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 De leukste vaste 
banen in de regio!

De afgelopen twee dagen is hard 
gewerkt om de rotonde af te maken 
en vrijdagmiddag 7 mei was deze klus 
dan toch geklaard. Alleen voetgan-
gers moeten nog tijdelijk gebruik 
blijven maken van het fietspad, 
omdat het voetpad nog niet helemaal 
is afgerond. De komende weken 
werkt de aannemer nog aan de voet-
paden hier. En, er wordt nog hard 
gewerkt aan de vrijliggende busbaan 
op het hele tracé.

Kasteleinweg
De rotonde bij de Ophelialaan is niet 
het enige wat opengesteld is voor 
verkeer. Vanaf de Van Cleeffkade is het 
mogelijk om over de nieuwe Burge-
meester Kasteleinweg via de rotondes 
bij de Burgemeester Hoffscholteweg 
en de Ophelialaan door te rijden naar 
de 1e J.C. Mensinglaan om vervolgens 
via de fietsstraat op de Witteweg naar 
de Zwarteweg te rijden. Deze route is 
andersom, dus naar het Centrum, ook 
open voor autoverkeer (geweest). 

Want, wie maandag 10 mei de route 
over de nieuwe Burgemeester Kaste-
leinweg dacht te gaan rijden, stuitte 
op een rood-witte blokkade. De weg 
was niet voor niets afgesloten met 
hekken tussen het gedeelte Burge-
meester Hoffscholteweg en de Ophe-
lialaan. De hevige regenval zondag-
avond heeft het viaduct bij het 
Baanvak doen veranderen in kleine 
zwembaden op beide rijvakken. 
Gezien de grote hoeveelheid water 
werd besloten de weg voor de 
verkeersveiligheid tijdelijk weer even 
af te sluiten. Vermoedelijk is er een 
probleem met de pomp van het 
viaduct. De aannemer is samen met 
de gemeente in overleg om tot een 
oplossing te komen, zodat ook dit 
deel van de Burgemeester Kaste-
leinweg weer veilig is om overheen te 
rijden.

Wateroverlast
Volgens omwonenden is de water-
overlast overigens geen nieuw 

Een dag later, maar rotonde bij 
de Ophelialaan is open!

Burgemeester Kasteleinweg weer dicht wegens wateroverlast bij het viaduct.

Aalsmeer – Een dag later, maar het is alsnog gelukt om de rotonde bij de 
Ophelialaan op de Burgemeester Kasteleinweg voor het drukke moeder-
dagweekend te kunnen openen. 

probleem: “Er ligt al zeker twee jaar na 
een stevige regenbui een plas water 
aan de zijkanten”, aldus een reactie. 
Wellicht tijd voor een pomp met een 
krachtiger vermogen! Hoelang dit 
weggedeelte gesloten blijft is voor-
alsnog onbekend, hangt af van het 
weer (geen regen), maar meer hoe 
snel er maatregelen genomen 
worden.

Fietsroute
Fietsers ondervinden tijdens het ritje 
langs de Kasteleinweg ook nog enige 
hinder. Het fietspad tussen de Burge-
meester Hoffscholteweg en iets 
verder dan het viaduct is namelijk nog 
niet af. Deze werkzaamheden zijn 
inmiddels ook weer opgepakt en 
zullen naar verwachting in de loop 
van de week klaar zijn.

Rotondes
Voor de verdere aanleg van de 
rotondes bij de Dorpsstraat en de 
Aalsmeerderbrug is meer tijd nodig. 
Deze werkzaamheden duren tot en 
met eind mei. Verkeer wordt nog 
omgeleid. Via de Dorpsstraat en de 
Aalsmeerderdijk kan verkeer alleen 
door rechtsaf te slaan de Burge-
meester Kasteleinweg op. Nadat deze 
rotondes ook opengesteld kunnen 
worden, start de aannemer met het 
werk aan de zesde en laatste rotonde 
op de kruising bij de Van Cleeffkade 
en Oosteinderweg.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het 
Servicepunt van de provincie via 
0800-0200 600 (gratis) of per mail: 
hovasz@noord-holland.nl. Actuele 
informatie over de werkzaamheden is 
te vinden op HOVASZ.nl.

De rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg bij de Ophelialaan.

GEEN KRANT ONTVANGEN? 0251-674433
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KERKDIENSTEN
DO. 13 EN ZO. 16 MEI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Zoomdienst met 

Arno Post. Aanmelden: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Hemel-

vaartsdag 10u. Dienst met ds. 
J.A.C. Weij in Het Lichtbaken. 
Zondag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. J. Maliepaard.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Hemel-
vaartsdag 10u. Dienst met ds. 
Weij. Zondag 10u. Dienst met ds. 
P. Busstra uit Apeldoorn.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm via 
dgaalsmeer.nl. Collecte: Jeugd-
werk DGA.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.  

Hemelvaartsdag 10u. Dienst met 
dhr. J. Buchner. Zondag 10u. 
Dienst met Madelon Verwer.  
Online te volgen via http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Hemel-

vaartsdag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: Rogier 
Postma. Zondag 10u. Dienst met 
ds. G.H. de Ruiter. Organist: 
Cornelis Schaap. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Hemelvaartsdag10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Johan v/d Zwaard. Zondag om 
10u. Dienst met ds. M.J. Zand-
bergen. Organist: Hugo van der 
Meij. Aanmelden via www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Herman 
Boon. Info: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Viering o.l.v. 

 parochianen in Kloosterhof. 
Karmel kerk: Hemelvaartsdag 
9.30u. Eucharistieviering. 
Zondag 9.30u. Viering m.m.v. 
Cantores. Om 14u. Poolse dienst. 
Reserveren voor vieringen via 

 www.rkkerkaalsmeer.nl. 
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

Geen dienst. Online: YouTube 
OKKN vieringen.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Hemelvaartsdag 9.30u. Dienst 
met mw. N. Sikkel uit Badhoeve-
dorp. Zondag 10u. FF zingen 
dienst via www.kerkdienstge-
mist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Hemelvaartsdag 10u. Eredienst. 

Zondag 10u. Dienst met drs. mw. 
M.W. Gehrels uit Amsterdam. Te 
volgen via https://sow-kudel-
staart.nl. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Eucharistieviering 
met zang van kinderkoor. Maxi-
maal 30 kerkplaatsen. Vooraf 
reserveren via sjangeboortese-
cretariaat@live.nl of bel 0297-
324735.  Te volgen via 
livestream. Hemelvaartsdag kerk 
gesloten.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Vooralsnog geen 
bijeenkomsten.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Voorlopig 
geannuleerd.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Een aantal kerken houdt dien-
sten waarbij publiek aanwezig 
mag zijn. Vooraf aanmelden is 
wel een vereiste en er gelden 
diverse RIVM-regels, onder 
andere is het dragen van een 
mondkapje verplicht. Kijk voor 
meer info op de websites van de 
kerken.

Aalsmeer - Met op de achtergrond 
de Watertoren van Aalsmeer deze 
week de mooie, bloeiende tuin van 
de familie de Wijn. Ook in het land 
van Berghoef groeit en bloeit het. En 
het zijn niet alleen bollen die de tuin 
in het vroege voorjaar kleur geven. 
Het groen leeft op en diverse 
struiken staan al in bloei. De familie 
de Wijn wint hiermee de tweede 
voorjaarsgroenbon die Groei & Bloei 

beschikbaar stelt voor kleurige voor-
jaarstuinen. Ook uw/jouw tuin kan in 
aanmerking komen voor een 
groenbon. Trots op de tuin in haar 
voorjaarspracht? Maak een foto en 
stuur deze naar Groei & Bloei via 
info@aalsmeer.groei.nl en wie weet is 
een groenbon (en plaatsing in de 
Meerbode) de beloning. De 
groenbon naar de familie de Wijn is 
inmiddels onderweg. Gefeliciteerd!

Groenbon voor familie de Wijn

Aalsmeer - De Fairtrade week is in 
Aalsmeer in volle gang. Ter gelegen-
heid van deze week (van 8 tot en met 
16 mei) kunnen inwoners deelnemen 
aan een culinaire actie. Met een foto 
zijn restaurantbonnen te winnen. Te 
vergeven zijn een bon van 50 euro en 
een bon van 100 euro. Maak een foto 
van je favoriete restaurant, catering, 
café, snackbar, pizzeria of hotel in 
Aalsmeer of Kudelstaart en stuur 
deze in. Het kan met een Fairtrade 
product erbij, zoals koffie, thee, 
suiker, rijst, hagelslag, bananen 
chocola (let op het keurmerk) en 
voeg daarbij een hoopvolle bood-
schap voor de horeca van hoogstens 
vier regels. Het kan grappig zijn of 
mooi, je mag er zelf op staan of niet, 
het maakt niet uit. Stuur de foto voor 
20 mei naar: info@fairtradegemeen-

teaalsmeer.nl. De winnaars worden 
voor 23 mei bekend gemaakt. 
Kijk voor meer informatie over Fair-
trade op de website: www.fairtrade-
gemeenteaalsmeer.nl of bel naar: 
0297-321509.

Culinaire actie in Fairtrade week: 
Maak kans op een restaurantbon

Aalsmeer - Ondanks deze bijzondere 
tijd heeft de Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers ter 
gelegenheid van Moederdag  20 
trouwe spaarders van bloemenzegels 
verrast met een mooi boeket 
bloemen van één van de leden van 
de vereniging: Peter en Marian 
Stokman. “Juist in deze tijd moeten 
we aan elkaar denken en met een 

attentie de mensen om ons heen af 
en toe bedenken”, aldus de Bloemen-
zegelwinkeliers. Uit de reactie van de 
mensen die een boeket in ontvangst 
mochten nemen bleek dat deze actie 
zeer op prijs werd gesteld. Als u niet 
tot de prijswinnaars behoort, dan 
toch niet getreurd want in de loop 
van dit jaar staan nog meer acties 
gepland. Wie weet bent u dan wel 
één van de gelukkigen. U ziet dat 
bloemenzegels sparen steeds weer 
de moeite waard is.
Dit zijn de winnaars bij wie een 
prachtig Moederdagboeket is 
gebracht: N. van Gilst, familie Bles-
graaf, E. Prescher, G. Kooij, M. Janse, 
C. van Dillewijn, L. Welling, familie 
van de Duin, familie du Pau, familie 
van Baal, S. van Markus, M. Martijns, 
P. Jons, familie van As, J. Maarsen, K. 
Alblas, D. Jansma, W. Haars, familie 
Swier, allen uit Aalsmeer, en A. Berg-
hoef uit Kudelstaart.

Bloemenzegelwinkeliers reikt 
moederdagbloemetjes uit

Aalsmeer – Het schaapscheren op 
Boerenvreugd is normaal gesproken 
een evenement waar veel bezoekers 
op af komen maar in verband met de 
coronamaatregelen zijn de deuren 
van de Aalsmeerse kinderboerderij 
nog altijd gesloten voor publiek. 
Net als vorig jaar kon er ook dit jaar 
geen schaapscheerfeestje 
plaatsvinden.
Met als enige toeschouwers de 

boeren en boerinnen van Ons 
Tweede Thuis zijn donderdag 6 mei 
de schapen van hun wintervacht 
ontdaan. De grote schapen zijn 
geschoren met het elektrisch scheer-
apparaat. De kleine oussant is met de 
hand geknipt.
Het weer was goed, het scheren kon 
buiten bij een mager zonnetje plaats-
vinden. De Boerenvreugd-schapen 
zijn nu weer klaar voor de zomer!

Schapen Boerenvreugd weer 
klaar voor de zomer!
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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 burgerza-
ken 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.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AALSMEER

De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro per 
inwoner beschikbaar voor ontwikkelings-samen-
werking. De Stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA) mag dit geld namens de 
gemeente toekennen aan projecten. Particulie-
ren en instellingen in Aalsmeer kunnen bij OSA een aanvraag 
indienen om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. Meer 
informatie: www.osa-aalsmeer.nl.

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Mr. Jac. Takkade 15, 1432 CA, (Z21-034919), het vervangen 

van het dak van het gemaal/woning 
-  Uiterweg 36, 1431 AN, (Z21-034427), het plaatsen van een 

prefab kunststof zwembad achter in de tuin 
-  Cyclamenstraat 35, 1431 RZ, (Z21-034267), het vervangen 

van de oude kozijnen, ramen, deuren en gevelbeplating 
-  Gaffelstraat 23, 1433 SK, (Z21-034069), het plaatsen van 

een dakopbouw 
-  Hortensialaan 30, 1431 VC, (Z21-034009), het kappen van 

een boom 
-  Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z21-033374), het plaatsen 

van 2 parasols t.b.v. verruiming van het horecaterras van 
mei tot en met september 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z21-033374), het plaatsen 

van 2 parasols t.b.v. verruiming van het horecaterras van 
mei tot  en met september. Verzonden: 06 mei 2021

- Helling 19, 1431 BR (Z21-012288), het koppelen van 2 dak-
kapellen op het achterdakvlak van de bedrijfswoning. 

 Toelichting*: de omgevingsvergunning is ten onrechte 
ingetrokken. De omgevingsvergunning blijft in stand. 
Zie voor eerdere bekendmaking Gemeenteblad 2021 nr. 
114378. Verzonden: 10-05-2021

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE 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:
- Stommeerweg 127, 1431 EV, (Z21-020974), het uitbreiden 

van de woning op de begane grond en eerste verdieping 
d.m.v. een uitbouw. Verzonden: 07 mei 2021

-  Braziliëlaan 4 (kad. perceel nrs. G 9840, 9759 en 9842) in 
Aalsmeer, (Z21-009383), het bouwen van een nieuwe be-
drijfsruimte. Verzonden: 07 mei 2021

-  Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-019522), het aanleggen van 
een in- en uitrit. Verzonden: 04 mei 2021

 
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 ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Westeinderplassen (kad.perc. E 1836), (Z21-015560), het 

plaatsen van een tuinhuisje en bergkist op een recreatie-
eiland en het bouwen van een aanlegsteiger voor plezier-
vaartuigen. Verzonden: 04 mei 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
- Machineweg 197a, 1432 ES, (Z20-066997), het plaatsen 

van een dakopbouw op het hoofdgebouw. Verzonden: 07 
mei 2021

-  Oosteinderweg 215, 1432 AS, (Z21-019379), het plaatsen 
van 16 zonnepanelen op de schuur achter de woning. Ver-
zonden:  07 mei 2021

-  IJsvogelstraat 3, 1431 VR, (Z21-022518), het plaatsen van 
een uitbouw en dakopbouw aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 07 mei 2021

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 COVID19
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 tijde-
lijk 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
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl .

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 wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 bestuurs-
secretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde be-
stuursorgaan.

** 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 Hand-
having, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne 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 ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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.

 BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Vlinderweg 49, 1432 MZ, (Z21-030656), het vervangen van 

de huidige pui van de berging door een nieuwe pui 

MAATWERKVOORSCHRIFTEN OPGELEGD *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd. Door het op-
leggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag 
afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activi-
teiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hierom 
vraagt. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Legmeerdijk 313, 1431 GB, (OD-8939312), De maatwerk-

voorschriften zijn op verzoek opgelegd aan Coöperatie 
Royal FloraHolland U.A. en hebben betrekking op het 
aspect geluid. Verzonden: 04 mei 2021. Toelichting: Meer 
informatie over deze beschikking kunt u vinden op loket.
odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over 
deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met 
u opgenomen.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE:

t/m 20-05-21 Vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpol-
der - Oosteinderweg naast 519’ en een be-
sluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
(Z20-069090) met de bijbehorende stukken 

t/m 20-05-21 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘oosteinderweg 2020’ (z-2017/052407) met 
bijbehorende verbeelding, planregels en 
toelichting

t/m 04-06-21 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Dorpsstraat 
111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen 
van een omgevingsvergunning (aspect mili-
eu) voor het veranderen van de inrichting.

t/m 10-06-21 Ontwerp paraplubestemmingsplan Kamer-
verhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen 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 wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. 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

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, schuldhulpver-
lening 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 telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact 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 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 MEI

Op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en 14 mei 
is het raadhuis gesloten.

MAANDAG 24 MEI

Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) 
is het raadhuis gesloten.

Op www.afvalkalender.meerlanden.nl 
vindt u de gewijzigde inzameldagen.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Boskma J. 15-03-1989 06-05-2021
Miller B.M. 06-09-1978 06-05-2021
Verhoeven M.H.G. 08-12-1984 06-05-2021

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 burgerza-
ken 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. 
Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
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AGENDA

14 EN 15 MEI:
*  Museumwinkel Flower Art 

Museum vrijdag- en zaterdag-
middag open. Reserveren: www.
flowerartmuseum.nl/reserveer. 
Kudelstaartseweg 1.

ZATERDAG 15 MEI:
* Klaverjassen bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 14u. Zaal open: 13.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerns, 
(kinder)gitaren, 

kabels, 
accessoires 

EN NIEUW: 
Marshall 

versterkers

Hoofddorp - Op vrijdag 15 mei staat 
de livestream van poppodium 

Duycker in Hoofddorp van half vier ‘s 
middags tot tien uur ’s avonds geheel 

Duycker zet zaal en streaming 
in voor lokaal dj-talent

Aalsmeer – Van 5 tot en met 11 
september mag de jaarlijkse Feest-
week weer gehouden worden. Het 
bestuur heeft van de gemeente groen 
licht gekregen om de organisatie 
hiervan op te pakken. Afgelopen 
woensdag 5 mei ging de voorverkoop 
van de passe-partouts voor donderdag 
tot en met zaterdag van start. Het 
werd al snel duidelijk dat Aalsmeer zin 
heeft in een feestje. Binnen een kwar-
tier waren alle passe-partouts 
vergeven en verscheen uitverkocht op 
de beeldschermen. Op het drukste 
moment stonden meer dan 1.600 
mensen in de online wachtrij. Wie net 
te laat was, kreeg vrijdag 7 mei een 
tweede kans. Om tien uur in de 
ochtend werd de ‘lijn’ geopend voor de 
verkoop van losse kaarten en ook hier-

voor was de animo bijzonder groot. Na 
enkele uren werd bekend gemaakt dat 
zowel donderdag als vrijdag en 
zaterdag volledig waren uitverkocht.

Woensdag nog kaarten
Voor de feestavond op woensdag 
zijn nog wel kaarten beschikbaar, 
maar ook de verkoop hiervan gaat 
hard. Aangeraden wordt om niet te 
lang te wachten met het aanschaffen 
van een toegangsbewijs. Dit kan via 
www.feestweek.nl/kaarten. Er vindt 
dit jaar geen verkoop van kaarten bij 
de tent plaats. Nou is de Feestweek 
in september altijd al populair, maar 
deze run op passe-partouts en 
kaartjes is opmerkelijk en best uniek: 
Er is nog geen één artiest bekend 
gemaakt!

Kaarten voor populaire Feestweek- 
avonden heel snel uitverkocht

Fresh Catch met lokale dj-talenten. Foto: Paul Stodart

Aalsmeer - Het Flower Art Museum 
is gevestigd in de voormalige pomp-
kelder tegenover de Watertoren, aan 
de Kudelstaartseweg 1. 
Op dit moment is het museum 
gesloten vanwege de lockdown, 
maar wie snakt naar cultuur nodigt 
het museum uit om op vrijdag- of 
zaterdagmiddag gratis een bezoek te 
brengen aan de kunstwinkel van het 
museum waarbij een impressie 
wordt gegeven van de huidige 
tentoonstellingen. Reserveren is wel 
een vereiste en dit kan via www.

flowerartmuseum.nl/reserveer. 
Langs fietsen of wandelen is overi-
gens ook de moeite waard: De tuin 
op de pompkelder is schitterend en 
wordt steeds mooier. Vrijwilligers zijn 
hard aan het werk om het ‘dak’ en het 
terrein een nog groenere en kunst-
zinnigere aankleding te geven. 
En kijk vooral ook even verder naar 
beneden en bewonder de twintig 
meter lange Wall of Flowers, 
bestaande uit meer dan 34.000 
afbeeldingen en gemaakt door Alex 
Prooper.

Kunstwinkel Flower Art Museum  
in weekend open op afspraak

Aalsmeer - De Popprijs van Amstel-
land is een initiatief van Poppodia 

P60 uit Amstelveen en N201 uit Aals-
meer en heeft dit jaar online plaats-

Aalsmeerse ‘Laat Maar’ in finale 
Popprijs van Amstelland

Marit en Sabine brengen als kleinkunst duo muziek over het dagelijkse leven, 

inclusief de genante gebeurtenissen. Het streven van deze muzikale meiden is om in 

de toekomst de theaters plat te spelen. In januari 2020 trad het duo op in cultureel 

café Bacchus tijdens de akoestische avonden. 

gevonden. De Popprijs biedt bands 
en acts uit de omgeving Amstelland 
en Meerlanden de kans om hun 
talenten te ontwikkelen. De deelne-
mers maken hierbij kans op een 
prachtig prijzenpakket en - natuurlijk 
- de eeuwige roem. Een tiental bands 
en acts had zich opgegeven voor de 
Popprijs en vervolgens mocht 
publiek haar voorkeur geven. Tot 
begin mei kon gestemd worden en 
dit werd massaal gedaan. Meer dan 
2.000 mensen brachten een stem uit 
en ook de jury maakte een keuze 
voor favoriete acts. De vier finalisten 
zijn nu bekend. En dit zijn: Laat Maar, 
(muzikaal kleinkunstduo Marit 
Enthoven en Sabine van der Gragt 
uit Aalsmeer), Boxin’ The Vox 
(folkduo David Plasmeijer en Anne-
Lotte Paymans uit De Kwakel), 
Sixty-P (band ontstaan in P60 en 
bestaat uit Amstelveense studenten) 
en Floodlines (poppunk emo band). 
De finale vindt plaats op zaterdag 
22 mei en is te volgen via 
www.p60.nl/popprijs.

in het teken van lokaal dj-talent. In 
de middag komt jong talent aan bod 
bij ‘Fresh Catch’ en in de avond is het 
podium voor de volwassenen van 
‘The Deep Club’. In gewone tijden 
valt het podium regelmatig terug op 
lokale dj’s. Je kan denken aan voor-
programma’s, café- en clubavonden 
maar ook rollerdisco’s en after-
party’s. “Na een stilte van bijna 1,5 
jaar is het hoog tijd om de grote zaal 
weer even aan hen uit te lenen en 
om te toveren tot club”, zegt 
programmeur Kay Koopmans. 
In de club van Fresh Catch mixen de 
jonge talenten Virato, Joxion, Maxi-
maal en nog veel meer anderen de 
lekkerste hitjes aan elkaar. The Deep 
Club bevat deep house, lounge en nu 
disco van DJ Lbert, Nova Caza en 
Frank Rush. 
Meer informatie en de link naar beide 
livestreams is te vinden op www.
duycker.nl

Regio - Vanaf nu kunnen basisscholen 
zich inschrijven voor een gratis 
bloembollenpakket van Bulbs4Kids. 
Bulbs4Kids is een internationale 
campagne voor basisschoolkinderen 
om kinderen op een interactieve en 
spannende manier kennis te laten 
maken met bloembollen. Er zijn in 
totaal 2.250 pakketten beschikbaar, 
waarvan 450 voor Nederlandse 
basisscholen.

Groen is gezond
Steeds meer onderzoeken bevestigen 
de positieve invloed van natuur op de 
gezondheid. Spelen in en met een 
natuurlijke omgeving draagt bij aan 
een evenwichtige en gezonde 
ontwikkeling van kinderen. Het maakt 

kinderen creatiever, slimmer én fitter. 
Alleen is de afstand tussen mens en 
natuur door de verstedelijking nog 
nooit zo groot geweest als nu. Voor 
Bulbs4Kids is dit de reden om 2.250 
gratis Bulbs4Kids-pakketten aan te 
bieden aan basisscholen in Neder-
land, Duitsland, Engeland, Canada, 
Frankrijk en Zweden, zodat kinderen 
samen met hun klasgenoten bloem-
bollen kunnen ontdekken.

Foto- en videowedstrijd
Met het Bulbs4Kids-bloembollen-
pakket maakt de klas kennis met 
bloembollen. Het pakket heeft alle 
ingrediënten om op een educatieve 
manier kinderen te laten zien en 
ervaren hoe bloembollen uitgroeien 
tot kleurrijke bloemen. In het pakket 
zitten verschillende soorten bloem-
bollen, schepjes, plantenstekers, 
werkboekjes en een lesondersteuning 
voor de docent. Aan Bulbs4Kids is ook 
een leuke foto- en videowedstrijd 
verbonden. Dat maakt het planten 
van de bollen nóg spannender! De 
hoofdprijs is de Gouden Bloembol 
2022.

Inschrijven 
Deelnemen aan Bulbs4Kids is 

Gratis bloembollenpakketten 
voor basisscholen

eenvoudig. Meesters en juffen 
schrijven hun klas in op bulbs4kids.
com voor een gratis bloembollen-
pakket. Zij krijgen hier een bevesti-
ging van en ontvangen in het najaar, 
als het plantseizoen begint, het 
Bulbs4Kids-bloembollenpakket. 
Let wel op, want aan deelname zijn 
voorwaarden verbonden: de bloem-
bollenpakketten zijn geschikt voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar (groep 3 tot 
en met 8), de bloembollenpakketten 
worden alleen weggegeven aan 
basisscholen in Nederland, er wordt 1 
pakket per basisschool weggegeven 
en op is op. iBulb is de promotieorga-
nisatie van Royal Anthos. Het doel is 
om via wereldwijde PR en adverten-
tiecampagnes het gebruik van bloem-
bollen, bolbloemen en bol-op-pot 
internationaal te stimuleren. Het is 
het 8e jaar op rij dat iBulb deze 
campagne mogelijk maakt voor 
basisscholen.

Kudelstaart - Elk jaar zetten ruim 
55.000 vrijwilligers zich in tijdens de 
landelijke collecteweek van de 
Brandwonden Stichting. In 2021 is de 
collecteweek van 10 tot en met 16 
oktober. Als collectant van de Neder-
landse Brandwonden Stichting maak 
je hét verschil voor brandwonden-
slachtoffers. In 2020 haalden alle 
collectevrijwilligers bij elkaar maar 
liefst bijna 1,4 miljoen euro op! Dit 
fantastische bedrag wordt besteed 

aan wetenschappelijk onderzoek, 
lotgenotencontact, preventie en de  
brandwondenzorg. De collecte is een 
onmisbare bron van inkomsten voor 
de Nederlandse Brandwonden Stich-
ting. In de gemeente Aalsmeer is de 
Stichting dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die zich willen 
inzetten in Kudelstaart. Neem voor 
aanmelding of meer informatie 
contact op met Els Verlaan per mail: 
Verlaan.els@gmail.com

Brandwonden Stichting zoekt 
collectanten in Kudelstaart





Aalsmeer – Door de coronamaatre-
gelen was de laatste live uitzending 
van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’ op 14 december 2020. In de 
307e uitzending was Cynthia Frank-
voort te gast, waarna helaas het 
coronavirus ervoor zorgde dat er 
maar liefst 21 herhalingen uitge-
zonden moesten worden. Maandag 
17 mei is het dan eindelijk zover dat 
de programmamakers weer een live 
gast in de studio kunnen ontvangen. 
Helaas nog wel met slechts één 
presentator. Elbert Huijts en tech-
nicus Edgar van Hazendonk 
ontvangen één van de twee Brein-
meisjes die op 14 december werden 
gevraagd door Cynthia Frankvoort. 
“Jamie Lopez en Joyce Overvliet 
maken naast hun werk binnen de 
zorg onder de naam Breinmeisjes 
mentale problemen bespreekbaar op 
Instragram en geven begrijpelijke 
uitleg”, vertelde de zorgmedewerk-
ster. “Tijdens corona werken veel 
mensen thuis en zijn dan sneller 
afgeleid en minder geconcentreerd”, 
legde Cynthia uit. Zij vraagt zich af of 
zij tips hebben om de afleiding uit te 
schakelen of de concentratie vast te 
houden. Dit en meer hoor je 
aanstaande maandag vanaf 19.00 
uur. Mocht je zelf een vraag hebben 
voor de Breinmeisjes, stuur deze dan 
naar studio@radioaalsmeer.nl.

Nieuwe ‘DownTown Radio’ 
Zaterdag 15 mei om 13.00 uur is het 
maandelijkse ‘DownTown Radio’ er 
weer met aandacht voor Stichting 
Special Needs Taekwondo. Eigenaar 
David Chung gaat met Dennis en Ilse 
in gesprek over hoe het nu gaat, zijn 
toekomstplannen en dat hij dat hij 
kans maakt om club van het jaar te 
worden. Ook wordt er contact gelegd 

met Kim Maarse van de Jij & Ik winkel 
en komt er hoogstwaarschijnlijk nog 
een speciale gast naar de studio. 

Wethouder Van Rijn bij ‘RAP’
Op woensdag 19 mei ontvangt Sem 
van Hest wethouder Robert van Rijn 
in het politieke programma van 
Radio Aalsmeer ‘RAP’. De afgelopen 
tijd zijn er voldoende gebeurtenissen 
voorgevallen die het bespreken 
waard zijn, zoals de perikelen rond 
Fort Kudelstaart, infrastructuur, 
Waterfront, wonen, etc  Heb je 
vragen voor de wethouder? Mail dan 
naar sem@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending: 0297-325858.

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Op televisie brengt 
Radio Aalsmeer en leuke mix van 
lokaal nieuws. Te bekijken via kanaal 
12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/
tv. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter en Facebook.
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Aalsmeer – Twee weken nu staat de 
toren van de Dorpskerk in de Kanaal-
straat in de steigers. De komende 
weken wordt metselwerk verricht en 
gaat het grote ronde raam opge-
knapt worden. De kerk van de 
Hervormde Gemeente is in 1549 in 
gebruik genomen en staat sinds 
1973 op de lijst van rijksmonu-
menten. Er hebben al uiteenlopende 
restauraties aan de Dorpskerk plaats-
gevonden. In 1977 is het interieur 
vernieuwd, het bijzondere Knip-
scheer orgel in 2008, en in 2011 is 
aan de buitenkant een grootse 
restauratie uitgevoerd. Nu is de toren 
aan de beurt en voor deze herstel-
werkzaamheden is afgelopen vrijdag 
7 mei de windvaan met een kraan 

van de kerk gehaald. Het is van 
oudsher gebruikelijk op een kerk-
toren een kruis of bol te plaatsen. 
Ook prijkt op veel kerken een haan. 
De haan is een teken van een nieuw 
begin. Een haan kraait als de zon 
opkomt, bij het begin van de dag. Er 
zijn tevens kerken die een bijzondere 
‘top’ hebben. Zo heeft de Martini-
toren in Groningen een paard als 
windvaan, de Kloosterkerk in Assen 
een bezuinblazende engel en de 
Jacobikerk in Utrecht een 
jacobsschelp.

Bijzondere windvaan
De Dorpskerk van Aalsmeer heeft 
eveneens een bijzondere windvaan. 
Geen haan, kruis of bol, maar een 

Opknapbeurt voor ‘Leeuw met 
aal’ op de Dorpskerk

Windvaan van Dorpskerk verwijderd voor onderhoud. Foto’s: www.kicksfotos.nl

leeuw met een aal in de voorpoten. 
Sinds eind van de 18e eeuw het 
dorpswapen van Aalsmeer. De leeuw 
gaat opgeknapt worden en krijgt 
onder andere een nieuw laagje blad-
goud. Ook de ophanging gaat 
vernieuwd worden en dit is hard 
nodig zo bleek. Bij het verwijderen 
brokkelde er stukjes af. 
De windvaan zat overigens nog wel 
heel goed vast, er was behoorlijk veel 
kracht nodig om de leeuw uit de top 
te verwijderen.

Communicatie en geld
De reden dat de Dorpskerk het 
wapen van de gemeente als wind-
vaan heeft gekregen, heeft met 
communicatie en geld te maken: 
Rond 1850 was de toren van de kerk 
min of meer ingestort. De gemeente 
wilde absoluut een nieuwe. De toren 
werd namelijk gebruikt om te 
communiceren tussen steden met 
ook een toren. Zo gingen berichten 
van toren naar toren. Van hier naar 
Brussel duurde dat ongeveer zes uur. 
Het kerkbestuur liet de gemeente de 
toren herbouwen en hiermee werd 
de gemeente eigenaar van de toren. 
Het kerkbestuur vond dit prima, was 
goedkoop. De gemeente plaatste na 
het herbouwen van de toren haar 
eigen gemeentewapen als windvaan 
op de top. Vandaar de leeuw met aal 
en geen haan, kruis of bol. (Met dank 
aan Jan van Veen).

Aalsmeer – Het is nog niet bekend of 
de jaarlijkse Gedichtentuin - een acti-
viteit van Podiumkunsten & Litera-
tuur (KCA) - met of zonder beper-
kingen plaatsvindt, maar dát deze 
plaatsvindt is zeker. Poëzie minnend 
publiek kan ook deze keer weer 
genieten van het beste aanbod 
gedichten tijdens de eerste drie 
weekeinden van september. De 
Gedichtentuin is dan te bezoeken op 
het Boomkwekerskerkhof, naast de 
katholieke kerk aan de Stom-
meerweg. ‘Verlangen’ is het thema en 

de organisatie denkt dat dit een 
breed gedragen onderwerp is. Wil je 
meedoen? Dichters kunnen hun 
poëtische pennenvrucht insturen tot 
en met 18 juli. Houd maximaal 14 
regels aan, exclusief titel en onderte-
kening. Gebruik het e-mailadres 
Haremakerjcp@hetnet.nl. 
Een jury beoordeelt alle inzendingen 
en de mooiste gedichten worden 
geplastificeerd en zijn tijdens de 
eerste weekeinden in september op 
het Boomkwekerskerkhof te 
bewonderen.

‘Verlangen’ thema Gedichtentuin

‘Door de Mangel’ maandag weer 
live op Radio Aalsmeer

Wethouder Robert van Rijn op 19 mei 

te gast bij ‘Radio Aalsmeer Politiek’

Aalsmeer – Maandag 10 mei 
omstreeks half zeven in de avond is er 
brand uitgebroken op het dak van een 
bedrijfspand op het terrein van Royal 
Flora Holland. Het vuur is vermoedelijk 

ontstaan bij werkzaamheden aan het 
dak. De opgeroepen brandweer had 
de situatie spoedig onder controle. De 
brand was snel geblust  waardoor de 
schade beperkt is gebleven. 

Brandje op dak snel geblust

Foto: VTF - Laurens Niezen

Uithoorn – Op zaterdag 15 mei orga-
niseert Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter van 12.00 tot 13.30 

uur een inloopmoment voor 
roeijeugd. Je kunt deze dag zelf 
ervaren hoe leuk roeien bij Michiel 

Inloopmoment voor roeijeugd 
bij Michiel de Ruyter

de Ruyter is! Ben je tussen de 10 en 
18 jaar oud? Dan ben je welkom op 
deze gratis proefles. Leden van 
Michiel de Ruyter laten de vloot zien, 
waar men erg trots op is, want de 
boten zijn in een uitstekende 
conditie. URKV Michiel de Ruyter in 
Uithoorn is een gezellige vereniging 
waar je in een mooie omgeving op 
de Amstel kunnen roeien. Midden in 
de natuur, met uitzicht op weilanden 
en koeien kun je hier ’s zomers alleen 
of in boten met meer roeiers varen 
over de Amstel en de Kromme Mijd-
recht. Tijdens de inloop wordt roeien 
in smalle eenpersoonsboten geleerd, 
maar ook in meer persoonsboten, 
waarbij samenwerken erg belangrijk 
is. 
Voor vragen en aanmelden: 
jc@mdr.nu of bezoek de website: 
www.mdr.nu. Adres: Amsteldijk Zuid 
253 in Uithoorn.
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Aalsmeer - Van 7 tot en met 20 april 
kon er gestemd worden op de vijf 
overgebleven namen voor het 
nieuwe park langs de Machineweg. 
De naam met de meeste stemmen is 
geworden: Jac. Stammespark, 
vernoemd naar een bekende, 
geliefde en te vroeg overleden 
jeugdtrainer van handbalvereniging 
Aalsmeer. “Het bleef tot het eind 
spannend”, zegt wethouder Robert 
van Rijn. “Er is massaal gestemd, dit 
geeft aan dat veel inwoners zich 
betrokken voelen bij de naam van 
het park. Na een check door onze 
websitebouwer is uiteindelijk de 
naam ‘Jac. Stammespark’ als winnaar 
uit de bus gekomen. Deze naam 
wordt voorgedragen aan het college 
als o�ciële naam van het nieuw aan 
te leggen park.”

Geldigheid stemmen
Omdat er twijfels waren of alle 
stemmen (ruim 2.000) met een 
bestaand account uitgevoerd waren 
heeft de bouwer van de participatie 
website participatie.aalsmeer.nl een 
check hierop gedaan en de niet 
bestaande accounts eruit ge�lterd. 
Ook na deze aanpassing bleek dat de 
naam Jac. Stammespark de meeste 
geldige stemmen heeft gekregen.

Vijf namen
In de eerste fase hebben ruim 80 
inwoners een voorstel voor een 
naam gedaan. Hieruit heeft de jury 
bestaande uit wethouder Robert van 
Rijn, directeur Green Park Aalsmeer, 
Dick van Harst en Ruud Tol van de 
straatnaamcommissie er vijf gekozen. 

Deze laatste vijf namen kregen de 
volgende stemmen: Wiebe Koopstra-
park (laatste die het gemaal 
bediende): 822, Jac. Stammespark: 
1011, Bloemhofpark: 52, Zwanen-
bloempark: 39, en als laatste Machi-
nepark met 15 stemmen. 

Mister handbal
De naam Machinepark was de minst 
populaire uit de keuze tussen de vijf. 
Begrijpelijk aldus een inwoner in een 
reactie: “Machinepark vond ik een 
vreemde naam, alsof het vol staat 
met machines, zoals een wagenpark 
vol staat met auto’s.” Dat het geen 
Wiebe Koopstrapark is geworden, 
vindt een aantal inwoners jammer. 
“Wiebe Koopstra was relevanter 
geweest, maar ach, hier op de Machi-
neweg blijven we het gewoon de dijk 
noemen.” En: “Zijn gemaal kijkt zo op 
het park uit.” Vooral handballiefheb-
bers zijn trots dat ‘hun’ Jac Stammes 
gewonnen heeft: “Een prima naam. 
Dorpshelden een beetje eren is niet 
verkeerd.” En menigeen is het hier 
mee eens: “Mooi eerbetoon voor 
mister handbal.” Voorzitter Mike van 
der Laarse van Greenpark Aalsmeer 
laat in een reactie weten ‘supertrots’ 
te zijn. En begrijpelijk. Jacques 
Stammes heeft handbal in Aalsmeer 
op de kaart gezet en naar een hoger 
en professioneler niveau gebracht. 
Het jaarlijkse handbaltoernooi voor 
de jeugd uit Aalsmeer en omgeving 
draagt als eerbetoon al zijn naam. 
De bedenker van de gewonnen 
naam (Micha Hoogewoud) gaat 
uitgenodigd worden tijdens de 
opening van het park. Binnenkort 

start de gemeente met de aanleg van 
het park. Naast De Bloemhof komt 
het startpunt voor een �tness 
parcours en wandelpad door de 
groene bu�er richting het Zwanen-
water met allerlei trim- en �tnesstoe-
stellen. Langs het wandelpad en bij 
het water komen bankjes en bij het 
water wordt een steiger aangelegd. 
Verder komen er op verzoek van de 
omwonenden bloeiende planten. Ter 
hoogte van het historische ketelhuis 
is reeds een nieuwe brug gemaakt 
vanaf de Machineweg om de toegan-
kelijkheid van het park te vergroten.

Metamorfose
Naast de aanleg van het nieuwe park 
krijgt de buitenruimte van De 
Bloemhof een ware metamorfose.  
De rommelige, betonnen parkeer-
plaats verandert straks in sport-
velden, waaronder een multiveld, 
twee beachhandbalvelden en een 
jeu-de-boulesbaan, die vrij toegan-
kelijk zijn. De entree voor de auto’s 
wordt verplaatst naar de Braziliëlaan 
(toegang Hornweg alleen voor �et-
sers) en een deel van de parkeer-
plaatsen krijgt een ‘groenere’ verhar-
ding. Dit heeft een vriendelijkere 
uitstraling en zorgt ervoor dat het 
regenwater vertraagd wordt afge-
voerd. Het ‘krachthonk’ en de kleed-
kamers van de handbalvereniging 
worden verplaatst. Het is de bedoe-
ling dat straks iedereen gebruik kan 
maken van de �tness in het kracht-
honk. Verder krijgen jongeren een 
nieuwe hangplek (JOP) en komt er 
een ontmoetingspek voor ouderen 
bij de sportkantine. 

Naam park langs Machineweg 
wordt Jac. Stammespark

Schiphol - Het groot onderhoud aan 
de Polderbaan is bijna afgerond. 
Vanaf aanstaande zaterdag 15 mei 
kan de baan weer bij goed zicht 
worden ingezet voor startende vlieg-
tuigen richting het noorden. Tot 15 
mei wordt nog gewerkt aan de 
verlichting van taxibaan Victor rich-
ting de Polderbaan en er zijn meet-
vluchten  vanwege het nieuwe 
landingssysteem. De Polderbaan is 
dan ook de eerste periode beperkt 
inzetbaar. Het vliegverkeer maakt 
zolang gebruik van de Kaagbaan, 
Zwanenburgbaan en 
Buitenveldertbaan.

Inzet Zwanenburgbaan
Wanneer de wind waait uit noorde-
lijke richtingen, zal tot en met 14 mei 
het vliegverkeer vertrekken vanaf de 
Zwanenburgbaan. Bij wind uit zuide-
lijke richtingen zijn vliegtuigen die 
Schiphol vanuit noordelijke richting 
naderen ook aangewezen op de 
Zwanenburgbaan voor landingen. 
Wanneer de omstandigheden 
daarom vragen, kan ook bij zuiden-
wind de Buitenveldertbaan worden 
ingezet voor landingen.

Zwanenburgbaan in onderhoud
Van maandag 31 mei tot en met 
maandag 21 juni is vervolgens de 

Zwanenburgbaan in onderhoud. 
Tegelijkertijd zijn er werkzaamheden 
aan de taxibanen Zulu, Alfa en Bravo 
aan de westkant van de baan. Het 
vliegverkeer zal in deze onderhouds-
periode meer gebruik maken van de 
Kaagbaan en de Buitenveldertbaan 
voor zowel starten als landen. Tijdens 
het onderhoud van de Zwanenburg-
baan worden herstellende werk-
zaamheden uitgevoerd aan het 
asfalt. Ook krijgen de markeringen 
op de baan een opknapbeurt en 
wordt waar nodig de verlichting 
vervangen. Daarnaast wordt de 
hemelwaterafvoer doorgespoeld en 
worden kleine reparaties uitgevoerd. 
Tevens is er groenonderhoud 
rondom de Zwanenburgbaan.

Taxibanen ophogen
In de onderhoudsperiode worden 
taxibanen Zulu, Alfa en Bravo opge-
hoogd om ze aan te laten sluiten op 
de nieuwe taxibaan van het nieuw 
viaduct over de A4. Hierdoor kan het 
vliegverkeer geen gebruik maken 
van deze taxibanen.

Bewonersaanspreekpunt 
Kijk voor meer informatie of vragen 
over het vliegverkeer en/of de werk-
zaamheden aan de banen op 
bezoekbas.nl.

Polderbaan van Schiphol vanaf 
zaterdag weer in gebruik

Aalsmeer - Op woensdag 21 april 
hebben Nora en Carolien, lid van 
Sportvereniging Omnia 2000, het 
Nijntje Beweegdiploma 1 gekregen 
uit handen van juf Tamara. Zij zijn de 

eerste twee  kinderen in Aalsmeer die 
het Nijntje Beweegdiploma hebben 
ontvangen. En hopelijk niet de laatste. 
Want het Nijntje Beweegdiploma is er 
voor alle kinderen van 2 tot en met 6 

Eerste Nijntje Beweegdiploma’s 
uitgereikt aan Nora en Carolien

jaar. Het programma is zorgvuldig 
samengesteld door de KNGU en 
wordt alleen gegeven door speciaal 
opgeleide trainers. 
Carolien en Nora hebben het Nijntje 
Beweegprogramma gevolgd bij SV 
Omnia 2000. Eerst gewoon in de 
gymzaal, maar toen dat niet meer kon 
zijn de lessen verplaatst naar buiten. 
Zij hebben het afgelopen jaar via 
leuke oefeningen en spelletjes tijdens 
de gymles de basisvormen van 
bewegen geleerd. Zoals huppelen, 
klauteren, springen, vangen, balan-
ceren en onder andere gooien. Met 
als resultaat een diploma. Omnia feli-
citeert Carolien en Nora met het 
diploma en wensen de meisjes nog 
veel beweegplezier. En wie weet: op 
naar het Beweegdiploma 2. Interesse 
gekregen in Nijntje Beweegdiploma 
voor uw kind? Kijk op de website: 
www.svomnia.nl bij Gymnastiek en 
Turnen en vraag een proe�es aan via 
het registratieformulier.

Aanpassing openingstijden van 
politiebureau en -steunpunt
Aalsmeer/Uithoorn - De politie gaat de openingstijden van de publieks-
balies van zowel bureau Uithoorn als het politieloket Aalsmeer wijzigen. 
Per 22 mei 2021 gelden aangepaste openingstijden voor bezoekers. 
Hiermee komt de noodzakelijke personeelscapaciteit vrij om de basispoli-
tiezorg en de inzet van wijkagenten op niveau te houden. De politie heeft 
bij het nemen van de maatregel gekeken waar de capaciteit van mensen 
het meest e�ectief is en waar de maatregelen het minste impact heeft 
voor bewoners. In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is al langer 
sprake van een sterke terugloop van het aantal bezoekers. Met de 
aanpassing in openingstijden van de publieksbalies is meegewogen op 
welke tijden en dagen er geen of nauwelijks een bezoeker zonder 
afspraak zich meldt. Steeds meer mensen maken gebruik van de digitale 
middelen voor het doen van melding of aangifte. Aangiften worden 
bovendien veelal na een afspraak gedaan.
 
Aangifte op afspraak
De meeste aangiften worden nu al op afspraak gedaan. Belangrijkste 
reden is dat een eventuele wachttijd wordt voorkomen en dat er 
voldoende tijd wordt ingepland om deze zorgvuldig en met aandacht 
voor de aangever op te kunnen nemen. Het is bovendien al mogelijk om 
een afspraak te maken voor het doen van aangifte op het politiebureau of 
–steunpunt naar keuze. Via 0900-8844 kan de afspraak gepland worden 
op het gewenste moment.
 
Aangifte via internet
Aangifte of een melding doen kan eenvoudig via internet, via de site 
www.politie.nl. Het gaat hier om bepaalde misdrijven, waarbij er geen 
zicht is op een dader.
 
Melding via telefoon
Via het algemene toegangsnummer van politie, tel. 0900-8844, is het 
eveneens mogelijk om in contact te komen met de politie of een niet-
spoedeisende melding te doen.
 
Contact met de wijkagent
Diverse wijkagenten houden al spreekuren in de wijken of werken op 
wisselende locaties om in contact te komen met de verschillende wijkbe-
woners, zoals op scholen, bibliotheken of buurthuizen. Of zijn wijk-
agenten met spreektafels aanwezig op bijvoorbeeld de weekmarkt of 
andere plekken in de buurt. Onder het kopje ‘mijn buurt’ op www.politie.
nl is een overzicht te vinden van de wijkagenten in deze gebieden.

De nieuwe openingstijden van het politiesteunpunt in Aalsmeer worden 
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur, op woensdag 
extra tot 18.00 uur. Het politiebureau in Uithoorn is vanaf 22 mei dage-
lijks, van maandag tot en met vrijdag, open tussen 9.00 en 18.00 uur, op 
woensdag extra tot 21.00 uur.
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Aalsmeer – Helma Keessom van 
Participe Amstelland maakte afge-
lopen week een ommetje door de 
Hornmeer met Gijs van Beek. Gijs 
maakt elke ochtend rond 9.00 een 
�inke wandeling van zeker een uur 
met zijn hond Teun door het 
Hornmeerpark. 
Gijs is heel blij met het park en de 
mogelijkheid om een �inke wande-
ling in het groen te maken. Het is een 
positief begin van de dag en zo blijft 
hij sterk en gezond. Gijs is geboren 
en getogen in Aalsmeer. Zijn groot-

ouders en ouders woonden in de 
Antonia Hoeve, waar Gijs en Helma 
langs lopen. Het is een van de drie 
grote boerderijen die de Hornmeer 
rijk was: Boerenvreugd, Antonia 
Hoeve en Vrouwentroost. 

Nieuw bankje en grit
Hij moet soms erg lachen om de 
manier waarop de gemeente (groen-
voorziening) werkt. Een nieuw 
bankje werd geplaatst op de hoek 
tussen de kinderboerderij en de weg. 
Tot zijn verbazing plaatsen ze de 

bank met de rug naar de kinderboer-
derij… Waarom? Omdat bankjes 
altijd met zicht op het wandelpad 
geplaatst moeten worden! Op die 
manier kijk je tegen struiken en de 
drukke weg en niet naar de pasge-
boren lammetjes en ander leuk 
schouwspel. Uiteindelijk na veel heen 
en weer gebel met de gemeente 
kwam de opdrachtgever zelf kijken 
en stemde in met een uitzicht op de 
kinderboerderij. Gijs zegt ook verrast 
te zijn over het grit wat op de nieuwe 
paden werd gestrooid; hij wandelde 
hier als het kon met zijn lieve vrouw 
Grada. Zo wist hij dat het met een 
rolstoel of rollator de grootste moeite 
kost om er door te komen. 
Het advies van Gijs: “Raadpleeg eerst 
de bewoners en kom samen met ze 
kijken. Bewoners zijn de gebruikers 
en hebben daarom allang al nage-
dacht over mogelijke oplossingen. 
Wij weten veel: maak er gebruik van!” 
Ook een ommetje met Participe 
Amstelland maken? Kaarten hiervoor 
liggen bij Hoogvliet aan de 
Beethovenlaan.

Sociale wijkagenda
In de Hornmeer werkt een actief plat-
form van betrokken bewoners aan 
een sociale wijkagenda: welke 
onderwerpen zijn van belang om de 
sociale basis in de wijk te versterken? 
Wilt u meedoen met deze werkgroep 
Sociale Wijkagenda Hornmeer? Mail 
naar team.aalsmeer@participe.nu of 
bel met Milena Luteijn 06-53745267 
of Helma Keesom 06-14623301.

Participe Amstelland: Ommetje 
Hornmeer met Gijs van Beek

Aalsmeer - De gemeente gaat het 
bestemmingsplan voor Fort Kudel-
staart op onderdelen aanvullend 
motiveren. Uit een, na vaststelling 
van het bestemmingsplan beschik-
baar gekomen, rapport blijkt dat de 
plannen voor de toekomstige 
ontwikkelingen van het Fort de 
cultuurhistorische waarde van de 
Stelling van Amsterdam, waar het 
Fort onderdeel van uitmaakt, nauwe-
lijks aantast en op onderdelen zelfs 
verbetert. Het betre�ende rapport 
dat in opdracht van de Provincie 
Noord–Holland en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is 
opgesteld, zal worden toegevoegd 
aan het bestemmingsplan. De aanlei-
ding om het bestemmingsplan aan 
te vullen is een uitspraak van de 
voorlopige voorzieningenrechter 
eerder deze week. In de uitspraak 
staat dat de plannen op dit moment 
niet voldoende waarborgen dat de 
kernkwaliteiten van de Stelling van 
Amsterdam, waar het Fort deel van 
uitmaakt, behouden blijven. 

Cultuurhistorische waarden
“Natuurlijk willen wij ook op alle 
mogelijke manieren de cultuurhisto-
rische waarden van de Stelling van 
Amsterdam en daarmee ook het Fort 
zoveel mogelijk behouden”, is de 
reactie van het college. “Op basis van 
de uitspraak van de voorzieningen-
rechter zien wij aanleiding om in het 
bestemmingsplan nog beter te moti-
veren dat met de plannen van het 
Zeilfort de kernkwaliteiten van de 
Stelling van Amsterdam behouden 
blijven of worden versterkt.”

De gemeenteraad van Aalsmeer 
heeft in december 2020 het bestem-
mingsplan vastgesteld. De Stichting 
Werkgroep Fort Kudelstaart en een 
aantal omwonenden dienden een 
beroep in bij de Raad van State tegen 
het besluit van de gemeenteraad. 
UNESCO heeft het Rijk via de RCE 
gevraagd om met een reactie te 
komen. In overleg met de RCE heeft 
de Provincie Noord/ Holland als site-
holder van het Unesco- Werelderf-
goed besloten een Heritage Impact 
Assessment (HIA) uit te laten voeren, 
zodat de e�ecten van het plan op de 
kernkwaliteiten van het werelderf-
goed, namelijk de hoofdverdedi-
gingslijn, het militair systeem en het 
watermanagementsysteem, in kaart 
worden gebracht.

Uitkomst onderzoek
De HIA laat zien dat het plan een 
gering e�ect heeft op kernkwali-
teiten van het Werelderfgoed en 
daarmee een beperkt risico betekent 
voor het behoud van de unieke 
waarden. 
Het rapport laat ook zien dat de 
herbestemming tot een aantal verbe-
teringen leidt zoals de bereikbaar-
heid en de beleving van het fort. 

Verdere procedure
De zogeheten bodemprocedure bij 
de Raad van State loopt nog een 
aantal maanden. In die periode zal 
aan de gemeenteraad worden voor-
gesteld een nieuw besluit nemen 
over het bestemmingsplan waaraan 
onder andere het rapport is 
toegevoegd. 

Aanvullende motivatie gemeente 
bestemmingsplan Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Sinds begin vorige week 
wordt langs de Bachlaan gewerkt aan 
de realisatie van zestig parkeer-
plaatsen ten behoeve van het Water-
front. Het is de bedoeling dat bezoe-
kers aan het Surfeiland en de 
wandelboulevard hier hun auto’s 
gaan parkeren.
In de Liniedijk, onderdeel van de 

‘Stelling van Amsterdam’ worden vijf 
betonnen trappetjes gebouwd om 
de bezoekers naar het hoger gelegen 
�etspad op de Geniedijk te bege-
leiden. Om de werkzaamheden uit te 
kunnen voeren, zijn stoplichten op 
dit gedeelte van de Bachlaan neer-
gezet en zijn verkeersregelaars 
aanwezig.

Aanleg parkeerplaatsen langs 
Bachlaan voor het Waterfront

Door Miranda Breur

Aalsmeer - De Internationale Jury 
voor de Blauwe Vlag van FEE Interna-
tional in Denemarken heeft dit jaar in 
Nederland 183 Blauwe Vlaggen 
toegekend op 127 jachthavens, 49 
Noordzee- en 7 binnenstranden. 
Watersportvereniging Aalsmeer mag 
voor het achtste jaar op rij dit milieu-
keurmerk voeren. Jachthaven Sten-
huis ontving hem voor de tiende 
keer. In verband met de huidige 
Covid-19 maatregelen kon het jaar-
lijkse uitreikingsmoment, net als in 
2020, niet doorgaan. Wel werd de 

vlag op de Hanzehaven in Elburg 
formeel gehesen door Gedeputeerde 
P. van ’t Hoog van de provincie 
Gelderland samen met wethouder H. 
Wessel en nationaal juryvoorzitter 
Blauwe Vlag Patrick Poelmann. Daar-
naast is er gekozen om zo’n dertigtal 
havens/stranden aan te doen en 
informeel de vlag uit te reiken. Water-
sportvereniging Aalsmeer was daar 
één van, net als Jachthaven Stenhuis, 
beiden aan de Uiterweg gelegen. 
Désirée de Lange van Stichting De 
Blauwe Vlag nam tijdens deze infor-
mele uitreiking tijd voor een praatje 
en een kop ko�e en vertelde hoe 
bijzonder het was om het op deze 
manier te doen en om zo een beetje 
feeling te krijgen met de gecerti�-
ceerden. Nadien hees havenmeester 
Marjolein Vrijman de vlag in top op 
het ‘Poelplein’ van deze gezellige 
watersportvereniging aan de Kleine 
Poel.  

Veilig, schoon en duurzaam
De Blauwe Vlag is de internationale 
onderscheiding die jaarlijks wordt 
toegekend aan stranden en jachtha-
vens die veilig, schoon en duurzaam 
zijn. In de praktijk betekent dit dat 
genomineerden moeten voldoen aan 
een aantal belangrijke criteria, zoals 
schoon (zwem)water, goede sanitaire 
voorzieningen en een hoge mate van 
veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar 
geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan 
de hand van controles bekeken of er 
nog aan de eisen wordt voldaan. “Het 
is ieder jaar weer een kroon op ons 

Blauwe Vlag voor WV Aalsmeer 
en jachthaven Stenhuis

werk. Dat een onafhankelijke organi-
satie naar ons kijkt en onze jacht-
haven een Blauwe Vlag certi�cering 
waard vindt.” Aldus Marjolein. “We 
investeren veel in een kwalitatief 
goed product waarbij duurzaamheid, 
natuur en milieu belangrijke onder-
delen zijn. Iedereen op de haven 
weet wat we er voor moeten doen en 
alle leden en het bestuur mogen hier 
best trots op zijn.” 

Zonnepanelen en trafohuisje
Jachthaven Stenhuis, een van de 
grootste jachthavens van de regio, 
heeft in totaal 784 zonnepanelen op 
het dak van de loods geplaatst. Ze 
hebben zelfs een eigen trafohuisje 
op het terrein. Dat levert een enorm 
vermogen op van zo’n 200.000 kWh. 
Daarmee kan een behoorlijke straat 
van stroom voorzien worden. Eige-
naren Jordy en Arnaud Brouwer zijn 
blij: “We bevestigen hiermee onze 
status van jachthaven met Blauwe 
vlag; de internationale onderschei-
ding om ondernemers te betrekken 
bij de zorg voor schoon en veilig 
water, mooie natuur en een gezond 
milieu. Wat betreft die natuur zit het 
wel goed, wij liggen direct aan het 
mooiste water in de Randstad: de 
Westeinderplassen.” Naast hun 
inspanningen op het gebied van 
duurzaamheid, zijn ze actief voor de 
jaarlijkse Sinterklaasintocht, Pramen-
race, Vuur en Licht op het Water en 
sponsoren ze de handbal en de 
voetbal in Aalsmeer. “Wij proberen 
een kleine rol te spelen bij sociale 
activiteiten in Aalsmeer en hopen 
hiermee een mooie bijdrage te 
leveren aan de duurzaamheid van de 
energievoorziening in ons dorp.”
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Aalsmeer – De exportvraag naar 
bloemen en planten blijft onvermin-
derd aantrekken met hoge product-
prijzen tot gevolg. “De versoepelingen 
van de coronaregels geven een extra 
impuls aan de Moederdag verkoop 
van bloemen en planten”, aldus direc-
teur Matthijs Mesken van de Vereni-
ging van Groothandelaren in Bloem-
kwekerijprodukten. Nederlandse 
exporteurs boekten vorige maand 
een kwartaal exportrecord. De cijfers 

over april beloven opnieuw positief 
uit te pakken en ook april 2019 te 
overstijgen, meldt Floridata die de 
exportstatistieken genereert.

Positieve aanloop naar Moederdag
Moederdag valt in de meeste afzet-
landen in mei en dat is goed te 
merken aan de handel. Engelse 
Moederdag viel dit jaar op 14 maart. 
“De laatste 10 weken verkochten wij 
heel veel meer dan andere jaren. Of 

Exportvraag naar bloemen en 
planten blijft aantrekken

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Miriam Sparnaaij is een meisje Springint-
veld (hoe Aalsmeers wil je het hebben, met twee van 
die namen). Getrouwd met Stefan en moeder van 
Quinn 4 en Yalou 2,5 jaar oud. Yalou wilde graag met 
mama op de foto, Quinn peinsde er niet over. En ook 
die mening moeten we respecteren. Miriam werkt bij 
Leliveld Vastgoed. 

Hoe bevalt het haar in zo’n mannenwereld? 
“Het is inderdaad wel anders. Ik werkte hiervoor 11,5 
jaar bij Riviera Maison. Eerst in Aalsmeer, maar de 
laatste jaren op het kantoor in Amsterdam. Mijn taak 
was er voor te zorgen dat alle winkels kregen wat ze 
nodig hadden. In de loop van de tijd verandert een 
bedrijf, ik had inmiddels een gezin en was ook wel toe 
aan iets anders. Toen er een vacature bij de Leliveld 
Vastgoed kwam heb ik daarop gereageerd. Het is een 
wereld van verschil of je op een kantoor werkt met 120 
voornamelijk vrouwelijke collega’s of met drie mannen. 
Maar met mannen werken is wel heel makkelijk moet ik 
zeggen. En leuk.”

Het is ook wel een heel ander soort bedrijf.
“Dat is zeker zo. Ik moest er ook wel erg inkomen. Het 
ene moment werk je bij een bedrijf waar je zo ongeveer 
alles weet en het volgende moment moet je van alles 
vragen en maak je domme fouten. Dat was wel even 
wennen. Ik werk er nu ruim een jaar en ben aardig inge-
burgerd en ik heb het erg naar mijn zin. Als ik er ben 
vind ik het erg leuk om alles aan te pakken, maar als ik 
thuis ben, ben ik thuis en kan ik het loslaten. Wat dat 
betreft ligt met een jong gezin je ambitie toch op een 
ander niveau.” 

Werk je ook thuis? 
“Dat heb ik wel een periode gedaan tijdens de lock-
down. Op dat moment werd ons kantoor ook 
verbouwd. Maar eerlijk gezegd vond ik het niks. Het 
was heel gezellig zo met zijn viertjes, mijn man is kok 
dus die zat ook thuis, hij had voor mij een kantoortje 
boven gemaakt, maar tussendoor moesten de kinderen 
ook slapen. Je wordt constant afgeleid door alle activi-
teiten in huis, voor mij werkte het gewoon niet.”

Met hoeveel zitten jullie op kantoor en wat zijn jouw 
taken? 
“We zitten met zijn vieren op kantoor, drie mannen en 
ik. We hebben zo’n driehonderd verhuurbare objecten 
en als er een locatie vrijkomt, maak ik de advertentie 
voor op Funda en andere kanalen. Als er reacties op 
komen plan ik de bezichtigingen. Soms doe ik zo’n 
bezichtiging. Dat is leuk, want ik houd van contact met 
mensen.” 

Wat voor opleiding heb je gevolgd?
“Ik heb de meao gedaan; commerciële dienstverlening. 
Ik had het idee om stewardess te worden, maar mijn 
ouders vonden dat te eenzijdig gericht. Die advi-
seerden me om wat algemenere opleiding te kiezen. 
Zelf hadden ze een bloemenwinkel, waar ik een dag in 
de week meehielp en het leek mij ook wel leuk om het 
over te nemen. Maar dat vond mijn vader niet zo’n 
goed plan. Zoiets moet je met zijn tweeën doen was 

zijn mening. In je eentje is het wel heel hard werken. 
Uiteindelijk ben ik grondstewardess geworden. Toen ik 
een relatie kreeg ben ik iets anders gaan doen en later 
bij Riviera Maison terecht gekomen.”

Wat betekent Aalsmeer voor je?
“Aalsmeer is mijn thuis. Ik heb even een uitstapje 
gemaakt naar Kudelstaart en Aalsmeer Oost, maar ik 
wilde toch echt weer terug naar deze plek, vlak bij de 
Poel. Het is een leuke buurt, met mensen van verschil-
lende leeftijden. Mijn man heeft familie in de Achter-
hoek wonen waar we heel vaak naar toe gaan. Het is er 
prachtig, we komen er graag, maar alleen voor een 
weekend of vakantie, hier in Aalsmeer zijn we thuis.” 

Je man is kok, wie staat hier achter het fornuis? 
“Ik, want hij werkt ’s avonds. Hij is sinds dit jaar kok bij 
de Jonge Heertjes. En dat betekent vier tot vijf avonden 
in de week weg. Hij is begonnen bij het Tuinhuis en 
heeft ook bij Oevers gewerkt. Op zich al bijzonder dat 
hij in een coronajaar een paar keer een ander baan 
heeft gevonden.” 

Is er ook een papadag? 
“Jazeker, hij werkt in principe vier dagen en is maandag 
en dinsdag vrij. Dan zorgt hij twee dagen voor de 
kinderen. Ik ben donderdagmiddag en vrijdag thuis en 
mijn moeder past ook een dag op de kinderen. 
Kinderen vinden het allebei �jn om thuis te zijn. Wij 
hebben het samen heel goed, weinig last gehad van 
corona en ons van het begin af aan voorgenomen: we 
gaan er thuis een feestje van maken.”

Op wie wil jij de schijnwerper richten? 
“Op mijn vriendin, Sabine Huijsmans, zij werkt bij 
Greetz en heeft na lang wikken en wegen besloten om 
daarnaast ook zelf een bedrij�e te starten met brie-
venbus cadeaupakketjes.”

Miriam Sparnaaij: “Ik heb een uitstapje 
gemaakt, maar Aalsmeer is mijn thuis”

Miriam Sparnaaij met dochter Yalou.

Aalsmeer - Kinderboerderij Boeren-
vreugd heeft afgelopen zaterdag 8 
mei de speeltuin voorzien van nieuw 
boomschors. Aan de oproep om voor 
één dag de handen uit de mouwen 
te steken op de kinderboerderij werd 
�ink gereageerd. Met een enthousi-
aste groep werd om negen uur in de 
ochtend gestart met het kruien van 
de 80m3 boomschors. De werkzaam-
heden liepen voorspoedig. Er waren 
boomschorsscheppers, kruiwagenrij-
ders en verdelers. Dat er enorm hard 
gewerkt werd bleek wel toen om 
kwart over elf al het boomschors al in 
de speeltuin lag! Na de werkzaam-
heden werden de mannen en 
vrouwen getrakteerd op een uitge-
breide lunch in de buitenlucht die 
gesponsord werd door de Jumbo 
supermarkt. Na de lunch begon het 
te regenen en is iedereen lekker naar 

huis gegaan. Het bestuur van kinder-
boerderij Boerenvreugd kijkt terug 
op een geslaagde dag. Nu is het 
afwachten. De kinderboerderij is nog 
steeds gesloten, maar hopelijk 
mogen de deuren van Boerenvreugd 
gauw weer open voor publiek. De 
speeltuin van de kinderboerderij aan 
de Beethovenlaan is in ieder geval 
weer veilig en speelklaar!

Speeltuin van Boerenvreugd 
veilig en speelklaar!

dit precies Moederdag gerelateerd is, 
is moeilijk te zeggen”, vertelt Fred 
Beekenkamp, teamleider inkoop bij 
Javadoplant. ”De beschikbaarheid 
van planten is een probleem vanwege 
de enorme marktvraag”. Op zondag 2 
mei werd Moederdag gevierd in 
onder andere Spanje, Portugal, 
Roemenië en Hongarije. “De handel 
van bloemen en planten naar Zuid-
Europese landen is vorig jaar door de 
coronacrisis het meest weggevallen. 
Deze landen herstellen nu heel goed”, 
vertelt commercieel directeur Cees 
Bakker van Hilverda de Boer. “Ook de 
verkoop naar verre vliegbestem-

mingen verloopt goed, ondanks dat 
we te maken hebben met hoge lucht-
vrachtkosten. Vooral de Verenigde 
Staten komt weer tot bloei als gevolg 
van het vaccinatieprogramma.” Op 
woensdag 26 mei volgt nog de Poolse 
Moederdag. De Franse en Zweedse 
Moederdag vallen op de laatste 
zondag van mei.

Hoge inkoopprijzen en kosten
“Door de hoge prijsvorming als 
gevolg van de grote vraag naar 
bloemen en planten, verwachten we 
dat de exportwaarde dit jaar de 
recordwaarde van 2019 ruimschoots 

zal overstijgen”, stelt Matthijs Mesken. 
“De inkoop is echter veel duurder dit 
jaar en handelaren hebben te maken 
met hoge kosten voor onder andere 
transport en door Brexit”, geeft 
Mesken ter nuancering aan. “Al zullen 
we dit jaar over de maanden juni en 
juli een kleine dip terugzien, vanwege 
het herstel over dezelfde maanden 
vorig jaar”, verwacht Wesley van den 
Berg, manager van Floridata over het 
verloop. “Bloemen en planten worden 
duur betaald, waardoor uiteindelijk 
de exportwaarde alsnog richting de 7 
miljard kan stuwen”, verwachten VGB 
en Floridata.
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Kudelstaart - Ongeveer 40 kinderen 
waren donderdag 5 mei al vroeg in 
de weer bij RKDES. De jongens en 
meisjes van 5 tot en met 7 jaar 
kwamen naar RKDES om kennis te 
maken met voetballen. De al ervaren 
mini’s waren er ook bij om te laten 
zien hoe snel je leert voetballen als je 
je aansluit bij de mini’s. Onder leiding 
van de trainers van Ludios en onder 
toeziend oog van de hoofdtrainer 
van de mini’s, Ton Nisters, werkte de 
kinderen allerlei spelvormen af. 
Onderlinge partijtjes, dribbelen, 
schieten alles kwam aan bod. Alle 
kinderen deden fanatiek mee wat te 
zien was aan de rode hoofdjes. 
Na afloop kregen alle kinderen nog 
een goodie-bag en een oorkonde 
mee naar huis als herinnering aan 
hun eerste voetbaltraining. RKDES 

bedankt de organisatie voor deze 
enorm leuke ochtend!
Heeft jouw zoon/dochter ook zin om 
te komen voetballen bij de gezel-
ligste club van Kudelstaart en 
omstreken? Meld je nu aan als lid van 
RKDES en train tot het einde van het 
seizoen gratis mee!
Aanmelden kan via de website: www.
rkdes.nl/club_aanmelden.
Jeugd van 5 tot en met 8 jaar traint 
de rest van dit seizoen mee met de 
mini’s. Er kan een mail gestuurd 
worden aan coordinator_minis@
rkdes.nl voor informatie en 
aanvangstijden. Oudere jeugd kan 
een mail sturen aan jeugdcom-
missie@rkdes.nl en dan wordt 
gezorgd dat er contact opgenomen 
wordt om te kijken bij welk team er 
meegetraind kan worden.

RKDES voetbalclinic met veertig 
kinderen een groot succes

Regio - De TeamNL Handbalheren 
spelen bij het EK volgend jaar in 
groep B met Portugal, Hongarije en 
IJsland. De ploeg van de IJslandse 
bondscoach Erlingur Richardsson 
speelt alle poulewedstrijden in 
Boedapest. Het EK wordt van 13 tot 
en met 30 januari 2022 georgani-
seerd in gastlanden Hongarije en 
Slowakije. Op het vorige EK, in 
januari 2020, was Oranje er voor het 
eerst in de geschiedenis bij. De ploeg 
maakt zich nu na een uitstekende 
kwalificatiereeks op voor het tweede 
EK. In de kwalificatie poule eindigde 
Nederland op een tweede plaats met 
evenveel punten als nummer één 
Slovenië. De landen die Nederland 
treft in de poule zijn twee jaar 
geleden op het Europees Kampioen-

schap hoger geëindigd dan de Oran-
jeheren. Portugal werd zesde, 
Hongarije pakte plek negen en 
IJsland eindigde op de elfde plaats. 
Nederland ging na drie wedstrijden 
naar huis met een zeventiende plek. 
Tegen de latere kampioen Spanje en 
Duitsland werd verloren, op Letland 
boekte het team een overwinning. 
De eerste reactie van bondscoach 
Erlingur Richardsson op de loting: 
“Onze tegenstanders zijn allemaal 
sterke teams. Op een goede dag 
kunnen wij ze verslaan, dan moeten 
wij wel 100% geven.” Eén van de 
spelers van TeamNL tijdens de kwali-
ficatiewedstrijden was Samir Beng-
hanem, handballer bij Greenpark 
Aalsmeer en nu volop in de strijd met 
‘zijn’ Heren 1 om de landstitel. 

Handbal EK: Oranjeheren tegen 
Portugal, Hongarije en IJsland

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Vanwege de meivakantie 
was het zaterdag 8 april vrij rustig op 
de voetbalvelden bij FC. Aalsmeer. Er 

stonden enkele jeugdtrainingen op 
het programma en één onderlinge 
wedstrijd tussen de boys 14-2 tegen 
15-3. Op veld 1 werd om 10.30 uur 
afgetrapt. De 14-2 boys schoten uit de 

Doelpuntrijke voetbalwedstrijd 
FCA JO14-2 tegen JO15-3

Keeper Sam (14-2) stort zich in het gedrang en slaat de bal weg. Foto: Ruud Meijer

binnen het veld wisselen van posities 
(outfield, infield en slagbeurt). Ook dit 
is een mooie manier om de spelers/
speelsters goed op het seizoen voor 
te bereiden. Naast natuurlijk de 
oefenwedstrijden die er binnen de 
vereniging gespeeld kunnen worden.
Lijkt het je leuk om honkbal of softbal 
een keer uit te proberen? Je mag 
altijd vier keer geheel vrijblijvend 
meetrainen. Stuur een e-mail naar 

TC.Thamen@gmail.com met je naam 
en leeftijd en er volgt een uitnodiging 
voor de training.

Thamen honkballers bereiden 
zich voor op de competitie

Aalsmeer – De handbalheren van 
Greenpark Aalsmeer hebben 
donderdag 6 mei een eenvoudige 
zege geboekt op HV Kras Volendam: 
38-20. Aalsmeer wist in de ‘eigen’ 
Bloemhof al snel op voorsprong te 
komen en bleef Kras Volendam 
steeds een ruim aantal punten voor. 
De teams gingen de rust in met 

19-10 voor Aalsmeer. Ook na de 
pauze was Greenpark niet van plan 
de winst uit handen te geven. De 
handballers van Aalsmeer waren in 
vorm en bleven scherp tot het eind-
signaal. Kras Volendam moest haar 
meerdere erkennen en dus puntloos 
terug naar het Vissersdorp. De finale-
wedstrijden komen steeds dichterbij 

HandbalNL League: Eenvoudige 
zege Greenpark op Volendam

Winst Heren 1 Greenpark Aalsmeer op HV Kras Volendam. Foto: www.kicksfotos.nl

Nipte overwinning voor Heren 2 Greenpark op Havas. Foto: www.kickfotos.nl

Aalsmeer - Komende zaterdag 15 
mei gaan de deuren weer open van 
buurthuis Hornmeer voor de eerste 
klaverjasmiddag sinds de lockdown.
De kaarters hebben er lang op 
moeten wachten, hebben vast thuis 
geoefend en mogen nu weer voor de 

competitie klaverjassen. De kaart-
middag van BV Hornmeer begint om 
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. 
Er worden drie spelletjes gekaart. 
Iedereen is zaterdagmiddag van 
harte welkom in het buurthuis aan 
de Dreef 1.

voor Greenpark Aalsmeer. Voor Aals-
meer wisten Tobias Marx en Samir 
Benghanem beiden zes keer te 
scoren. Tim Bottinga knalde vijf maal 
de bal in het doel. Topscorer bij Kras 
Volendam was Florent Bourget, zes 
treffers, en Erik Blaauw (oud-speler 
Greenpark) scoorde vier maal.

Uitwedstrijden
Komend en volgend weekend speelt 
Greenpark Aalsmeer uit-wedstrijden. 
Op zaterdag 15 mei is Hurry-Up in 
Zwartemeer de tegenstander en 
zaterdag 22 mei gaat Aalsmeer naar 
Volendam. Beide wedstrijden 
beginnen om 20.00 uur en zijn te 
volgen via livestream van handbal.nl. 

Spannend
Het is overigens nog bijzonder span-
nend in de top van de HandbalNL 
League. Koploper Kembit Lions won 
afgelopen weekend van Volendam 
met 29-23 en met deze winst hebben 
de Limburgers zich als eerste defini-
tief geplaatst voor de best-of-three 
wedstrijden om de landstitel. Green-
park staat op de tweede plaats, maar 
Bevo (derde) zit Aalsmeer op de 
hielen. De handballers uit Panningen 
boekten afgelopen zondag een heel 
ruime winst op Hurry-Up: 41-29. Het 
verschil van vier punten met Aals-
meer is nog overbrugbaar, 13 voor 
Greenpark en 9 voor Bevo dat nog 
drie wedstrijden te spelen heeft, 
tegen Aalsmeer twee wedstrijden. 

Ook winst Heren 2
Zaterdag 8 mei kwam Heren 2 van 
Greenpark Aalsmeer in actie, even-
eens thuis in De Bloemhof. Tegen-
stander was Havas uit Almere. Het 
was een spannende strijd die nipt is 
gewonnen door Aalsmeer met 30-29 
(rust 15-14). Topscorer bij Greenpark 
was Destin van Dijk met liefst 10 
treffers. 

startblokken en binnen zeven 
minuten stond het al 3-0. Na de 3-0 en 
een aantal wissels bij team 15-3 
begon het spel meer heen en weer te 
golven. Toch was het weer 14-2 die in 
de 18e minuut 15-3 keeper Jordan 
voor de vierde maal liet vissen: 4-0. In 
de 22e minuut knokte 15-3 aanvaller 
Said zich door de 14-2 defensie en liet 
14-2 keeper Sam met een fraai schot 
kansloos: 4-1. Vlak voor de rust was 
het toch weer 14-2 die het 15-3 
doelnet liet bollen: 5-1. De tweede 
helft waren beide teams lekker op 
dreef met scoren. 15-3 scoorde uit 
een mooie aanval 5-2. Daarna was het 
weer 14-2 die scoorde 6-2. De 15-3 
boys gooide er een schepje bovenop 
en scoorde met twee beauty goals 6-3 
en 6-4. Dat lieten de 14-2 boys niet 
onbetuigd en met twee mooie treffers 
brachten de 14-2 boys de eindstand 
op 8-4. Voor team 14-2 scoorden 
Donny, Thomas en Jayden elk twee 
keer en Lorenzo en Thijs ieder één 
maal. Voor 15-3 scoorden Lars twee 
keer en Said en Mike iedere één maal. 

De Kwakel - Afgelopen zondag 9 mei 
speelden twee Thamen teams een 
oefenwedstrijd aan de Vuurlijn. 
Honkbal Heren 1 (met alleen de 
spelers jonger dan 27 jaar) en de 
Honkbal Junioren (15 tot 18 jaar) 
kwamen weer eens in actie in een 

echte wedstrijd. Het juniorenteam 
werd voorzien van een pitcher/
catcher-duo uit het eerste honkbal-
team en heren 1 kreeg een pitcher/
catcher-duo uit de junioren. Het was 
voor beide teams een mooie moge-
lijkheid om te kijken hoever zij zijn in 

de voorbereiding op het seizoen. 
Zodra de richtlijnen voor sport zich 
aanpassen hoopt Thamen namelijk 
aan de competitie te kunnen 
beginnen, daar honk- en softbal echte 
zomersporten zijn. De andere jeugd-
teams van Thamen spelen momenteel 
intersquad wedstrijden tijdens de trai-
ningen. De trainers/coaches verdelen 
de teams dan in drie of vier groepen 
van vier spelers die na elke drie nullen 

Zaterdag klaverjassen bij BV Hornmeer

Foto: Huib Vogelaar
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De Kwakel - Afgelopen vrijdag 7 mei 
organiseerde het nieuwe jeugdbe-
stuur van hockeyclub Qui Vive een 
hockeyclinic voor de jongste jeugd 
van de club. Het jeugdbestuur van 
Qui Vive bestaat uit vijf enthousiaste 
jeugdleden die met elkaar allerlei 
leuke activiteiten voor de (jongste) 
jeugd organiseren. Met maar liefst 60 
aanmeldingen (waaronder ook intro-
ducees) was de clinic een groot 
succes! Bij aankomst bij Qui Vive 
werden de kinderen ontvangen door 
de begeleiders en door een grote 
pinguïn. Nadat er een leuke groeps-
foto gemaakt werd, gingen de 
kinderen in groepjes onder begelei-
ding van diverse B en C jeugdleden 
naar verschillende onderdelen.
De clinic stond in het teken van 
Moederdag, dus de kinderen hebben 
een leuk cadeau voor hun moeder 
geknutseld. Ieder kind mocht een 
tasje versieren en daarnaast hebben 
de kinderen een kaart gemaakt 
waarop een leuke foto van zichzelf 
stond.
Uiteraard werd er ook gehockeyd! Er 

werden wedstrijdjes gespeeld en bij 
het parcours konden de kinderen 
hun hockey-skills aan de begeleiders 
laten zien. Ook hebben de kinderen 
geknotshockeyd en levend kwartet 
gespeeld. Tussen de onderdelen door 
kregen ze een lekkere plak cake die 
ze zelf mochten versieren met slag-
room en smarties.
Aan het einde van de middag zijn de 
kinderen samen met de pinguïn naar 
de parkeerplaats gelopen, waar hun 
ouders ze op stonden te wachten.
Het was een geslaagde middag die 
heeft gezorgd voor vele blije 
gezichten!
Wil jij de volgende activiteiten van 
het Jeugdbestuur van Qui Vive niet 
missen? Houd dan de instagrampa-
gina van het Jeugdbestuur (@jeugd-
bestuurqv) in de gaten! Heb je 
vragen over de activiteiten die het 
Jeugdbestuur organiseert? Mail dan 
naar jeugdbestuur@quivive.nl
Mochtje willen kijken of hockey wat 
voor je is, je kunt altijd 2 proeflessen 
komen volgen. Mail hiervoor naar 
proefles@quivive.nl

Geslaagde Moederdag clinic 
voor jongste jeugd bij Qui Vive

Regio - Aankomende vrijdag 14 mei 
om 00.00 uur starten vijf mannen van 
Beards4life aan hun 129 kilometer 
lange hardlooptocht. De tocht start in 
Hoofddorp, loopt door Aalsmeer en 
eindigt zaterdagmiddag rond 13.30 
uur in Braamt. De tocht is een opwar-
mertje voor de 1600 kilometer die ze 
op 16 juli gaan lopen. Het doel van de 
acties is om aandacht te vragen voor 
mensen met een depressie en geld in 
te zamelen voor de Hersenstichting. 

Estafettevorm
Ritchie, Maarten, René, Frank en Paul 
beginnen vrijdagnacht aan hun hard-

looptocht. Ze doen dit in estafette-
vorm; twee mannen lopen hard en 3 
mannen fietsen. Om de 5 kilometer 
wordt er gewisseld. De route leidt ze 
onder andere door Aalsmeer (00.30 
uur), Uithoorn (01.00 uur), Vinken-
veen (02.30 uur), Hilversum (04.00 
uur), Soest (05.00 uur), Amersfoort 
(05.45 uur), Barneveld (07.15 uur), 
Arnhem (10.00 uur) en Didam (12.00 
uur). De verwachting is om 13.30 uur 
in Braamt te zijn. Tijden onder 
voorbehoud. 

Uitlaatklep
De tocht is een opwarmertje voor 

Hardlooptocht Beards4life voor 
Hersenstichting

Provincie NH: 2,5 miljoen voor 
versnelling woningbouw

Rondje Nederland, die op 16 juli 
start. De mannen lopen dan in acht 
dagen non-stop 1600 kilometer 
langs de grens van Nederland. “Ons 
doel is minimaal 25.000 euro in te 
zamelen voor de Hersenstichting, 
zodat er onderzoek gefinancierd kan 
worden, voorlichting kan worden 
gegeven en ze zich kunnen inzetten 
voor de patiëntenzorg”, zegt, Ritchie 
Peperkoorn, initiatiefnemer van de 
actie. Hij kampt vanaf zijn jonge jaren 
al met depressieve gevoelens. 
Bewegen en voornamelijk hardlopen 
was en is zijn uitlaatklep. “Ik liep 
wekelijks zoveel kilometers en ik 
dacht, kan ik dat niet voor een goed 
doel doen? Iets wat dicht bij mij ligt. 
Dat bleek de Hersenenstichting te 
zijn. Samen met de andere mannen 
hebben we toen besloten om langs 
de grens van Nederland te lopen. We 
lopen zoveel mogelijk langs de grens 
van Nederland als symbool voor de 
grens die veel mensen dagelijks over-
gaan met als mogelijk gevolg een 
depressie.”

Aanmoedigen en doneren 
Het opgehaalde bedrag staat inmid-
dels op bijna 4.000 euro. “We roepen 
iedereen op om een donatie te 
geven, zodat we het streefbedrag 
behalen en de Hersenstichting weer 
een hoop mensen kan helpen die 
kampen met depressies”, aldus het 
vijftal. Info: www.hersenstichting.nl.    

Regio - Steeds vaker opereren inter-
netcriminelen uit naam van de Belas-
tingdienst. Ook in Noord-Holland 
proberen zij via valse e-mails, sms’jes 
en WhatsAppberichten geld van 
slachtoffers afhandig te maken. Deze 
vorm van internetfraude wordt ook 
wel ‘phishing’ genoemd. Om een 
vuist te maken tegen deze internet-
criminelen werkt de Belastingdienst 
samen met bijvoorbeeld politie, 
banken en zelfs burgers. 

Er is steeds meer sprake van internet-
criminaliteit, blijkt uit recente cijfers 
van onder andere de politie en 
Betaalvereniging Nederland. Ook de 
Belastingdienst merkt dit. In heel 
2020 ontving de Belastingdienst 
ruim 160.000 meldingen over fraudu-
leuze phishingmails, - sms’jes en 
-WhatsAppberichten. In 2017 waren 
dit er nog geen 8.000. “Door corona 
spenderen mensen meer tijd achter 
hun computer dan normaal. Internet-
criminelen spelen daar op in en 
halen in hun dreigende berichten 
ook de coronapandemie aan”, zegt 
Jan Polkerman, CTO van de Belas-
tingdienst. Hij is verantwoordelijk 
voor technische ontwikkelingen 
binnen de Belastingdienst.

Openstaande schuld
“Geachte meneer of mevrouw, uw 
openstaande schuld met kenmerk 
BJM9020 is na meerdere herinne-
ringen nog niet voldaan. Op 19 
oktober zal de gerechtsdeurwaarder 
overgaan tot executoriale beslagleg-
ging. U kunt beslaglegging voor-
komen door het gehele bedrag direct 
te voldoen.” Deze mail met als onder-
werp ‘Aanmaning van de Belasting-
dienst in uw Berichtendienst op Mijn 
Overheid’ troffen duizenden Neder-
landers onlangs in hun mailbox aan. 
Inclusief een linkje die leidde naar een 
iDeal-pagina waarop je in enkele 
klikken de schuld kon betalen. De 
pagina was nep, er zat geen bericht in 
de Berichtenbox op Mijn Overheid. 
Toch werden meerdere mensen 
misleid. De Belastingdienst benadrukt 
nooit sms’jes, WhatsAppberichten of 
e-mails te versturen waarin wordt 
gedreigd met inbeslagname of een 
deurwaarder als niet onmiddellijk via 
overboeking wordt betaald. 
Polkerman: “Ook zal de Belasting-
dienst je nooit bellen om je te vragen 
direct te betalen.”

Herken een nepbericht
Internetcriminelen gaan steeds geraf-

Belastingdienst waarschuwt 
voor valse berichten

Regio - De provincie stelt extra 
subsidie beschikbaar aan gemeenten 
om de woningbouw te versnellen. 
Noord-Hollandse gemeenten kunnen 
vanaf 1 juni subsidie aanvragen om 
extra personeel/expertise in te huren. 
Hiervoor stelt provincie Noord-
Holland 2,5 miljoen beschikbaar. 
Gemeenten die al gebruik kunnen 
maken van de zogenaamde Flexibele 

Schil MRA zijn hiervan uitgezonderd. 
Op grond van de uitvoeringsregeling 
versnelling woningbouw 2021 
kunnen gemeenten personeel en/of 
expertise inhuren: tijdelijk extra hulp 
voor bijvoorbeeld gebiedsontwikke-
ling, onderzoek en vergunningproce-
dures om projecten te kunnen 
versnellen. De betreffende 
gemeenten in Noord-Holland kunnen 

Amstelveen - De buren om hulp 
vragen is niet voor iedereen de 
gewoonste zaak van de wereld. En 
toch zijn het vaak de mensen die 
vlakbij wonen die best iets willen 
betekenen voor de ander. Om die 
vraagverlegenheid te doorbreken 
heeft Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen 
de Nabuurschap Hulpkaart ontwik-
keld. Op vrijdag 7 mei heeft 
wethouder Marijn van Ballegooijen 
de eerste Nabuurschap Hulpkaart 
overhandigd aan Wilke Peeters, coör-
dinator van Medisch Centrum 
Zonnestein. Zoals wethouder van 
Ballegooijen aangaf een belangrijke 
stap om de samenwerking tussen 
zorg & welzijn te bevorderen. Met 
deze handeling is de samenwerking 
tussen Stadsdorp Elsrijk en MC 
Zonnestein op het gebied van 
welzijn in de wijk bekrachtigd. Het is 
een eerste stap naar het vorm geven 
van Welzijn op Recept. Een werkwijze 
waarbij er niet alleen gekeken wordt 
naar de medische klachten van een 
patiënt, maar ook gekeken wordt 

hoe het welzijn van de patiënt bevor-
dert kan worden. Via het aanmeldfor-
mulier ‘Kunt u een helpende hand 
gebruiken?’ kunnen mensen zich 
aanmelden. Samen met de hulp-
vrager gaat de wijkcoach in gesprek 
om te horen wat er precies nodig is 
en of de persoon al mensen in de 
buurt kent. In overleg met de hulp-
vrager wordt een flyer (‘Kunt u mij 
helpen’) met de hulpvraag huis-aan-
huis in de buurt verspreid. Dit 
gebeurt anoniem, om te voorkomen 
dat mensen met verkeerde bedoe-
lingen ineens aan de deur staan. 
Buurtgenoten die willen helpen 
melden zich bij de wijkcoach. De 
wijkcoach maakt vervolgens de 
verbinding tussen vraag en aanbod. 
“We willen met deze methode niet 
alleen bewoners in Elsrijk helpen, 
maar vooral ook de sociale samen-
hang in de straat stimuleren. Elkaar 
kennen kan zo’n verschil maken in 
het woongenot en veiligheidsge-
voel”, besluit coördinator Wilke 
Peeters. 

Burenhulp in Stadsdorp Elsrijk

fineerder te werk, erkent ook de 
Belastingdienst. Gelukkig kun je 
phishingmails, -sms’jes en WhatsApp-
berichten met deze tips herkennen: 
Check het e-mailadres. Vaak is dat de 
eerste manier waaraan je herkent of 
de afzender echt is. Klik niet direct op 
links, maar check eerst of de infor-
matie klopt. Dit geldt ook voor het 
downloaden en openen van bijlagen. 
Het bestand kan malware bevatten. 
Geef geen informatie weg. De Belas-
tingdienst vraagt nooit naar je 
persoonlijke gegevens. Zij voegen 
ook geen inloglinks toe. Bel met de 
BelastingTelefoon als je twijfelt via 
0800 0543. Of check je Berichteninbox 
op MijnBelastingdienst. Controleer op 
de website van de Belastingdienst of 
het bankrekeningnummer van de 
Belastingdienst is. Check het taalge-
bruik. Komt het overeen met eerdere 
berichtgeving die je van de Belasting-
dienst hebt ontvangen? Check op 
belastingdienst.nl/security hoe je 
onveilige situaties kunt melden met 
betrekking tot internetcriminaliteit uit 
naam van de Belastingdienst. 
Ontvang je een phishingbericht uit 
naam van de Belastingdienst? Laat 
het de Belastingdienst weten en stuur 
het bericht, bijvoorbeeld met een 
screenshot, door naar valse-email@
belastingdienst.nl. Zo help jij de 
Belastingdienst om internetcrimi-
nelen een stap voor te blijven.

per 1 juni 2021 subsidie hiervoor 
aanvragen. In de vorige uitvoeringsre-
geling is het hele beschikbare bedrag 
van 1,2 miljoen besteed aan co-finan-
ciering. Door de inzet van 43 mensen 
zijn 15 woningbouwprojecten met 
gezamenlijk ruim 2.600 woningen 
versneld. Gedeputeerde Cees Loggen: 
“Ik ben blij dat we gemeenten in de 
provincie weer kunnen helpen bij het 
versnellen van de woningbouw met 
de inzet van extra expertise. De 
behoefte aan betaalbare, duurzame, 
klimaatadaptieve, circulaire en goed 

bereikbare woningen is enorm groot 
in onze mooie provincie. En dat 
brengt bij gemeenten uitdagingen 
met zich mee, waar soms een 
helpende hand uitkomst kan bieden.” 
De nieuwe uitvoeringsregeling 
versnelling woningbouw 2021 is voor 
gemeenten in Noord-Holland, met 
uitzondering van de gemeenten: 
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purme-
rend, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Zaanstad en Hilversum. Deze laatstge-
noemde gemeenten kunnen gebruik 
maken van de Flexibele Schil van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
Tot 2040 worden er in Noord-Holland 
ongeveer 230.000 woningen 
gebouwd. Deze moeten betaalbaar, 
duurzaam, klimaatadaptief en goed 
en snel bereikbaar zijn. Daarbij wordt 
ingezet op (nieuw-)bouw binnen al 
bebouwd gebied. Gemeenten 
hebben voor deze grote opgave niet 
altijd voldoende kennis en capaciteit 
in huis, met het risico dat geplande 
woningbouwprojecten vertragen. 
Hiervoor reikt provincie Noord-
Holland graag de hand.








