ook de bedoeling
van deze avond. Maar hoe nu verder?
Wie wil gastgezin zijn? Wie wil zijn
huis open stellen voor een ander die
zich in een kwetsbare periode van

zijn of haar leven bevindt. (Het gastgezin hoeft de gast niet te begeleiden, daar zorgen andere mensen
voor. Het gastgezin is dus voor hartelijke opvang, mogelijk een gezamenlijk maaltijd, een luisterend oor.
Wie wil deelnemen aan een nieuwe
commissie? Om zo een netwerk van
gastgezinnen te vormen en dit te
begeleiden? Een aantal mensen
heeft hun hulp aangeboden, maar
nog meer hulp en gastgezinnen zijn
nodig! En dat terwijl de vraag om
ruimte ongeveer eens per maand
gesteld wordt, zo ook in de afgelopen week. Dus heeft u ruimte?
Wilt u dan nog eens aan de rustplek
denken? Wilt u meer weten? Kijk dan
op de website van de Rustplek:
www.derustplek.nl. Of bel met
Bernard Sparnaaij: 06-10149136 of
met Marjo van Leeuwen:
06-30640861.

Computerinloop in Aalsmeer
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer – Bibliotheek Aalsmeer en Participe Amstelland organiseren
wekelijks een computerinloop, waar inwoners terecht kunnen met al hun
vragen over de computer, smartphone, tablet en andere digitale apparaten, zoals de e-reader en navigatiesystemen. Elke donderdag van 9.30
tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig in de bibliotheek in de Markstraat 19. Zij beantwoorden vragen, helpen met problemen en kunnen
bezoekers advies geven over het beveiligen van apparatuur, het installeren van apps en het gebruik van programma’s. Van bezoekers wordt een
bijdrage gevraagd van 2,50 euro en dit bedrag is inclusief een kopje koffie
of thee. Om de bezoekers van de Computerinloop goed van dienst te
kunnen zijn zoekt het team van vrijwilligers versterking. Om vrijwilliger bij
de Computerinloop te worden hoef je echt geen ICT-deskundige te zijn.
Met enige ervaring en belangstelling voor de gebruikstoestellen kun je al
veel betekenen. Heb je interesse, wil je meer weten of eerst eens de sfeer
proeven? Loop eens binnen bij de inloop op donderdagochtend of neem
contact op met Team Aalsmeer via 0297-326670 of stuur een mail naar:
team.aalsmeer@participe.nu

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. J. van
Dijken uit Nieuw-Vennep en
16.30u. met ds. N.C. Smits uit
Purmerend.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. J. Markus
uit Hellouw.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Op 4 mei 19u.
Oecumenische Dodenherdenking in DGA. Zondag 10u. dienst
ds. Christien Schlette. Collecte
voor Indonesische Broederschappen .
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds.
Teus Prins. Info:
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. .
Zondag 10u. dienst met dhr. P.J.
Verhagen. Organist:
Rogier Postma
Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds.
W. Dekker. Organist: Henk van
Voorst.
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.

Spreker: Remco de Zwart. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In
Kloosterhof: Zaterdag 16.30u.
Woordcommunieviering, voorganger B. Dullens. In Karmelkerk:
Op 4 mei om 19u. Oecumenische herdenkingsdienst. Zondag
om 9.30u. Ecuharstieviering
m.m.v. klein koor en 14u. Poolse
dienst met Krzysztof Kicka.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. FF Zingen. Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J.S. Bruwer uit
Kudelstaart. Info: https://sowkudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering
m.m.v. cantors. Info: stjangeboortesecretariaat@live.nl
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
9 mei om 20u. met ds. Oscar
Lohuis in Irene, Kanaalstraat.
Info: www.begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingskerk, Rijsenhout. Seizoen
afgesloten.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Meet & Greet over ondersteuning thuis
Aalsmeer - Participe, Mantelzorg &
Meer en Aalsmeervoorelkaar zijn
samen een initiatief gestart waarbij
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart via één punt het volledige
aanbod voor ondersteuning thuis
kunnen vinden. Dit project: ‘Vrijwillige inzet in de thuissituatie’ is vooral
bedoeld voor volwassen inwoners
zonder sociaal netwerk, die wel
behoefte hebben aan sociaal contact
en ondersteuning. Voor dit initiatief
worden vrijwilligers gezocht. Voor
geïnteresseerden wordt op
donderdag 19 mei een Meet & Greet
gehouden in sporthal De Bloemhof

aan de Hornweg van 17.00 tot 18.30
uur. Na de inloop en een welkomswoord wordt de microfoon gegeven
aan een gastspreker die meer zal
vertellen over vrijwilligerswerk en het
gezamenlijke initiatief van Participe,
Mantelzorg en Aalsmeer Voor Elkaar.
De middag wordt besloten met soep
en brood. Vooraf aanmelden is wel
een vereiste en dit kan bij Renate
Joon tot en met 13 mei per mail:
rjoon@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl of telefonisch via de
nummers: 0297-347510 of
06-86817785. Renate is bereikbaar op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Ouderensoos 55+ in
Het Middelpunt

Laatste kaartavond
bij Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op donderdag 12 mei is er
weer een ouderensoos in het Middelpunt
aan de Wilhelminastraat. Mensen van 55
jaar of ouder die graag een middagje
willen kaarten of rummikubben zijn van
harte welkom.De zaal gaat open vanaf
13.00 uur voor koffie en thee. De soos
start om 13.30 uur. Het klaverjassen op
28 april is gewonnen door Gre Reemst
met 5014 punten en de poedelprijs was
deze keer voor Martha Bax met 3961
punten. Bij het rummikuppen was Lycke
Valentijn weer de beste met 59 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Elly
Ammerlaan met 334 punten.

Aalsmeer - Maandag 25 april was de
laatste kaartavond van dit seizoen bij
Allen Weerbaar. Het was volle bak,
druk en gezellig. De reserveman was
ook weer bereid om te komen, dus
waren de viertallen compleet. Vier
personen zijn geëindigd in de 5000
punten: Tilly Been, Maarten van der
Vaart, Henk van der Stroom en Corry
Feenstra. De poedelprijs ging deze
keer naar Piet Schuit, hij kon niet
meer dan 3534 punten bij elkaar
spelen. In september start het
nieuwe kaartseizoen bij Allen
Weerbaar.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. 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 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u tel. contact met
ons op voor het maken van een afspraak, via 0297-387575. Het
is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Geslachtsnaam
Brylska
Brylski
Leśniewicz
Wojtaszek

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.E.
D.J.
K.M.
S.

03-11-1972
03-07-1971
29-12-1985
10-12-1990

19-04-2022
19-04-2022
19-04-2022
20-04-2022

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven. Een eventuele ambtshalve
wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten.
Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen
met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het
is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen
reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor
beroep vatbare beslissing.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING
BEVRIJDINGSDAG
Op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) zijn het raadhuis
en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Middenweg kad. perc. B nrs. 6239, 8987, 10299, 10345,
10347, 10351 en 10481, (Z22-030838), het bouwen van
een logistiek bedrijfsgebouw met kantoor, het plaatsen
van erfafscheiding en het aanleggen van een in- en uitrit
- Middenweg, kad. perc. B nr. 9917, (Z22-031175), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een
logistiek distributiecentrum ( Green Square Logistics II en
III)
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030873), het verwijderen van diverse bomen die het beton van de monumentale
kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten en planten
van nieuwe knotwilgen en fruitbomen
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030858), het verwijderen van 25 zieke essen op en rond het eiland Fort Kudelstaart en planten van nieuwe knotwilgen en fruitbomen
- Rozenhof 41, 1431 RT, (Z22-030855), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde
- Dorpsstraat naast 135 kwek (kad. perc. G nr. 3214), (Z22030843), het bouwen van een woning
- Pieter van Lisselaan 7, 1431 MM, (Z22-030364), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
- Samoaweg, kad. perc. B nrs. 4401, 4402, 10454 en 3870,
(Z22-030254), het bouwen van twee geschakelde bedrijfspanden met kantoren, het plaatsen van erfafscheiding en aanleggen van een in- uitrit
- Weteringstraat nabij nr. 2k, (Z22-030248), het plaatsen van
een container op een parkeerplaats voor het appartementencomplex tot 6 mei 2022
- Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-030000), het vervangen en
vergroten van de aanbouw
- Azaleastraat 19, 1431 SJ, (Z22-029949), het plaatsen van
een opbouw op de garage
- Machineweg 82, 1432 ET, (Z22-029436), het aanpassen van
de bestaande brug
- Herenweg 60, 1433 HB, (Z22-029435), het aanleggen van
een in- en uitrit en toegangsweg op het perceel
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z21-085716), het
verbreden van de watergang t.b.v. waterberging. Verzonden: 29 april 2022
- Zijdstraat 46A, 1431 ED, (Z22-019242), het transformeren
van het voormalig ABN AMRO-kantoor tot 8 woningen.
Verzonden: 28 april 2022
- Kudelstaartseweg 210, 1433 GP, (Z22-013437), het verplaatsen van de in- en uitrit. Verzonden: 26 april 2022
- Aalsmeerderweg 293 en 293 kwek, 1432 CP, (Z21-072432),
het vervangen van de bestaande bebouwing aan de achterzijde van de bestaande woning door een klaslokaal en
een tweede woning. Verzonden: 25 april 2022
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de wabo verlengd:
- Jan Lunenburg Oever 5, 1433 HW, (Z22-010582), het plaatsen van een erfafscheiding Verzonden: 26 april 2022
- Uiterweg 395 (kad. perc. H. nrs. 2182, 2423, 2426 en 3412),
1431 AL, (Z22-016333), het verplaatsen van de bestaande
kassen en het bouwen van drie bedrijfsgebouwen. Verzonden: 25 april 2022
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-

recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg naast nr. 398 (kad. perc. B nr. 4465), (Z22014949), het plaatsen van een keet unit t.b.v. de kadeophoging. Verzonden: 25 april 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Uiterweg 141, 1431 AD, (Z21-081689), het bouwen van een
woning. Verzonden: 29 april 2022
- Midvoordreef 29, 1433 DH, (Z22-021445), het uitbreiden
van de woning op de eerste en tweede verdieping. Verzonden: 29 april 2022
- van Cleeffkade 12, 1431 BA, (Z22-021603), het plaatsen van
een afvalcontainer van 5 april tot 5 juni 2022. Verzonden:
29 april 2022
- Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-010419), het plaatsen van
twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 26 april 2022
- Christinastraat 15, 1432 HN, (Z22-011848), het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 26 april 2022
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-076829), het (ver)
plaatsen van een nieuwe sloepensteiger en het bouwen
van een nieuwe vlonder (Waterfront). Verzonden: 25 april
2022
TER INZAGE
t/m 12-05-22
t/m 02-06-22

t/m 10-06-22

Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022 (Z22-009609)
Besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden vestiging voorlopig voorkeursrecht toekomstig
Oosteindedriehoek
Ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade Alsmeer (z21-075784) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Documentaire ‘Zorg voor Doy’ in
Cinema Amstelveen
Amstelland - Zondag 15 mei om
16.15 uur is ‘Zorg voor Doy’, een
documentaire over zorg inclusief
nagesprek met de regisseur te zien in
Cinema Amstelveen. Doy (80) woont

in een monumentale boerderij aan de
rand van het Brabantse dorp
Oirschot. Het is de boerderij waar hij
werd geboren en waar hij wil blijven
tot aan zijn dood. Maar wat doe je als

niet alleen jij, maar ook het huis waar
je woont ouderdomsverschijnselen
begint te vertonen? Hoe richt je je
leven in zodat je lang gezond thuis
kunt blijven wonen en wat is daarvoor nodig? ‘Zorg voor Doy’ is een
film over zorg voor elkaar in een
alsmaar veranderend Nederland. Een
land dat op zoek is naar nieuwe

woonvormen. Een terugtrekkende
overheid vraagt om meer burgerkracht en participatie, ook met
betrekking tot mantelzorg. De meeste
mensen kiezen er niet voor deze taak
op zich te nemen. Het overkomt ze.
‘Zorg voor Doy’ is meer dan alleen een
mooi gefilmd verhaal. Doy’s verhaal
snijdt belangrijke maatschappelijke

thema’s aan als (mantel)zorg, nieuwe
woonvormen, het behoud van
erfgoed en de leefbaarheid van het
platteland. De makers willen graag
het verhaal – de documentaire –
inzetten om de discussies over deze
thema’s een extra impuls te geven.
Kijk voor informatie en tickets op
www.cinemaamstelveen.nl.
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Tien jaar Bob & Gon: Tien jaar
volle zalen en dankbaar publiek
Door Janna van Zon
Aalsmeer – Gonny de Koter bewaart
mooie herinneringen aan tien jaar
Bob & Gon. Tien jaar presenteerde zij
samen met Bob van den Heuvel het
Theater Bob & Gon. Eerst in de club
van het Crown Theater en daarna in
De Oude Veiling. “Ik weet nog heel
goed dat ik voor het eerst het Crown
Theater binnenkwam, daar kreeg ik
echt het theater gevoel. Het was ook
best even schrikken toen wij na zes
jaar moesten gaan zoeken naar een
andere locatie. Gelukkig bleek De
Oude Veiling een mooie vervanger en
ondanks dat het ‘pluche’ ontbrak
wisten wij er toch met elkaar een
sfeervolle intieme ruimte van te
maken. Onze gasten waren snel
gewend evenals de artiesten. Wat De
Oude Veiling onder andere zo prettig
maakt, is het bijzondere contact
tussen gasten en artiesten. Je kunt de
artiest bijna aanraken. Sven Ratzke –
een op verzoek steeds terugkomende
theaterman – was heel enthousiast
terwijl hij toch heel wat nationale en
internationale zalen gewend is.
‘Jongens wat is het hier leuk!’ Dit

soort reacties kwamen er ook van
Gerard Alderliefste, Philippe Elan en
Karin Bloemen. Wij hadden zoveel
leuke mensen op het podium staan,
waar wij allemaal blij van werden. Het
was ook mooi dat Bob & Gon ruimte
boden aan jonge musici en wij licht
klassieke programma’s hebben geïntroduceerd. Tien jaar lang volle zalen
en een dankbaar publiek. Dat is heerlijk om op terug te kijken. Wij hadden
een goed team dat steeds beter op
elkaar raakte ingespeeld. Met een
belangrijke rol voor Bas en Katelijne
van Otterloo die voor licht, geluid en
andere technische zaken zorgen. Het
was gewoon fantastisch!”
Van gastvrouw naar gast
Op een hoogtepunt afscheid nemen,
dat is wat Gonny gaat doen. Maar wat
is zij blij dat Bob wel verder wil. “Ach,
hij is ook zo’n tien jaar jonger”, grapt
zij. De waardering die zij kreeg van
het publiek was hartverwarmend en
natuurlijk gaat zij het contact missen,
maar, zo zegt ze: “Er valt nog zoveel
anders leuk te doen. Bovendien was
Bob & Gon best een heel georganiseer. Dus nu tijd voor iets nieuws.

AGENDA
WOENSDAG 4 MEI:

Maar reken maar dat ik het volgend
seizoen nog wel naar de voorstelling
kom. Ik laat mij graag verrassen.”
Bob solo
“Het zal best wennen zijn zonder
Gon, maar ik heb aan mijn partner
Wilbert een goede steun en vanwege
het feit dat Bas en Katelijne blijven
voor techniek en artiestencontact zie
ik het nieuwe, mijn twaalfde seizoen,
vol vertrouwen tegemoet”, aldus Bob.
Zondag 8 mei, na het optreden van
Philippe Elan en Thérèse Steinmetz,
neemt Gon officieel afscheid en dat
doet zij niet alleen, maar samen met
de gastvrouwen Ria en Betty. Zondag
8 mei is de grote zaal van De Oude
Veiling open vanaf 14.45 uur, de voorstelling begint om 15.30 uur.

recenter verleden zoals Crowded
House en Venice en prachtig eigen
werk. Zelfs The Beach Boys ontbreken
niet op de setlist. De zangers en gitaristen Marcel, Hans en Sjoerd worden
versterkt door Peter Deiman op
drums en Rob Hendriks op bas. The
Shack is zondag open vanaf 15.00
uur en The LSB Experience begint
rond de klok van 16.00 uur, de entree
15 euro. Reserveren is niet verplicht,
maar wel mogelijk indien je zeker
wilt zijn van je plek. Stuur dan even
een mail naar info@the-shack.info

LSB Experience in The Shack
Oude Meer - Een juweel van een
band zondagmiddag 8 mei op het
podium van The Shack: The LSB
Experience. Kenmerkend voor de
sound van deze band is die prachtige
blend van de stemmen van Marcel
Luntungan, Hans Sligter en Sjoerd
van den Broek en hun gezamenlijk

gitaarspel. Sterke punten van deze
band zijn dus de vocal harmonies en
de muzikale kwaliteit. Geïnspireerd
door de liefde voor tijdloze muziek
omvat het repertoire van The LSB
Experience songs van muziekhelden
uit voornamelijk de seventies, aangevuld met nummers van bands uit een

‘De Klugt’ zondag bij Vleghaar
Aalsmeer - De Aalsmeerse band ‘De
Klught’ bestaat dit jaar 25 jaar en dit
jubileum wordt aanstaande zondag 8
mei gevierd met een optreden in
café Vleghaar. Door corona kon lange

tijd niet opgetreden worden, maar er
was wel voldoende tijd om het repertoire uit te breiden. ‘De Klugt’ trakteert zondag op wat meer countryen bluesnummers van onder andere

Agenda
Zondag 15 mei: Boxin’ The Vox; Irish
Songs. Zondag 22 mei: Twelve Bar
Blues Band; reünie concert. Donderdag
26 mei: Hucksters, de beste covers uit
de rockgeschiedenis. Zondag 5 juni:
Adele undercoversessie, prachtig
eerbetoon aan Adele. Alle verdere
informatie en het volledige
programma is te vinden op: www.theshack.info. The Shack is gevestigd aan
de Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Johnny Cash, The Traveling Wilburys,
Willy Nelson, Bob Dylan en Ray
Bonneville. Maar ook de liefhebbers
van herkenbare songs uit de jaren
zestig en zeventig worden niet
vergeten. Er kan dus volop worden
meegezongen en meegedanst op
nummers van Elvis, Van Morrison, De
Byrds, Chuck Berry, De Dijk en
natuurlijk de Rolling Stones. En zoals
altijd wordt er afgesloten met Gloria
van Them. ‘De Klugt’ bestaat uit
Gerard van den Broek (zang, slaggitaar), Wil Straathof (zang, mondharmonica, accordeon en keyboard),
Wim van Tol (drums en zang), Dick
Offerman (sologitaar) en Jan
Ratterman (basgitaar). Kom zondagmiddag naar het altijd gezellige Vleghaar. Om te luisteren naar de muziek
en om gezellig bij te praten onder
het genot van een hapje en een
drankje. Iedereen is vanaf 15.00 uur
van harte welkom bij Café Vleghaar
in de Chrysantenstraat 43. De
toegang is gratis.

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Koffie-inloop in De Spil, Kudelstaart van 10 tot 11.30u.
* OVAK Soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
* Dodenherdenking bij oorlogsmonumenten Centrum, Kudelstaart en Oosteinde. Start om
19.15/19.30u.
DONDERDAG 5 MEI:

* Aankomst vrijheidsvuur uit
Wageningen rond 10.45/11u. bij
monument op Raadhuisplein.
* Expositie schilderijen van Carry
Bijlo in foyer Oude Veiling,
Marktstraat. T/m 29 mei.
* Koffieclub speciaal in buurthuis
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek,
Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘Wonderland’ in Flower
Art Museum. Open: do. t/m zo.
13-17u. T/m 22 mei.
* Tentoonstelling ‘Polen door de
ogen van het Poolse kind’ in
bibliotheek, Marktstraat.
VRIJDAG 6 MEI:

* Officiële ‘aftrap’ werkzaamheden
VVA terrein, Dreef om 11u.
* Expositie ‘Nieuwe Nederlanders’
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: vr. t/m zo. 14-17u.
* Koppelkaartavond BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.
* Concert Lynne Hanson & The
Good Intentions in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 20u.
* Droom disco voor mensen met
een beperking in The Beach,
Oosteinderweg, 19.30 tot 23u.
ZATERDAG 7 MEI:

* Geraniummarkt op Raadhuisplein en braderie in Centrum.
* Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open van
10.30 tot 16.30u. Expositie over
luchtstrijd tijdens meidagen van

1940. T/m 30 oktober.
* Vrijheidsmaaltijd voor genodigden in Raadhuis v/a 12u.
* Vrijheidsconcert door Rob van
Dijk in Ontmoetingskerk, Rijsenhout vanaf 20u.
* Cabaret door Margriet Bolding,
‘Familie te koop’, vanaf 20.30u. in
cultureel café Bacchus,
Gerberastraat.
7 EN 8 MEI:

* Radio Velddagen bij en in Crash
Museum in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Zaterdag en
zondaag 10.30 tot 16.30u.
ZONDAG 8 MEI:

* Philippe Elan en Thérèse Steinmetz bij Bob & Gon in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.
* Optreden Aalsmeerse band De
Klugt bij Vleghaar, Chrysantenstraat vanaf 15u.
MAANDAG 9 MEI:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Koffieclub special in Middelpunt,
Wilhelminastraat, 10.30-12u.
* Sam Creatief in Parochiehuis,
Gerberastraat, 14 tot 16u.
DINSDAG 10 MEI:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
DONDERDAG 12 MEI:

* Ouderensoos in het Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 13.30u.
ZATERDAG 14 MEI:

* Schoolatletiekdag op AVA-baan
in Sportlaan. Vanaf 10u.
* Groep 8 Feest in Club N201,
Zwarteweg, 19.30 tot 22.30u.
* KCA Jazz met Christian Pabst Trio
in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 20.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Nieuwe
voorraad
westerns en
elektrische
gitaren!
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Zomerbridgen in buurthuis Hornmeer
Aalsmeer – Bridgeclub Onder Ons
organiseert weer op woensdagavond
zomerbridge. De eerste speelavond is
op 11 mei in buurthuis Hornmeer aan
de Dreef 1 Hornmeer. Er kan gebridged
worden met een vaste partner of
telkens met iemand anders. Er worden
zes rondes per avond gespeeld.
Inschrijven aan de zaal tot 19.30 uur en
het bridgen begint om 19.45 uur. De
kosten zijn 3 euro per persoon. Vergeet
niet uw bondsnummer door te geven
anders moet er 50 eurocent extra

worden gerekend. Iedere avond zijn er
voor de paren die oneven eindigen
mooie plantjes als prijs. Ook wordt er
een loterij gehouden. Koopt u een of
meerdere loten dan maakt u kans op
een geldprijsje, twee flessen wijn of 1
keer gratis entree. Er wordt in een A- en
een B-lijn gespeeld die op sterkte
worden ingedeeld. Bent u acht van de
vijftien keer geweest dan heeft u gratis
toegang tot de feestelijke slotdrive op
24 augustus. Bridge-liefhebbers zijn
van harte welkom!
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Prachtige opbrengst Lions voor
scouting i o en e inding
Aalsmeer - Lionsclub Aalsmeer
Ophelia heeft deze week cheques
overhandigd aan Scouting Tiflo en
Stichting de Binding. Ieder ontving
een bedrag van 4.265 euro. De dames
van Lionsclub Aalsmeer Ophelia

hebben in het afgelopen jaar verschillende activiteiten op touw gezet en
hebben daarmee het prachtige
totaalbedrag van 8.530 euro opgehaald. De activiteiten bestonden uit
een wijnactie, de verkoop van Paas-

Geslaagde concertlezing met
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Vrijdagavond 22 april
kwamen kunst en muziek samen
tijdens een concertlezing in het
Flower Art Museum (FAM). Een
bijzondere samenwerking tussen
Aalsmeers Harmonie en het FAM. Het

thema van de avond was: de
elementen (aarde, water, lucht en
vuur). Constantijn Hoffscholte,
operationeel directeur van het FAM,
gaf een lezing over de vier
elementen in de kunst. Tussendoor

plus foto

broden en de gezellige Voorjaarsmarkt een aantal weken geleden.
Scouting Tiflo en Stichting de Binding
organiseren beiden op een laagdrempelige manier leuke activiteiten voor
de jeugd van Aalsmeer. Het geld van
Lionsclub Aalsmeer Ophelia zal
worden gebruikt voor de aankoop
van een buitenboordmotor en het
opknappen van een boot voor Scouting Tiflo en de aankoop van een
springkussen/stormbaan voor Stichting de Binding. Beide organisaties
gaven aan enorm blij te zijn met dit
mooie bedrag en bedankten de
dames van Lionsclub Aalsmeer
Ophelia heel hartelijk! Lionsclub
Aalsmeer Ophelia bedankt op haar
beurt iedereen die op welke manier
dan ook heeft bijgedragen aan de
acties. “Of dit nu is door het genieten
van wijn of paasbrood, het bezoeken
van de voorjaarsmarkt of door sponsoring van een actie; samen hebben
we dit voor elkaar gekregen”, aldus de
dames van Lionsclub Ophelia.

zorgde Aalsmeers Harmonie, onder
leiding van dirigent Maron Teerds,
voor bijpassende muziek.
Constantijn vertelde en liet zien hoe
de elementen in de kunst werden
afgebeeld. Op drie grote projecties,
mede mogelijk gemaakt door Alex P
Mediakunst, kon iedereen de schilderijen goed zien. Er werden beelden
vertoond van kunstenaars als Pieter
Bruegel, Giuseppe Arcimboldo en
William Turner. Aalsmeers Harmonie
speelde onder andere The shape of
water, Here comes the sun en een
selectie van Earth Wind & Fire.
Het was een bijzondere avond met
een goed gevulde zaal.
Geraniummarkt
Het was het eerste concert van de
harmonie sinds lange tijd. Het plezier
spatte er vanaf. Aanstaande zaterdag
7 mei is Aalsmeers Harmonie te
horen tijdens de Geraniummarkt op
het Raadhuisplein tussen 12.00 en
13.00 uur.

maanden haalt KCA kunst naar Aalsmeer van kunstenaars afkomstig uit
verschillende werelddelen die wonen
en werken in de regio. De eerste
editie staat in het teken van OostEuropa en toont de grote veelzijdigheid en creativiteit van de Poolse
kunstenaar Jolanta Izabela Pawlak.
Een aanrader om een kijkje te gaan
nemen en dit kan tot en met 29 mei
elke vrijdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Toegang:
uw/jouw gift.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Veelzijdige kunst van Jolanta
Pawlak in Oude Raadhuis
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat is afgelopen zaterdag

Herdenking met
Oekraïens volkslied
Aalsmeer - De herdenkingsbijeenkomst vanavond, woensdag 4 mei, in
het Centrum, bij het monument in
het raadhuis, start om 19.15 uur met
muziek van muziekvereniging Aalsmeers Harmonie. In Kudelstaart is de

30 april de nieuwe expositie ‘Nieuwe
Nederlanders’ geopend. De komende

herdenking vanaf 19.30 uur bij ‘De
Propeller’ in de Schweitzerstraat. In
Aalsmeer Oost bij de ‘Hells Fury’ in de
H. Buismalaan, ook vanaf 19.30 uur.
Na twee minuten stilte om 20.00 uur
wordt bij het raadhuis naast het
Wilhelmus ook het Oekraïens volkslied gespeeld om de verbondenheid
met de vluchtelingen uit het door

oorlog geteisterde land uit te
drukken.
Erewacht
Bij de drie herdenkingsbijeenkomsten zullen veteranen op erewacht
staan en kransen leggen namens alle
bij oorlog en geweld gesneuvelde
militairen.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Rondje Friesland
Aalsmeer - Toegegeven, het is een
stuk beter dan vorig jaar. Toen was
het 7 graden, windkracht 7 en
hoosde het de eerste week in mei
gestaag van de lucht. Dat is nu een
stuk beter, maar nog steeds vind ik
het ’s morgens vroeg behoorlijk
koud en heb ik voor de zekerheid
muts en handschoenen mee. Kou
lijden, ik trap er niet meer in. We
gaan een weekje Friesland doen. Fietsen en hond plus hondenkar mee.
We kiezen steevast voor ‘weg van de snelweg’ en komen door plaatsjes als
Paasloo, Witte Paarden, De Blesse, Nijetrijne, Oldeholtpade en Doniawerstal. We slaan ons kamp op bij een boer in Ypescolga met uitzicht op de
koeienstal. Ik spreek de dames ’s morgens even toe voordat ze de wei
ingaan. Het is altijd mijn streven om een band op te bouwen met de
buren. In navolging van de boottocht van Jannie en André, maken wij een
fietstocht langs plaatsen van de Elfsteden en vergapen ons aan de
schoonheid van stadjes als Balk en Sloten. “Wat een beeldschoon straatje”,
zeg ik tegen een langslopende Fries met een rode bos haar en een rode
baard, terwijl ik een foto maak. “En dan zijn er nog mensen die durven
zeggen: wat een leuk dorpje”, zegt hij verontwaardigd. “We hebben al 750
jaar stadsrechten.” “Dat is een belediging”, leef ik met hem mee; blij dat ik
de term ‘dorp’ niet gebezigd heb. We strijken neer op een terras aan een
grachtje in Sloten. Ik zie allemaal meiden met een oranje glas voor zich.
“Ik doe mee”, zeg ik tegen de serveerster. Het is pas half twee, maar het is
vakantie dus dan mag het. Wat een verschil met vorig jaar. Toen moesten
we het doen met een thermosfles koffie en thee, en een broodje pindakaas en bivakkeerden we in bushokjes vanwege het hondenweer. Nu zit
ik op een plekje in de zon met een glas Aperol spritz en manlief een
donker biertje. Het broodje brie met walnoten en honing is onderweg.
Wat heerlijk dat het allemaal weer mag. Wim-Lex zei tijdens zijn afscheidswoordje in Maastricht blij te zijn dat “twee jaar collectief chagrijn” eindelijk voorbij is. Vonden ze vast geen koninklijke uitspraak, maar ik was het
roerend met hem eens.
Wij gaan nog een weekje verder Friesland ontdekken en even de balans
opmaken van de afgelopen periode. Eind van de week, op 7 mei, bepalen
we dan of we ons contract weer verlengen, want dat doen we ieder jaar
opnieuw. Dit jaar voor de 51e keer.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Amazing Amateurs in Etalage
zoekt amateurkunstenaars
Aalsmeer - Ben je amateurkunstenaar en teken, schilder, boetseer,
beeldhouw je graag hobbymatig of
ben je op een andere manier creatief
bezig met beeldende kunst? En wil je
dat laten zien aan een groot publiek?
Doe dan mee aan de tentoonstelling
Amazing Amateurs in de Etalage van
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
en Cultuurpunt Aalsmeer. Deze vindt
ook dit jaar weer plaats in de IkToon

maand juni. Het werk van Aalsmeerse
en Kudelstaartse amateurkunstenaars wordt dan geëxposeerd in
talrijke etalages in het winkelhart van
Aalsmeer Centrum, in het Oude
Raadhuis en in de Oude Veiling.
Inschrijven kan nog tot 16 mei
aanstaande op de website van KCA:
skca.nl. Alle inzendingen dingen mee
naar de vakjuryprijs en de
publieksprijs.

Meer dan 640 ondertekenaars
voor behoud groene Takkade
Aalsmeer - De petitie voor behoud
van een groene (en geen bebouwde)
Mr. Jac. Takkade staat op 640 ondertekenaars. Allemaal natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers. De
petitie is inmiddels bij de gemeente
en wordt later aangevuld omdat de
actie, in verband met de meivakantie,
nog doorloopt tot 10 mei.
Het ziet er naar uit dat heel veel
mensen het belang van de landelijke
omgeving van de Takkade onderschrijven. De ondertekenaars komen
uit Aalsmeer Oost(einde), maar ook
uit Kudelstaart, Amstelveen,
Uithoorn en Amstelhoek. Het is een
geliefde route om te fietsen richting
het Amsterdamse Bos. Het een
fantastische plek om buiten op
afstand te bewegen en daar wordt
ook veel gebruik van gemaakt. Het
ministerie van volksgezondheid
heeft hierover geschreven: “Het is

belangrijk dat onze leefomgeving
ons gezond houdt, en ons stimuleert
om fysiek actief te zijn (fietsen,
wandelen).” Ook de politieke partijen
in Aalsmeer vinden (meer) groen en
leefbaarheid van groot belang, zo is
in hun programma’s te lezen.
“We hopen en verwachten dat de
partijen genoeg aanleiding zien om
de vergunning aan te houden, om te
bespreken en vervolgens een oplossing vinden, om samen met de investeerder op een locatie elders dit
bedrijvenpand te plaatsen”, aldus de
initiatiefnemers Gerard en Ans
Verbeek. “We rekenen op de groene
bevlogenheid van de gemeente,
doen jullie mee?” De petitie ondertekenen kan via:
https://mrjactakkade.petities.nl.
Voor meer informatie kan een mail
gestuurd worden naar Gerard en Ans
Verbeek: verbeekans@gmail.com
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

Koningsdag groots gevierd met
vrijmarkten en spelletjes
Aalsmeer - Het mocht weer,
Koningsdag vieren en dat hier naar
uitgekeken is, bleek wel uit de grote
animo voor de vrijmarkten in Aalsmeer en Kudelstaart afgelopen 27
april. Er was gespaard, zo leek, want
alle kleedjes en tafels lagen vol met
allerlei spulletjes. Er werd speelgoed
te koop aangeboden, evenals veel
spelletjes, boeken en kleding. Ook op
andere manieren werd geprobeerd
een zakcentje te verdienen. Er werd
viool gespeeld, er stonden diverse
grabbeltonnen, wie dorst had kon
genieten van verse limonade en in
de rij stonden de bezoekers bij de
suikerspinnenkraam. Na de best
koude ochtend, konden de kinderen
in de middag hun energie kwijt
tijdens de Oranjespelen op het Raadhuisplein. Ze konden trampolinespringen, in de ballenbak, van de glij-

baan en onder andere een brandje
blussen bij de brandweer. Even op
adem komen kon met een hapje en
een drankje. Ook hiervoor was
gezorgd door het Oranjecomité Aalsmeer. Het was gezellig en druk op het
plein met zowel kinderen als volwassenen, die terwijl hun kroost van
attractie naar attractie snelden, van
de gelegenheid gebruikt maakten
om bij te praten. Overigens niet
alleen op het plein, ook het Oranjefeest bij Vleghaar in het Centrum was
in trek bij de feestgangers, evenals
het ‘volle bak’ was in het Dorpshuis
van Kudelstaart waar ook gesjoeld
kan worden. Heerlijk om weer feest te
mogen vieren en plezier te hebben
met elkaar. Er wordt zowel in Kudelstaart als in Oosteinde en in het
Centrum teruggekeken op een
geweldige Koningsdag.
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aalsmeer.nu
aldert jongkind boeketten
altac coating group holland
antenna aalsmeer
banketbakkerij müller
berghoef accountants & adviseurs
bvb melle jongkind aalsmeer bv
cafe bar joppe
cafe vleghaar
careca verhuur
carpentier bouwplein aalsmeer
de jonge heertjes
de fietsgarage
drukkerij cocu bv en/of stylemathôt
elektrotechnisch installatiebedrijf
p hoekwater bv
eveleens makelaardij
fireball licht & geluid
foto de boer
gasa group holland bv
gavita nederland bv
goemans tapijt
gomes mercedes-benz
heemhorst watersport
henk kooijman sierbestrating
jacaranda
jafrem verhuur
jan van gent sloepen
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kinderboerderij aalsmeer
klaas bos Fish-nederland.nl
klaver snacks joure
koninklijke de vries scheepsbouw
lasbedrijf van vliet
mazda donker
melle jongkind aalsmeer bv
odie-farms
peter & marjan stokman
plant trend
quattro plant
r & s jachttechniek
raadschelders verzekeringen
rabobank regio schiphol
renault nieuwendijk
ristorante pizzeria pasta vino
robel trading telecom
so! social media
sparnaay juweliers
stokkel installatie techniek
the beach indoorsport
@ evenementencentrum
tk kunststof puien
ubink cactussen bv
vase the world
vta visser transport agencies
westeinder tuinen
wittebol wijn
wooden classics harting
zeilmakerij burggraaf & zn

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!
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DONDERDAG

Uitnodiging
Meer voor
Ondernemers
avond
HET PROGRAMMA
ZIET ER ALS VOLGT UIT:
19.30 – 20.00 uur Inloop met koﬃe/thee
20.00 – 20.15 uur Warm welkom namens
de BusinessClub en Funmania

Thema:

Crypto Currency

mei 2022

Graag nodigen wij u uit voor de tweede Meer voor
Ondernemers-avond van BusinessClub FC Aalsmeer
van dit jaar op donderdagavond 12 mei bij Funmania te
Aalsmeer met als thema Crypto Currency.
Crypto Currency of Cryptogeld is de waarde van een bedrag in cryptovaluta, een
digitale munteenheid die wordt gebruikt als alternatief geldsysteem voor reguliere
geldsoorten. ’s Werelds bekendste cryptovaluta is de Bitcoin. De avond die wij
organiseren is puur informatief over een onderwerp waar wij en waarschijnlijk velen
van ons, veel over gehoord hebben, maar nog niet het ﬁjne van weten. Twee experts
in het vakgebied zullen ieder vanuit hun eigen invalshoek u meenemen in deze
materie en na aﬂoop van hun presentaties is er ruim de tijd voor vragen, gevolgd door
een Forumdiscussie. Alle voor- en eventuele nadelen van Crypto Currency worden
aangestipt. Toegang gratis.

20.15 – 21.00 uur Sprekers

Gedurende deze boeiende avond vertelt Wim Teunissen, directeur -eigenaar van

21.00 – 21.40 uur Forumdiscussie

Paucitas, onder meer bekend van zijn columns in De Financiële Telegraaf en Jaap

Funmania meer over deze werkelijk schitterende locatie. Simcha Schrijver van

21.40 uur Afsluitend woord,

de Bruijn, CEO van het bekende Crypto platform Coinmerce, zijn tijdens de avond

napraten en borrel

ﬁnancieel beleggingsadviseur Swisspartners AG aansluiten voor de Forumdiscussie.

23.00 uur Einde

de inhoudelijk deskundigen. Na de presentaties van beiden zal Johan Buckert van
Dit forum zal een interactief karakter hebben waarbij iedereen (kritische) vragen
kan stellen.

Funmania: Beethovenlaan 114, 1431 WZ Aalsmeer is
een geheel nieuw family entertainment concept en is
het eerste Funpark in Nederland met deze opzet;

Presentator:
Edward van Cuilenborg
(ex-Studio Sport).

voor alle leeftijden, gezellig, avontuurlijk en ook nog
eens betaalbaar! Funmania heeft een geweldig aanbod
van activiteiten die voor plezier en avontuur zorgen
voor jong en oud en is ook een ideale locatie voor

BEETHOVENLAAN 114
AALSMEER

AANMELDING
Deze inspirerende avond wordt u aangeboden door BusinessClub FC Aalsmeer.
Aanmelden is noodzakelijk en VOL = VOL. Stuur voor 10 mei aanstaande een mail naar;
info@businessclubfcaalsmeer.nl (o.v.v. uw naam, aantal personen en de organisatie).
Uiteraard zijn introducees welkom!

een bedrijfsuitje of een bedrijfsevenement.
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vorm lopend en fietsend naar Aalsmeer. Twee bijzondere lopers dit jaar:
de 14-jarige Kimberley en burgemeester, Gido Oude Kotte. De feestelijke intocht van het Vrijheidsvuur is
op 5 mei ’s ochtends tussen 10.45 en
11 uur bij het Raadhuis op het Raadhuisplein. Iedereen is welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl

Nog plaatsen beschikbaar voor
de Vrijheidsmaaltijd op 7 mei
Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei om
12.00 uur schuiven honderd genodigden in de burgerzaal van het
Raadhuis aan voor de Vrijheidsmaaltijd. Deze wordt op initiatief van
Stichting 4 en 5 mei en met de
geweldige hulp van Rotary AalsmeerMijdrecht-Uithoorn georganiseerd.
Uitgenodigd worden zorgmedewerkers, mantelzorgers, veteranen en
vrijwilligers van sport- en culturele
verenigingen. De Vrijheidsmaaltijd is
dé gelegenheid om het met elkaar te
hebben over wat vrijheid en onvrijheid voor mensen betekenen. Dat
vrijheid nooit van zelfsprekend is

bewijst de verschrikkelijke oorlog in
Oekraïne. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Ben je zorgmedewerker,
mantelzorger of vrijwilliger bij een
sport- of culturele vereniging? Meld
je dan snel aan via deze link: https://
ap.lc/Drhy3. Vol is vol!
Bevrijdingsvuurestafette
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer heeft
in deze bevrijdingsweek nog meer
activiteiten op stapel staan. Na de 4
mei herdenking haalt het Aalsmeerse
team van de Bevrijdingsvuurestafette
het Vrijheidsvuur op in Wageningen
en brengt het ’s nachts in estafette-

Vliegherrie.nl: 100.000 meldingen
Regio - Afgelopen dinsdag 3 mei is in
de ochtend op de website vliegherrie.nl de 100.000e melding
binnengekomen van vliegtuigoverlast. Deze trieste mijlpaal is bereikt in
precies 42 weken tijd. In juli vorig jaar
ging de website live. Het liep meteen
storm. Mensen in de omgeving van
vliegvelden melden in hun eigen
woorden wat de overlast door het
vliegverkeer met hen doet. Op de
site vindt de lezer talloze schrijnende
verhalen van gedupeerden. Mensen

die letterlijk onderdoorgaan aan de
overlast, mensen die ziek worden en
niet meer kunnen slapen. De site is
inmiddels officieel erkend als alternatief voor het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De Inspectie
Leefomgeving & Transport neemt de
meldingen op in de jaarlijkse rapportage ‘De staat van Schiphol’.
Vliegherrie.nl wordt ook steeds vaker
geraadpleegd door wetenschappers
die het fenomeen vliegoverlast
willen bestuderen. Journalisten en

Vrijheidsconcert
Geen Bevrijdingsweek zonder vrijheidsconcert, een mooie samenwerking met Pieter Groenveld. Hij
slaagde erin om de jonge Canadese
singer songwriter Lynne Hanson en
haar band The Good Intentions naar
De Oude Veiling te halen. Het is de
poëzie van haar teksten waarmee
deze ‘Canadian Queen of Americana’
zich onderscheidt. Te zien en te
horen op vrijdag 6 mei vanaf 20.00
uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. Entreekaarten zijn te koop via:
scr@pietergroenveld.com.

politici weten eveneens de site te
vinden voor meer informatie over
specifieke meldingen of over het
algemene beeld. Het concept van de
site heeft inmiddels ook de aandacht
getrokken van bewonersorganisaties
in andere delen van de wereld.
Onder meer wordt de ontwikkeling
ondersteund van vergelijkbare initiatieven in Duitsland, Frankrijk en
Australië. Kijk voor een overzicht van
recente meldingen die voor veel
bezoekers van de site herkenbaar
zijn op https://vliegherrie.nl/
meeste-duimen.

De oldtimer van de vroegere
busmaatschappij Maarse & Kroon
was ingezet omdat parkeerplein
Raadhuisplein deze Koningsdag
omgetoverd werd tot spelletjesplein. Er wordt door de ‘Koninklijke
inwoners’ terug gekeken op een
gezellige receptie. “Volgend jaar
kom ik weer”, aldus een aanwezige.
“Mooi dat deze traditie weer opgepakt is. Alle aanwezigen hier
verdienen deze pluim, want de
meesten zetten zich nog steeds
regelmatig in voor hun vereniging,
kerk of club. En, het is gewoon ook
een leuke start van Koningsdag.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Koningsdag gestart met aubade
voor alle ‘Koninklijke inwoners’
Aalsmeer - Een traditie is herstart in
Aalsmeer. Koningsdag 27 april
begon voor alle inwoners met een
Koninklijke onderscheiding en hun
partners in Aalsmeer met een
aubade in het Raadhuis. De genodigden werden ontvangen op het
Raadhuisplein en welkom geheten
door burgemeester Gido Oude
Kotte. De vlag werd gehesen, fanfarekorps Flora zorgde voor een muzikale ontvangst en het Wilhelmus

Vrijheidssoep
Ook dit jaar zullen zorgcentra,
klanten van de Voedselbank en
bezoekers van deelnemende restaurants in Aalsmeer en Kudelstaart
tussen 5 en 7 mei worden getrakteerd op Vrijheidssoep. Nationaal
Comité 4 en 5 mei liet het recept
voor deze vegetarische soep samenstellen door chef Nadia Zerouali. Wie
hem thuis zelf wil maken kan het
recept downloaden via https://ap.lc/
GgjfZ. Een echte aanrader!

werd ten gehore gebracht. Hierna
werd iedereen gevraagd het Raadhuis te betreden om in de burgerzaal een gezellig samenzijn te vieren
met koffie, thee en gebak en natuurlijk oranje champagne en jus
d’orange om te proosten op de
jarige Koning. Het merendeel van de
lintjesdragers, waaronder ook de
dinsdag 26 april in het Koninklijke
zonnetje gezette inwoners, was
opgehaald met de Oranje Express.

INGEZONDEN
Nog niet veel animo voor OV op maat?
Niet verwonderlijk!
Aalsmeer - Nog niet veel animo voor OV op Maat? Niet verwonderlijk.
Geen idee wie de ‘maat’ genomen heeft en door wie de wethouder zich
heeft laten adviseren. Vast niet door de voormalige gebruikers van het
openbaar vervoer in Aalsmeer. Misschien dat de gebruikers in de Hornmeer het wat makkelijker hebben, maar vanuit Aalsmeer Zuid is het een
zinloze onderneming. Nog niet eens omdat verwacht wordt dat je een
uur van te voren reserveert. Op de heenweg wel planbaar, op de
terugweg minder makkelijk. Wel de wandeling die op de reservering
volgt. Opstappen kan bij de halte Seringenpark. Niet helemaal snel ter
been, doe ik over deze wandeling veertien minuten. Bovendien is bij het
vervallen van bushaltes in Aalsmeer absoluut geen aandacht geweest
voor andere voorzieningen die nu niet of nauwelijks meer met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. OV op Maat? OV mag er af en Op Maat helemaal. Wacht de proef van zes maanden niet af! Verzin, op advies van
gebruikers die niet afhankelijk willen zijn van de goodwil van de vrijwilligers bij ANWB Auto Maatje, een echte oplossing!
Liesbeth Hazelager, email: lhazelager@hetnet.nl

Trailerhelling Stommeerweg
vanaf 15 mei weer dicht!
Aalsmeer - De trailerhelling aan de
Stommeerweg is net als vorig seizoen
vanaf 15 mei gesloten voor particulieren. Tot 15 september is de helling
dan exclusief voor gebruik door de
brandweer. De trailerhelling wordt
afgesloten omdat in het verleden
tijdens de drukke zomerperiode
gevaarlijke verkeerssituaties
ontstonden bij het in of uit het water
halen van boten. De gemeente is op
zoek naar een alternatieve locatie voor
een trailerhelling voor particulieren.
Daarvoor is een aantal locaties aan de
Oosteinderweg in beeld. Er wordt
onder andere overlegd met Stichting
De Bovenlanden.
Slappe oevers
Een helling met een constructie, zoals
die aan de Stommeerweg is gelegd, is
op de locaties aan de Oosteinderweg
geen optie door de slappe oevers. Dat
betekent dat gekozen moet worden
voor een duurdere onderheide variant
van de helling. Door het aanvragen van

subsidie bij de provincie kunnen de
kosten voor de gemeente lager
worden, maar het aanvragen van de
subsidie vergt tijd. Het realiseren van
een nieuwe trailerhelling gaat daarom
niet meer lukken voor de start van dit
zomerseizoen.
Voor en na het vaarseizoen
Tot 15 mei mogen particulieren nog
hun boot te water laten of uit het water
halen op de trailerhelling. Ook dan is
het van belang om de auto met trailer
op een veilige parkeerplaats achter te
laten en tijdens het laden of lossen van
de boot de veiligheid van fietsers en
voetgangers in het oog te houden. Na
15 september mogen de boten via de
trailerhelling weer uit het water worden
gehaald of te water worden gelaten.
Alternatief
Bij diverse jachthavens in Aalsmeer zijn
wel mogelijkheden om boten te water
te laten of eruit te halen, maar die zijn
niet gratis.
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Nieuws uit het Voedselbos: Nog
voldoende werk aan de winkel
Kudelstaart - De afgelopen
maanden is er veel gebeurd in Voedselbos de Smikkeltuin. De grond is
bewerkt, de paden zijn aangelegd,
de bankjes geplaatst en nagenoeg
alle planten, struiken en bomen
hebben hun plek gekregen. Er is met
man en macht gewerkt om te realiseren wat er nu ligt en het is prachtig
geworden. De fruitbomen staan in
bloei en dat belooft wat voor het
komende najaar. Als het meezit
kunnen dan de eerste vruchten

geplukt worden. De kinderen van de
basisscholen in Kudelstaart, die
meehelpen in de schooltuin, hebben
ook hun steentje bijgedragen in het
voedselbos. Ze hebben mooie
bedden met aardappels aangelegd
en ook de pootuitjes zijn de grond in
gegaan. De potten met voedzame
grond staan klaar om bijzondere
tomatenrassen in te zetten. Met
dank aan de groep vrijwilligers,
begint alles steeds meer vorm te
krijgen.

Landelijke protestactie voor
krimp van de luchtvaart
Schiphol - Op zaterdag 14 mei om
11.00 uur start de grote landelijke
actie voor krimp van de luchtvaart.
Op ieder vliegveld in Nederland vindt
deze dag een manifestatie plaats. De
actie wordt georganiseerd door
burgers en gesteund door onder
meer Milieudefensie, Extinction
Rebellion, Greenpeace, StayGrounded, de Milieufederaties, Platform Vliegoverlast Amsterdam,
Students for Future, Fridays for
Future, de ASVA Studentenvereniging, Natuur & Milieu, Werkgroep
Toekomst Luchtvaart en natuurlijk
door SchipholWatch.

De actie bij Schiphol is aangemeld bij
de gemeente Haarlemmermeer,
wordt veilig en vreedzaam gehouden
en is dus voor iedereen geschikt,
jong en oud. Verzamelpunt is het
plein voor Schiphol Plaza. Vanaf
11.00 uur start het programma met
interessante sprekers vanuit de
bewoners, de milieu- en klimaatbeweging en een stiltemoment in
samenwerking met de beroemde
Red Rebels. Tussen de sprekers door
treden artiesten op met zang en dans
van onder andere ElleBasi en Florian
Wolff. Sprekers deze dag zijn ondermeer Bram van Liere of Donald Pols

Vrijwilligers welkom
Maar er zijn nog voldoende plannen. De
initiatiefnemers zijn in overleg over de
juiste bordjes met naam, toenaam en
QR code bij alle gewassen, zodat bezoekers weten wat ze staan te bewonderen.
Op het verlanglijstje staan nog een
informatiebord, een pergola en een
goede, informatieve website. Er is dus
nog voldoende werk aan de winkel. Dat
betekent dat de stichting best wat vrijwilligers kan gebruiken en wel op
allerlei gebied. Niet alleen voor onderhoud in het voedselbos, maar ook techneuten die verstand hebben van IT, en
kunnen helpen bij het maken van QR
codes of het opzetten van een website.
Een goede timmerman die een informatiebord kan bouwen zou eveneens een
enorme aanwinst zijn.
‘Grote Groen Markt’
Op 21 mei staan de initiatiefnemers
op de ‘Grote Groen Markt’ in het
Raadhuis van Aalsmeer om te
vertellen wat de permacultuur van
het voedselbos inhoudt. De groep
laat bezoekers dan graag zien wat de
visie is, wat er gedaan wordt en wat
de wensen zijn. Mocht u zich al willen
aanmelden als vrijwilliger, stuur dan
een mailtje naar: voedselboskudelstaart@gmail.com. Of neem alvast
een kijkje op instagram of facebook.

van Milieudefensie, Sijas Akkerman
namens Natuur & Milieu en professor
Fulco van der Veen namens de
bewonersorganisaties.
De actie vindt op Schiphol plaats,
maar ook op alle andere luchthavens
in Nederland: Beek, Zestienhoven,
Eindhoven, Eelde en zelfs Lelystad.
Het programma duurt tot ongeveer
14.00 uur.
“Hoe meer mensen, des te krachtiger
de boodschap. We stellen het erg op
prijs als u een van de acties bezoekt
om de eis van Krimp luchtvaart en
Kom met een klimaatplan krachtig
over te brengen. Hoe meer mensen
komen, des te luider klinkt onze
stem. Kom alstublieft, het is nodig”,
aldus de milieu- en
bewonersorganisaties.

Poppenkast met Jan Klaassen,
Katrijn en agent Snor
Aalsmeer - Wat zonniger weer had
vast meer publiek opgeleverd, maar
met regelmaat was het gezellig druk
op het Molenplein waar Gerard Zelen
zijn nieuwe poppenkastvoorstelling
‘Spookkist’ speelde met Jan Klaassen,
Katrijn en agent Snor. Wat zat er in de

spookkist? Voorstelling niet gezien,
maar wel nieuwsgierig? Gerard Zelen
geeft graag voorstellingen aan
kinderen op scholen of bij andere
gelegenheden. Voor meer informatie
kan een mail gestuurd worden naar:
info@gerardzelen.nl

14 Mei weer schoolatletiekdag
Aalsmeer - Atletiekvereniging Aalsmeer organiseert op zaterdag 14 mei
weer de jaarlijkse schoolatletiekdag
voor leerlingen van de basisscholen in
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout op
en rond de atletiekbaan aan de Sportlaan 43. De meisjes en jongens van de

groepen 6, 7 en 8 beginnen om 10.00
uur, met aansluitend de prijsuitreiking.
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5
beginnen om 13.00 uur, met vanaf
ongeveer 16.15 uur de prijsuitreiking.
Het programma bestaat uit 60 meter
sprinten, zo ver mogelijk raketwerpen,

Foto: www.kicksfotos.nl

verspringen en 600 meter hardlopen.
Voor de beste drie per leeftijdsgroep
op ieder onderdeel zijn er mooie
medailles te verdienen. Ook ontvangt
iedere deelnemer een oorkonde met
daarop de behaalde prestaties. Deelname is gratis. Doe jij ook mee? Geef je
dan uiterlijk 11 mei via school op of
meld je individueel aan bij Dirk Spaargaren via spaargaren@kabelfoon.net.

Foto: Laurens Niezen

Groep 8 Feest voor aanstaande
brugklassers in Club N201
Aalsmeer - Eindelijk wordt groep 8
uitgenodigd om te komen feesten met
elkaar. Op zaterdag 14 mei zijn jullie
voor de eerste keer dit jaar aan de
beurt om te gaan feesten. Club N201
opent zijn deuren voor een feest voor
alle aanstaande brugklassers. Alle
basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd om samen te
komen feesten en het leeft al aardig in
de klassen. Ditmaal, de zeventiend
editie, belooft ook weer een groot
feest te worden. Organisator Eric
Spaargaren: “Er was gejuich bij de
groepen 8 toen zij hoorden dat het
feest door kon gaan, we hebben er
allemaal zin in!” Bij binnenkomst van
het feest wordt aan de deur de entreeprijs van 6 euro betaald. In deze kosten
zit een consumptie en wat lekkers. Ook
de kluisjes zijn inclusief. Verdere
consumpties worden voor 2,50 euro

verkocht. Het Groep 8 Feest begint op
14 mei om 19.30 uur en de deur sluit al
om 20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er
gefeest in de discotheek langs de
Zwarteweg. Vanaf 22.15 uur kunnen de
ouders de kinderen weer ophalen bij
de deur van de N201. Het feest wordt
mede mogelijk gemaakt door Gro-up
Buurtwerk. Jongerenwerker Lizanne
Eveleens: “Het is altijd een hoogtepunt
om die gespannen gezichten bij de
deur te mogen begroeten. Het wordt
een avond lang feest voor ze!” Het
thema is Neon/White. Zorg dus voor
een outfit met felle kleuren of trek een
wit shirt aan. Ouders dienen bij het
halen en brengen rekening te houden
met de beperkte parkeerruimte,
parkeren kan aan de overkant van de
weg. Meer informatie (ook voor
ouders) is te vinden op de website:
www.groep8feest.nl

Jeugdschakers verliezen laatste
wedstrijd, wel tweede plaats!
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Het AAS Jeugdteam
heeft helaas de laatste wedstrijd met
3-1 verloren van de Vrijpionnen, ook
een jeugdteam. De wedstrijd begon
slecht doordat Robert niet wist wat
te doen tegen de CaroKann verdediging van zijn tegenstander. Wit kwam
steeds slechter te staan en materiaalverlies noopte tot opgave. Christiaan
stond de hele partij wat beter, maar
zijn tegenstander verdedigde hardnekkig en een geheel symmetrisch
eindspel was het gevolg. Na wat
heen en weer schuiven werd er tot
remise besloten. Kopman Luuk B had

ook de wat betere stelling, maar zag
geen winnende voortzetting en
stelde remise voor, hetgeen werd
aangenomen. Hierdoor was het aan
Luuk V om het gelijkspel veilig te
stellen. Luuk speelde zijn geliefde
Spaans en offerde een pion voor het
initiatief. Maar zwart verdedigde
hardnekkig en de witte kansen
werden steeds kleiner. Uiteindelijk
bleef er een eindspel over, waar er
zelfs geen eeuwig schaak meer inzat.
Na drie gelijk geëindigde wedstrijden
nu een nederlaag als afsluiting van
het seizoen. Echter, het team is op de
tweede plaats geëindigd en kijkt
terug op een leerzaam seizoen.

Bosactiviteiten voor kinderen
Amstelland - Doe mee aan een leuke
workshop van Mad Science in De
Boswinkel op zaterdag 7 mei in het
Amsterdamse Bos. Of verras moeder
met een familiewandeling met de
boswachter op zondagmiddag 8 mei
om 14.00 uur. Peuters in het Wild is er
weer op woensdagochtend 11 mei
Je kan natuurlijk ook langskomen in
De Boswinkel om een leuke gezinsspeurtocht af te halen. Deze
seizoensspeurtocht is geschikt voor
gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar.
En neem dan gelijk de Boskalender
mee. Hierop staan alle evenementen
die de komende tijd in het Bos gaan
plaatsvinden, zoals sportevenementen en muziekfestivals.
De Boswinkel is gehuisvest aan de
Bosbaanweg 5 en is iedere woensdag

tot en met zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie
via 020-2517840 of kijk op de
website: www.amsterdamsebos.nl
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Lezing over natuurbegraven bij
Dunweg Uitvaartzorg
Hoofddorp - De eerste natuurbegraafplaats in Noord-Nederland is
een feit. Natuurbegraafplaats Geestmerloo is gerealiseerd in het nieuwe
natuurgebied van Geestmerambacht.
Hier kunt u zich midden in de natuur
laten begraven. U kiest zelf de plek

waar u zich prettig bij voelt. Bijvoorbeeld in de buurt van water of bij
een mooie boom. Natuurbegraven is
een mooie manier om het lichaam
terug te geven aan de natuur. Het
graf is eeuwigdurend. Respect voor
de overledene gaat hand in hand

met respect voor natuur en milieu.
Uw plek vastleggen. De afgelopen
jaren is Alexander van der Pijl, directeur Dunweg Uitvaartzorg, druk
bezig geweest om Geestmerloo van
de grond te krijgen. In de praktijk
blijkt dat het mensen veel gemoedsrust geeft om nu al na te denken
over hoe het einde er uit moet gaan
zien. “Het geeft een goed gevoel, dat
die mensen daadwerkelijk hun plekje
in de natuur kunnen vastleggen”,
aldus Alexander. Op dinsdagavond
17 mei organiseert Dunweg een
lezing over Natuurbegraafplaats
Geestmerloo. Tijdens de lezing wordt
besproken wat een natuurbegraafplaats is en wat de diverse opties zijn.
Er is uitgebreid de mogelijkheid om
vragen te stellen. Interesse?
Aanmelden kan op de website
(dunweg.nl/lezing-natuurbegraafplaats), telefonisch via 023-5633544
of per mail: marketing@dunweg.nl.
De avond begint om 20.00 uur bij
Dunweg Uitvaartzorg aan de
Achterweg 40 in Hoofddorp.

Aandacht voor leefbaar loon
tijdens de Fairtrade week
Aalsmeer - Het is Fairtrade week van
7 tot en met 15 mei en tijdens deze
week wordt aandacht gevraagd voor
een leefbaar inkomen/loon voor
boeren en werknemers in ontwikkelingslanden. Fairtrade draagt al jaren
bij aan betere handelsvoorwaarden
en levensomstandigheden. En
hoewel er de afgelopen dertig jaar
veel is veranderd, is oneerlijke handel
nog altijd de norm en armoede
onder boeren en werknemers in
ontwikkelingslanden is groot.
Ook ongebreidelde ontbossing,

extreme armoede en massale kinderarbeid zijn schering en inslag. Het
bereiken van een leefbaar inkomen
vergt structurele veranderingen.
Een beetje goed doen is niet goed
genoeg. Fairtrade wil de kloof tussen
het gemiddelde inkomen van een
cacaoboer of koffieboer en een leefbaar inkomen stapsgewijs dichten,
maar het is van onmiskenbaar belang
dat zowel de cacao- als de koffiesector haar verantwoordelijkheid
neemt, de handen ineenslaat en
gezamenlijk voortbeweegt.

Wereldwinkel weer op braderie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 7
mei is het eindelijk weer tijd voor de
Geraniummarkt met braderie in het
Centrum. Voor de Wereldwinkel in de
Zijdstraat staat deze dag een kraam
met de bekende mazzeltassen en
andere leuke aanbiedingen. De
winkel is natuurlijk ook geopend en
vanwege de start van de Fairtrade
week valt er ook wat lekkers te
proeven.
Fairtrade week
Tijdens de Fairtrade week van 7 tot en
met 15 mei wordt aandacht gevraagd

voor de boeren en werknemers die
voedsel verbouwen in landen ver bij
Nederland vandaan, zoals koffie, thee,
rijst, en cacao. Supermarkten en
merken promoten deze week hun
Fairtrade producten en over heel de
wereld zijn er acties om aandacht te
vragen voor de impact van eerlijke
handel voor miljoenen producenten
in ontwikkelingslanden. Door samen
te werken in coöperaties versterken
de producenten hun positie in de
handelsketen. Via Fairtrade kunnen zij
werken aan een betere toekomst voor
hun bedrijf, gezin én gemeenschap.

Munckhof zoekt chauffeurs
voor leerlingenvervoer

Munckhof is op zoek naar chauffeurs voor leerlingenvervoer in meerdere regio’s.
Foto: aangeleverd.

Met volle kracht vooruit. De Fairtrade
organisatie is er klaar voor. Jullie ook?
Meer informatie is te vinden op:
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Cadeau voor moeders
Ook voor Moederdag ben je in de
Wereldwinkel aan het juiste adres,
bijvoorbeeld een prachtige scrapmetal vogel uit Zimbabwe voor in de
tuin, een mooie schaal uit Tunesië,
een zilveren sieraad uit Nepal, een
zijden shawl uit India of een originele
tas uit Guatemala.
Met een cadeau uit de Wereldwinkel
verras je niet alleen je vrouw of
moeder, maar lever je tegelijkertijd
een bijdrage aan de ontwikkeling van
vrouwen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika. Kijk voor meer informatie op
www.wereldwinkelaalsmeer.nl

Regio - Wil jij van autorijden je beroep
maken? Vind jij het leuk om leerlingen
met de nodige aandacht van A naar B
te brengen? En zou je willen werken bij
een professionele organisatie in personenvervoer? Dan ben jij de collega die
Munckhof zoekt. Binnen deze rol breng
je kinderen op structurele basis naar
school of de dagbesteding en breng je
ze ook weer naar huis. Je bent daarbij
het gezicht van Munckhof naar de klant
toe. In je handelen staat veiligheid van
jezelf, je klanten en medeweggebruikers voorop! De werktijden zijn veelal
in de vroege ochtenduren en middaguren. Om beroepsmatig personen te
vervoeren heb je een chauffeurskaart
taxi nodig. Heb je deze niet, dan
vergoedt Munckhof de opleiding ter
waarde van 1200 euro. Kijk voor meer
informatie op http://werkenbij.
munckhof.nl en solliciteer direct!

DE SCHIJNWERPER OP...

Ruth van Dam: “Werken in de zorg
geeft enorm veel voldoening”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Ruth van
Dam is coördinator in de
Wijkzorg, een opleiding
die ze pas op latere leeftijd is gaan volgen.
Dochter Aukje is heel
trots op haar moeder en
wil graag dat ze er iets
over vertelt. “Mijn
moeder was verpleegkundige en ik heb altijd
gezegd: dat wil ik ook
worden, ik heb typisch
haar genen. Maar het leven loopt niet altijd zoals je zou wensen. Van mijn
ouders moest ik naar de huishoudschool en daarna heb ik geen verdere
opleiding gevolgd. Ik ben jong getrouwd en heb ook jong kinderen
gekregen. En als ik het over moest doen, deed ik het weer, want ik zie veel
voordelen. Vlak voor mijn huwelijk heb ik een nier afgestaan aan mijn zus.
De medische wetenschap is inmiddels een stuk verder en zo’n transplantatie wordt nu als (normaal) gezien, maar in die tijd 1984 was het een
intense periode die, achteraf gezien, best een aanslag op mijn lijf was.
Maar ik dacht er niet over na, ik ging het gewoon doen, want anders zou
mijn zus overlijden.”
Wat deed je voor werk?
“Ik werkte bij de Gisda, als hulp in de huishouding, maar toen de kinderen
kwamen ben ik thuis gebleven, zoals gebruikelijk in die tijd, en ik heb er
van genoten. We hebben ons aangemeld bij pleegzorg en crisisopvang
gedaan. Dat was een bewuste keuze en ik zag dat eerlijk gezegd als mijn
baan. Bovendien vond ik het goed dat onze kinderen zich bewust werden
dat het in het leven maar net is waar je wiegje staat. Op een gegeven
moment vroeg een kennisje of ik kon komen werken bij het Hoge Heem
in Uithoorn om de broodmaaltijden te verzorgen. Dat heb ik gedaan,
want het was heel goed te combineren met de situatie thuis, met eigen
kinderen en pleegkinderen. Toen er een plekje vrij kwam bij de receptie
ben ik dat erbij gaan doen en vervolgens heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en gevraagd of ik een opleiding kon volgen.”
En dat werd?
“Een driejarige opleiding Verzorgende IG die ik in 2008 heb afgerond.
Maar toen had ik de smaak te pakken en wilde ik verder, want dit was wat
ik al die tijd voor ogen had. Na 12 jaar pleegzorg ben ik daar mee gestopt
en ben ik doorgegaan met de opleiding verpleegkundige. Ik heb stage
gelopen in Bardo, het hospice in Hoofddorp, en de opleiding uiteindelijk
afgerond in het Kloosterhof, waar ik gevraagd was om te komen werken.
Daar heb ik als verpleegkundige de wijk zorg opgezet. In 2019 heb ik nog
een opleiding voor wondverpleegkunde in Nieuwegein gevolgd. Erg
mooi om te doen. Toen bij het Kloosterhof de organisatiestructuur veranderde ben ik met twee collega’s het locatie management team gaan
vormen en door de vele extra taken die hierbij komen kijken sta ik nog
weinig aan het bed. Ik word nog wel gevraagd voor complexe wondzorg.
Wij als LMT zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Kloosterhof, intramuraal, extramuraal en facilitair. Het Kloosterhof heeft onder
andere een wijkcentrum dat moet functioneren; er komen 4 dagen per
week mensen uit de wijk voor dagbesteding, maar er kunnen ook
mensen uit de wijk tussen de middag komen eten er zitten soms zo’n 80
man. Om de 14 dagen organiseren wij in de avond een maaltijd voor wijkbewoners waarvan eens in de maand een themamaaltijd is. Vragen hierover bel gerust: 0297-229500.
Hoe heb je de coronatijd ervaren?
“We kunnen er trots op zijn dat we die tijd door zijn gekomen zonder
gebruik te maken van uitzendkrachten. De eerste periode was heftig,
maar omdat het nieuw en onbekend was heerste er een sfeer van: we
gaan er voor. En met elkaar hebben we het gered. Er zijn in die tijd veel
mensen overleden, dat was verschrikkelijk, zeker omdat er geen bezoek
mocht komen. Maar we hebben nooit iemand alleen laten sterven. Er was
altijd iemand bij; ook familie, volgens de geldende regels. Dat zijn heftige
verhalen. De tweede periode vond ik persoonlijk veel moeilijker; onze
mensen waren moe; we wisten wat er komen ging en hoe zwaar dat was.
Weer die pakken aan, weer isolatie. De eenzaamheid van onze bewoners
was heel groot en dat gaat je aan het hart.”
Geef dit vak veel voldoening?
“Enorm veel. De wondzorg is heel mooi, het is geweldig om de helende
kracht van een lichaam te ervaren. Niemand heeft het eeuwige leven, we
gaan allemaal een keer dood, maar om mensen in hun laatste levensfase
met liefde en aandacht te mogen begeleiden, dat is fantastisch om te
doen.”
Wie wil je volgende week in de schijnwerper zetten?
“Feike en Stieneke Langeveld. Ze zijn twee van onze trouwste vrijwilligers
en hebben ons altijd gesteund. Ook in coronatijd.”
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Om 12.45 uur vliegt de Fokker Four
laag over het Fort bij Aalsmeer en
over de locatie waar de plaquette is
geplaatst, als eerbetoon aan alle
slachtoffers en helden van de
Tweede Wereldoorlog.

ei ag vo activiteiten in
het ash
useu
Aalsmeerderbrug - 14 Mei is een
gedenkwaardige dag. Die dag is het
82 jaar geleden dat Rotterdam is
gebombardeerd, wat de capitulatie
van Nederland tot gevolg had,
gevolgd door 5 jaar leven onder
Duitse bezetting. Deze datum vindt
het Crash Museum bij uitstek
geschikt om iets speciaals te organiseren. De eerste activiteit vindt zaterdagmorgen (14 mei) plaats. Om
11.00 uur onthult burgemeester
Schuurmans van Haarlemmermeer
een herdenkingsplaquette van SF16,
het schijnvliegveld dat de Duitsers in

de Tweede Wereldoorlog hadden
gebouwd op de locatie waar nu een
tomatenkwekerij staat, op de hoek
van de Bennebroekerweg met de
Aalsmeerderweg.
Eerbetoon met Fokker Four
Daarna ligt de focus op de Meivliegers bij de museumlocatie in het Fort
bij Aalsmeer, bij Rijsenhout. Aldaar
begint de middag met de opening
van de middag door voorzitter Peter
de Raaf, waarop burgemeester
Schuurmans om 12.15 uur ook hier
de aftrap voor de middag geeft.

S o tie fietsen voo
Uithoorn - Voor liefhebbers van circa
50 jaar en ouder, mannen en
vrouwen is er op vrijdag 20 mei een
kick off georganiseerd door Oldstars
Cycling bij de UWTC. Het doel van
het sportief fietsen is om fit te blijven
door middel van leuke oefeningen

es

met de aandacht ook op het
vergroten van de fietsconditie. Er
wordt gefietst op een verkeersvrij
parcours op het sportcomplex de
Randhoorn in Uithoorn. Elke vrijdagochtend wordt om 10.00 uur gestart
met een warming -up en vervolgens

Lezingen
De documentairemaker Hans Vos
vertelt vervolgens over zijn
contacten en ervaringen met de mei
vliegers, die Nederland in de
meidagen met verve hebben verdedigd. Daarna is het woord aan Marc
Smeulers, kleinzoon van de zus van
Anthony Fokker, die vanaf 13.30 uur
een kijkje geeft in de persoon
’Fokker’, een bevlogen luchtvaart
pionier die veel van de vliegtuigen
die in de meidagen van 1940 hebben
gevlogen, aan de LVA heeft geleverd.
Als laatste houdt Peter om 15.00 uur
een lezing over het bombardement
op Rotterdam op 14 mei. Een zeer
boeiend en indringend verhaal dat al
op menig luisteraar indruk heeft
gemaakt. Het Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd
in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460. Het museum is op
zaterdag en iedere tweede zondag
van de maand geopend van 10.30
tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk
van het Crash op www.crash40-45.nl
of raadpleeg Instagram of Facebook.

Zeilen: 75 jaar Vrijheid klasse
Amstelland - Om bekende redenen
is het 75-jarig jubileum van de Vrijheid klasse tot twee maal toe uitgesteld. Op zaterdag 14 en zondag 15
mei komt aan dit uitstel een einde en
zal het jubileum, in nauwe samenwerking met de WV de Schinkel aan
de Nieuwe Meer in Amsterdam, op
passende wijze gevierd worden.
Passend in meerdere betekenis van
het woord omdat het jubileum plaats
biedt aan zowel actieve als niet
(meer) actieve zeilers, festiviteiten en
gezelligheid aan de wal en (wed)
strijd op het water. Aan de

wedstrijden kan deelgenomen
worden door zowel gemeten als niet
gemeten Vrijheids- en door meer en
minder ervaren wedstrijdzeilers. Het
programma start zaterdag om 10.00
uur, de eerste wedstrijd begint om
12.00 uur, en de dag wordt afgesloten met een gevarieerd avondprogramma tot 23.00 uur. Zondag
begint de zeil- en feestdag om 9.00
uur en de afsluiting van het jubileumweekend is rond 16.00 uur.
Belangstellenden en zeilliefhebbers
zijn welkom. Kijk voor meer informatie op www.vrijheid.org.

wordt circa 50 minuten gefietst. Na
afloop is er een lekker verdiend kopje
koffie of thee in het clubhuis van de
UWTC te verkrijgen.
Wat heb je nodig: een goed humeur
een helm en een sportfiets met
versnellingen. Aanmelding kan via:
bouteranton@gmail.com

Stappen maken tijdens de Nierdaagse. Foto: Marco Swart

Stappen maken tijdens Nierdaagse

S o t i voo inde en in de
eiva antie d u e ocht
Aalsmeer - In de meivakantie organiseerde Team Sportservice Aalsmeer uiteraard weer een sportmix!
Meer dan 50 kinderen hebben
lekker de hele ochtend bewogen

en waren lekker moe na afloop.
Tijdens de ochtend kregen de
kinderen fruit van JOGG Aalsmeer.
Lijkt het jou ook leuk om een keer
mee te doen? Kijk dan op www.

teampsortservice.nl/aalsmeer. Op
de website staan alle data van de
sportmixen en activiteiten voor
kinderen. Deelname is gratis en
inschrijven kan via www.noordhollandactief.nl. De eerst volgende
sportmix is donderdagmiddag 2
juni in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg.

Aalsmeer - Na het succes van de
eerste twee edities organiseert de
Nierstichting voor de derde keer de
Nierdaagse. Deelnemers wandelen in
de maand juni hun eigen wandeluitdaging: met wie, wanneer en welke
afstand bepalen wandelaars zelf. Met
de Nierdaagse maken deelnemers
stappen voor nierpatiënten. Alleen,
met een wandelmaatje, team of
collega’s. Vanuit huis in de omgeving
van Aalsmeer of een andere plek. Ter

inspiratie biedt de Nierdaagse ruim
550 wandelroutes in de buurt van
iedere wandelaar en ontvangen
wandelaars tips. Elke stap telt. Hoe
meer stappen iedereen maakt en hoe
meer geld er middels sponsoring
wordt inzamelt, hoe groter de impact
wordt om nierziekten te genezen.
Deelname aan de Nierdaagse is gratis
vanuit je eigen voordeur. Kijk voor
meer informatie op www.nierdaagse.
nl.

Unieke Zaken in het
Poppentheater

Gespreksgroepen
voor mantelzorgers

Amstelland - Op zondag 8 mei om
14.30 uur speelt Unieke Zaken voor
de allerlaatste keer hun succesvolle
voorstelling Ieorg Idur in het Amstelveens Poppentheater. Een ontwapenend feelgood-verhaal van Roald
Dahl over de stiekeme verliefdheid
van een buurman op zijn buurvrouw
en het geheim van een verdacht snel
groeiende schildpad. Dit verhaal is
door Unieke Zaken bewerkt tot een
levend prentenboek vol cartooneske
gebeurtenissen, muziek, toverspreuken en uiteraard schildpadden.
Unieke Zaken maakt theater voor
iedereen die jong is of zich jong
voelt. De voorstelling Ieorg Idur is
voor iedereen vanaf 4 jaar. Toegangsprijs: 9 euro. Omdat het Moederdag
is krijgen alle moeders een passend
cadeautje. Reserveren kan via www.
amstelveenspoppentheater.nl, info@
amstelveenspoppentheater.nl of bel
020-6450439.

Amstelland - In mei organiseert
Mantelzorg & Meer verschillende
gespreksgroepen voor mantelzorgers. In deze gespreksgroepen
ontmoet u anderen die ook mantelzorg verlenen. U vindt er herkenning,
erkenning en steun en u krijgt tips
van elkaar. De gesprekken worden
geleid door een mantelzorgconsulent. In mei starten de volgende
groepen: Op 16 mei gespreksgroep
voor partners en kinderen van
iemand met dementie, op 18 mei
gespreksgroep voor mantelzorgers
van iemand met Parkinson en op 23
mei gespreksgroep GGZ (de maandaggroep). Meer informatie over
locaties en tijden zijn te vinden in de
agenda op de website van Mantelzorg & Meer. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar info@mantelzorgenmeer.nl of bel naar
020-5127250. Aanmelden kan ook
via het formulier op de website.
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geslaagde rally waar met plezier op
teruggekeken wordt.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ladies Rally een groot succes:
14.000 euro voor Oekraïne!
Aalsmeer - Op zondag 24 april
gingen, na de corona-dip van 2 jaar,
meer dan 80 dames equipes van start
in de ladies rally, georganiseerd door
Rally Club Aalsmeer. Dit jaar stond de
rally geheel in het teken van
Oekraïne en konden de teams de
eerste punten verdienen door een
tas met hulpgoederen in te leveren
bij de organisatie. Om 10.00 uur reed
als eerste een prachtig aangeklede
‘flower power’ legertruck onder de
startboog door, aangemoedigd door
de vertrouwde spreekstalmeester
Rinus van Itterzon. Gevolgd door een
bonte stoet van meer dan 200 dames
in meer dan 80 prachtige en unieke
auto’s op weg voor een mooie rally.
Er is een mooie route gereden over
landelijke weggetjes met vragen en

opdrachten onderweg. Rond de
middag is genoten van een lunch en
na een spel gedaan te hebben,
gingen de dames weer op weg door
het groene hart richting Aalsmeer
The Beach. De ontvangst was met
muziek van Kees Markman.
Prijsuitreiking
Rond 18.00 uur was de prijsuitreiking. Team 147 Danielle Schelvis en
Juliette Schelvis gingen er met de
eerste prijs van door, met totaal 214
punten. Op de tweede plaats is team
162, Marga Veldhuisen en Pauline
Bakker, geëindigd met 199 punten
en de derde prijs is gewonnen door
team 114, Sylvia van ’t Geloof en
Brigitta te Paske, met 193 punten.
Het was al met al een super

BN’er Tex de Wit onthult nieuwe
duofiets van stichting SAM
Aalsmeer – Tex de Wit, de BN’er die
in januari dit jaar het geweldige
bedrag 29.000 euro bij elkaar had
gespeeld voor Stichting SAM, was
zondagmiddag naar Aalsmeer
gekomen om de, van dat geld aangeschafte, duofiets in gebruik te
nemen. Bij de winkels rond het
Poldermeesterplein stond de flonkernieuwe duofiets afgedekt onder
de vlag van Stichting SAM en Tex
werd gevraagd deze te onthullen. Hij
vond het fantastisch dat de fiets zijn
naam, de ‘Tex de Wit duofiets’, heeft
gekregen. De aanwezige bestuursleden en vrijwilligers van Stichting
SAM, die voor deze gelegenheid naar
Oost waren gekomen, zagen Tex met
een van huis opgehaalde dame
samen een rondje fietsen. Niet alleen
de passagiere, maar ook Tex zelf

genoot zichtbaar. Hij vond het een
hele eer dat hij hiervoor uitgenodigd
was en prees de vrijwilligers voor het
geweldige ‘werk’ dat zij doen voor de
ouderen en mensen met een beperking. Niet alleen in Oost maar in heel
Aalsmeer en Kudelstaart. De coördinatoren Franka Vlaanderen (voor
Oost, Zuid en Hornmeer, telefoon:
06-33350147), en Trudie Plomp (voor
Kudelstaart en Centrum, telefoon:
06-26050242) hopen dat zij veel
aanvragen krijgen, zodat er volop
gebruik gemaakt gaat worden van de
duofietsen waarover Stichting SAM
nu beschikt.

ting SAM zaterdagmet een duofiets
op de braderie om met geïnteresseerden een proefritje te kunnen
maken en te laten zien hoe gemakkelijk het fietst. Dus schroom niet en
kom even langs in de Stichting SAM
kraam in de Zijdstraat tegenover
Bruna. Alvast meer informatie over
de activiteiten van de Stichting is te
vinden op https://stichtingsam.eu/

deze overwinning kwam hij op
gelijke hoogte met zijn vrouw
Floortje van Zanten, beiden wonnen
tot nu toe zes speelavonden bij de
Poel’s Eye. Jonny sloeg een dubbelslag, want met een zeer mooie
uitgooi van 146 tekende hij ook nog
eens voor de hoogste uitgooi van de
avond. Op de negende speelavond
viel ook de beslissing in de derde
periode. Omdat de top 3 allen evenveel punten verzamelden op deze
avond veranderde de stand uiteindelijk niet. Zodoende werden Daan
Broekhuizen en Martin Bax periode
kampioen. Volgende week vrijdag 13

Aalsmeer - Zaterdag om kwart over
acht in de ochtend werden 13.938
postduiven van de Afdeling Noord
Holland met een zwakke noordwestelijke wind gelost te Lennik, afstand
163 kilometer. Om 10.20.21 uur arriveerde bij Aad van Belzen de eerste
van zijn 26 deelnemende duiven.
Met een gemiddelde van 78 kilometer per uur won deze duif voor de
tweede maal de eerste prijs in de
competitie van PV de Telegraaf. In
afdeling 6 kring 4 met deelname van
2241 duiven werd de duif van Aad
vijfde.
Uitslag PV de Telegraaf, 353 deelnemende duiven, met de hoogst
geklasseerde duif per liefhebber; 1.
Aad van Belzen, 2. C. van Vliet, 3. W.
Wijfje; 4. D. Jachowski, 5. Van
Leeuwen/van Grieken, 10. J.A. van
Dijk, 16. P. van der Meijden, 26. J van
Ackooy, 35 Comb. Baas en Berg, 65. E.
Wiersma, 66. Th van der Wie en 70. A

mei is de volgende speelavond in de
Proosdijhal. De inschrijving sluit om
20.00 uur. Deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op
de www.poelseye.nl is nog meer
informatie te vinden.

van der Wie. In buurvereniging Strijd
en Vriendschap met deelname 383
duiven; 1. Jurjen Staats, tevens eerste
kring 5 en eerste afdeling 6 NoordHolland. 2. C. Buis Jr., 6. J.P. Konst, 8.
H.C. Kooring en 13. G.J. van Zelderen.
Vrijdag inkorven voor de vlucht
Quievrain.

Aad van Belzen met zijn winnende
duif.

Gebroeders Harte dammen
samen 100 jaar bij K&G
De Kwakel - Vrijdagavond werd als
afsluiting van het seizoen de jaarvergadering van damclub Kunst en
Genoegen gehouden. Deze werd
onderbroken door de heer Kruijswijk
van de KNDB die hulde wilde
brengen aan een uniek lustrum. Jos
en Kees Harte zijn ieder 50 jaar lid
van de dambond en van hun geliefde
clubje K&G. Naast warme woorden,
kregen zij een fraai ingelijste
oorkonde overhandigd namens de
dambond en werden van een ruiker
voorzien namens K&G. Samen
hebben Jos en Kees ieder een half
jaar van hun leven achter het
dambord gezeten en dat doen ze
nog met veel plezier. Hun onderlinge

resultaat werd geschat op 50
procent, vaak remise, maar als de een
won dan won de ander al snel de
andere partij. Mede door hun
inbreng is de club op de been
gebleven.
Tijdens de vergadering werd uitgesproken om minimaal het 100 jarig
bestaan van K&G te gaan halen. Na
de vergadering sloten ook de ega’s
van de dammers aan, samen met
nestor Leo Hoogervorst, 73 jaar lid,
stonden zij garant voor een gezellige
afsluiting van het seizoen. De
damschijven werden vervangen door
bingo balletjes en het bleef nog lang
onrustig in het clublokaal van ‘t Fort
De Kwakel.

Wielrenner Owen Geleijn op
dreef in Bretagne
Door Jacques de Jonge

Proefritje maken
Nu er weer een duofiets bij gekomen
is kan er nog meer gefietst worden
met inwoners. Daarom staat Stich-

Jonny Nijs slaat dubbelslag bij
dartclub Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was in de sporthal Proosdijhal de
negende speelavond van de dartclub
Poel’s Eye. John Guldemond en
Danny Zorn bereikten knap de halve
finale. Vooral Danny toverde een
uitstekende partij op het bord tegen
Daan Broekhuizen. Hoewel Jonny
Nijs er na de verloren finale van het
koppel toernooi nu alleen voor
stond, weerhield hem dit er niet van
om weer de finale te bereiken. Ook
Erik Jan bereikte de grote finale.
Hoewel Erik Jan in het verleden 13
keer de speelavond won ging Jonny
er met de overwinning vandoor. Met

Loten en pallets
In samenwerking met vrijwilligers
van de stichting www.helpoekraine.
org werden de hele dag loten
verkocht voor een spectaculaire
loterij, die bij terugkomst op het
zonnige terras bij de Beach werd
gehouden. In totaal waren er meer
dan 100 prijzen beschikbaar gesteld
door lokale ondernemers en sponsoren. Daarnaast werden de bezoekers tijdens de afsluitende borrel
gevraagd om een pallet te sponsoren
voor een bedrag van 150 euro wat
gelijk staat aan de transportkosten
voor het leveren van een pallet hulpgoederen in Oekraïne. In totaal zijn
er meer 1100 loten verkocht en 75
pallets gesponsord en hiermee is
totaal 14.000 euro bijeen gebracht
en dit bedrag is in z’n geheel
geschonken aan de stichting
helpoekraïne.org. Een fantastisch
resultaat! Rally Club Aalsmeer wil
alle sponsoren, deelnemers en vrijwilligers bedanken die mee hebben
geholpen om dit bedrag bij elkaar te
brengen en van deze ladies rally
2022 een groot succes te maken.

Eerste prijs voor duif van Aad
van Belzen bij PV de Telegraaf

Rijsenhout – Wielrenner Owen
Geleijn uit Rijsenhout is afgelopen
zondag als 28ste geëindigd in de
zevendaagse Tour de Bretagne.
Geleijn finishte elke dag tussen de
beteren in het 143 man sterke deelnemersveld. Twee keer sprintte hij
ook mee om de prijzen: telkens veertiende. In de eindstand moest het lid
van Jong Jumbo Visma vijf minuten
toegeven op winnaar Johan Le Bon.
Volgende week woensdag 11 mei
begint Owen aan de vierdaagse profronde van Hongarije.
Rentree Nils Eekhoff
Nils Eekhoff, plaatsgenoot van

Geleijn, is acht weken na zijn zware
val in Parijs-Nice teruggekeerd in het
peloton. Hersteld van een hersenschudding koerst de renner van
Team DSM tot en met zondag in de
zes ritten tellende Vierdaagse van
Duinkerke.
Hij rijdt er in dienst van teamgenoot
en sprinter Sam Welsford uit
Australië.
Twee keer op podium
Wielrenner John Tromp uit Aalsmeer
kon afgelopen weekeinde twee keer
het podium beklimmen bij de veteranen 60-plus: tweede in Amersfoort
en derde in Sloten, steeds na massasprints waarin nationaal kampioen
Ron Paffen de snelste was.

OUDERENSOOS 55+ IN DORPSHUIS ‘T PODIUM

Bloemen voor René, Jonny, Erik Jan en
Gilbert bij dartclub Poel’s Eye.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30 tot
16.30 uur een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis ‘t Podium. Klaverjassen
en jokeren staan op het programma en nieuwe kaarters zijn van harte
welkom. Op donderdag 28 april is het klaverjassen gewonnen door Huub
Bouwmeester met 5114 en 1 mars, op twee Rudolf Haussler met 5042
punten en de derde plaats was voor Tiny Buwalda met 4895 punten en 3
marsen. Bij het jokeren was de hoogste eer voor Riet Pothuizen met 72
punten. De volgende kaartmiddag is 5 mei. Voor inlichtingen kan Hans
van Schuilenburg, penningmeester, gebeld worden: 06-12699009.
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Voetbal: Metamorfose FCA (zat)
in tweede helft tegen DVVA
Door Jack van Muijden
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 30
april stond voor FC Aalsmeer
(zaterdag) de uitwedstrijd tegen
D.V.V.A. op het programma. De eerste
helft een tegenvallend Aalsmeer dat
zich liet ringeloren door D.V.V.A. Op
een oneffen grasmat (!) liet D.V.V.A.
zien dat de lange bal effectiever te
gebruiken is dan het spel via de grond
dat Aalsmeer probeerde te spelen en
wat vaak op niets uitliep. Een corner
in de tiende minuut bracht de vrijstaande Julian Laan koppend de 1-0
achter Nick van der Wiel. Aalsmeer
had in de dertiende minuut pech toen
Mike Dam koppend de paal raakte.
Het werd nog erger. In de vijftiende
minuut, toen een fout op het middenveld werd afgestraft door Denzel de
Lande: 2–0 voor D.V.V.A. Aalsmeer was
de weg even kwijt en had geen vat op
het fysieke spel van D.V.V.A. Het
middenveld van Aalsmeer liet zich in
de eerste helft afbluffen en het was
dat D.V.V.A. de kansen niet benutte,
anders was de score in de eerste helft
hoger geweest. Nu bleef het nog 2-0.
Trainer Ted Verdonkschot begon de
tweede helft met twee wissels:
achterin maakten Marten Baarse en
Burak Sitil plaats voor Arie de Vreugd
en Jordi van Gelderen. Vooral de lang
geblesseerde Arie de Vreugd bracht
rust achterin en bemoeide zich ook
regelmatig aanvallend voorin. Het
was een metamorfose in de tweede

helft die Aalsmeer liet zien. D.V.V.A.
moest terug naar de 16 meterlijn en
kon nog sporadisch een counter
plaatsen. De aansluitingstreffer kwam
in de 52ste minuut. Uit een voorzet
van Mike Dam (wat een karakter)
kopte Arie de Vreugd onhoudbaar in:
2-1. Voor het doel van D.V.V.A. speelde
zich soms bloedstollende taferelen af.
Maar het zat Aalsmeer niet mee in
deze fase van de wedstrijd. Voor meer
aanvallende pressie werden in de
65ste minuut Stefan de Bruin en
Thierry van der Kooye ingebracht
voor Diederick Hoogerwaard en Criss
Dias. Door het aanvallende spel van
Aalsmeer moest men wel letten op de
gevaarlijke counters van D.V.V.A. Maar
doelman Nick van der Wiel hield het
hoofd koel. Een knal vanaf 25 meter
van Daan Vaneman spatte op de lat
uiteen. Dan moet je mazzel hebben.
De 2-2 kwam in de 83ste minuut. Uit
een pass van Mark Ruessink knalde
Axel Wendt de bal onhoudbaar tegen
de touwen. Tot aan de laatste minuten
kreeg Aalsmeer nog kansen op de
overwinning, maar de 2-2 was gezien
over de 90 minuten de terechte
uitslag. Komende zaterdag 7 mei
speelt FC Aalsmeer (zat.) uit tegen
A.S.V. Arsenal uit Amsterdam.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Locatie:
IJsbaanpad 50, 1076 CV Amsterdam.
Overige uitslagen:
FCA zondag - Heemstede: 0-2
RKDES - Purmerend: 2-1

KORT
WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer na winst weer aan
kop in HandbalNL League
Aalsmeer - Het blijft spannend in de
top vier van de HandbalNL League.
Afgelopen zaterdag 30 april speelden
de heren 1 van Green Park Aalsmeer
tegen Bevo HC, de nummer drie in
de competitie. Aalsmeer begon
aanvallend, maar ook Bevo had het
vizier gelijk op scherp. De bezoekers
kregen een wedstrijd vol spektakel te
zien, die uiteindelijk met vijf punten
verschil gewonnen werd door Green
Park met 32-27 (rust 16-14).
Door deze winst staat de landskampioen weer op één met 8 punten,
maar Kras Volendam hijgt in de nek
van Aalsmeer. Het team wist na een
moeizame start toch de overhand te
krijgen, won van Limburg Lions met
29-26 en heeft nu eveneens 8
punten. Bevo HC volgt met 6 punten
en Limburg Lions staat op vier met 5
punten. Bij Aalsmeer maakten Vaidas
Trainavicius, Samir Benghanem en
Rob Jansen elk zes doelpunten. Tot
Man of the Match werd Kobe Serras
van Bevo HC gekroond, hij scoorde
liefst tien keer.

‘Kraker’ tegen Volendam
Aalsmeer wacht aanstaande zaterdag
7 mei de uitwedstrijd tegen Hurry-Up
(nummer 5) in Zwartemeer vanaf
20.00 uur. Op zaterdag 14 mei is
vervolgens de ‘kraker’ tussen de twee
koplopers: Landskampioen Aalsmeer
tegen Kras Volendam. De wedstrijd is
thuis in De Bloemhof aan de Hornweg
en begint om 19.15 uur. Uiteraard is
publiek welkom!

ZONDAG 8 MEI:
F.C.Aalsmeer
Spaarnwoude 1 - F.C.A. 1 14.00 u
HSV69. 2 - F.C.A. 3
12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES.1 - Ilpendam 1
14.00 u
RKDES. 2 – DSS 2
11.00 u
HBC 5 - RKDES.4
11.00 u
RKDES 023-1 – RKAVIC 023-212.00 u

Eredivisie heren
In de landelijke Eredivisie heren speelt
Green Park 2 aanstaande zondag 8
mei thuis in sporthal De Bloemhhof
tegen Feyenoord. De wedstrijd begint
om 13.15 uur en de ‘reseves’ van Aalsmeer kunnen wel aanmoediging
gebruiken.
Met nu 30 punten staat Green Park 2
op de vijfde plaats in de competitie
met ‘slechts’ 8 punten verschil op
nummer drie (BFC), maar wel met
liefst dertien en zeventien punten
verschil met de nummers twee en één,
Houten en Waalwijk.

Aalsmeer - De OVAK stapt weer
op de pedalen voor een dagfietstocht en wel op dinsdag 17
mei. Deze tocht, die te volgen is
via knooppunten, vertrekt
vanuit Partycentrum Keijzer,
Dorpsstraat 30 in Leimuiden. De
kosten voor deze dag bedragen
40 euro per persoon. Men wordt
om 10.00 uur verwacht op
bovengenoemd adres, waarna
een kopje koffie met iets lekkers
de routebeschrijving wordt
overhandigd. U heeft tot 16.30
uur de tijd, dus u hoeft zich niet
te haasten. Het traject is circa 41
kilometer lang. Onderweg is er
gelegenheid voor de lunch, die
u zelf moet betalen, of u neemt
brood mee en gebruikt de lunch
op een bankje. Als een ieder
terug is van de tocht kunt u,
voor eigen rekening, iets drinken
en gaan de deelnemers om
17.00 uur aan tafel voor het
diner. De dag eindigt om 19.30
uur. Deze dagtocht is alleen voor
OVAK-leden.

Eerste winst Patrick Haring in
hoofdklasse Sjoelclub
Beginnerscursus afgesloten bij
handboogvereniging Target
Kudelstaart – Afgelopen maandag
was de laatste avond van de beginnerscursus bij handboogvereniging
Target in Kudelstaart. Deze cursus
wordt, afhankelijk van het aantal
aanmeldingen, twee maal per jaar, in
het voor- en in het najaar, gegeven
aan mensen die lid willen worden bij
HBV Target. Voor de cursus in het
najaar kan men zich nog opgeven. Bij
HBV Target is het verplicht om, indien
je lid van de vereniging wilt worden,
de cursus te volgen. Tijdens de cursus
op zes maandagavonden van 19.00

tot 20.30 uur wordt de cursist onderricht en krijgt instructies. Dit is essentieel in de handboogsport, waar
veiligheid heel zwaar weegt.Opgeven
voor de beginnerscursus kan in het
jaar dat je de 12 jarige leeftijd bereikt
en uiteraard heeft men bij Target geen
bovengrens. Al met al resulteert dat in
een gemengd gezelschap tijdens de
twee clubavonden per week en er is
een speciale jeugdavond op
woensdag voor leden tot 21 jaar. Meer
informatie over handboogsport op de
site van Target: www.hbvtarget.nl

KOPPELKAARTEN BIJ BV HORNMEER

Aalsmeer - Jan Meijer was afgelopen vrijdag de absolute koploper tijdens
de kaartavond van BV Hornmeer. Met 5580 punten veroverde hij plaats
één en wist hij Tonny Favie die hem dicht op de hielen zat, voor te blijven.
Tonny eindigde op twee met 5338 punten en op drie is Corrie Feenstra
geëindigd met 5287 punten. De gewilde poedel was voor het aanstormend talent Marja van Schip met 3584 punten. Komende vrijdag 6 mei is
er weer koppelkaarten in het buurthuis aan de Dreef 1. Iedereen is van
harte welkom. Geen maat? Daar wordt voor gezorgd. Zaal open vanaf
19.00 uur. Aanvang koppelkaarten om 19.30 uur.

Aalsmeer - De allerlaatste competitieavond van het seizoen 2021-2022
is afgelopen donderdag 28 april
gehouden bij Sjoelclub Aalsmeer.
Het klassement in alle klassen was al
bepaald, maar toch waren er een
aantal opvallende zaken deze avond.
Patrick Haring, zijn eerste competitiewedstrijd dit seizoen wegens het
welbekende virus, behaalde de winst
in de Hoofdklasse met slechts 11
punten. Klassementsleider Tim van
Tiem, al zeker van de eindzege, was
afwezig. Albert Geleijn werd tweede
met 10 punten en Cock Tukker derde
met 8 punten. In de A-Klasse werd
het hoogste puntenaantal behaald
van de avond. Iko van Elburg
behaalde 28 punten, met koploper
Pia Mulder slechts 1 puntje minder
op een tweede plaats. Marja Springin’tVeld werd derde met 21 punten.
De B-Klasse werd dit keer gewonnen
door Mahjan Yari met 26 punten.
Conny Offerman werd tweede met
eveneens 26 punten. Anouschka
Ploeger, eindwinnaar in deze klasse,
werd derde met 19 punten. De
laatste avond werden er ook nog drie
persoonlijke records gegooid. Iko van
Elburg kwam tot 1372 punten,
Mahjan Yari 1083 punten en Conny
Offerman passeerde de 900-grens
met 917 punten. 148 Punten waren
er deze keer voor Patrick Haring (2x)
en Cock Tukker, Albert Geleijn, Karin
Dijkstra, Hans van Leeuwen en Petra

ZATERDAG 7 MEI:
F.C.Aalsmeer
Arsenal 1 - F.C.A. 1
14.30 u
W.V.H.E.D.W. 4 - F.C.A. 2
14.15 u
Argon 10 - F.C.A. 7
14.30 u
F.C.A. 9 - V.E.W. 3
14.30 u
FCA 35+1 - R.Sranang 35+1 14.30 u
DSOV. VR2 - F.C.A. VR3
11.00 u
FCA VR35+1 - Assend.t35+1 14.30 u
S.C.W.
Pancratius 1 - S.C.W. 1
15.00 u
S.C.W. 2 - Arsenal 5
11.00 u
S.C.W. 3 - Arsenal 7
14.30 u
V.E.W. 2 - S.C.W. 4
12.00 u
SCW45+1 – V. Nispen.45+1 14.30 u
Legm.vogels 023 - SCW 023 13.00u

Houweling ieder 1x.
Wijnand Springin’tVeld, de man van
de cijfertjes, kan de einduitslag gaan
berekenen en de prijzen worden
komende vrijdag 6 mei uitgereikt op
de slotavond van het seizoen in
Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart.
Deze avond staat ook bingosjoelen
op het programma, waarbij een
aantal mooie prijzen te winnen valt.
Er komen dit sjoelseizoen nog drie
belangrijke wedstrijden aan: 7 mei de
bekerfinale, 28 mei het NK Koppel en
18 juni het NK 20-2.
De eerste competitieavond van het
seizoen 2022-2023 is op donderdag 1
september om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. Kijk
voor uitslagen en meer informatie op
de website van de Sjoelclub: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

DAG-FIETSTOCHT VOOR
LEDEN OVAK

22E AAS GRAND PRIX
IN HET DORPSHUIS

Aalsmeer - Op zaterdag 14 mei
organiseert de Alternatieve Aalsmeerse Schaakclub voor de 22e
maal het AAS Grand Prix Toernooi in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het speeltempo bedraagt
15 minuten per persoon per
partij. Indeling geschiedt naar
grand-prix rating, schaak- of
stappendiploma’s. De zaal gaat
open om 12.30 uur, aanmelden
voor het toernooi kan vervolgens tot 12.45 uur. Het toernooi
start om 13.00 en eindigt om
16.45 uur met de prijsuitreiking.
Er wordt gespeeld in groepen
van acht deelnemers. Het
inschrijfgeld bedraagt 5 euro per
persoon. Inschrijven kan per
e-mail tot uiterlijk woensdag 11
mei via: grandprix@leisb.nl

