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Op het oude VVA-terrein tussen de 
Zwarteweg, Dreef, Kasteleinweg en 
Beethovenlaan kunnen inwoners 
straks wandelen, spelen en evene-
menten bezoeken. Voor nu oogt het, 
geheel met hekken omringde, 
gebied rommelig met hopen grond 
en weinig groen, maar zo laat 
wethouder Bart Kabout weten: “Het 
wordt een prachtig gebied met een 
geheel vernieuwde uitstraling. Een 
park en recreatieterrein voor 
iedereen.” Er gaan watergangen en 
vijvers gegraven worden, er komen 
bruggen om de ‘velden’ met elkaar te 
verbinden en het park wordt voor-

zien van wandelpaden. Verder gaat 
een evenemententerrein aangelegd 
worden, evenals een speelbos voor 
kinderen en een ontmoetingsplein. 
Aan de viervoeters is ook gedacht: Er 
wordt een nieuw hondentrainings-
veld gecreëerd. 

Veel groen
Voor de herinrichting zijn liefst 48 
bomen gekapt, maar groen komt 
ruimschoots terug. Er worden 
struiken neergezet, gras gezaaid en 
liefst 107 bomen geplant. Ook de 
vijvers met natuurvriendelijke oevers 
worden omringd met groen en een 

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 mei is de o�ciële aftrap gegeven voor de 
transformatie van de voormalige voetbalvelden in de Hornmeer tot park 
en recreatieterrein.

Transformatie voetbalvelden 
tot recreatief park gestart!

Aalsmeer - De Stichting 4 en 5 mei 
heeft rond Bevrijdingsdag een aantal 
activiteiten georganiseerd voor vete-
ranen en deze zijn goed bezocht. Op 
vrijdag 6 mei kon in De Oude Veiling 
genoten worden van een vrijheids-
concert door de jonge Canadese 
singer-songwriter Lynne Hanson en 
haar band The Good Intentions. De 
Stichting werkte in deze samen met 
Pieter Groenveld, die regelmatig 
bands uit Amerika, Canada en andere 
landen contracteert om optredens te 
geven in Aalsmeer. Het was een leuke 
performance van de praatgrage 
Lynne en ‘haar’ gitarist Blair Hogan en 
bassiste MJ Dandeneau. Op zaterdag 
7 mei konden veteranen en vrijwilli-
gers en mantelzorgers aanschuiven 
bij de Vrijheidsmaaltijd in de burger-
zaal van het Raadhuis. Het was een 
gezellig en lekker tre�en. “Heerlijk 

gegeten en goed om iedereen weer 
zo bij elkaar te zien”, aldus een gast. 
Voor de muzikale opluistering 
droegen fanfarekorps Flora en 
zangeres Greta en pianist Martijn 
zorg. Uiteraard kwam deze middag 
vrijheid en onvrijheid ter sprake. De 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne 
bewijst dat vrijheid een belangrijk 
goed is, maar niet vanzelfsprekend. 

Bevrijding met concert en 
gezamenlijke maaltijd gevierd

Foto: www.kicksfotos.nl
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aantal opgesierd met waterplanten. 
De metamorfose is gestart met het 
grote grondwerk en het aanbrengen 
van beschoeiingen. Vervolgens volgt 
de bouw van de bruggen en het 
ontwikkelen van het evenementen-
terrein. In de zomervakantie volgt 
een korte stop, maar daarna wordt 
uiteraard verder gewerkt aan de 
nieuwe inrichting van het terrein met 
in het najaar het planten van bomen 
en ander groen. Als de werkzaam-
heden volgens planning verlopen is 
het park in december gereed en 
kunnen inwoners gebruik maken van 
dit nieuwe groen met haar diverse 
extra’s. Het project kan mede gereali-
seerd worden door een subsidie van 
2,3 miljoen door de Stichting Leef-
omgeving Schiphol (SLS).
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 15 MEI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. D. Quant uit Houten. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij uit Kampen.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met Hermen de Graaf. Collecte 
voor Sterk Vrouwen in 
Amsterdam-West. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. Marit 
Eikelenboom. Info: http://
pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. . 

Zondag 10u. dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: Joshua Prins. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.  
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Margreet 
Zandbergen. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Jan Pool. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Eucharstievie-
ring m.m.v. Karmelkoor en 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 

Zondag geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

dienst met ds. S. Zijlstra uit 
Haarlem. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor. Info: stjange-
boortesecretariaat@live.nl

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

16 mei om 20u. o.l.v. Evang. 
Jacques Brunt in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Info: 
www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Rijsenhout. Seizoen 
afgesloten.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Bij de diaconie van de 
Hervormde Gemeente Aalsmeer is de 
vraag gekomen om hulpgoederen in 
te zamelen voor Oekraïne. Dit heeft 
in een kort tijdsbestek geresulteerd 
in een vrachtauto vol noodzakelijke 
goederen. De vrachtwagen is koste-
loos ter beschikking gesteld, inclusief 
bemanning, diesel en tol; geweldig. 
Ook zijn er vier generatoren en jerry-
cans aangeschaft dankzij een 
bijdrage van stichting OSA van 2.500 
euro. Bovendien is er een workshop 
geweest die ook 1.895,25 euro heeft 
opgeleverd. 

De vrachtauto is inmiddels naar de 
grens van Hongarije en Oekraïne 
gereden en de spullen zijn daar 
gelost om vervolgens met kleine 
busjes het oorlogsgebied ingebracht 
te worden. Heel veel dank aan allen 
die meegewerkt hebben aan dit 
geweldige resultaat! 
Het blijft overigens niet tot deze 
actie, de hulp gaat door. Er is op de 
bankrekening van de Hervormde 
Gemeente nog een bedrag van 
2.600 euro binnengekomen en ook 
dit geld gaat besteed worden aan 
goederen voor Oekraïne.

Hulpgoederen voor Oekraïne 
van Hervormde Gemeente

Aalsmeer – Na de 4 mei herdenking, 
rond negen uur in de avond, vertrok 
het Aalsmeerse estafetteteam per 
bus naar Wageningen om het bevrij-
dingsvuur op te halen en deze ’s 
nachts lopend en �etsend naar Aals-
meer te brengen. De groep lopers 
bestond onder andere uit burge-
meester Gido Oude Kotte, raadsleden 
Willem Kikkert en Greta Holtrop en 
de pas 14-jarige Kimberley. Raadslid 
Dick Kuin legde de bevrijdingsroute 
per �ets af. Het team Aalsmeer 
bestond totaal uit 16 lopers en 3 
�etsers. 
Rond half elf was, bevrijdingsmorgen 
5 mei, de feestelijke intocht van het 
estafetteteam. De lopers en �etsers 
werden op het Raadhuisplein met 
applaus ontvangen. Voordat zij het 
vrijheidsvuur voor het Raadhuis 
mochten ontsteken werden zij 

toegesproken door logoburge-
meester Robert van Rijn die zijn 
respect uitsprak (afstand was 85 kilo-
meter) en de groep bedankte voor 
hun inzet voor vrijheid.
In Nederland is leven in vrijheid al 77 
jaar vanzelfsprekend, maar sinds de 
oorlog niet in Oekraïne. Hier wordt 
gevochten voor vrijheid en leven 
mensen in angst. “De vluchtelingen 
worden liefdevol opgevangen in 
Nederland, maar vrij zijn ze niet. 
Want echte vrijheid is kunnen leven 
waar en met wie je wilt.” Met het 
ontsteken van het bevrijdingsvuur 
werd het thema van dit jaar bekrach-
tigd: Vrijheid in verbondenheid.
Het vrijheidsvuur is vanuit Wage-
ningen naar totaal 80 deelnemende 
gemeenten gebracht. Onder andere 
ook Uithoorn en Amstelveen namen 
deel met een estafetteteam.

Vrijheidsvuur naar Aalsmeer 
gebracht door estafetteteam

Aalsmeer - Sinds Koningsdag 
worden de wieken van korenmolen 
De Leeuw in het Centrum opgeluis-
terd door bloemenzeilen. Ook afge-
lopen zaterdag tijdens de braderie 
en markt konden de kleurige zeilen 
bewonderd worden. De zeilen zijn in 
2016 in het kader van het Flower 
Festival beschilderd met creatieve 
bloemen door kinderen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart. De kinderen, enkelen 
oorspronkelijk afkomstig uit Japen, 
Polen, China en Syrië, werden bege-
leid door Anne�e van Itterzon van De 
Werkschuit. De zeilen vormen niet 
alleen een prachtig kunstwerk, maar 
staan ook voor verbinding, voor-
spoed, vreugde en verdriet. Gauw 
nog een kijkje nemen is een 
aanrader, de bloemenwieken kunnen 
nog tot en met aanstaande zaterdag 
14 mei bewonderd worden. 

Zaterdag Nationale Molendag
Het is deze dag Nationale Molendag 
en daarom organiseren de molenaars 
van De Leeuw extra activiteiten 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Onder 
andere worden rondleidingen 
gegeven. Ook de Stommeermolen 

aan de Molenvliet draait, maalt en is 
open deze dag van 10.00 tot 18.00 
uur. Kinderen kunnen hier zelf malen 
in de tuin met een vijzel en scheprad. 
Op zondag 15 mei zijn beide molens 
gesloten. 

Kleurige bloemenzeilen voor 
korenmolen De Leeuw

Bijeenkomst PCOB
Rijsenhout - Op donderdag 19 mei 
houdt de PCOB Aalsmeer Haarlem-
mermeer een ledenbijeenkomst. Nico 
Rasch komt vertellen over het leven 
van Johannes de Heer. De middag 
begint om 14.30 uur, duurt tot onge-
veer 16.30 uur, en vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2.

Zomerbridgen bij 
Onder Ons
Aalsmeer - Iedere woensdag organiseert 
bridgeclub Onder Ons een gezellige 
zomerbridgeavond in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1. Er kan gebridged 
worden met een vaste partner of telkens 
met iemand anders. Er worden per 
avond zes rondes gespeeld. Inschrijven 
kan aan de zaal tot 19.30 uur. De kosten 
bedragen 3 euro per persoon. Het 
bridgen begint om 19.45 uur. Bridge-lief-
hebbers zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Het Hesston College 
Chorale onder leiding van Dr. Russell 
Adrian en Ken Rodgers zal van 17 
mei tot en met 7 juni 2022 een 
muziekprogramma met de titel 
‘Shine the Light’ presenteren in 
twaalf kerken in Nederland, Duits-
land, Zwitserland en Frankrijk.
Op donderdag 19 mei om 20.00 uur 
treedt het koor op in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat. De 
toegang is gratis, maar er zal een vrij-
willige bijdrage worden gevraagd 
om de reiskosten te helpen compen-

seren. Het 25-stemmige gemengde 
ensemble is samengesteld uit leden 
van Bel Canto Singers en Global 
Voices die samen tweejaarlijkse inter-
nationale tournees maken. De 
uitvoering omvat muziek uit verschil-
lende genres, waaronder spirituals, 
volksliederen en gospelmuziek. 
Muzikale intermezzo’s zullen solisten 
en kleine groepen uit het koraal 
bevatten. Het Hesston College ligt 48 
kilometer ten noorden van Wichita, 
Kansas, en is een liberal arts college 
van Mennonite Church USA.

Hesston College Chorale geeft 
concert in Doopsgezinde kerk
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AGENDA

DONDERDAG 12 MEI:
* Expositie schilderijen van Carry 

Bijlo in foyer Oude Veiling, 
Marktstraat. T/m 29 mei.

* Ko�eclub speciaal in buurthuis 
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.

* Computerinloop in bibliotheek, 
Marktstraat, 9.30 tot 12u.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Ouderensoos in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 13.30u.

* Expositie ‘Wonderland’ in Flower 
Art Museum. Open: do. t/m zo. 
13-17u. T/m 22 mei.

* Tentoonstelling ‘Polen door de 
ogen van het Poolse kind’ in 
bibliotheek, Marktstraat. 

VRIJDAG 13 MEI:
* Expositie ‘Nieuwe Nederlanders’ 

in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Thema: Oost-Europa. Open: 
vrijdag t/m zondag 14-17u.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal. Inschrijven tot 20u.

* Bacchus da Musica met band 
Tobermore in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

ZATERDAG 14 MEI:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open van 
10.30 tot 16.30u. Lezingen over 
meidagen, Fokker en bombarde-
menten Rotterdam.

* Schoolatletiekdag op AVA-baan 
in Sportlaan. Vanaf 10u. voor 
bovenbouw, vanaf 13u. voor 
groepen 3 t/m 5.

* Nationale Molendag. De Leeuw 
in Centrum open 10 tot 16u. 
Stommeermolen aan Molenvliet 
van 10 tot 18u.

* AAS Grand Prix schaaktoernooi 
in Dorpshuis Kudelstaart van 13 
tot 17u.

* Feestelijke opening Oosterbad, 
Jac. Takkade 1 om 13u.

* Zomerse muziek met dj Gijs bij 
RKDES Kudelstaart vanaf 15u.

* Groep 8 Feest in Club N201, 
Zwarteweg, 19.30 tot 22.30u.

* KCA Jazz met Christian Pabst Trio 
in cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

ZONDAG 15 MEI:
* Voetbal en zanger Dennis 

Maarse bij FCA aan Beethoven-
laan vanaf 14u.

* Inloop voor 65+ers bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat van 
15 tot 16.30u.

* Boxin’ The Vox live in The Shack 
in Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 16 MEI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub special in Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 10.30-12u.

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

DINSDAG 17 MEI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u. 

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 18 MEI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* OVAK Soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

* Zomerbridgen met Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

DONDERDAG 19 MEI:
* Concert Hesston College Chorale 

in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
55 vanaf 20u.

ZATERDAG 21 MEI:
* Open dag Brandweer Aalsmeer 

bij kazerne aan de Zwarteweg 
van 10 tot 16u.

* Lezing ‘Luchtslag om Nederland’ 
door Dick Weber bij Crash 
Museum om 11u.

* Solexrit. Start 10.30u. bij Van 
Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.

* Voorjaarsconcert Sursum Corda 
en popkoor Soundsation in De 
Spil, Kudelstaart vanaf 20u.

Aalsmeer - De in Amsterdam geves-
tigde Duitse jazz pianist Christian 
Pabst presenteert op zaterdag 14 mei 
zijn internationale trio bestaande uit 
André Nendza op bas en Erik Kooger 

op drums in cultureel café Bacchus. 
Een prachtig geluid, lyrische sferen en 
spannende improvisaties, kunnen 
bezoekers verwachten. Pabst, die ook 
�lmmuziek schrijft, is een muzikale 

KCA Jazz: Op reis met Christian 
Pabst Trio in Bacchus

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Dinsdag 17 mei wordt 
Thérèse Steinmetz 89 jaar! Zondag 8 
mei stond zij in een vlammende jurk 
op het podium van De Oude Veiling. 
Ieder ander van die leeftijd doet een 
lekker middagslaapje, maar Thérèse 
zong en zong, had een aantal prach-
tige voordrachten, vertelde over haar 
muzikale ouders, vader operazanger 
en moeder koorleider. Met een groot 
gevoel voor romantiek wist zij het 
Bob & Gon publiek te veroveren. Dat 
deed zij overigens niet alleen, aan 
haar zijde stond de meest charmante 
Franse zanger aller tijden: Philippe 
Elan. “Een man met leren stem-
banden en drie ijzeren longen”, 

volgens Thérèse. Dat klinkt misschien 
ietwat overdreven, maar er valt niets 
tegen in te brengen. Pianist Erik 
Verweij zorgde voor een fantastische 
begeleiding. Gonny de Koter had 
zich geen mooier afscheid kunnen 
wensen. Want Bob & Gon houdt op 
te bestaan. Gelukkig gaat Bob - bijge-
staan door Wilbert Steng, Bas en 
Katelijne van Otterloo - het volgend 
seizoen verder. Dit tot grote opluch-
ting van het aanwezige publiek. 
Want naar deze zondagmiddagen 
wordt halsreikend uitgekeken. “Wij 
willen deze gezelligheid niet missen.”

Samen op het bankje
Één van de mooiste momenten, teke-
nend voor deze middag, was het duo 

Philippe en Thérèse stralend 
middelpunt bij Bob & Gon

Philippe Elan en Thérèse Steinmetz in Oude Veiling. Foto: René Wouters

Thérèse en Philippe samen zittend op 
een bankje om tedere herinneringen 
op te halen. De vocale omlijsting van 
heerlijke chansons, ballades, Itali-
aanse liefdesliedjes en Spaanse lang-
durige liefdes was uitstekend 
gekozen. Prachtig ook de vertolking 
als zigeuner moeder die haar vier 
zonen na lange tijd weer thuis 
verwelkomd. “Ik kreeg er kippenvel 
van”, was een reactie uit de zaal. 
Philippe deed zijn publiek heel veel 
plezier met ‘Zing, vecht, huil, bidt, 
lach werk en bewonder’. Zijn eigen 
interpretatie maakte het toch al 
iconische lied alleen maar sterker. En 
hoe mooi was ook ‘La bicyclette’, je 
zag als het ware de kleine Philippe 
zwoegend de Franse heuvels op en af 
�etsen. Na een staande ovatie voor 
het trio waren er de prachtige rozen. 

Afscheid
Het werd een vrolijk afscheid met 
een gezongen ‘dames bedankt’, want 
naast Gonny namen ook gast-
vrouwen Betty en Ria afscheid. 
Wethouder Wilma Alink - groot pleit-
bezorger van Bob & Gon - was blij 
met de toegezegde voortgang van 
deze bijzondere muzikale middagen. 
Zij had een aantal lovende woorden 
en reikte namens de gemeente als 
dank de boeketten bloemen uit. 
Voor iedereen blij huiswaarts 
keerden waren en er nog de fotomo-
menten met de artiesten en het 
kopen van gesigneerde CD’s, een 
mooie herinnering aan een 
geslaagde laatste Bob & Gon 
middag. 

verteller die in beelden denkt als hij 
componeert en speelt. Diep geworteld 
in de vrijheid van jazz neemt het Chris-
tian Pabst Trio de luisteraar mee op 
een muzikale reis door een cinemati-
sche klankwereld. Elegant gecompo-
neerde passages gaan als vanzelf over 
in krachtig samenspel en een vuur-
werk van improvisatie. De poëzie 
openbaart zich door het samengaan 
van verschillende artistieke en cultu-
rele invloeden en weet zo luisteraars 
van alle muzikale achtergronden te 
boeien. Een spannende balans tussen 
compositie en improvisatie. Het 
optreden van het Christian Pabst Trio 
op 14 mei in Bacchus in de Gerbe-
rastraat begint om 20.30 uur, zaal open 
vanaf 20.00 uur. De entree is 15 euro, 
jazzleden en jongeren tot en met 25 
jaar betalen 10 euro toegang. Kaart-
verkoop: uitsluitend in de KCA Ticket-
shop op www.skca.nl. Inlichtingen bij 
Pierre Tuning via 0297-360355. Aalsmeer - Na vele jaren gerepe-

teerd te hebben in The Beach, ruilt 
mannenkoor Con Amore de 
komende twee maanden, tot de 
zomerstop, de tribune in het 
veilinggebouw in voor een andere 
oefenlocatie. Zingen op maandag 
blijft standaard, maar nu in buurt-

huis Het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat 55. De aanvang is 19.30 
uur. Con Amore kan wel wat nieuwe 
zangers gebruiken. Mannen, die 
van zingen houden, zijn welkom 
om een repetitie bij te komen 
wonen. De eerstvolgende is 
maandag 16 mei.

Con Amore zingt nu in het Middelpunt

Oude Meer - Zondagmiddag 15 mei 
staan ze weer in The Shack;  Boxin’ 

The Vox met mooie en vrolijke Ierse 
songs, prachtige liedjes van Melanie, 

Akoestisch feestje met Boxin’ 
the Vox in The Shack

Simon & Garfunkel, Boudewijn de 
Groot en vele anderen. Boxin’ the Vox 
zijn David Plasmeijer (zang, gitaar, 
bass en mandoline) en Anne-Lotte 
Paymans (zang en gitaar). Hun 
muziek is geïnspireerd op de muziek 
van folk muzikanten als Luka Bloom 
en Christy Moore en jaren zestig en 
zeventig muzikanten. Zin in een 
akoestisch feestje op een Sunday 
Shack Afternoon? Zorg dan dat je 
erbij bent op zondag 15 mei.  The 
Shack gaat open vanaf 15.00 uur en 
Boxin’ The Vox begint rond de klok 
van 16.00 uur. De entree is 10 euro. 
Reserveren is niet verplicht, maar wel 
mogelijk indien je zeker wilt zijn van 
een plek. Stuur dan even een mail 
naar info@the-shack.info. Kijk voor 
het volledige programma op: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.







bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Cyclamenstraat 52, 1431 SC, (Z22-033448), het maken van 

een uitbouw aan de achterzijde 
- Middenweg (Greenpark deelplan 6, kad. perc. B9297), (Z22-

033446), het plaatsen van een duikerbrug 
- Zijdstraat 21, 1431 EA, (Z22-032648), het afwijken van het 

bestemmingplan voor het vestigen van een winkel met 
lunchroom 

- Dreef 5, 1431 WC, (Z22-032766), het aanleggen van negen 
bruggen t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbal-
terrein als recreatiepark 

- Meervalstraat 37, 1431 WE, (Z22-032627), het plaatsen van 
een erker aan de voorzijde van de woning 

- Zijdstraat 34, 1431 ED, (Z22-032636), het plaatsen van een 
rolsteiger langs de zijkant van het pand en een dixi op de 
stoep tot en met 26 juni 2022

- Oosteinderweg 305, 1432 AW, (Z22-032134), het kappen 
van een boom (Tilia) in de voortuin en herplanten van 4 
nieuwe bomen 

- Oosteinderweg 123C, 1432 AH, (Z22-032369), het uitbrei-
den van de bedrijfsruimte 

- Aalsmeerderweg, kad. perc. B nrs. 9895 en 9897, (Z22-
032145), het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning 

- Van Clee�kade 5, 1431 BA, (Z22-032040), het voormalig res-
taurant op de begane grond ombouwen tot twee studio’s 

- Uiterweg 65, 1431 AB, (Z22-031828), het vernieuwen en 
verbreden van de brug die wordt gebruikt als in- en uitrit 

- Hortensialaan 60, 1431 VD, (Z22-031820), het plaatsen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de woning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z22-010984), het vervangen 

van de twee bestaande woningen Verzonden: 04 mei 2022

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:
- Kudelstaartseweg 150 (kad. perc. D 4176), (Z21-093403), 

het bouwen van een woning. Verzonden: 09 mei 2022
- Hornweg 308, 1432 GT, (Z22-014379), het plaatsen van een 

erfafscheiding (legalisatie). Verzonden: 05 mei 2022
- Ohelialaan 28, 1431 HJ, (Z22-018444), het splitsen van de 

woning in drie studio’s (legalisatie). Verzonden: 04 mei 2022
- Rietwijkeroordweg 45 en 45 kwek, 1432 JG, (Z22-018524), 

het aanleggen van een dam met duiker aan de achterzijde, 
een weg op de gedempte sloot, een in- en uitrit en het 
deels verplaatsen van de bestaande dam met duiker aan 
de voorzijde van het perceel. Verzonden: 04 mei 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de vol-
gende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is ge-
steld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Gloxiniastraat 22, 1431 VG, (Z22-007913), het verhogen van 

de nok i.v.m. het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde van de woning. Verzonden: 03 mei 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
- Verlengde Lijnbaan 8, 1431 DG, (Z22-020623), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 06 mei 2022

- Uiterweg 127 ws7, 1431 AD, (Z22-023102), het renoveren 
van de woonark. Verzonden: 06 mei 2022

- Uiterweg 127 ws6, 1431 AD, (Z22-017153), het plaatsen 
van twee schuifpuien, het vervangen van de regengoot en 
het houtwerk van het terras. Verzonden: 06 mei 2022

- Hornweg 91, 1432 GE, (Z22-005802), het renoveren van de 
schuur. Verzonden: 04 mei 2022

- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z22-018015), het verplaatsen van 
de mantelzorgwoning naar de de�nitieve plek in de tuin. 
Verzonden: 04 mei 2022

- Anne Frankstraat 9, 1433 PJ, (Z21-093147), het plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak van de woning.Toelich-
ting: aanvankelijk is op 4 februari 2022 de omgevingsver-
gunning verleend voor een dakkapel met een hoogte van 
1,50 meter. Naar aanleiding van een ingediend bezwaar 
heeft het college het besluit herroepen en besloten een 
omgevingsvergunning te verlenen voor een dakkapel met 
een hoogte van 1,75 meter. Verzonden: 04 februari 2022

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit 
de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgege-
ven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-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:
- Hornweg 177, 1432 GH, (Z22-027467), het plaatsen van een pre-

fab zwembad in de voortuin 

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in wer-
king getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet 
meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeen-
teblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van 
verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubli-

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

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

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

O�ciële Mededelingen
12 mei 2022

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u 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
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

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

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/�xi of 
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aals-
meer meldingen over de openbare ruimte behandelt en op-
lost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte 
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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 gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 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. WWW.AALSMEER.NL

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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële 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 worden. Niet iedere inwo-
ner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente 
constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het 
college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde 
ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status 
“Onbekend” krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n status-
wijziging, wordt dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepu-
bliceerd. 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 ma-
ken voor een één op één gesprek. Neemt u tel. contact met ons 
op voor het maken van een afspraak, via 0297-387575. Het is 
mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

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

Pliszczyński G.A. 21-10-1980 03-05-2022
Rudiak P.M. 19-08-1995 03-05-2022

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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 26 EN 27 MEI

Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) en 27 mei is het raad-
huis gesloten. Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) is Afval-
bedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.
meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE (OMGEVINGSVERGUNNING, 
AANVRAAG ONTVANGEN)
- Burgemeester Ho�scholteweg naast nr. 301 t/m 3022 (kad. 

perc. C nr. 7836), (Z22-020832), (het bouwen van een bedrijfs-
hal t.b.v. opslag van bloemen en planten. Toelichting: tijdens 
het in behandeling nemen van de aanvraag is gebleken dat 
de omschrijving, zoals eerder gepubliceerd, niet juist is.

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 

ceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Kanaalstraat, 

zuidelijk deel
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Baccarastraat, 

centraal gelegen deel

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van 
de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Zwarteweg 90 (Z22-033469) Hotxone festival op 16 juli 

2022, ontvangen 6 mei 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING 
(VERLEEND)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Zonnedauwlaan 59 (Z22-017631) Avondvierdaagse Kudel-

staart van 30 mei t/m 3 juni 2022, verzonden 6 mei 2022

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Op het parkeerterrein voor de Waterlelie te Aalsmeer (Z22-

031769) verzetsbus van het verzetsmuseum van 7 juni tot 
17 juni 2022, ontvangen 3 mei 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- Ophelialaan 94-124 (Z22-033732) plaatsen van een tap-

punt t.b.v. DownTown Ophelia op 11 juni 2022, ontvangen 
3 mei 2022

TER INZAGE

t/m 12-05-22 Afvalsto�enverordening gemeente Aals-
meer 2022 (Z22-009609)

t/m 02-06-22 Besluit met de kaart en de lijst van voorlo-
pig aangewezen gronden vestiging voorlo-
pig voorkeursrecht toekomstig
Oosteindedriehoek

t/m 10-06-22 Ontwerp omgevingsvergunning Stommeer-
kade Alsmeer (z21-075784) en het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden geluid 
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Aalsmeer - De laatste Musical Mania 
Weken voor de spectaculaire 
productie ONE de Musical zijn inge-
gaan. Dit is je laatste kans om deze 
mooie familievoorstelling voordelig 
te gaan bewonderen in het unieke 
LEDbox Theater in Studio’s Aalsmeer. 
Het verhaal over verraad en bedrog, 
passie en eeuwige liefde. Alles of 
niks, dat is ONE. 
In Aalsmeer laat deze grote productie 
�ink van zich horen. Veel onderne-
mers, waaronder ook de winkeliers 
uit Aalsmeer Centrum, hebben de 
musical al bezocht en waren enthou-

siast. Het promotieteam was in de 
regio en in Aalsmeer diverse keren 
actief. Ook tijdens de braderie en 
geraniummarkt afgelopen zaterdag 
konden bezoekers de bak�ets met 
LEDschermen en de jongens tegen-
komen. Het promotieteam deelde 
actie�yers uit waarmee je het tweede 
ticket tot juni gratis krijgt om ‘de 
buren’ uit Aalsmeer kennis te laten 
maken met dit hartstochtelijke lief-
desverhaal. Ga naar onedemusical.nl/
gratisticket en regel het vandaag 
nog. Laat je meenemen terug in de 
tijd naar het oude Egypte. 

Laatste Musical Mania Weken 
voor ONE de Musical

Promotieteam ONE de Musical actief in Aalsmeer Centrum.

Aalsmeer – Beter weer hadden Groei 
& Bloei, de ondernemers in het 
Centrum en alle deelnemers aan de 
braderie en de geraniummarkt zich 
niet kunnen wensen: Zaterdag 7 mei 
was een prachtige, zonnige dag en 
bracht veel mensen op de been. 
Menigeen had de braderie en de 
markt waarschijnlijk al genoteerd, na 
twee jaar weer deze gezellige evene-
menten, maar ook vast velen 
besloten op het laatste moment om 
plantjes te gaan kopen om de tuin 
op te luisteren en heerlijk te slen-
teren over de braderie met een geva-

rieerde deelname. Er was van alles te 
koop, van tassen, kleding en 
schoenen, tot boeken, puzzels, 
sieraden, beeldjes en leuke hebbe-
dingetjes voor in huis. De stands met 
verse aardbeien en druiven werden 
massaal gevonden en langs de 
snoepkraam lopen zonder iets te 
kopen, was vooral voor de jonge 
bezoekers moeilijk. Op het Molen-
plein was een gezellig terras inge-
richt en stond voor kinderen een 
springkussen klaar. Ook diverse 
verenigingen gaven acte de 
présence, waaronder stichting SAM 

Veel, heel veel bezoekers op 
braderie en geraniummarkt

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn

die bezoekers uitnodigde een ritje te 
maken op de (nieuwe) duo�ets, 
scouting Ti�o en Team Hollander die 
deel gaat nemen aan de Roparun.
Op de geraniummarkt was het assor-
timent aan planten divers, vooral de 
bloeiers als de hortensia’s, afrikaan-
tjes en geraniums vonden gretig 
aftrek, evenals de ruim gevulde 
hanging-baskets. Voor de kinderen 
had Groei & Bloei een stand ingericht 
waar zij een mooi boeket voor 
moeder of oma mochten maken. Net 
na de middag werd de markt opge-
luisterd met een optreden door Aals-
meers Harmonie. Sjouwen met de 
aangekochte planten hoefde niet, 
hiervoor werd de KiKa-bak�ets 
ingezet en van deze bezorgmogelijk-
heid is veel gebruik gemaakt. 

Bloemen en prijzen
De organisatie van de geranium-
markt, Groei & Bloei, zet tijdens dit 
evenement jaarlijks een inwoner in 
het zonnetje voor zijn of haar inzet 
als vrijwilliger. Dit jaar is het echtpaar 
Corrie en Teun van Honk op een 
bloemetje getrakteerd. Corrie voor 
haar inzet voor de kerk en Ons 
Tweede Thuis en Teun voor de 
diverse werkzaamheden die hij 
verricht in en rond gebouw Irene. 
Een traditie is ook prijzen weggeven 
voor beste en mooiste stand. Voordat 
het publiek massaal arriveert wordt 
door de jury een rondje markt 
gelopen. De prijs voor de beste stand 
in kwaliteit is uitgereikt aan de �rma 
Moes en Tuin uit Aarlanderveen en 
de beker voor de mooiste stand is 
uitgereikt aan Piet Ende uit De Hoef.
Het was al met al een heel gezellige 
dag met veel blije mensen en heel 
wat (her)ontmoetingen. Braderie en 
geraniummarkt: Geslaagd, honderd 
procent!

Aalsmeer – Op donderdag 28 april zijn 
tijdens de algemene ledenvergadering 
van de Aalsmeerse Christelijke Orato-
rium Vereniging de twee jubilarissen 
van dit jaar in de bloemetjes gezet. 
Inez Vuorinen is 40 jaar lid van ACOV 
en Mels Leenheer zingt alweer 25 jaar 
met plezier bij de vereniging. Inez en 
Mels hebben beiden in het bestuur 
gezeten en zijn  betrokken en trouwe 
koorleden! Prachtige anekdotes 
kwamen voorbij en de wens werd 
uitgesproken dat de twee jubilarissen 
nog lang blijven zingen bij het koor!

Bloemen voor jubilarissen ACOV

Kudelstaart- Op zaterdag 21 mei 
kan er eindelijk, na 2,5 jaar wachten, 
weer een Solexrit vanuit Kudelstaart 
gereden worden. De Solexvrienden 
uit Kudelstaart en De Kwakel hebben 
een mooie tocht uitgezet. En er zijn 
allerlei gezellige en interessante 
momenten aan de rit gekoppeld.
Iedereen met een goede Solex kan 
meedoen aan de 70 kilometer lange 
rit. Dit keer worden de Solexisten 
vergezeld door een groepje Zoomer-

gasten. Zij rijden een rit van 100 kilo-
meter. Het vertrek en de aankomst 
zijn weer bij de familie Van Leeuwen 
aan de Kudelstaartseweg 165. Onder 
het genot van ko�e en koek kan 
tussen 09.30 en 10.30 uur inge-
schreven worden. Om precies 10.30 
uur is de start en de verwachting is 
dat rond 16.00 uur de solexen weer 
terug zullen zijn. Voor informatie kan 
gebeld worden met Chris via 
06-22403246.

Solexvrienden weer op de solex

Aalsmeer - Vrijdag 13 mei is er weer 
Bacchus da Musica met dit keer een 
optreden van de band Tobermore.
Soms lief en rustgevend, vaak spook-
achtig en stampend. Van Tobermore’s 
folktunes en songs wordt vaak 
gezegd dat ze de luisteraars in 
vervoering brengen. Terwijl Rein een 
levendige basis weeft op gitaar en 
Marinus de muziek verwarmt met 
zijn contrabas, dragen Herco, Rolf en 
Vincent de melodieën stevig op 
�uiten, �uitjes, viool, mandoline, 
diatonische accordeon en natuurlijk 
de traditionele Ierse Bodhrán. Alle vijf 
zijn uitstekende zangers, ze tillen elk 
nummer naar grote hoogte met 
intense multi-vocale harmonieën. 
Energieke, lyrische en overvloedige 

Ierse volksmelodieën en oprechte 
countryliedjes om van te genieten, 
zelfs als de laatste echo van het 
optreden al lang is vervaagd. 
Bacchus da Musica met Tobermore is 
in cultureel café Bacchus aan de 
Gerberastraat en begint om 20.30 
uur, zaal open vanaf 20.00 uur. 
Tickets kosten 7,50 euro en zijn 
verkrijgbaar via 
www.cultureelcafebacchus.nl.

Vrijdag Bacchus da Musica met 
optreden band Tobermore 
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Aalsmeer – In het Raadhuis, bij De 
Propeller in Kudelstaart en bij de 
Hell’s Fury in Oosteinde zijn afge-
lopen woensdag 4 mei herdenkingen 
gehouden voor alle burgers en mili-
tairen die zijn omgekomen of 
vermoord sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssitu-
aties en bij vredesoperaties. In het 
Raadhuis was er tevens veel 
aandacht voor de oorlog in Oekraïne. 
In Aalsmeer worden zo’n 140 Oekra-
ieners opgevangen die zijn gevlucht 
uit hun land. Enkelen van hen 
woonden de herdenking bij. Ze 
waren trots bij het horen van het 
volkslied van Oekraïne dat Aalsmeers 
Harmonie speciaal voor hen ten 
gehore bracht, maar er werd ook een 
traantje weggepinkt. Hun aanwezig-
heid en die van vele inwoners weer-
spiegelden het thema van dit jaar: 
Vrijheid in verbondenheid. 

Gezamenlijk herdenken
“Nooit meer oorlog! Het klinkt voor 
mij zo ongelofelijk vanzelfsprekend”, 
begon burgemeester Gido Oude 
Kotte zijn toespraak. “In Nederland 
leven we inmiddels 77 jaar in vrede. 
Het voelt als gegarandeerd. Maar 
helaas is de werkelijkheid toch 
anders. Vandaag de dag zwerven 
vele vluchtelingen door Europa, die 
dagelijks geliefden verliezen aan een 
vernietigende oorlog in hun geboor-
teland. Voor hen klinkt ‘nooit meer 
oorlog’ als een droom, als een vurige 
wens, een diep verlangen. Het klinkt 
als een ongrijpbare toekomst. Het is 
�jn dat u met zovelen bent gekomen 
om samen in verbondenheid te 
herdenken. Juist nu hetgeen te 
herdenken waarvan wij vurig hopen 
dit nooit te hoeven meemaken. 
Herdenken, in dit jaar waarin duide-
lijk wordt dat ‘nooit meer oorlog’ 

Burgemeester Gido Oude Kotte: 
“Herdenken doen we samen”

Aalsmeer – Bij het monument ‘De 
Propeller’ in Kudelstaart is een perkje 
met witte anjers aangelegd ter ere 
van de veteranen. Het ‘Witte Anjer-
perkje’ is onthuld door veteraan Kees 
Kuggeleijn en locoburgemeester Bart 
Kabout. De witte anjer is het symbool 
geworden van erkenning en waarde-
ring van veteranen. Met de aanleg 
van het perkje geeft ook de gemeente 
Aalsmeer hier voortaan zichtbaarheid 
aan. Het ‘Witte Anjerperkje’ is aange-
legd na een motie van CDA-raadslid 
Paul van Zoelen.

Op krukken
Locoburgemeester Bart Kabout 
verscheen op krukken met zijn been 
in het gips na een verkeerde stap 
tijdens zijn vakantie. “Ik heb erover 
gedacht deze afspraak af te zeggen”, 
zei Kabout voorafgaand aan zijn 
toespraak. “Maar ik bedacht me dat, 
gezien het doorzettingsvermogen en 
de mentaliteit van veteranen, het wel 
heel slap zou zijn om door zo iets 
onbenulligs afwezig te zijn.” Dus 
verscheen Kabout noodgedwongen 
met keten en in korte broek. In zijn 
toespraak eerde de locoburgemeester 
de inzet van de veteranen. “Zij kiezen 
ervoor hun leven in te zetten voor 

hun land en de democratische rechts-
staat. Dit perkje is misschien een klein 
gebaar, maar toont onze waardering 
en respect voor die inzet.”

Onderhoud
De locoburgemeester onthulde het 
bordje bij het perkje samen met vete-
raan Kees Kuggeleijn, die op 5 mei 86 
jaar wordt. Hij diende in Nieuw 
Guinea (1957-1959) en op Curacao 
(1966-1969). De voorzitter van het 
Veteranen-comité Aalsmeer, Erwin 
Huisman, vertelde tot slot waarom de 
witte anjer het symbool voor de vete-
ranen is geworden. Meer hierover is te 
lezen op www.veteranendag.nl. Het 
perkje wordt onderhouden door de 
gemeente Aalsmeer met de jaarlijkse 
aanplant van nieuwe anjers.

‘Witte Anjerperkje’ ter ere van 
veteranen in de gemeente

Kudelstaart - Na twee jaar een 
sobere plechtigheid gehouden te 
hebben, zonder publiek, kon afge-
lopen donderdag weer een ‘normale’ 
herdenking plaatsvinden bij het 
oorlogsmonument De Propeller aan 
de Schweitzerstraat. Het was drukker 
dan ooit! Op het schiereiland zaten 
en stonden vele mensen, maar ook 
aan de overkant van het water verza-
melden zich belangstellenden om de 
herdenking mee te kunnen maken. 
‘Vrijheid in verbondenheid’ was dit 
jaar het thema. Die verbondenheid 
met elkaar, met hen die gediend 
hebben, met de slachto�ers van het 
geweld in de Oekraïne werd op deze 
manier lijfelijk ervaren. De muziek 
tijdens de herdenking werd verzorgd 
door Sursum Corda onder leiding van 
Kees van Oudenallen. Er werden door 
kinderen van de Antoniusschool 
gedichten voorgelezen en namens 
de gemeenteraad hield Sybrand de 
Vries van D66 een toespraak. Sybrand 
maakte tijdens zijn toespraak een 
verwijzing naar de bemanning van 
de Short Stirling bommenwerper van 
het 75ste Nieuw-Zeeland squadron 
die op 17 september 1942 neer-
stortte in de Westeinderplassen. Aan 
boord 7 jonge mannen afkomstig 
van de andere kant van de wereld. 
Wat was hun motivatie om de halve 
wereld over te reizen om deel te 
nemen aan de oorlog. Plichtsbesef of 
zucht naar avontuur? Woede of 
verontwaardiging? “Het eerste dat in 
een oorlog sneuvelt is de onschuld”, 
zo zei De Vries. “We zijn verbonden 
met hen die huis en haard moesten 
verlaten vanwege het oorlogsge-
weld, mensen uit Syrië, Irak, Afghani-
stan en nu zeker Oekraïne. Laten we 
oorlog nooit romantiseren, oorlog is 
per de�nitie beestachtig en onmen-
selijk. Laat ons gedenken, als een 
baken van hoop.”
Hierna speelde Sursum Corda enkele 
koralen, uitmondend in de Taptoe, 

geblazen door Anneke Wies-Blom. 
Na twee minuten stilte werd geza-
menlijk en in verbondenheid Het 
Wilhelmus gezongen. Aansluitend 
werden de kransen gelegd door en 
namens de veteranen, de gemeente 
en De Dorpsraad Kudelstaart. Daarna 
legden alle kinderen en vele volwas-
senen bloemen onder de muzikale 
klanken van Sursum Corda bij De 
Propeller. Tot slot lieten Yoline en Ellis 
van KC de Ruimte 7 vredesduiven los 
als verwijzing naar de nieuwe dag, de 
dag van bevrijding.

Grote belangstelling voor 4 mei 
herdenking in Kudelstaart

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto: www.kicksfotos.nl

Foto’s: Jacqueline Kristelijn

alles, maar dan ook alles behalve 
vanzelfsprekend is. Vandaag nemen 
wij in Aalsmeer verantwoordelijk-
heid door niet weg te kijken. 
Vandaag kiezen wij ervoor om geza-
menlijk te herdenken. Gezamenlijk 
met hen die naar ons zijn gevlucht. 
Vandaag herdenken we samen. Wij 
moedigen aan te blijven vechten 
voor vrijheid, voor democratie. Voor 
onze dierbaren, voor onze geliefden, 
voor vrijheid in verbondenheid.”

Happy Stones
De burgemeester vroeg tot slot alle 
aanwezigen om bij het verlaten van 
het Raadhuis een ‘Happy Stone’ mee 
te nemen. “Een tre�end symbool van 
‘Vrijheid in verbondenheid.” De 888 
gekleurde stenen zijn door De 
Kunstploeg samengebracht ter ere 
van het 888-jarig bestaan van Aals-
meer en zijn gemaakt met als doel 
ze weer te laten zwerven, zodat 
iemand anders ze vindt en hem of 
haar wat geluk bezorgt. Door de 
Happy Stones te verspreiden staan 
zij symbool voor de vrijheid. U/jij 
geeft ze namelijk hun vrijheid terug 
door ze binnen Aalsmeer te laten 
zwerven. In tegenstelling tot ander 
jaren is de 4 mei herdenking geheel 
binnen in het Raadhuis gehouden. 
Naast de toespraken van burge-
meester Oude Kotte en kinderburge-
meester Anne van Duijn, lazen 
kinderen van de Oosteinderschool 
gedichten voor en vertelde Mari-
anne Knecht over haar Oekraïense 
moeder en Aalsmeerse vader die 
elkaar hebben ontmoet in het 
dwangarbeidkamp Arbeitseinsatz in 
Duitsland, uiteindelijk wisten te 
ontsnappen, de vrijheid tegemoet.

Wilhelmus en Oekraïens volkslied
Het taptoe signaal voor de algemene 
stilte werd verzorgd door Marcel 
Spaargaren, de muzikale omlijsting 
tijdens de herdenking door Aals-
meers Harmonie en voor de begelei-
ding van de ceremonie voor de 
kranslegging droegen de scouts van 
Wiol & Willem Barendsz zorg. Na de 
twee minuten herdenking in stilte 
werd het eerste en zesde couplet 
van het Wilhelmus gezongen en 
gespeeld, gevolgd door het Oekra-
iens volkslied. De herdenking werd 
besloten met het leggen van 
kransen, waarvan een gemaakt van 
zonnebloemen, het symbool voor 
Oekraïne, bij het monument met de 
namen van inwoners die gestorven 
zijn in de Tweede Wereldoorlog. Er 
werd hier opnieuw stil gestaan bij 
hen die hun leven hebben gegeven 
om voor ons vrijheid mogelijk te 
maken.
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Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 14 
mei ligt de focus op de Meivliegers 
bij het Crash museum in het Fort bij 
Aalsmeer. Er wordt stil gestaan bij het 
bombardement op Rotterdam, nu 82 
jaar geleden. Om 12.15 uur geeft 
burgemeester Schuurmans van Haar-
lemmermeer de aftrap voor deze 
gedenkwaardige dag. Om 12.45 uur 
vliegt vervolgens de Fokker Four laag 

over het Fort bij Aalsmeer als eerbe-
toon aan alle slachto�ers en helden 
van de Tweede Wereldoorlog. Hierna 
kunnen lezingen bijgewoond 
worden die gegeven worden door 
documentairemaker Hans Vos over 
de meivliegers (13.00 uur), Marc 
Smeulers, kleinzoon van de zus van 
Anthony Fokker over deze beroemde 
luchtvaartpionier (13.30 uur) en 

Oorlogsverhalen in Crash Museum

Aalsmeer - De komende periode 
wordt op IKC Triade gewerkt over het 
thema: Kunst met een grote K. De leer-
krachten en leerlingen zijn dit nieuwe 
thema gestart met een inspirerende 
openingsactiviteit. Deze activiteit werd 
verzorgd door twee kunstenaars, die 
later in de periode aan alle groepen 
workshops gaat geven. Ook staat er 
voor elke groep een bezoek aan een 

museum gepland. Er gaan groepen 
naar het Cobra museum, maar ook het 
Tropen museum, Nemo en het Rijks-
museum worden bezocht. De kinderen 
gaan de komende tijd aan de slag als 
echte kunstenaars en als afsluiting van 
het thema wordt een expositie 
gegeven, waarbij alle ouders worden 
uitgenodigd om van de kunstwerken 
te komen te genieten. 

Kunst met grote K op IKC Triade

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Friesland heeft ons opnieuw verrast. Niet alleen vanwege de 
beeldschone stadjes, dat wisten we eigenlijk wel, maar ook de prachtige 
natuurgebieden hebben mij bijna van mijn �ets doen vallen van verbazing. 
Een rondje Lauwersmeer bleek van een ongekende schoonheid. De Ezuma-
keeg is een uniek waddengebied met onafzienbare watervlaktes en 
duizenden vogels. Manlief is de vogelliefhebber en ging die dag vanzelf-
sprekend met verrekijker op pad. Niet te vergelijken met de echte voge-
laars die we tegenkwamen, die zijn bewapend met statieven onder de snel-
binders, megakijkers in de �etstas en een app op hun telefoon om alle 
bevindingen direct te melden. Tegen de tijd dat ze alle apparatuur in stel-
ling hebben gebracht is de vogel in kwestie er meestal al vandoor. Dit keer 
ging hun zoekactie om de Steltkluut, die deze morgen in het gebied was 
gesignaleerd. “Hij zwemt daar”, riep manlief enthousiast, de verrekijker in 
de aanslag. De reactie was schamper. Hoe kwam hij erbij; dit was niks 
bijzonders; een gewone kluut, die kenden ze wel. Het ging juist om de 
stelten en die had hij niet. Op zo’n moment ben ik allang afgehaakt, ik ben 
meer van de viervoeters. Gelukkig werd ik op mijn wenken bediend, want 
ik kwam kuddes wilde paarden tegen; merries met lichtbruine veulentjes 
die heerlijk lagen te soezen in de zon onder het wakend oog van hun 
moeders. Langs een beschut pad lag zomaar een hertje mij rustig aan te 
kijken; ik �etste er bijna voorbij zonder hem op te merken. Het is dat ik een 
man heb die een speci�ek oog heeft voor zulke dingen. Terwijl wij een 
bakkie dronken op een bankje, werden we gespot door zoon en schoon-
dochter die nog even gedag kwamen zeggen op weg naar Dokkum. De 
avond daarvoor hadden we samen gebarbecued op een camping in 
Groningen. Wereldreizigers, we blijven elkaar achtervolgen. We eindigden 
deze week in Franeker. Het planetarium van Eise Eisinga sloegen we over, 
dat stond al eerder op het programma. Maar we maakten wel de uitge-
breide stadwandeling langs theekoepeltjes, het Poolshof, het Korendra-
gershuisje, het Waaggebouw, het kaatsveld en het Stadhuis, met tot slot 
een donker biertje onder de Martinikerk. Franeker is een bruisende stad, 
met een camping op loopafstand. Tegenover onze camper bivakkeerde 
een jonge knul met zijn dochtertje van nog geen twee. Dat hup Catootje 
stapte in haar laarsjes het veld rond, hij deed ondertussen zaken via zijn 
telefoon. Vader en dochter sliepen in een luxe kampeerbus; opa en oma in 
een soort slaapcondoom ernaast. Hij de luxe, zij het simpele gemak van 
een klein tentje. Toen het meisje op bed lag, zat hij met een biertje en een 
boek buiten te genieten in de late avondzon. Een uurtje later kwamen opa 
en oma met zakken van de Chinees het veldje weer op wandelen, staken 
een lampje aan en schoven aan. Dat tafereel symboliseert voor mij de 
intentie van kamperen. Niet de �auwekul van wc rollen onder je arm, die 
altijd te berde wordt gebracht door tegenstanders. Nog nooit meege-
maakt. Maar wel tot donker samen buiten zitten; met een glaasje, lekker 
eten, leuke ontmoetingen en mooie gesprekken. 
Reageren? truusoudendijk@gmail.com

Natuurliefhebbers

Aalsmeer - Op 10 april was de Histori-
sche Tuin aanwezig met een informa-

tiekraam op het Sport en Cultuur 
Event in Sportcentrum De Waterlelie. 

Historische Tuin feliciteert 
winnaars prijsvragen

Bij de kraam konden bezoekers 
meedoen met twee prijsvragen. Anne 
Faber zat met zijn antwoord (3.251) 
het dichtstbij het juiste aantal bonen 
in de vaas (3.357). Het juiste gewicht 
van de sering was 8.5 kilogram. Bart 
Kabout (7.7 kg) en Ineke de Wijn (9.3 
kg) zaten er beiden precies 800 gram 
naast. Dat betekent dat er twee 
winnaars zijn in deze categorie. De 
prijzen zijn op 7 mei door tuinchef 
Gerben de Vries uitgereikt bij de 
kraam van de Historische Tuin op de 
Geraniummarkt. De drie winnaars 
ontvingen een donateurspas 
waarmee zij het hele jaar gratis 
toegang hebben tot de Tuin. 
Wilt u dit ook? Word dan vriend (en 
dus donateur) van de Historische Tuin 
in Aalsmeer. De minimum jaarlijkse 
bijdrage is 20 euro. Een hoger bedrag 
is uiteraard ook zeer welkom! Als dank 
voor uw bijdrage ontvangt u jaarlijks 
een donateurspas waarmee u het 
hele jaar gratis toegang heeft tot de 
Tuin. Ga naar de website voor aanmel-
ding: www.historischetuinaalsmeer.nl.

voorzitter Peter de Raaf over het 
bombardement op Rotterdam op 14 
mei 1940 (om 15.00 uur). Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 aan de Aalsmeerderdijk 460 is 
op zaterdag en iedere tweede 
zondag van de maand geopend van 
10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer 
informatie over het museum en het 
werk van het Crash op www.
crash40-45.nl of raadpleeg Instagram 
of Facebook. 

Aalsmeer - De Vrijwillige Brandweer 
Aalsmeer houdt dit jaar weer een 
open dag en wel op zaterdag 21 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur bij de kazerne 
aan de Zwarteweg 77. Burgemeester 
Gido Oude Kotte, of diens plaatsver-
vanger, geeft samen met clusterma-
nager mevrouw A. Polat om 10.00 
uur het startsein voor deze dag vol 
informatie en activiteiten. Het doel 
van de open dag is om inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart nader 
kennis te laten maken met het veel-
zijdige werk van de brandweer. 
Gedurende de dag zullen er diverse 
demonstraties zijn, zoals een ongeval 
met beknelling, vlam in de pan, 
ontplo�ende gasblikjes en airbags. 
Tijdens deze demonstraties wordt 
ook uitleg gegeven. 

Verder mogen durfals in het bakkie 
van de autoladder mee omhoog naar 
30 meter om van de omgeving te 
genieten en is het mogelijkheid om 
(met zwemvest, verplicht) mee te 
varen met de brandweerboot. Voor 
de kinderen staan er diverse spuit-
spelletjes op het programma en als 
ze het willen, mogen ze ook nog een 
ritje in een brandweerauto 
meemaken. In de kazerne zijn diverse 
stands te bezoeken. Zoals voorlich-
ting omtrent rookmelders in huis 
(vanaf 1 juli 2022 zelfs verplicht), een 
virtuele beleving omtrent brand in 
huis, een foto-stop voor kleine 
kinderen en er wordt voorlichting 
gegeven door de AED-groep over 
hoe te handelen bij een reanimatie. 
Ook is het mogelijk brandweerspul-

Open dag Brandweer Aalsmeer letjes voor kinderen te kopen. Op het 
terrein worden deze dag diverse 
oude en moderne brandweervoer-
tuigen opgesteld waarbij door de 
collega’s alle (brandende) vragen 
over het brandweervak beantwoord 
kunnen worden. 
Mocht u tijdens of na het bezoek aan 
deze open dag interesse hebben 
over het brandweerwerk, spreek dan 
één van de collega’s aan of kom op 
een maandagavond rond 20.00 uur 
naar de kazerne om de vaste oefen-
avond mee te maken. 
Tot slot: Rondom de kazerne is helaas 
geen parkeerruimte beschikbaar. 
Bezoekers aan de open dag worden 
dan ook vriendelijk verzocht om zo 
veel mogelijk te voet of per �ets te 
komen. Wie toch met de auto komt, 
kan parkeren op het terrein aan de 
Dreef (bij het zwembad).

Aalsmeer - Donderdag 12 en vrijdag 
13 mei worden er hoogtebegrenzers 
geplaatst aan beide kanten van het 

viaduct aan de Hornweg. Deze hoog-
tebegrenzers komen op circa 50 meter 
van het viaduct, zodat onoplettende 

Hoogtebegrenzers aan beide 
kanten viaduct Hornweg

chau�eurs de tijd krijgen om af te 
remmen. De hoogtebegrenzers 
worden robuust uitgevoerd. Brand-
weerauto’s, campers en verhuiswa-
gens kunnen er langzaam rijdend en 
er zonder schade langs. 
Vorig jaar heeft de gemeente al een 
aantal maatregelen genomen om de 
aanrijdingen tegen het viaduct aan de 
Hornweg te verminderen. Zo zijn er 
pictogram borden in de bermen 
geplaatst en re�ecterende planken en 
grote verkeersborden aan en bij het 
viaduct opgehangen. Ook zijn de 
wegversmallingen verwijderd omdat 
deze in de praktijk averechts leken te 
werken. Wethouder Robert van Rijn: 
“Hoewel de aanrijdingen wel vermin-
derden bleken de genomen maatre-
gelen niet afdoende. Uit voorzorg zijn 
er vorig jaar ook gelijk plannen uitge-
werkt voor het plaatsen van portalen. 
Deze portalen worden nu geplaatst.”
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Inloop voor 65+ers
Aalsmeer - Na lange tijd vindt 
aanstaande zondag 15 mei de inloop 
voor ouderen weer plaats bij de Doops-
gezinde Gemeente. De inloop is voor 

alle 65+sers die de zondagmiddag wat 
lang vinden duren. De ontvangst is met 
ko�e en thee. Er klinkt een lied, er 
wordt een verhaal verteld en er kunnen 
spelletjes gedaan worden. De inloop is 
in de Binding aan de Zijdstraat 55 van 

15.00 tot 16.30 uur. Thema deze keer: 
Wat betekent vrijheid voor u? Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd van 2 
euro. Voor informatie kan contact opge-
nomen worden met Anneke Eveleens 
via 0297-326801 of 06-25331458.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Een prachtig stel, Stien en Feike Langeveld, ze zijn elkaars 
jeugdliefde; zij enthousiast, mooi en sprankelend, hij rustig en bedacht-
zaam en in alles haar steun en toeverlaat. Beiden zijn ze volop actief in 
het Kloosterhof. Stien: “Ik was elf jaar toen mijn moeder aan mij vroeg: 
wat wil je nou eigenlijk worden? Zuster, zei ik. Maar op school vonden ze 
mij niet geschikt voor de mulo. Ga het toch maar doen, zei mijn moeder. 
Het eerste, tweede en derde jaar ging het prima, maar in het vierde jaar 
heb ik mijn diploma niet gehaald. Het jaar daarop nog eens examen 
gedaan, maar weer gezakt. Op advies van mijn moeder ben ik in een 
bejaardentehuis in Amsterdam gaan werken als verzorgster en daar vond 
ik het fantastisch. Vervolgens ben ik in een kinderziekenhuis gaan werken 
en heb ik in die jaren mijn diploma als verpleegkundige gehaald. Vanuit 
Amsterdam zijn Feike en ik naar Uithoorn verhuisd en toen mijn eerste 
dochter geboren werd ben ik gestopt met werken om voor onze kinderen 
te zorgen. Dat ging zo in die tijd. Toen ze volwassen waren heb ik weer op 
de kleinkinderen gepast en toen die naar school gingen en ik toch wat 
wilde gaan doen zei mijn dochter: ga eens bij het Kloosterhof kijken. Dat 
heb ik gedaan, ik kreeg er een baan en ik heb er jaren met veel plezier 
gewerkt. En dat doe ik nog steeds. Het Kloosterhof is echt mijn leven.” 

Wat doe je er?
“Ik heb er zeven jaar als verpleegkundige gewerkt, maar terwijl ik een 
ochtendje op de kleinkinderen paste, kreeg ik een hersenbloeding. Mijn 
kleinzoon van negen heeft alarm geslagen. Dat is deze zomer veertien 
jaar geleden. Ik heb drie dagen in coma gelegen en ik heb daarna een jaar 
moeten revalideren. Ik kon niet meer praten en nog steeds kost dat soms 
moeite. Maar ik had een geweldige logopediste en die heeft mij ontzet-
tend goed geholpen. Nu werk ik als vrijwilliger in het Kloosterhof, ik help 
de mensen met dementie, zorg voor een kopje ko�e, doe een spelletje 
met ze of maak een praatje. Ik begrijp heel goed wat ze bedoelen. En ik 
word er zelf nog steeds zo blij van.” 

En dat doe jij ook Feike?
“Ik heb, net als Stien, ook een verpleegkundige achtergrond. Maar in het 
Kloosterhof doe ik andere dingen dan Stien. Ik rijd op de bus, wandel met 
mensen en ik teken de levensverhalen van de bewoners op. Dat is een 
boeiende manier van omgang. Die verhalen komen in het dossier van de 
cliënten met als doel dat jongere verpleegkundigen ze lezen en daarmee 
inzicht krijgen in de achtergrond van de mensen die ze verzorgen. De 
mevrouw, die nu bijvoorbeeld 92 is en dement, was vroeger een bijzon-
dere persoonlijkheid. Stien en ik hebben allebei iets met mensen. Toen ik 
18 was werkte ik al bij Amstelrade in Amstelveen bij jongeren met een 
lichamelijke handicap. Toen ik nog niet aan ouderenzorg toe was, ben ik 
hoofd verzorgende geweest in Rustoord, een korte carrièremove. Ik heb 
een studie pedagogiek gevolgd, maar dat heb ik niet afgerond; achter 
een bureau zitten was niets voor mij. Daarna ben ik verpleegkunde gaan 
doen en ben ik ook maatschappelijk werker geweest is de jeugdzorg. Een 
bizarre opleiding die ik heb gevolgd was die van contactclown. Voor 
mensen met dementie is een clown een archetype, een persoon die ze 
herkennen, hoe ver ze ook heen zijn. Als clown mag je alles en daardoor 
kun je makkelijker contact met mensen maken. De intentie is om op die 
manier dichterbij te komen, om ze even uit de diepte van hun dementie 
te halen. Ik heb het een paar jaar gedaan en het was een bijzondere erva-
ring. Door corona kon het niet meer. Wij zijn in de periode wel actief 
gebleven als vrijwilligers. Gingen simpelweg uit van de gedachte: als het 
mis gaat, gaat het mis. Maar dat ging het niet.” 

Hebben jullie elkaar in de verpleging leren kennen?
“Nee op de mulo al; in de tweede klas. Stien is mijn highschool sweet-
heart. We waren 15 en 17 jaar. Ik ben nog steeds heel blij met haar. Ze is 
zo energiek en mooi. We vinden het �jn wonen in Aalsmeer, maar onze 
residentie is in Zeeland. Daar staat onze caravan, de ene week zijn we hier 
en de andere week gaan we naar Zeeland. Mijn kostje is gekocht, wat er 
ook gebeurt wij zorgen voor elkaar.” 

Wie willen jullie volgende week in de Schijnwerper zetten?
Jaap Mosselman, hij zet zich intensief in voor de Dorcas.

Stien en Feike Langeveld: 
“Wij zorgen voor elkaar”

Aalsmeer - Op zondag 1 mei hebben 
jongeren en jongerenwerkers van 
gro-up Buurtwerk Aalsmeer samen 
met Participe Amstelland een ‘Uurtje 
voor je Buurtje’ georganiseerd op het 
Poldermeesterplein in Aalsmeer-
Oost. Het was een heerlijk zonnige 

middag en een goed moment om 
eens prettige manier (nader) kennis 
met elkaar te maken. De opkomst 
was groot! Jongeren die graag met 
elkaar afspreken op het plein en een 
aantal bewoners van het Polder-
meesterplein hebben elkaar deze 

Goede opkomst bij ‘Uurtje voor je 
Buurtje’ op Poldermeesterplein

Aalsmeer –Misschien ken je het 
Buurthuis Hornmeer wel: de oude 
voetbalkantine van VVA aan de Dreef, 
naast IKC Triade en schuin tegenover 
het zwembad. Het is een plek waar 
veel Aalsmeerse clubs en vereni-
gingen samen komen en elkaar 
ontmoeten. Zo hebben de �lmclub, 
de klaverjasclub, Meer Bewegen voor 
Ouderen, de schildersclub en nog 
vele anderen hun activiteit in het 
buurthuis. Stichting Buurthuis Horn-
meer is er trots op.

Plek voor iedereen
Door de jaren heen is het buurthuis 
gegroeid tot een plek voor ouderen. 
Maar tijden veranderen en de stich-
ting wil mee veranderen. De stichting 
wil een buurthuis zijn voor iedereen. 
Een plek waar ook kinderen en ouders 
heen kunnen om elkaar te ontmoeten 
en plezier te hebben. Een plek in de 
Hornmeer waar buren elkaar kunnen 
ontmoeten voor een praatje en een 
kop ko�e of thee en om hier samen 
iets leuks voor de wijk te organiseren. 

Buurthuis Hornmeer wil met 
buren vernieuwen

middag ontmoet. Ook waren buurt-
verbinders Dyane en Milena van 
Participe Amstelland aanwezig. Het 
was een gezellige middag en de sfeer 
was gemoedelijk. Bewoners die een 
kopje ko�e en thee kwamen 
drinken, vertelden wel eens jongeren 
te horen in de avond maar hier geen 
overlast van ervaren. Het helpt ook 
dat de bewoners nu de jongeren 
hebben gesproken. Als je elkaar al 
eens hebt gezien en gesproken, is 
het een volgende keer makkelijker 
gedag te zeggen en contact te 
maken. Dat draagt bij aan de leef-
baarheid van en het plezier in de 
eigen buurt. Gro-up Buurtwerk Aals-
meer ondersteunt bewoners, onder-
nemers en de omgeving om samen 
het mooiste uit de eigen buurt te 
halen, waarin buurtgenoten samen-
werken, samenleven en samen de 
buurt prettiger en mooier maken. 
Een buurt waarin bewoners 
meedoen, elkaar kennen en helpen.

De stichting is daarom op zoek naar 
buren uit de Hornmeer of uit Aals-
meer, die samen met de stichting het 
buurthuis willen vernieuwen. Alle 
handen zijn welkom! Ben je iemand 
die goed is met klusjes in huis? Of 
vind je het leuk om achter de bar te 
staan? Of ben je goed in plannen? Of 
denk je graag mee over de toekomst 
van het buurthuis en wat ervoor 
nodig is om daar te komen? Laat het 
de stichting weten.

Kennismakingsbijeenkomst
Voor belangstellenden en enthousias-
telingen wordt een kennismakingsbij-
eenkomst georganiseerd, waar meer 
informatie gegeven wordt en waar 
geïnteresseerden kunnen vertellen 
wat zij leuk vinden om te doen en 
kunnen ideeën voor activiteiten 
gedeeld worden. De bijeenkomst is 
gepland op vrijdag 27 mei van 14.00 
tot 15.30 uur en/of van 19.30 tot 21.00 
uur. Kom ook! Aanmelden kan via 
sonjaknol1970@hotmail.com en laat 
je voorkeur voor de middag of avond 
weten. Heb je wel interesse maar 
komt de datum niet uit? Neem ook 
dan contact op, dan wordt een ander 
moment afgesproken. 

Aalsmeer - Toen de stichting Help 
Oekraïne! FIQAS om een aantal 
gebruikte laptops voor in Aalsmeer 
verblijvende Oekraïense kinderen 
vroeg, zodat zij online lessen zouden 

kunnen volgen, reageerde directeur 
Rob Geleijn onmiddellijk positief. Hij 
wilde met zijn bedrijf graag helpen 
en doneerde geen gebruikte, maar 
liefst twintig gloednieuwe laptops! 

20 Laptops voor Help Oekraïne!

Van links naar rechts: Vadim Kharytonchuk, een Oekraïense jongere en Rob Geleijn.

Rob: “Deze kinderen hebben hele-
maal niets meer, wij zijn blij dat wij 
als bedrijf kunnen bijdragen aan een 
verzachting van dit lot, door ervoor 
te zorgen dat ze in ieder geval 
kunnen blijven leren en zodoende 
minder achterstand op lopen.” 
Dinsdag 3 mei mocht Vadim Khary-
tonchuk, coördinator van de Oekra-
iense vluchtelingen iin de gemeente 
Aalsmeer, met een zeer blije tiener 
de laptops in ontvangst nemen. 
Zowel de stichting Help Oekraïne! als 
de Oekraïense jongeren zijn enorm 
blij en zijn FIQAS heel dankbaar voor 
deze zeer genereuze donatie! Meer 
weten over de stichting en hoe (ook) 
een steentje bijdragen voor de vluch-
telingen uit Oekraïne en aan de 
transporten naar het door oorlog 
getro�en land? Kijk voor alle infor-
matie op www.helpoekraïne.org
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Aalsmeer - Met het slaan van een 
groene heipaal is de bouw gestart 
van de klimaatneutrale DHL Parcel 
CityHub voor Aalsmeer. Het is de 
tiende van 26 nieuw te bouwen City-
Hubs in het Nederlandse netwerk 
van in totaal 140 lokale vestigingen. 
De lokale hub in Aalsmeer wordt 
gevestigd aan de Braziliëlaan 22 op 
bedrijventerrein Green Park Aals-
meer. De ingebruikname staat 
gepland voor dit najaar. De CityHub 
wordt de werkplek van ruim 100 
bezorgers die nu vanuit een andere 
plek in de gemeente werken. Dage-
lijks zullen ze ruim 90 routes rijden 
langs huishoudens, winkels en 
bedrijven in Aalsmeer en Amstelveen 
tot aan de A10. Dat gebeurt veelal 
met elektrische bestelauto’s en uiter-
lijk in 2025 zelfs helemaal uitstootvrij. 

Lange logistieke historie
De start van de bouw gebeurde in 
het bijzijn van Wilma Alink-Schel-
tema, wethouder duurzaamheid in 
de gemeente Aalsmeer: “Met het 
slaan van deze paal komt er nieuw 
leven in dit deel van het bedrijven-
terrein Green Park. Aalsmeer heeft 
een lange historie op het gebied van 
logistiek met de aanlevering van 

bloemen aan de veiling. DHL zet 
deze logistiek nu voort. We verwel-
komen DHL graag als lokale werk-
gever die duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft.”

Duurzaamheidsnormen
De 26 nieuw te bouwen CityHubs 
maken deel uit van een netwerk van 
140 vestigingen. De CityHubs zijn 
gevestigd aan de rand van stedelijke 
gebieden, waarmee de ‘last mile’ op 
de meest e�ciënte en duurzame 
manier kan worden uitgevoerd. Op 
een CityHub vertrekken gemiddeld 
90 ritten per dag, waarvan 60 
overdag en 30 in de avond, met korte 
routes met 100 tot 200 adressen. 
Korte routes stellen in staat snel te 
verduurzamen, omdat ze met elektri-
sche bestelauto’s, cargo-�etsen of 
andere kleine voertuigen uitgevoerd 
kunnen worden. Alle nieuwbouw – 
ook deze CityHub in Aalsmeer - vindt 
plaats volgens de hoogste duur-
zaamheidsnormen van BREEAM. De 
gebouwen zijn gasloos, voorzien van 
zonnepanelen en er wordt gereden 
met een volledig elektrische vloot. 
Deze investering maakt deel uit van 
een uitgebreid programma van 350 
miljoen euro. 

Start bouw klimaatneutrale 
DHL Parcel CityHub in Aalsmeer

Wethouder Wilma Alink en Roelof Hofman van DHL Parcel Benelux slaan samen de 
eerste groene paal van de klimaatneutrale CityHub aan de Braziliëlaan.

Aalsmeer - De Jumbo winkel aan 
Ophelialaan 124 heeft een compleet 
nieuw uiterlijk gekregen. Klanten 
hebben hier nu nog meer keuze uit 
een gevarieerd assortiment. De inde-
ling van de winkel is ruimer en over-
zichtelijker, waardoor klanten er nog 
gemakkelijker hun weg kunnen 
vinden. Bovendien kunnen klanten 
die behoefte hebben aan een praatje 
bij het afrekenen straks terecht bij de 
Kletskassa. De winkel sloot op 
donderdag 21 april tijdelijk haar 
deuren en sinds woensdag 11 mei 

kunnen inwoners van Aalsmeer en 
omgeving weer terecht in de volledig 
vernieuwde Jumbo winkel. De 
verbouwde supermarkt telt ruim 
1.450 vierkante meter 
vloeroppervlakte.”

Nog meer vers
In de nieuwe winkel is er nog meer 
aandacht voor verse producten die 
ter plekke worden bereid. Zo zijn er 
bijvoorbeeld verse maaltijden 
verkrijgbaar uit de Hollandse of 
Oosterse keuken en bereiden Jumbo 

Jumbo Aalsmeer volledig in 
nieuw jasje gestoken

Aalsmeer - Afgelopen week zijn 10 
trouwe spaarders van bloemenzegels 
in het moederdagzonnetje gezet 
door de Vereniging van Aalsmeerse 
Bloemenzegelwinkeliers. Mooie 
pakketten zijn uitgereikt aan H.T. van 
Tilburg uit Nieuwveen, C. van de 
Made uit Aalsmeer, familie Colijn uit 
Aalsmeer, mevrouw Schreurs uit 
Kudelstaart, N. Gelein uit Aalsmeer, S. 
Teunen uit Aalsmeer, N.T. Korver uit 
Aalsmeer, mevrouw Heemskerk, J. 
Wiegman uit Aalsmeer en I. Schutte 
uit Aalsmeerderbrug. Vijf pakketten 
waren samengesteld door drogisterij 

Mooi Van der Zwaard en vijf door Etos 
Wind. Mocht u denken: dat had ik ook 
wel gewild, doe dan uw aankopen bij 
een bloemenzegelwinkelier en spaar 
bloemenzegels. Door een volle spaar-
kaart in te leveren maakt ook u kans 
op het winnen van een volgende 
leuke prijs. Er is iedere maand wel een 
actie van de vereniging: cadeau-
bonnen, bloemen of een volle tas 
met producten van alle leden erin. 
Bovendien steunt u de lokale 
middenstand door te kopen bij bloe-
menzegelwinkeliers. Vraag om bloe-
menzegels, u heeft er recht op.

Moederdag traktatie voor 
10 spaarders bloemenzegels

medewerkers pizza’s om thuis af te 
bakken. Ook kunnen klanten terecht 
voor vers belegde broodjes, ter 
plekke opgemaakte borrelschalen en 
vers bereide maaltijdsalades. Boven-
dien halen klanten hun hart op bij 
het versplein, waar zij volop keuze 
hebben uit een ruim aanbod 
dagverse producten, zoals groenten, 
fruit, vleeswaren, brood en (buiten-
landse) kazen.

Van self checkout tot Kletskassa
Voor een extra snelle betaling, kunnen 
klanten zelf hun boodschappen afre-
kenen bij de self checkout kassa’s. 
Daarnaast krijgt de winkel een 
speciale Kletskassa. De Kletskassa is er 
speciaal voor mensen die het �jn 
vinden om een praatje te maken 
tijdens het afrekenen. Met dit concept 
wil Jumbo bijdragen aan het vermin-
deren en voorkomen van eenzaam-
heid. “Als familiebedrijf en supermarkt-
keten staat Jumbo midden in de 
samenleving. Onze winkels zijn voor 
veel mensen een belangrijke ontmoe-
tingsplek en daarom kunnen en willen 
we een rol spelen in het signaleren en 
terugdringen van eenzaamheid. Dit 
doen we op verschillende manieren, 
waaronder via onze Kletskassa’s”, aldus 
algemeen directeur Frits van Eerd. “We 
streven naar meer dan 100 procent 
klanttevredenheid op basis van onze 
succesvolle Jumbo formule met de 
combinatie van een groot assorti-
ment, de beste service en euro’s 
goedkoper.”

Aalsmeer - Inwoners met een laag 
inkomen krijgen eenmalig per huis-
houden een energietoeslag van 800 
euro. Huishoudens met een laag 
inkomen die bij de gemeente Aals-
meer bekend zijn, krijgen de eenma-
lige energietoeslag automatisch 
uitbetaald rond half mei. Inwoners die 
een aanvullende bijstandsuitkering 
(AIO) op de AOW van de Sociale Verze-
keringsbank ontvangen, krijgen de 
energietoeslag ook automatisch 
uitbetaald, maar dan voor 1 juli 2022. 
Huishoudens die nog niet bekend zijn, 
kunnen de energietoeslag vanaf half 
mei tot en met 31 oktober 2022 zelf 
online aanvragen. Inwoners met een 
laag inkomen van 21 jaar en ouder 
(die hoofdbewoner van een huurwo-
ning of eigenaar van de woning zijn) 
komen in aanmerking als zij aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Zo mag 
het inkomen niet hoger zijn dan 125% 
van de geldende bijstandsnorm. Huis-
houdens die in een schuldhulpverle-
ningstraject zitten komen wel in 

aanmerking voor de toeslag, ook als 
zij een hoger inkomen hebben dan 
125% van de inkomensnorm. Het 
vermogen van het huishouden telt 
niet mee. De gemeente kijkt alleen 
naar de hoogte van het inkomen. 

Uitzonderingen
Niet alle inwoners met een laag 
inkomen kunnen de energietoeslag 
krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
jongeren tot 21 jaar, of voor inwoners 
die geen energierekening hebben of 
de energierekening niet zelf betalen. 
Studenten komen ook niet in aanmer-
king. Als inwoners die niet aan de 
voorwaarden voldoen voor de ener-
gietoeslag, maar toch problemen 
hebben met het betalen van de ener-
gierekening dan kunnen een beroep 
doen op individuele bijzondere 
bijstand. Dit kan ook als de hoogte 
van de toeslag niet toereikend is. 
Hierbij is maatwerk mogelijk. Inwo-
ners kunnen daarover contact 
opnemen met het Sociaal Loket.

Energietoeslag voor lagere 
inkomens in de gemeente

Aanvragen
De energietoeslag kan vanaf 
donderdag 12 mei 2022 online met 
DigiD worden aangevraagd via www.
aalsmeer.nl/energietoeslag. Hulp bij 
het aanvragen? Het Sociaal Loket 
helpt u graag. Ook als u geldzorgen 
heeft kunt u dit bespreken met het 
Sociaal Loket. Het Sociaal Loket is 
bereikbaar via e-mail: 
sociaalloket@aalsmeer.nl of telefo-
nisch via 0297- 387575.

Tips energiebesparing
Informatie en tips over energiebespa-
ring zijn te vinden op www.regionaal-
energieloket.nl/aalsmeer. 

Rijsenhout – Het leed dat de oorlog 
in Oekraïne veroorzaakt gaat maar 
door. Beelden en verhalen uit het 
door oorlog verscheurde land 
bereiken ons via journaals, kranten 
en sociale media. Ze slaan enorm in 
en laten ons verdrietig en vooral 
machteloos voelen. Als gevolg 
daarvan worden hulpacties op touw 
gezet voor Oekraïne. Eén zo’n actie 
is ‘Woorden schieten raak’, een 
boekje met gedichten, verhalen, 
illustraties en fotogra�e van mensen 
die zich machteloos voelen maar 

wat willen dóen: hun emotie op een 
creatieve manier uiten. Initiatief-
nemer voor dit boekje is Rijsen-
houter Jack Muller, muzikant en 
schrijver. Van zijn hand verschenen 
diverse boeken en dichtbundels. De 
laatste tijd maakte hij meerdere 
gedichten over de oorlog in 
Oekraïne. Samen met Esther Streef-
land en Joke van der Zee zal hij het 
project ‘Boekje voor Oekraïne’ vorm-
geven. Er wordt nog gezocht naar 
deelnemers: wil jij je gedicht, 
column, fotokunst, tekening, schil-

Boekje voor Oekraïne: dichters 
en creatievelingen gezocht 

derij of andere creatieve uiting 
delen? Mail je tekst (in Word) of je 
beeld (jpg) naar: esther@esthersedi-
ting.nl en doe dat vóór 31 mei 2022. 
Een vergoeding is er niet, wél komt 
je naam onder de bijdrage te staan. 

Het streven is om het boekje eind 
juni te laten verschijnen. Het zal te 
koop zijn tegen een gering bedrag, 
onder meer via de website van Jack 
Muller. De gehele opbrengst gaat 
naar de oorlogsslachto�ers in 
Oekraïne. Om het project te bekos-
tigen worden sponsors gezocht. 
Bedrijven en particulieren kunnen 
voor informatie hierover Jack bena-
deren: info@misterjack.nl. 
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WEER POELOVERSTEEK 
ZSC OCEANUS

Aalsmeer- De poeloversteek van 
ZSC Oceanus vindt dit jaar plaats 
op 29 juni. Leden van Oceanus 
kunnen zich hiervoor inschrijven 
tot 15 mei. Na deze kunnen spor-
ters van buiten de Aalsmeerse 
zwemsportclub zich aanmelden 
tot het maximum aantal deelne-
mers is bereikt. Inschrijven kan 
via: www.oceanusaalsmeer.nl.

OUDERENSOOS IN HET 
DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Nieuwe gezichten 
zijn welkom, zowel klaverjassers 
als jokeraars. Het klaverjassen op 
5 mei is gewonnen door Greet 
de Jong met 5843 punten en 4 
marsen en op twee is Huub 
Bouwmeester geëindigd met 
5327 punten en 2 marsen. Bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
Guusje Kok met 271 punten. 
Kaart ook eens mee. De 
volgende kaartmiddag is 12 mei. 
Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met Hans 
van Schuilenburg (penning-
meester): 06-12699009.

WINST VOOR LEO OP 

Aalsmeer - Er wordt iedere 
woensdagmiddag geklaverjast 
in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Aanvang is 13.30 
uur, maar de deur is eerder open 
voor ko�e en een praatje. De 
kaartmiddag is alleen toeganke-
lijk voor leden van OVAK. Ook 
een kaartje leggen en nog geen 
lid? Kom eens aan, kijk op www.
ovakaalsmeer.nl of neem 
contact op met Ria Pieterse via 
0297-322187. De soos op 4 mei 
met twintig kaarters is 
gewonnen door Leo van Ingen 
met 5477 punten. Hekkensluiter 
was Jo de Kruijf met 3815 
punten.

WINST VOOR LOES BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels 
op woensdag vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Het klaverjassen op 4 mei is 
gewonnen door Loes Versteeg 
met 5032 punten en de poedel-
prijs mocht Gerard Pouw met 
4096 punten mee naar huis 
nemen.

KAARTAVOND BIJ BV HORNMEER
Aalsmeer - Komende vrijdag 13 
mei is er individueel kaarten bij 
BV Hornmeer in het buurthuis 
aan de Dreef 1. Iedere kaartlief-
hebber is van harte welkom, zaal 
open vanaf 19.00 uur, aanvang 
19.30 uur. Het koppelkaarten op 
6 mei is gewonnen door Jan de 
Bok en Bets Romkema met 5538 
punten en met 5189 punten 
eindigden George Lemmerzaal 
en Siem Burgers op de tweede 
plaats. De poedelprijs was voor 
Rob en Corrie Feenstra met 3325 
punten.

Aalsmeer - Het is de laatste tijd net 
niet voor Dames 1 van Green Park 
Aalsmeer. Nergens worden de 
meiden weggespeeld, maar een pot 
winnen is een ander verhaal. Elke 
wedstrijd zijn er kansen, maar uitein-
delijk staat Aalsmeer zonder punten. 
Afgelopen zaterdag 7 mei kwam 
MHV´81 uit Mill op bezoek, het was 
een lange reis naar Aalsmeer voor de 
dames uit Brabant, maar aan hun 
spel was dit niet te merken. Er werd 
voortvarend en geconcentreerd 
gestart, terwijl Aalsmeer nog 
zoekende was en kansen niet 
afmaakt. MHV weet uit te lopen tot 

10-17 (rust). Ook de tweede helft 
wordt vooral gedicteerd door MHV, 
maar halverwege komt Aalsmeer 
punt voor punt dichterbij. De achter-
stand wordt zelfs ingehaald en het 
publiek gaat er nog eens achter 
staan. Bij 26-26 is nog alles mogelijk. 
MHV komt toch weer op voorsprong, 
26-27 en houdt stand tot het eindsig-
naal. Helaas, Greenpark trekt weer 
aan het kortste eind. Doelpunten : 
Britney Fanger (8), Lisa Hölscher (5), 
Kymani van Putten (3), Renée de 
Rooij (3), Robin Sahalessi (3) Fleur 
Houtzager (2), Nanda Jansma (1), 
Sophie Weggemans (1).

Handbal: Green Park Dames 1 
trekt aan kortste eind: 26-27 

Aalsmeer – De handbal heren van 
Green Park Aalsmeer hebben afge-
lopen zaterdag 7 mei de kans op de 
landstitel in de HandbalNL League 
verstevigt door in Zwartemeer te 
winnen van Hurry-Up met 23-24. Het 
publiek kreeg vanaf de aanvang een 
spannende strijd te zien. Er werd 
door zowel Aalsmeer als Hurry-Up 
geconcentreerd gespeeld en dit 
resulteerde in een gelijke ruststand 
van 12-12. In de tweede helft wist 
Green Park afstand te nemen, maar 
bij 13-16 veerden de heren van 
Hurry-Up op en wisten weer op 
gelijke hoogte te komen (21-21). De 
laatste minuten waren ‘nagelbijters’, 
maar het was Aalsmeer dat uiteinde-
lijk de winst pakte. Dankzij doelman 
Marco Verbeij, die net voor het eind-
signaal een strafworp van Hurry-Up 
wist te stoppen. De meeste punten 

voor Green Park werden gescoord 
door Donny Vink en Vaidas Trainavi-
cius. Door de zege op Hurry-Up blijft 
Aalsmeer op plek één met 10 punten. 
In de nek van Green Park hijgt 
Volendam met eveneens 10 punten 
na een 40-31 zege op Bevo. Dit team 
uit Panningen is in de competitie een 
plaats gezakt, de nummer drie 
positie wordt nu ingenomen door 
Lions. De Zuid-Limburgers wisten te 
winnen van Quintus in Kwintsheul 
met 26-37.

Zaterdag tegen Volendam
Aanstaande zaterdag 14 mei staan 
de twee ‘kemphanen’ tegenover 
elkaar. Volendam komt op bezoek in 
De Bloemhof Aalsmeer. De wedstrijd 
begint om 19.15 uur en natuurlijk is 
publiek welkom. Zij kunnen rekenen 
op een topduel!

Handbal: Winst Heren Green 
Park Aalsmeer op Hurry-Up

Foto: www.kicksfotos.nl

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekho� 
heeft zicht op een nieuwe start in de 
Ronde van Frankrijk. De Rijsenhouter, 
die vorig jaar debuteerde in de 
topkoers, staat op de voorlopige start-
lijst van zijn Team DSM. De Tour begint 
op 1 juli in Kopenhagen. Als eerste 
voorbereiding op de Ronde vertrekt 
Eekho� komende week met enkele 
ploeggenoten naar Tenerife voor een 
hoogtestage. In juni staan voor hem 
vervolgens de ZLM Tour in Nederland 
en de Ronde van België op het 
programma. Na deze wedstrijden 
maakt zijn team de de�nitieve Tourse-
lectie bekend. Hersteld van een 
hersenschudding kwam Eekho� vorige 
week aan de start van de Vierdaagse 

van Duinkerke. Van acclimatiseren na 
zijn lange afwezigheid in het peloton 
was geen sprake: in de openingsrit 
werd hij in een massasprint derde en 
in de etappe van vrijdag kwam hij als 
negende over de streep. In de 
heuvelrit naar Cassel moest Eekho� 
echter accepteren dat zijn vorm toch 
nog niet top is. Hij verloor veel tijd en 
zakte in het klassement naar plek 74.

John en Jytte
Aalsmeerder John Tromp, geabon-
neerd op podiumplaatsen in ritten 
van de nationale veteranencompe-
titie, werd afgelopen zaterdag 
tweede in Alphen aan de Rijn. Zijn 
plaatsgenote Jytte Timmermans 
�nishte bij jeugdwedstrijden in 
Honselersdijk als twaalfde.

Renner Eekhoff maakt kans op 
nieuwe start in Tour de France

Aalsmeer - Heb je altijd al willen volley-
ballen? Dan zijn de dames van Oradi/
Omnia op zoek naar jou. Dit gezellige 
volleybalteam is op zoek naar enthousi-
aste volleybalsters tussen de 18 en 45 
jaar. Nieuwsgierig? Kom een keer 
meetrainen. Aanstaande donderdag 

wordt weer getraind in sporthal de 
Waterlelie van 20.30 tot 22:00 uur. 
Donderdag 19 mei wordt de allerlaatste 
wedstrijd van het seizoen gespeeld, 
eveneens in sporthal de Waterlelie. 
Meer informatie of mee trainen? Mail 
dan naar volleybal@svomnia.nl.

Volleybal dames Oradi/Omnia 
zoeken nieuwe teamgenoten

Kudelstaart - De negende speel-
avond van het seizoen van de dart-
club Poel’s Eye in de sporthal de 
Proosdijhal is gewonnen door Jonny 
Nijs, Erik Jan Geelkerken was de �na-
list. Jonny had met een zeer mooie 
146 �nish ook de hoogste uitgooi 
van de avond. Het tweede niveau 
werd gewonnen door René Kruit, 
Gilbert van Eijk werd tweede. Omdat 
er in het begin van de avond sterke 
poule’s waren was het derde niveau 
sterk bezet. De nummers vijf (Floortje 
van Zanten) en zeven (Raymond van 
de Weiden) van de stand kwamen 
zodoende in het derde niveau 
terecht en strandden in het zicht van 
de haven in de halve �nales. De �nale 
ging uiteindelijk tussen Rick Fransen 
en Joris Voorn. Hoewel het voor Rick 
de twintigste �nale ooit was, won 
Joris voor de vijfde keer ooit een 
�nale. Opmerkelijk, de laatste vijf 
�nales die hij bereikte won Joris alle-
maal. In het vierde niveau stonden 
Yuri Beringel en Tibor Hogervorst 

voor de tweede keer op deze avond 
tegenover elkaar. Eigenlijk stond zelfs 
geheel poule B weer tegenover 
elkaar, want ook René en Gilbert 
kwamen uit deze sterke poule. In 
tegenstelling tot Gilbert revan-
cheerde Tibor zich wel voor zijn 
nederlaag eerder op de avond. 
Zodoende kon Tibor de avond met 
glimlach afsluiten. Op de negende 
speelavond viel ook de beslissing in 
de derde periode, Daan Broekhuizen 
en Martin Bax werden periode 
kampioen. Het was de vierde keer 
dat deze eer gedeeld werd.
Morgen, vrijdag 13 mei, is de 
volgende speelavond in de Proos-
dijhal. Dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zoveel als 
mogelijk zijn eigen niveau terecht. 
De avonden zijn dartstoernooitjes op 
zich. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost 4 euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Joris en Tibor winnen finales bij 
dartclub Poel’s Eye
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BRIDGEN OP VRIJDAG IN 
DORPSHUIS DE QUAKEL

De Kwakel - Voor het komende 
seizoen is bridgevereniging De 
Kwakel natuurlijk weer op zoek 
naar gezellige aanvulling. Er 
wordt half mei weer een star-
terscursus bridgen gegeven in 
dorpshuis De Quakel waar er 
echt nog wel plek is voor 
iedereen die ook als bridger mee 
wil tellen. Iedereen die van een 
uitdagend kaartspel spelen 
houdt, kan leren bridgen. Voor 
informatie kan een mail 
gestuurd worden naar hans.
selman@gmail.com of bel 
06-54108456. Iedere vrijdag-
middag wordt dorpshuis De 
Quakel zo’n 2,5 uur samen onder 
begeleiding bridge gespeeld. Er 
is ruimte voor het stellen van 
vragen. Verder zijn er plannen 
om ook in de zomermaanden 
nog wat zomers te gaan 
bridgen.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 14 MEI:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Zaandam 1 14.30 u 
AMVJ 2 - F.C.A. 2 11.30 u
F.C.A. 4 - Ouderkerk 3 14.30 u
VVC 3 - F.C.A. 5 14.30 u
F.C.A. 7 - Pancratius 3 12.00 u
RAP 19 - F.C.A. 8 11.00 u
Onze Gazellen 3 - F.C.A. 9 14.30 u
F.C.A.J019-1 - CSWJ019 – 1 14.30 u
F.C.A. VR2 - Hoofddorp VR2 12.00 u
F.C.A.V 35+1 - KDO V 35+1 14.30 u
FCA M019-1 - Blokkers M01912.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES V1 - Onze GazellenV1 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - De Dijk 1 14.30 u
RAP 3 - S.C.W. 2 14.30 u
S.C.W. 3 - Swift 8 14.30 u
S.C.W. 4 - Overbos 3 11.45 u
S.C.W. 5 - Hoofddorp 4 13.00 u
Rijnsb.boys 45+1 - SCW 45+117.45 u

ZONDAG 15 MEI:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Sp.Martinus 1 14.00 u 
DIOS 5 - F.C.A. 2 12.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Nw.WestUnited 1 14.00 u
RKDES. 2 - Arsenal 2 11.00 u
RKDES.3 - HYS’69 3 12.00 u
RKDES 023-1 - RKAVIC 023-2 12.00 u
HFC.J019-4 - RKDES.J019-2 14.30 u

WANDELEN IN HET 
AMSTERDAMSE BOS

Aalsmeer - Op donderdag 19 
mei van 19.00 tot 20.30 uur 
kunnen liefhebbers weer mee 
wandelen met Anne Marie van 
Elswijk en Ina van Willegen in 
het prachtige Amsterdamse Bos. 
Ontspannen aan de conditie 
werken van hoofd en hart. 
Verzamelen op de parkeerplaats 
halverwege de Bosrandweg 
tegenover de Rietwijker-
oordweg. De wandeling is voor 
iedereen (man/vrouw, jong/oud) 
die zin heeft om lekker te lopen, 
anderen te ontmoeten; gezellig 
en gezond. Na de wandeling is 
er ko�e/thee bij de startlocatie. 
Om op de hoogte te blijven van 
de wandelingen en voor vragen 
kan een e-mail gestuurd worden 
naar opstapmetoosterkerk@
hotmail.com. Weet je welkom en 
wandel mee!

Kudelstaart - Op zaterdag 14 mei zal er 
zomerse muziek klinken op het terrein 
van RKDES aan de Wim Kandreef. Na de 
wedstrijd van Dames 1 tegen Onze 
Gezellen start vanaf 15.00 uur DJ Gijs 
de lounge muziek en wordt het glas 
geheven op een mooie zomer. Onder 
begeleiding van Slijterij van Lammeren 
wordt er rosé en bier geproefd. Kaarten 
voor deze proeverij van drankjes en 
begeleidende hapjes zijn te koop bij 
Slijterij van Lammeren en op donder-

dagavond in de kantine bij RKDES. Een 
kaart kost 15 euro waarvoor zes rosé of 
drie zomerse biertjes van de �es 
geproefd mag worden inclusief 
zomerse hapjes. De kantinecommissie 
vindt het �jn als de kaarten in de voor-
verkoop worden aangeschaft, zodat ze 
weten hoeveel hapjes er gemaakt 
moeten worden. Het zal extra leuk zijn 
als bezoekers, voor de summer lounge, 
de dames komen aanmoedigen. De 
wedstrijd start om 13.00 uur.

Zomerse muziek met dj Gijs 
zaterdag bij RKDES

Aalsmeer - Aanstaande zondag 15 
mei speelt FC Aalsmeer een belang-
rijke wedstrijd tegen Sporting 
Martinus uit Amstelveen. Sporting 
Martinus staat op de bovenste plaats 
in deze 3e klasse en maakt kans om 
kampioen te worden en te promo-
veren naar de 2e klasse. Het spel van 
Sporting Martinus is, zoals deze 
competitie te zien was, goed, verzorgd 
en aanvallend. FC Aalsmeer vecht 
helaas voor behoud in deze klasse en 
wil alles doen voor lijfsbehoud in de 
3e klasse en de vraag is natuurlijk, 

gaat dat ook lukken? Zondag willen 
de Vrienden van de Zondag hier toch 
een speciaal tintje aan geven door de 
populaire Aalsmeerse zanger Dennis 
Maarse een live optreden na de 
wedstrijd te laten verzorgen. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur en het 
optreden van Dennis start na de 
wedstrijd om 16.00 uur in de kantine 
van FC Aalsmeer op het complex aan 
de Beethovenlaan. De entree voor 
beide activiteiten is gratis en voor een 
natje en hapje zal gezorgd worden 
door de ‘Boerderij Groep’.

Belangrijke wedstrijd en zanger 
Dennis Maarse bij FC Aalsmeer

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 7 mei speelden 
de FCA boys 14-3 thuis tegen de 
Argon boys 14-3 uit Mijdrecht. Meteen 
na de aftrap waren het de Argon 
spelers die de FCA defensie hoofdbre-
kens bezorgden. Argon scoorde 
namelijk in de eerste minuut 0-1, 
achtste minuut 0-2, elfde minuut 0-3, 
zeventiende minuut 0-4 en in de vijf-
entwintigste minuut 0-5. De FCA boys 
probeerden wel tegengas te geven, 
maar het spel was slordig en ongecon-
centreerd. Rust 0-5. Na de rust een 
totaal ander FCA, de boys hadden een 
peptalk gehad en dat scheen te 
werken. Nu werd er goed samenge-
speeld en de boys lieten ook vechtlust 
zien. In de twintigste minuut een 
mooie FCA aanval over de linkerkant, 

Redda werd aangespeeld en op zijn 
schot had de Argon keeper geen 
verweer: 1-5. De FCA goal werd iets te 
lang gevierd, want meteen na de 
aftrap scoorde Argon 1-6. In de vijfen-
twintigste minuut werd FCA aanvaller 
Tobias in het Argon strafschopgebied 
gevloerd, de scheidsrechter wees 
resoluut naar de strafschopstip. In de 
voetballerij wordt gezegd dat een 
gevloerde speler nooit zelf de straf-
schop moet nemen, dat gold ook voor 
Tobias, want hij miste de penalty gran-
dioos! Er waren nog een paar mooie 
FCA aanvallen met kansen om te 
scoren, maar het vizier van de FCA 
aanvallers stond niet op scherp. Een 
volgende wedstrijd meteen vanaf de 
aftrap voetballen boys, want in de 
tweede helft lieten jullie zien dat het 
wel degelijk kan. Eindstand 1-6.

Voetbal: Slechte eerste helft 
nekt FC Aalsmeer JO14-3

FCA speler Adam E kijkt welke spelers vrij lopen. Foto: Ruud Meijer

Voetbalclinic voor 
jongste jeugd
Kudelstaart - Zaterdag 14 mei organi-
seert RKDES een voetbalclinic voor 
jongens en meisjes van 5 tot en met 7 
jaar. Tijdens deze clinic kunnen kinderen 
kennis maken met alle facetten van het 

mooie voetbalspelletje. Ze gaan drib-
belen, schieten, natuurlijk een partijtje 
voetballen en nog veel meer. De voet-
balclinic is gratis en vantevoren 
aanmelden is niet nodig. Om 9.15 uur 
start de inschrijving in de kantine en om 
9.30 uur begint de training. Rond 10.30 
uur wordt afgesloten en kunnen de 

kinderen moe en tevreden weer naar 
huis. Ben je verhinderd om mee te 
doen? Geen probleem: je kan iedere 
woensdag (16.30 uur) of zaterdag (9.30 
uur) zonder aanmelding mee komen 
trainen bij de mini’s. Je meldt je dan bij 
de hoofdtrainer (Ton Nisters). Ben je 
ouder dan 7 jaar en wil je komen voet-

ballen? Stuur dan een mail naar jeugd-
commissie@rkdes.nl en er wordt gere-
geld dat je bij een team mee kan 
trainen. Wie zich aanmeldt als lid wordt 
meegenomen in de samenstelling van 
de teams voor volgend seizoen. De rest 
van dit seizoen train je gratis mee bij 
RKDES aan de Wim Kandreef.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 14 
mei gaan de deuren van Het 
Oosterbad weer open. Om 13.00 uur 
wordt de Oosterbadvlag weer in top 
gehesen en is het natuurbad aan de 
Mr. Jac. Takkade weer klaar voor een 
geheel nieuw seizoen met allerlei 
bekende, leuke en sportieve evene-
menten. Naast het hijsen van de vlag 
is er een springkussen voor de klein-
sten, en voor de eerste tien stoere 
zwemmers zijn er ijsjes. Het wordt 
mooi weer, het zwembad is weer van 

alle (schoonmaak updates voorzien 
en klaar voor een sportief 
zwemseizoen.
Tot en met dinsdag 31 mei zijn de 
abonnementen in de voorverkoop 
en kunnen houders ervan het hele 
zomerseizoen in- en uitlopen zonder 
elke keer te hoeven betalen. De 
abonnementen zijn aan de kassa 
verkrijgbaar. Vergeet niet een pasfoto 
mee te nemen. Kijk voor verdere 
informatie op www.hetoosterbad.nl 
en de sociale-mediakanalen.

Feestelijke opening Oosterbad

Aalsmeer –De Ter Specke Bokaal in 
Lisse wordt in Nederland beschouwd 
als een van de mooiere wedstrijden. 
Tijdens de 39e editie afgelopen 
zaterdag 7 mei namen Lotte Zethof 
en Melissa van Eenennaam namens 
AV Aalsmeer deel. Met de overstap 
van de langere afstanden en steeple 
naar de 400 meter horden liep Lotte 
Zethof haar tweede wedstrijd over 
deze afstand. De 72,49 seconden was 
net boven de tijd die zie enkele 
weken terug in Haarlem liep. De 
komende tijd zal er gewerkt worden 
aan snelheid en ritme waarbij de 
verwachting is dat Lotte Zethof de 

komende tijd regelmatig haar tijden 
zal gaan aanscherpen.

Atletiek AVA: Lotte en Melissa in 
actie tijdens Ter Specke Bokaal

AVA-atlete Lotte Zethof (startnummer 
190). Foto: Erik Witpeerd

De Kwakel - Afgelopen vrijdagavond 
togen de dammers van Kunst en 
Genoegen naar koploper IJmuiden 
voor de alles beslissende laatste 
bondswedstrijd. De titel van de 
hoofdklasse stond op het spel, K&G 
moest winnen omdat het een punt 
minder had dan DCIJ. De IJmuide-
naren kwamen met een tactische 
opstelling achter de borden. Zo vond 
kopman Wim Konst een dame tegen-
over zich. Dat zette de anders zo 
‘stille Willem’ in vuur en vlam, hij 
veroverde niet alleen haar hart maar 
ook haar schijven: 0-2 voor K&G. 
Adrie Voorn bracht de spanning  
terug, de kampioen van weleer 
moest de punten inleveren: 2-2. 
Vervolgens kwam K&G weer op voor-
sprong, Fred Voorn plakte (damterm) 

naar dam, die daarna verwoestend 
rond sloeg: 2-4 voor K&G. Als laatste 
moest Rene de Jong nog een puntje 
halen, daarmee zou het kampioen-
schap binnen zijn en hij zou daarmee 
topscoorder van zijn team worden. 
Het bleef lang oorverdovend stil in 
het damlokaal, de spanning was te 
snijden en het liep niet alleen Rene 
dun door de broek. Maar het was het 
waard, zijn opponent moest uitein-
delijk in remise berusten, eindstand 
3-5 voor K&G. Het gebouw trilde op 
haar grondveste en het dak vloog er 
bijna af, de titel is binnen! Het 
seizoen, dat zo wankel begon, kreeg 
daarmee een hoopvol eind. De platte 
wagen kan van stal, de vlaggen uit 
voor een rijtoer van dit ‘mooie stel’ 
door De Kwakel!

Titel binnen voor dammers K&G





Aalsmeer - Op de slotavond van het 
seizoen 2021-2022 werd er zeker ook 
gesjoeld. Deze avond deden er ook 
gasten mee aan het bingosjoelen. 
Acht bingogetallen moesten er 
gehaald worden en wie dat lukte in 
acht keer viel in de prijzen. De winnaar 
van deze avond was René de Jong 
(introducé) die een mooi ko�epakket 
mee naar huis mocht nemen. Na het 
bingosjoelen werden de hoofdprijzen 
van het seizoen uitgereikt. In de 
Hoofdklasse is Tim van Tiem eerste 
geworden met 246 punten. Petra 
Houweling behaalde nipt de tweede 
plaats (224 punten) voor Albert 
Geleijn met 221 punten op plek drie. 
Tim van Tiem werd ook clubkampioen 
bij de heren met een gemiddelde van 
136,52. Lange tijd stond Petra Houwe-
ling bovenaan in het overall klasse-
ment, maar uiteindelijk werd zij de 
beste dame met een gemiddelde van 
135,64. Beiden mochten hiervoor een 
gegraveerde schaal in ontvangst 
nemen. In de A-klasse was het span-
nend tussen de nieuwkomers Iko van 
Elburg en Pia Mulder. Uiteindelijk won 
Pia het eindklassement met 296 
punten ten koste van Iko met 292 
punten. Marja Springin’tVeld werd 
derde met 239 punten. De B-Klasse 
was iets minder spannend. Anouschka 
Ploeger stond bijna het hele seizoen 
bovenaan en haalde de meeste 
punten van iedereen: 307 punten. 

Mahjan Yari behaalde het zilver met 
293 punten en Diny Bosman werd 
derde met 194 punten.

Bekerwedstrijd en NK Koppel
Op zaterdag 7 mei werd de laatste 
bekerwedstrijd van het seizoen 
gesjoeld in Beneden-Leeuwen. Wim 
Voorbij werd zesde en in de einduit-
slag na vier bekerwedstrijden 
(normaal worden er zeven per seizoen 
gesjoeld) een mooie vijfde plaats. Tim 
van Tiem werd slechts 24e in het eind-
klassement, omdat hij de laatste 
wedstrijd afwezig was wegens 
vakantie. Zaterdag 28 mei wordt het 
NK Koppel nog gesjoeld in Barneveld 
en zaterdag 18 juni nog het NK 20-2.
De eerste competitieavond van het 
seizoen 2022-2023 is op donderdag 1 
september in Dorpshuis ’t Podium. 
Kijk voor alle uitslagen en meer infor-
matie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
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KORT
INSCHRIJVEN VOOR TOUR 
DE KWAKEL

De Kwakel - De Tour de France 
start dit jaar voor het eerst in 
Denemarken. Voor de Tour de 
Kwakel ook een primeur. Zij start 
dit jaar in Dorpshuis de Quakel. 
Overigens zal zij hier ook �ni-
shen. Terwijl de renners in het 
Tourpeloton een weg zoeken 
naar Parijs, vergezellen de 
Kwakelse deelnemers ze door 
dagelijks de eerste tien aanko-
mende renners te voorspellen. 
Door het ophe�en van de coro-
namaatregelen is de Tourdirectie 
erop gebrand dit jaar met 100 
deelnemers te starten. Het lijkt 
erop dat de huidige reservelijst 
niet lang genoeg is om alle 100 
plekken te vullen. Dus hou je 
van wielrennen, de Tour de 
France en/of gezelligheid? Geef 
je dan zo snel mogelijk op voor 
de Tour de Kwakel 2022. De 
inschrijving loopt tot ten minste 
15 mei. Voor de jeugd is het 
goed te weten dat er ook een 
prijs is voor de beste jongere (tot 
30 jaar). Opgeven voor de Tour 
de Kwakel kan via Whatsapp, 
Facebook, Twitter, e-mail (tour-
dekwakel@gmail.com) of bel 
06-37322477. De Tourdirectie 
rekent op een sportieve maand 
Tourplezier in juli.

WEER SNELLE TIJD VOOR DUIF 
VAN AAD VAN BELZEN

Aalsmeer - Zaterdagochtend 
om 11.15 uur werden 14.246 
postduiven van de afdeling 
Noord Holland met een zwakke 
zuidwestenwind gelost te Quie-
vrain, afstand 215 kilometer. Om 
14.03.59 uur arriveerde bij Aad 
van Belzen de eerste van zijn 26 
deelnemende duiven. Met een 
gemiddelde snelheid van 76 
kilometer per uur klasseerde 
deze duif zich nu voor de derde 
maal in zijn vliegcarrière als 
eerste bij PV de Telegraaf. In 
afdeling 6 kring 4, met deel-
name door 2.415 duiven werd 
deze duif negende.
Uitslag PV de Telegraaf, in 
concours 409 duiven met de 
hoogst geklasseerde duif per 
deelnemer: 1. Aad van Belzen, 2. 
D. Jachowski, 4. P. van der 
Meijden, 5. W. Wij�e, 6. J. van Dij, 
;7. E. Wiersma, 8. Comb. Baas en 
Berg, 9. C. van Vliet, 13. J. van 
Ackooy, 18. Van Leeuwen en van 
Grieken, 48. A.van der Wie, 88. M. 
de Block en 106. Gebr. Verheijen. 
Uitslag PV Strijd en Vriendschap, 
in concours 425 duiven, met de 
hoogst geklasseerde duif per 
deelnemer: 1. J.P. Konst, 2. C. 
Buis Jr., 5. H.C. Kooring, 6. G.J. 
van Zelderen en 8. J. Staats. 
Donderdag 12 mei inkorven 
voor de vlucht Morlincourt.

Aad van Belzen met de winnende duif 
in de wedvlucht vanaf Quievrain.

Tim en Petra clubkampioenen 
bij Sjoelclub Aalsmeer

De winnaars van alle klassen. Achter v.l.n.r.: Albert Geleijn, Tim van Tiem, Pia Mulder 
en Iko van Elburg. Voor v.l.n.r.: Diny Bosman, Mahjan Yari, Anouschka Ploeger, Petra 
Houweling en Marja Springin’tVeld.

Winnaar bingosjoelen René de Jong.

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Opnieuw organiseert 
Watersport Vereniging Schiphol 
samen met Westeinder Zeilwed-
strijden de ‘6 uur van Westeinder’ op 
zaterdag 11 juni. In alle klassen van 
kajuit- en open zeilboten kan er 
worden deelgenomen aan deze race; 
ook schippers die niet lid zijn van een 

aangesloten watersportvereniging 
zijn welkom. Door toepassing van 
een SW-handicapsysteem waarmee 
de gezeilde tijden worden omgere-
kend naar een gecorrigeerde tijd is 
de kans om voorin te eindigen of 
zelfs te winnen voor iedereen even 
groot. Vanaf 8.00 uur is het eerst tijd 
voor ko�e en dan volgt er een 
palaver met tekst en uitleg in Het 
Kombuis van WV Schiphol aan de 
Uiterweg over de te zeilen baan. De 
start is om 10.00 uur en dan wordt 
het rondjes zeilen over de van de 
windrichting afhankelijke lengte van 
de Grote Poel. Elk jacht wordt bij een 
speciale boei op rondingstijd geklokt 
tot 16.00 uur waarna een rekenclau-
sule voor de afgeronde totaaltijd 
zorgt. En natuurlijk is er bij WV 
Schiphol een gezellige prijsuitreiking 
en ter afsluiting een complete 
barbecue. Ga je de uitdaging aan? 
Schrijf je dan snel in via de sites van 
westeinderzeilwedstrijden.nl en 
wvschiphol.nl.

Wedstrijdzeilen: Inschrijving voor 
‘6 uur van Westeinder’ geopend

Aalsmeer - Vanaf zaterdag 21 mei 
organiseert Atletiekvereniging Aals-
meer een zes-weekse cursus hard-
lopen. De nadruk ligt hierbij op een 
goede opbouw en gezellig, samen 
trainen. Iedereen kan aan deze star-
terscursus meedoen, ongeacht leef-
tijd of conditie. Er wordt van nul af 
aan toegewerkt naar 20 minuten 
hardlopen. Altijd al willen starten 
met hardlopen? Dan is dit je kans om 
verantwoord te beginnen. Wekelijks 
wordt er op zaterdagmorgen om 9 
uur getraind op de atletiekbaan aan 
de Sportlaan onder leiding van een 
ervaren trainer. Daarnaast worden de 

deelnemers tijdens de cursus onder 
andere voorzien van een trainings-
schema en leren ze van alles over 
diverse onderwerpen die met hard-
lopen te maken hebben, zoals 
kleding en schoenen, voeding en 
afvallen, trainen met een schema en 
blessures en blessurepreventie. 
Gezamenlijk trainen wordt altijd als 
gezellig, inspirerend en motiverend 
ervaren. Enthousiast? Kijk op www.
avaalsmeer.nl voor alle informatie en 
het inschrij�ormulier. Aanmelden 
kan per e-mail marjanginkelvan@
gmail.com of telefonisch bij Marjan: 
06-12204492.

Beginnerscursus hardlopen bij 
Atletiekvereniging Aalsmeer

Trainen op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Foto: AV Aalsmeer

Ouderwets gezellig, 
maar fiets weg!
Aalsmeer - “Wat was het weer �jn 
om Aalsmeer letterlijk en �guurlijk 
op te zien bloeien afgelopen 
zaterdag bij de geraniummarkt. Al 
ver voor de o�ciële openingstijd was 
het al een drukke bedoening”, begint 
Babette Labordus haar verhaal. “Je 
kon in de Zijdstraat en op het Raad-
huisplein over de hoofden lopen. 
Iedereen had goede zin alle vrijwil-
ligers deden enorm hun best Wat is 
het dan toch jammer dat als je met 
elkaar zo’n �jne dag hebt, te moeten 
constateren dat als je bepakt en 
bezakt je �ets wilt losmaken deze 
door een onverlaat gestolen blijkt te 
zijn.” Babette hoopt haar �ets terug 
te vinden/krijgen: Het betreft een 
elektrische Gazelle, kleur zwart met 
blauwe striping, met bijpassende 
�etstassen - eveneens van het merk 
Gazelle, kleur zwart met blauwe 
details. Haar �ets had Babette aan 
een �etsbeugel voor de Lidl (ergens 
in het midden van de rij �etsbeugels) 
tussen 10.05 en 13.00 uur op zater-
dagochtend 7 mei gestald (en de 
display van de Bosch computer 
losgekoppeld en meegenomen). 
Iemand iets gezien en/of meer infor-
matie? Mail dan naar
babette.labordus@gmail.com.

Bus bijna in sloot
Aalsmeer - Even voor twee uur 
in de middag van vrijdag 6 mei 
werden de brandweer en de 
politie gevraagd te gaan naar de 
Aalsmeerderweg alwaar een 
auto te water zou zijn geraakt. 
De bestelbus bleek echter 
gekanteld en half boven de sloot 
te hangen. De bestuurder was 
zelf uit de auto geklommen, was 
geschrokken, maar ongedeerd. 
De politie heeft zorg gedragen 
voor verdere afhandeling. Een 
takelbedrijf is ter plaatse 
gekomen om de bus weer op 
vier wielen te zetten.

Brandje op eiland
Aalsmeer - Op vrijdag 6 mei 
rond half vijf in de middag werd 
de brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een buiten-
brand bij het Eendengat in de 
Westeinderplassen. Op een 
eiland had een boom vlam 
gevat. Met de blusboot is de 
brandweer ter plaatse gegaan 
en heeft het brandje geblust. 
Dankzij snel ingrijpen is de 
schade beperkt gebleven.

Aalsmeer - De komende dagen vindt 
een aantal korte werkzaamheden 
plaats in het Centrum. Vandaag, 
donderdag 12 mei, wordt een halve 
rijbaanafzetting gecreëerd in de 
Dorpsstraat, ter hoogte van huis-
nummer 135, voor de aanleg van 
kabels en leidingen. Vervolgens gaat 
op vrijdag 13 mei voor dezelfde 
werkzaamheden de schop de grond 
in op de Stommeerweg, ter hoogte 
van huisnummer 45. Tussen 9.00 en 
16.00 uur moet verkeer er rekening 
meehouden dat één rijstrook afgezet 

wordt. Fietsers en voetgangers 
kunnen het werkvak passeren via de 
afgezette rijstrook. Na het weekend, 
op maandag 16 mei, gaat de Van 
Clee�kade, ter hoogte van de 
Gedempte Sloot, onder handen 
genomen worden. Na herstel aan de 
riolering komt er nieuwe asfaltver-
harding. Ook voor deze klus, gepland 
tussen 9.00 en 19.00 uur, wordt een 
rijstrook afgezet. Verder worden op 
de drie betre�ende locaties verkeers-
regelaars ingezet om het verkeer om 
de wegvakken heen te begeleiden. 

Drie dagen halve afzettingen op 
drietal wegen in Centrum








