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In Kudelstaart wordt gewerkt aan de 
realisatie van een kleinschalige woon-
wijk Nieuw Calslagen. Het is een 
nieuw buurtschap dat ligt aan de 
Westeinderplassen, op de plek van het 
oude dorpje Calslagen. De vroegere 
Ambachtsheerlijkheid Kalslagen 
ontstond hier in de vroege middel-
eeuwen als een veenontginnings-
dorpje. Centraal binnen het plange-
bied liggen de fundamenten van een 
voormalig kerkje (gesloopt in de 19de 
eeuw) en een begraafplaats. Dit 
gebied is aangewezen als Rijksmonu-
ment. Nieuw Calslagen is een Belvèd-
ereproject, wat inhoudt dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met cultuurhistori-
sche waarden onder het motto 
‘behoud door ontwikkeling’. Het 

gebied aan de Herenweg 64 was een 
kassengebied, maar wordt nu inge-
richt met 17 luxe, vrijstaande 
woningen. 

Openbaar wandelpad
Door de wijk loopt een openbaar 
toegankelijk wandelpad, dat leidt 
langs het kerkho�e naar een steiger 
aan de Westeinderplassen. Deze open-
bare plek biedt aan inwoners een rust-
punt en de mogelijkheid om de West-
einderplassen direct te beleven. 
Daarmee is dit mooie gebied niet 
alleen voorbehouden aan de (toekom-
stige) bewoners van de nieuwbouw.

Kunstopdracht
Het kunstwerk moet drie locaties aan 

elkaar verbinden: de locatie van de 
voormalige kerk en begraafplaats, de 
kruising Herenweg/Breggevaart en de 
steiger aan de Westeinderplassen. 
Voor deze kunstopdracht is een 
totaalbudget beschikbaar van 
€150.000. De aannemer heeft dit 
budget gereserveerd in de bouw-
kosten. Kunstenaars die belangstel-
ling hebben kunnen voor 26 augustus 
schriftelijk of digitaal documentatie 
van hun werk aanleveren: Gemeente 
Aalsmeer, t.a.v. Nikki Timmermans, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of n.
timmermans@aalsmeer.nl. De kunst-
commissie en de projectleider Beel-
dende Kunst maken een selectie en 
stellen een longlist op. De selectie-
commissie selecteert hieruit drie 
kandidaten die een schetsontwerp 
mogen maken. Het streven is dat het 
kunstwerk eind 2023 wordt opgele-
verd. Meer informatie over het project 
is te vinden op: planviewer.nl/imro/
�les/NL.IMRO.0358.09A-VG01/t_NL.
IMRO.0358.09A-VG01.html.

Kudelstaart - Voor de nieuwe, kleinschalige woonwijk Nieuw Calslagen in 
Kudelstaart is de gemeente op zoek naar een kunstwerk voor de buiten-
ruimte. Het kunstwerk moet drie locaties met elkaar verbinden door een 
eigentijdse interpretatie van de cultuurhistorische waarde van Calslagen. 
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen vanaf nu inschrijven voor deze 
opdracht.

Kunstenaars gezocht voor 
kunstopdracht Nieuw Calslagen

Aalsmeer - Gezellig en druk was het 
afgelopen woensdag 6 juli in het 
Flower Art Museum. Natuurlijk is met 
plezier naar de mooie kunstwerken 
gekeken, maar aandacht was er 
vooral voor wethouder Wilma Alink 
(D66). 
Na vier jaar besturen, zit haar taak er 
op. Wilma had de functie van 
wethouder graag nog een tweede 
termijn willen vervullen, maar de 
verkiezingen en onderhandelingen 
tussen de fracties pakten anders uit. 
Tijdens de afscheidsreceptie werd 
Wilma omringd door haar familie-
leden en vooral naar hen gaat de 
aandacht de komende tijd. “Vooral 
leuke dingen doen met deze 
mannen”, wijst ze op haar zonen na 
de vraag wat ze nu gaat doen. “Ik zie 

het wel, nu eerst maar alles laten 
bezinken.” Tijdens de receptie was 
hier in ieder geval geen tijd voor. 
Wilma wachtte veel praatjes, 
bedankjes en handen schudden. 
Naast raadsleden en medewerkers 
van de gemeente kwam ook een 
groot aantal oud-collega’s, waar-
onder oud-wethouder Robbert-Jan 
van Duijn (nu burgemeester van 
Nieuwkoop), persoonlijk afscheid 
nemen, evenals veel inwoners die 
met Wilma gesproken en gewerkt 
hebben in verband met de porte-
feuilles die zij in haar beheer had. 
Vier jaar heeft Wilma zich ingezet 
voor de zorg, wijkgericht werken, 
natuur en milieu, duurzaamheid, 
openbare ruimte en kunst en cultuur.
Bedank Wilma, het ga je goed! 

Druk en gezellig bij afscheid 
wethouder Wilma Alink

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland heeft een negatief zwemad-
vies afgegeven voor de Westeinder-
plassen ter hoogte van de zwem-
steiger Herenweg, Kudelstaart. Dit 
betekent dat zwemmen op die plek 
slecht is voor de gezondheid! Daar 
zwemmen wordt iedereen afgeraden. 
Voor de zwemlocatie Vrouwentroost/
Surfeiland heeft de provincie een 
waarschuwing afgegeven. Dit bete-
kent dat zwemmen op die plek slecht 
kan zijn voor de gezondheid. U mag 

er wel zwemmen maar moet zelf 
beoordelen of er een risico is voor uw 
gezondheid. Jonge kinderen en 
ouderen, die het meest kwetsbaar 
zijn, kunnen beter een andere zwem-
plek kiezen. Op de locaties zijn waar-
schuwingsborden neergezet. Deze 
worden weggehaald als de blauwalg 
verdwenen is. Actuele informatie over 
de kwaliteit en veiligheid van zwem-
locaties in Nederland vindt u op 
www.zwemwater.nl en via de zwem-
watertelefoon: 088 102 1300. 

Blauwalg vastgesteld op 
Westeinderplassen
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 17 JULI

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

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

diensten om 10u. met ds. A.P. 
van Langevelde uit Zoetermeer 
en 18.30u. met ds. D. Quant uit 
Houten. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. P.A. van 
Veelen uit Bennebroek.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zo 10u. dienst ds. 

Carolien Cornelissen. Collecte: 
St. Peace Home Busua. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst ds. J. Esveldt. 
Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. Ruiter, 
Aalsmeer. Organist: Hugo van 
der Meij. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met dhr. 
E.R.H. Kramer. Organist: Maarten 
Noordam. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Leo Smits. Info: www.
leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Woordcom-
munieviering. Voorganger: 
Jeroen Hoekstra. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Utrenia en 1030u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. D. 
Vollmuller uit Aalsmeer. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag dienst 

om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. dienst o.l.v. paro-
chianen m.m.v. dames- heren-
koor. Info: stjangeboortesecreta-
riaat@live.nl

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Kudelstaart - Op zaterdag 16 juli 
houdt Stichting Help Oekraïne een 
voedselinzamelingsactie bij Albert 
Heijn in Kudelstaart. In de winkel 
staat een display met de levensmid-
delen die het hardst nodig zijn in het 
door oorlog getro�en land. Bij de 
uitgang staat een team van Help 
Oekraïne, bij hen kunnen de 
goederen afgeven worden. De Stich-
ting zorgt ervoor dat het voedsel 
terechtkomt bij ziekenhuizen, 
opvangcentra en de plaatsen die het 
zwaarst getro�en zijn. Help Oekraïne 
is de roepnaam van Stichting Huma-
nitaire Hulp Oekraïne. Het doel van 
de stichting is het leveren van hulp-
goederen aan Oekraïne waar ze het 
hardst nodig zijn. De Stichting 
bestaat uit een team van gedreven 
mensen met verschillende achter-
gronden die allen, geheel onbezol-
digd, het uiterste van hun kunnen 
inzetten om zo veel mogelijk hulp te 
bieden waar mogelijk en nodig is. 
Hulpgoederen worden verzameld in 
het distributiecentrum achter de 
bloemenveiling. Daar worden de 
vrachtauto’s geladen, die direct naar 
Oekraïne gaan. Help Oekraïne is 
bezig met het inzamelen van 
voedsel, sanitaire en medische 
goederen en beddengoed voor de 

ziekenhuizen. Zij werken samen met 
‘Emergency appeal the Netherlands’, 
allemaal jonge mensen die dag en 
nacht klaar staan om de Oekraïners 
die niets meer hebben toch van een 
beetje voedsel te voorzien. Ook staan 
zij klaar om ziekenhuizen die vol 
liggen met ernstig gewonde burgers 
en soldaten te helpen aan operatie-
materialen. Help Oekraïne werkt 
verder samen met Europol, de Oekra-
iense ambassade en meerdere 
humanitaire stichtingen in Neder-
land. Het geld dat Help Oekraïne 
ontvangt van binnen- en buiten-
landse donateurs wordt besteed aan 
voedsel, generatoren, en medische 
goederen. In alle gevallen zorgt de 
stichting ervoor dat het voedsel op 
de juiste plek terecht komt. De trans-
porten van de medische goederen, 
generatoren, oplaadbare lampen en 
beddengoed worden door het Rode 
Kruis persoonlijk afgeleverd in de 
ziekenhuizen en noodziekenhuizen. 
Bij de inzamelingactie in AH Kudel-
staart wordt inwoners gevraagd om 
soep, groenten en vlees in blik te 
doneren, evenals knak- en rookwor-
sten, pindakaas, rijst, pasta en saus, 
proteïnedrankjes, noten, meel, suiker, 
zout en koekjes. Meer informatie op 
www.helpoekraine.org.

Voedselinzamelingsactie voor 
Oekraïne in supermarkt

Buurt BBQ Wilhelminastraat 
voor herhaling vatbaar
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben bewoners van de Wilhelmina-
straat in Aalsmeer Oosteinde een 
buurt BBQ gehouden. Bijna iedereen 
uit de straat is gekomen en het was 
echt een heel gezellige avond. ‘s 
Ochtends voorspelden de dichte 
wolken niet dat het een geweldig 
zonnige dag zou worden. Vanaf vijf uur 
kwam iedereen die zich op had 
gegeven een beetje binnendruppelen. 
Eerst even zitten praten en wat 

drinken om daarna de drie bbq’s aan 
te steken. In een tuin stond de tafel 
opgesteld met al het eten dat door de 
buurtbewoners zelf gemaakt was. 
Iedereen had zijn best gedaan! Rond 
een uur of negen werd het een stuk 
frisser en is iedereen zo zoetjes aan 
weer naar huis gegaan. Afgesproken is 
om dit volgend jaar zeker weer te gaan 
organiseren. Deze buurt BBQ is mede 
mogelijk gemaakt door het Budget 
Buurtinitiatieven via Milena Luteijn.

Prachtig bankje, nu 
nog een prullenbak
Aalsmeer – Een lezer attendeerde de 
redactie op de prachtige zitbank die 
onlangs is neergezet bij de vijver in 
de Hornmeer, zo’n beetje tegenover 
het Surfeiland. “Echt genieten daar, 
maar ik hoop zo dat er binnenkort 
ook een prullenbak bij komt te staan 
zodat het ook zo mooi en schoon 
blijft”, aldus Mereke van Dillewijn. 

Daling coronabesmettingen nog niet ingezet
Aalsmeer – Het is een minieme stij-
ging maar toch: de coronacijfers 
dalen nog niet. Zo zijn in Aalsmeer 
van 29 juni t/m 12 juli 143 coronabe-
smettingen vastgesteld (+2 ten 
opzichte van vorige week). Wat 
ziekenhuisopnames en sterfte 
betreft gelukkig goed nieuws: geen 
van de inwoners. Alleen in de 
gemeenten rondom waren zieken-
huisopnames aan de orde; in Amstel-

veen gold dat voor 3 inwoners; voor 
Haarlemmermeer moesten 4 corona-
zieken worden opgenomen. In 
Uithoorn geen corona-opnames; ook 
geen sterfgevallen door het virus, 
net als in de andere genoemde 
gemeenten. Wel steeg ook hier, net 
als in Aalsmeer, het aantal besmet-
tingen. In Uithoorn zijn dat er 156 
(+15), in Amstelveen 498 (+10) en in 
Haarlemmermeer 786 (+64). 

Adrie Kraan van Fotogroep 
Aalsmeer te gast bij ‘Echt Esther’
Aalsmeer – Donderdag 14 juli om 
19.00 uur komt Mascha Gersthuizen 
bij ‘Echt Esther’ vertellen over haar 
nieuwste boek ‘Hannes keuze’. Weer 
snijdt Mascha een maatschappelijk 
thema aan met haar derde boek. Ook 
Adrie Kraan, voorzitter van Foto-
groep Aalsmeer, schuift aan. Hij komt 
vertellen over de expositie: Het beste 
van seizoen 21/22. Die wordt 
zaterdag 16 juli geopend door 
wethouder Willem Kikkert in het 
Oude Raadhuis. Natuurlijk praat 
Esther ook met Adrie over zijn liefde 
voor fotogra�e. De column wordt 
voorgedragen door Barbara Boek-
horst, zij brengt waarschijnlijk een 
beetje magie in de uitzending.

Jaren 90 
Na in mei muziek uit de jaren 70 
gedraaid te hebben en in juni uit de 
Eighties, is juli de maand voor de 
jaren 90. De komende donderdag-
avonden zijn er weer extra lange 
uitzendingen van ‘Aalsmeer by Night’ 
van ‘acht tot middernacht’. Dan draait 
presentator Meindert van der 
Zwaard vanaf 20.00 uur de leukste en 
opmerkelijkste muziek uit het tijd-
perk 1990-1999. 

‘Door de Mangel’
Terwijl het team van ‘Door de 
Mangel’ met zomerreces is, hoeft u 

de wekelijkse talkshow niet te 
missen. Komende maandag kunt u 
luisteren naar een herhaling van 15 
november 2021. Pim van Zwieten 
nam toen plaats achter de micro-
foon. De drukker is een lunchlokaal 
begonnen in zijn drukkerij. De 
rustige, overzichtelijke en relaxte Pim 
was vlak voor deze uitzending 
verkozen tot ‘Starter van het jaar’ bij 
de Onderneming van het jaar-verkie-
zing. Dit en meer hoor je komende 
maandag vanaf 19.00 uur.

Frequenties en terugluisteren
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 
Uitzending gemist? Surf naar radio-
aalsmeer.nl/uitzending-gemist. 
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AGENDA

DONDERDAG 14 JULI:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’ en 

mini-expo Mondriaan in Flower 
Art Museum. Open do. t/m zo. 
13 tot 17u. T/m 14 augustus.

VRIJDAG 15 JULI:
* Bandbrouwerij voor en door 

muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Elke vrijdag.

ZATERDAG 16 JULI:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
* Midgetgolfbaan open voor 

publiek. Beethovenlaan. Open 
iedere zaterdag, zondag en 
woensdag van 13 tot 17u.

* Opening expositie ‘Het beste van 
het seizoen 21/22’ Fotogroep 
Aalsmeer in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Te zien t/m 14/8.

ZONDAG 17 JULI:
* Watertoren open voor publiek 

van 13 tot 17u. 
* Optreden Acoustic Mix in The 

Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 18 JULI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

DINSDAG 19 JULI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

* Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16:30u. 
Ingang via Praamplein.

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

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

WOENSDAG 20 JULI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

* Zomerbridgen met Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u. 
Inschrijven om 19.15u.

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

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Aalsmeer - Van 26 tot en met 28 
augustus presenteert KCA drie 
concerten met de schijnwerpers op 
jazz en blues in Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Tijdens ‘Jazz me Blues’ zijn er 
optredens van Hein Meijer, Michael 
Varekamp en Elvis Sergo De Little 
Boogie Boy Bluesband bijt het spits 
af en staat op vrijdag 26 augustus op 
het podium van het culturele café. 
De band van Hein Meijer is een van 
de beste bluesbands van Nederland. 
De Kudelstaarter ging dertig jaar 
geleden voor het eerst naar Amerika, 
waar hij met zijn blueshelden mocht 
samenspelen en die hem de bijnaam 

gaven die hij nu als geuzennaam 
gebruikt: Little Boogie Boy. Hein is de 
blues, de virtuoze vertolker van een 
muziekstijl die nooit verloren gaat. 
Op zaterdag 27 augustus komt 
Michael Varekamp zijn 54ste 
verjaardag vieren in Bacchus, samen 
met de Celebration Band. Michael is 
al dertig jaar actief als trompettist, 
zanger, componist, organisator, 
radiomaker, theaterproducent en 
bandleider. En zondagmiddag 28 
augustus gaan de spots in Bacchus 
voor het Trinity Trio en Folker Tettero. 
Elvis Sergo is dé Hammond-organist 
uit Amsterdam, authentiek en 

Drie dagen jazz en bluesmuziek 
in Bacchus: ‘Jazz me Blues’

Aalsmeer - Er is een zomerstop, maar 
in september opent KCA weer een 
nieuw en geweldig cabaretseizoen in 
cultureel café Bacchus met bekende 
gezichten en nieuwe talenten. De 
eerste cabaretavond is op 17 
september en wordt ingevuld door 
Ramon Chatrer met ‘Opperhoofd’. In 
deze nieuwste show zet Ramon de 
realiteit naar zijn hand. Hij worstelt 
zich door hersenspinsels in een 
hoofd dat nooit stilstaat. Waarom 
gedragen wij ons altijd als de rest van 
ons verwacht? Ramon gaat er in zijn 

muzikale cabaretvoorstelling dwars 
tegenin. Op 15 oktober wordt het 
lachen met Kees van Amstel met zijn 
programma ‘Vluchtweg altijd vrij-
houden’. Cabaretier Kees van Amstel 
ontwijkt het liefst elke vorm van 
confrontatie. Niet vechten, maar 
vluchten. De vluchtweg is bij hem in 
ieder geval altijd vrij. Verwacht een 
show vol knotsgekke verhalen en 
grappen. Op 26 november gaan de 
spots aan voor Lucinda Sedoc met 
‘Mens erger je wel’. Theatermaker en 
stand-up comédienne Lucinda Sedoc 

KCA cabaretseizoen start met 
voorstelling ‘Opperhoofd’

Muzikale ode aan 
Toots Thielemans
Aalsmeer - Op zaterdag 17 
september brengt pianist Mike del 
Ferro een ode aan de legendarische 
mondharmonicaspeler Toots Thiele-
mans, met wie hij over een periode 
van tien jaar over de hele wereld 
optrad. Het KCA-concert zou in juni 
in Bacchus plaatsvinden, maar kon 

Aalsmeer – Het kunstwerk ‘Happy 
Stones’ ter gelegenheid van 888 jaar 
Aalsmeer is donderdagavond 7 juli 
onthuld in de burgerzaal van het 
raadhuis door Dirk van Willegen (ter 
vervanging van de afwezige burge-
meester Oude Kotte) en kinderburge-
meester Anne van Duijn. Happy 

Stones is een zogenaamd community 
project van De Kunstploeg. In 
opdracht van de gemeente werd 
samen met inwoners deze blijvende 
herinnering gemaakt voor het 
888-jarige Aalsmeer. Bedacht werd 
om stenen te versieren en deze 
vervolgens te laten zwerven in de 

Kunstwerk ‘Happy Stones’ 
blijvende herinnering

Anne van Duijn en Dirk van Willegen presenteren het kunstwerk ‘Happy Stones’.

gemeente. Plezier bij het beschilderen 
van de stenen en een glimlach bij het 
vinden van een kleurige steen. De 
animo voor het project was bijzonder 
groot, zo vertelde Jan Daalman van De 
Kunstploeg. In totaal zijn liefst 1.200 
happy stones gemaakt door alle basis-
scholen, bezoekers van Ons Tweede 
Thuis en ouderen van de zorgcentra in 
Aalsmeer. Het enthousiasme van de 
scholen was zelfs zo groot dat een 
limiet gesteld moest worden: deel-
name van maximaal twee tot drie 
groepen. De stenen zijn beschilderd 
door inwoners van 2 tot 92 jaar. “Een 
mooie afspiegeling van de samenle-
ving van Aalsmeer”, aldus Daalman. 
Voordat de stenen mochten gaan 
zwerven, zijn van alle kunstwerkjes 
foto’s gemaakt door Monic Persoon en 
hiervan is de blijvende herinnering 
gemaakt. Haarscherp zijn alle happy 
stones op het kleurige kunstwerk en 
natuurlijk zijn alle makers welkom in 
het raadhuis om hun bijdrage op het 
kunstwerk te komen ‘spotten’. De 
Kunstploeg bestond voor dit project 
uit Jan Daalman, Karin Borgman, Dide 
Daalman, Femke Kempkes en Monic 
Persoon. 

virtuoos bespeelt hij de voetbassen. 
Het Hammond-orgel blijkt een stam-
pende en stomende groove-
machine, bij uitstek geschikt voor het 
spelen van de blues in al zijn 
facetten. Het Trinity Trio van Elvis 
Sergo staat samen met de bluesgi-
taar van Folker Tettero garant voor 
een superswingende bluesmiddag in 
Bacchus! De entreeprijs voor vrijdag 
en zondag is 15 euro per persoon, 
zaterdag bedraagt de toegang 20 
euro per persoon. Wie drie dagen 
lang wil genieten, kan een combi-
kaart kopen à 40 euro. De concerten 
beginnen vrijdag en zaterdag om 
20.30 uur en zondag is de aanvangs-
tijd 16.00 uur. Kaartjes zijn te koop in 
de KCA-ticketshop (zie www.
kunstencultuuraalsmeer.nl). 

is vastbesloten de bezoekers mee te 
nemen op een vermakelijke reis. Het 
wordt een heerlijke revue show over 
Suriname met typetjes, anekdotes en 
een mix van cultuur, zoals Lucinda 
dat het beste kan. En verder: Op 21 
januari: Thjum Arts met ‘Tijdloos 
genot’, 11 februari: Anne Neuteboom 
met ‘E�e niet met je mening’, 18 
maart: Lotte Velvet met ‘Ondergrond’ 
en 15 april: Femke Vernij met ‘Op 
volle kracht’. Alle voorstellingen zijn 
in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat en beginnen op deze 
zaterdagavonden om 20.30 uur. Kijk 
voor de aanschaf van kaarten of een 
abonnement en meer informatie op 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Amstelveen – De Bibliotheek 
Amstelland organiseert tijdens 
‘Biotoop’ 14 woordkunstworkshops 
op steeds wisselende locaties. 
Biotoop is een tijdelijke kunstroute in 
de Amstelveense wijken Bovenkerk 
en Westwijk die zaterdag 9 juli van 
start is gegaan en tot en met 25 
september duurt. Op de route is werk 
te zien van zes kunstenaars die hun 
fascinatie tonen voor de manier 
waarop de leefomgeving invloed 

Woordkunstworkshops tijdens 
kunstroute Biotoop

uitoefent op de mens. Én andersom. 
Programmamaker bij de bieb en 
woordkunstenaar Meliza de Vries 
geeft bij elk kunstwerk woordkunst-
workshops voor kinderen en volwas-
senen. Van Instagedicht tot fantasie-
dier in lava en van collagegedichten 
tot papierknipkunstgedichten. 
Aanmelden en meer informatie: 
debibliotheekamstelland.nl/agenda. 

Over Meliza de Vries
Meliza de Vries is programmamaker bij 
de Bibliotheek Amstelland en daar-
naast woordkunstenaar. Meliza won 
de juryprijs ‘Beste instagedicht’ bij de 

AMAI Award. Haar gedichten zijn 
verschenen in verschillende literaire 
tijdschriften. Ook heeft Meliza haar 
gedichten opgedragen bijvoorbeeld 
tijdens ‘Dichters in de Prinsentuin’. De 
Bibliotheek Amstelland is het platform 
voor kennis en cultuur in de regio 
Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. 
De Bibliotheek Amstelland is 7 dagen 
per week open, heeft 4 vestigingen in 
3 gemeenten, ontvangt 800.000 
bezoekers per jaar, heeft 36.000 leden, 
200.000 verschillende producten, een 
uitgebreid lesprogramma en een 
programmering van sociale en cultu-
rele activiteiten voor jong en oud. 

door omstandigheden geen door-
gang vinden. Een nieuwe datum en 
een nieuwe locatie, want de Mike del 
Ferro Group geeft dit ‘Toots Thiele-
mans 100- concert namelijk in het 
Flower Art Museum aan de Kudel-
staartseweg 1. Kijk voor kaarten à 20 
euro en kortingsmogelijkheden op 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl 
(KCA Ticketshop). Het concert op 17 
september begint om 20.30 uur.

Klaverjassen bij de 
Geluksvogels
Kudelstaart - Iedereen is van harte 
welkom bij Klaverjasclub de Geluksvo-
gels, het hele jaar door op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Kudel-

staart, aanvang 20.00 uur. Op 6 juli 
werd Ben Blom eerste met 5435 
punten, Corrie Durieux nam de tweede 
plaats in met 5087 punten en Gerard 
Presser bezette de derde plek met 5021 
punten. De poedelprijs ging deze week 
naar Ati v.d. Lugt met 3721 punten.







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
14 juli 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 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk 
alleen via de website van de gemeente inzien. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te 
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene 
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om 
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toege-
zonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen 
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 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.

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

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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende 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.

VOOR MEER INFORMATIE: 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 wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING 
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

Brożyna P.K. 28-01-2002 07-07-2022
Kokot P.J. 14-05-1983 07-07-2022
Kuczyński M. 02-09-2000 07-07-2022
Kulik M. 29-06-2000 07-07-2022
Pietrasik Z. 07-01-2002 07-07-2022
Wnęk P.J. 05-08-1982 04-07-2022

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.

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING 
STOMMEERKADE AALSMEER (Z21-075784)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Parkmeer 2021’ een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor de realisatie van een appartementengebouw met 17 
wooneenheden geschikt voor starters aan de Stommeerkade 
te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het vigerende be-
stemmingsplan. Het besluit omgevingsvergunning met de 
bijbehorende stukken wordt ter inzage gelegd. Burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat 
het college heeft besloten hogere grenswaarden geluid vast 
te stellen in verband met het voornoemde besluit omgevings-
vergunning en dat het besluit hogere grenswaarden geluid ter 
inzage wordt gelegd. 

Ter inzage
Met ingang van 15 juli 2022 ligt de verleende omgevings-
vergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid ge-
durende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de 
volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via www.ruimtelijkeplannen.nl onder pla-

nidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07xS-VG01
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1.;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 
15 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022. Belanghebbenden 
kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank 

Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en 
een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u 
gri�erecht verschuldigd. Over de hoogte van het gri�erecht 
en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de 
rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening 
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING HORNWEG 
242A TE AALSMEER (Z20-089013)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Parkmeer 2021’ een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel 
Hornweg 242A te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het 
vigerende bestemmingsplan. Het besluit omgevingsvergun-
ning met de bijbehorende stukken wordt ter inzage gelegd. 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens 
bekend dat het college heeft besloten hogere grenswaarden 
geluid vast te stellen in verband met het voornoemde besluit 
omgevingsvergunning en dat het besluit hogere grenswaar-
den geluid ter inzage wordt gelegd. 

Ter inzage
Met ingang van 15 juli 2022 ligt de verleende omgevings-
vergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid ge-
durende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de 
volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via www.ruimtelijkeplannen.nl onder pla-

nidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB02xU-VG01, en
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1.;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 
15 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022. Belanghebbenden 
kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank 
Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en 
een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u 
gri�erecht verschuldigd. Over de hoogte van het gri�erecht 
en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de 
rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening 
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Zijdstraat 43a, 1431 EA, (Z22-053103), het transformeren 

van het bestaande pand in winkel en appartementen en 
het bouwen van appartementen aan de achterzijde 

- Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-053082), het bouwen 
van een bedrijfsloods van 2 verdiepingen 

- Dreef nabij nr. 1A en Wilgenlaan nabij nr. 13 en Kudel-
staartseweg nabij nr. 100, (Z22-052144), het kappen van 2 
bomen met verhoogd risico op stambreuk en 3 zieke iepen 

- Machineweg 33, 1432 EL, (Z22-052015), het plaatsen van 
een afzuigpijp op het dak 

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:

- Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-044711), het maken van een 
aanbouw aan de zij- en achtergevel van de woning. Ver-
zonden: 08 juli 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:
- Uiterweg 395 A (voorheen Uiterweg 395, Sectie H, nr. 2182, 

2423, 2426 en 3412), 1431 AL, (Z22-016333), het verplaat-
sen van de bestaande kassen en het bouwen van drie be-
drijfsgebouwen. Verzonden: 08 juli 2022

- Van Clee�kade 5b en 5c (voorheen van Clee�kade 5), 1431 
BA, (Z22-032040), het voormalige restaurant op de begane 
grond ombouwen tot twee studio’s. Verzonden: 08 juli 2022

- Uiterweg 255 (voorheen Uiterweg 253 en 255), 1431 AG, 
(Z22-037879), het realiseren van een constructieve door-
braak tussen twee villa’s (legalisatie). Verzonden: 08 juli 
2022

- Sportlaan 22, 1431 HZ, (Z22-038763), het plaatsen van 1 
dakkapel over 2 woningen aan de voorzijde samen met 
huisnr. 24. Verzonden: 07 juli 2022

- Sportlaan 24, 1431 HZ, (Z22-038774), het plaatsen van 1 
dakkapel over 2 woningen aan de voorzijde samen met 
huisnr. 22. Verzonden: 07 juli 2022

- Herenweg 60, 1433 HB, (Z22-029435), het aanleggen van 
een in- en uitrit en toegangsweg op het perceel. Verzon-
den: 08 juli 2022

- Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-022858), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 05 juli 
2022

- Stommeerweg 72 ws17, 1431 EX, (Z22-046547), het vervan-
gen van de bestaande recreatieark. Verzonden: 05 juli 2022

- Uiterweg 363 ws3, 1431 AK, (Z22-028034), het vervangen 
van de recreatieark. Verzonden: 05 juli 2022

- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-041426), het aanbrengen van 
verlichte bedrijfsreclame op de voor- en zijgevel. Verzon-
den: 04 juli 2022

- Dorpsstraat 20, 1431 CD, (Z22-034403), het kappen van een 
boom (Fagus Sylvatica) op het achtererf van de woning. 
Verzonden: 04 juli 2022

- Archimedeslaan 30, 1433 MG, (Z22-036762), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde en het isoleren en uit-
breiden van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 04 
juli 2022

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 (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.
- Kudelstaartseweg 96 (Z22-034218) VSRP platbodem reu-

nie, van 22 juli 2022 t/m 25 juli 2022 , verzonden 7 juli 2022

COLLECTES

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



Aalsmeer – Stan van Kessel is nu o�-
cieel de nieuwe kinderburgemeester 
van Aalsmeer. Tijdens de laatste 
raadsvergadering voor het zomer-
reces op donderdag 7 juli kreeg de 
11-jarige leerling van RKBS De Oost-
einder de ambtsketting uitgereikt. 
Voordat de o�ciële overdracht 

plaatsvond, is eerst afscheid 
genomen van Anne van Duijn, die 
een jaar lang met veel toewijding en 
enthousiasme kinderburgemeester is 
geweest. Zo heette Anne samen met 
burgemeester Gido Oude Kotte 
Sinterklaas welkom in Aalsmeer, zat 
zij in de juryboot bij de Pramenrace, 

Stan van essel nu o ficieel 
kinderburgemeester

heeft zij de nieuwe ambtsketen, 
gemaakt ter gelegenheid van 888 
jaar Aalsmeer, omgehangen bij de 
‘grote’ burgemeester, opende zij met 
wethouder Bart Kabout het school-
voetbaltoernooi en was zij onder 
andere te zien in het �lmpje over de 
realisatie van het Waterfront. Anne 
werd door plaatsvervangend voor-
zitter Dirk van Willegen bedankt met 
een collage met foto’s ter herinnering 
aan haar jaar als kinderburgemeester 
en een mooie bos bloemen. Stan van 
Kessel werd door hem welkom 
geheten en succes gewenst met 
eveneens een kleurig boeket. De 
11-jarige kwam nog ietwat verlegen 
over (zoveel ogen op je gericht), 
maar had volgens de jury de beste 
en overtuigendste presentatie 
gegeven van de totaal vijftien kandi-
daten voor de functie van kinderbur-
gemeester. Stan wil zich het 
komende jaar onder meer inzetten 
voor de realisatie van zwaaistenen 
voor ouderen, verminderen van 
plastic en meer waterpunten op 
openbare locaties.

Vakantiegevoel o  
eutero vang t oe je

Rijsenhout - Bij peuteropvang ’t 
Roe�e in Rijsenhout is het vakantie-
gevoel al volop aanwezig. De caravan 
staat klaar, heel mooi geverfd door de 
kinderen en voorzien van een deur, 
raam en een dakraam. Binnenin de 
caravan is ook nog een keukentje en 
een bankje om er te zitten bij slecht 
weer. Voor het ‘vakantiehuisje op 
wielen’ kunnen ze lekker zitten om 

iets te drinken en te eten en de BBQ 
kan ook aangestoken worden voor de 
lekker trek. Het is een gezellig gezicht 
op de ‘camping’. Nu maar hopen dat 
het nog lang mooi weer blijft want 
vanaf aanstaande maandag is het 
vakantie. Maandag 29 augustus zijn 
de leidsters weer aanwezig om de 
kinderen te ontvangen en naar de 
vakantieverhalen te luisteren. 

Aalsmeer - Het schooljaar zit er bijna 
op, maar dat betekent niet dat groep 5 
en 6 van De Brug al uitgeleerd is. Deze 

laatste periode leren zij over het oude 
Egypte. Afgelopen vrijdag gingen de 
groep daarom op bezoek bij het Rijks-

e rug bezoekt ec te mummies

museum van Oudheden in Leiden. De 
kinderen hebben de afgelopen weken 
in het VierKeerWijzer project ‘Oude 
Egypte’ veel geleerd over mummies, 
piramides en de Egyptische cultuur. Al 
deze kennis kwam tot leven bij een 
bezoek aan het museum. Eerst kregen 
ze een introductie bij een oude 
tempel. Daarna was er een rondleiding 
voor de klas een rondleiding van een 
museumsuppoost die hen nog meer 
vertelde over de Egyptenaren. Groep 5 
ging daarna nog een speurtocht op de 
afdeling Egypte doen. Terwijl groep 6 
ook nog een rondleiding op de afde-
ling Grieken en Romeinen kreeg. Het 
was een leerzame en interessante dag 
– toch ook wel een beetje vermoeiend 
- waarbij de kinderen hebben gemerkt 
dat je niet alleen op school heel veel 
kunt leren!    

Aalsmeer – Van 4 tot en met 8 juli 
vond de jaarlijkse zwemvierdaagse 
plaats in Het Oosterbad. Mede 
dankzij het mooie weer mochten de 
medewerkers van het natuurbad aan 
de Mr. Jac. Takkade veel deelnemers 
verwelkomen. Tijdens de zwemvier-
daagse worden extra activiteiten 
georganiseerd en de animo hiervoor 
is altijd groot. Dinsdag stond ‘wie 
maakt het hoogste bommetje’ op het 
programma. De winnende ‘bombar-
diers’ waren bij de jongens Job 
Alderden en Gijs van Weerdenburg 
en bij de dames Suzet van Weerden-
burg. Op woensdagavond stond 
boegsprietlopen op het programma. 
Bij de jongens won Pieter met een 
afstand van 8.40 meter, tweede werd 
Michiel met 8.20 meter en op de 

derde plaats eindigde Mees met een 
mooie 8.10 meter. Bij de meisjes ging 
Fenna er met het goud vandoor, zij 
liep 10.5 meter oven de boegspriet. 
Tweede werd Amber met precies 9 
meter en Febe kreeg met 8 meter de 
bronzen medaille uitgereikt. 
Donderdag, dag vier, konden de 
zwemmers deelnemen aan plank-
hangen. Er stond een stevige bries, 
maar dit weerhield de deelnemers 
niet om hun banen te zwemmen en 
de spierkracht te testen met het 
plankhangen. Langhangers waren 
Pieter met 2 minuten en 4 seconden, 
Dominique met 2 minuten en 3 
seconden en Dirk met 1 minuut en 
50 seconden. Vrijdagavond was de 
feestelijke afsluiting met een gratis 
ijsje voor alle deelnemers.

wemvierdaagse osterbad 
voor e tra activiteiten

Aalsmeer - Op woensdagavond 6 
juli 2022 werd in Het Oosterbad als 
onderdeel van de Zwemvierdaagse 
het welbekende onderdeel boeg-
sprietlopen gehouden. Bij de 
jongens won Pieter met een afstand 
van 8.40m. Tweede werd Michiel, die 
een afstand van 8.20m haalde en op 

de derde plaats eindigde Mees met 
een mooie 8.10m. Bij de meisjes 
ging Fenna er met het goud 
vandoor; zij liep 10.5m oven de 
boegspriet. Als tweede eindigde 
Amber, op een afstand van 9.0m en 
derde werd Febe met een mooie 
8.0m. 

enna  ieter kam ioenen 
boegs rietlo en

Foto’s: www.kicksfotos.nl

O�ciële Mededelingen
14 juli 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Bilderdammerweg 123 (Z22-050801) Verlichtingstijden 

aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudel-
staart op 23 juli 2022, melding akkoord 6 juli 2022

- Bilderdammerweg 123 (Z22-050802) Verlichtingstijden 
aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudel-
staart op 24 juli 2022, melding akkoord 6 juli 2022

- Bilderdammerweg 123 (Z22-050803) Verlichtingstijden 
aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudel-
staart op 25 juli 2022, melding akkoord 7 juli 2022

- Bilderdammerweg 123 (Z22-050806) Verlichtingstijden 
aanpassen in verband met Open Dubbeltoernooi Kudel-
staart op 26 juli 2022, melding akkoord 7 juli 2022

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

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is verleend: 
- in het kader van elektriciteit kabelaanleg 16 en 17 juli 2022, 

op het perceel ter hoogte van Oosteinderweg 32 (Z22-
043729), verzonden d.d. 7 juli 2022

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 04-08-22 het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplube-
stemmings-plan CO2 transportleiding ‘de 
Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stuk-
ken

t/m 11-08-22 omgevingsvergunning 1e fase reconstruc-
tie Machineweg met bijbehorende stukken 
(Z21-025925)

t/m 26-08-22 verleende omgevingsvergunning voor de re-
alisatie van een appartementengebouw met 
17 wooneenheden geschikt voor starters aan 
de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer 
2021’ en het besluit hogere grenswaarden 
geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 26-08-22 de verleende omgevingsvergunning en het 
besluit hogere grenswaarden geluid bestem-
mingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbeho-
rende stukken voor de realisatie van één vrij-
staande woning op het perceel Hornweg 
242A te Aalsmeer.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Aalsmeer - Op zaterdag 16 juli om 
16.00 uur opent wethouder Kunst & 
Cultuur Willem Kikkert in het Oude 

Raadhuis van KCA de tentoonstelling 
‘Het beste van het seizoen 2021/2022’ 
van Fotogroep Aalsmeer. Iedereen is 

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - De Pannebar was een begrip in Aalsmeer, Voor Miep en 
Gerard Bloemen betekende het hun levenswerk. Miep Bloemen is 88 en 
woont nu in een leuk klein appartement in de Hornmeer. Haar man heeft 
het nog uitgezocht. Maar In die tijd vond Miep het te klein. Na zijn dood 
heeft ze er alles aangedaan om er te komen wonen. Ook als een soort 
nagedachtenis aan hem. “Ik ben van oorsprong een Amsterdamse, maar 
in 1960 zij we hier komen wonen. Mijn man Gerard en ik namen toen het 
café-restaurant De Driesprong over dat langs de Poel gevestigd was. Dirk 
Kniep was in die tijd de eigenaar. Mijn man was banketbakker en ging 
naar de avondschool om zijn middenstandsdiploma te halen. Daar leerde 
hij Anton Wittebol kennen, de schoonzoon van Dirk Kniep. Anton vertelde 
dat zijn schoonvader met De Driesprong wilde stoppen en vroeg aan mijn 
man of het niet iets voor hem was. Gerard zag het wel zitten en we 
hebben de zaak overgenomen. We zijn er samen begonnen en in die tijd 
was het naast café-restaurant ook hotel. We hadden er zo’n twintig 
Belgen als vaste pensiongasten die voor een basis inkomen zorgden.”

Wanneer heeft het de naam de Pannebar gekregen? 
“Omdat we het steeds drukker kregen zijn we gaan verbouwen en 
hebben een bar gemaakt met een dak van pannen erop; daar is de naam 
vandaan gekomen. We hadden een jukebox en dat trok veel jongelui. 
Toen we genoeg geld verdiend hadden stelde mijn man voor om een 
platenspeler te kopen. Dat was een succes, het biljart ging eruit om plaats 
te maken voor een dansvloer en Kees Markman, toen 16 jaar oud, werd 
onze DJ. Het was een succesvol concept; altijd druk en gezellig, er waren 
avonden dat er zo’n vijf- tot zeshonderd mensen binnen kwamen. Ik 
stond altijd achter de bar. We hebben er zo’n heerlijke tijd gehad. Ik kan er 
nog steeds niet over praten zonder emotioneel te worden.” 

Tot hoelang hebben jullie de Pannebar gerund?
“We hadden natuurlijk ook nog een gezin. Onze jongste dochter Astrid 
werd vanaf de Mavo uitgezonden naar de Highschool in Lancaster (USA). 
Daar bleek dat ze een tennistalent was. Toen hebben we een camper 
gekocht en zijn zeven maanden door Amerika getrokken. Mijn oudste 
dochter en mijn schoonzoon hebben in die tijd de Pannebar draaiende 
gehouden. Wij brachten haar naar alle plaatsen waar ze een wedstrijd 
moest spelen. Heel bijzonder was dat ze bij een coach logeerde die op de 
luchtmachtbasis woonde. Toen hebben we de lancering van de space-
shuttle gezien.”

En wat deden jullie na die 7 maanden?  
“In 1989, toen we terugkwamen zijn we weer in de Pannebar begonnen. 
We woonden toen in Lelystad en mijn man reisde elke dag naar Aalsmeer. 
In dat jaar sloeg het noodlot toe, want ik kreeg borstkanker. Ik voelde een 
knobbel in mijn borst en ging er mee naar de dokter. Dat was op 
woensdag. Ik werd gelijk doorgestuurd naar het ziekenhuis in Lelystad en 
voor het weer woensdag was, was mijn borst eraf. Een heftige tijd. We 
hadden samen een bedrijf, woonden in Lelystad en ons werk was in Aals-
meer. Maar we hebben het weer opgepakt. Helaas werd Gerard een paar 
jaar later ook ernstig ziek en stierf heel onverwacht op veel te jonge leef-
tijd. Hij was pas 64 jaar. Dat was voor mij ook een moeilijke tijd, ik was 
mijn man kwijt en wist niet hoe in mijn eentje een bedrijf te runnen. De 
kinderen hebben me geholpen en in 2008 is de Pannebar de�nitief 
verkocht. Op de plaats van de Pannebar zijn nu huizen gebouwd, maar de 
dansvloer is lang intact gebleven. Tijdens de bouw hebben we aan 
nieuwe bewoners de vloer laten zien. En als de Pramenrace er is zijn er 
nog altijd boten die de Pannebar in hun vaandel hebben.” 

Hoe breng je nu je dagen door?
“Ik heb het hier erg naar mijn zin. Op vakantie hoef ik niet meer. De laatste 
keer heb ik samen met mijn oudste dochter een cruise gemaakt. Dat was 
een geweldige ervaring, de dol�jnen zwommen rond de boot. Maar ik 
ben nu heel tevreden met mijn eigen plek. Met mijn kat en mijn kaart-
club. En mijn dochter woont vlakbij. Daar kan ik lopend heen. Ik ben van 
plan om 120 te worden.” 

Wie nodig jij uit voor in de Schijnwerper?
“Kees Markman, hij was een van onze eerst DJ’s in de Pannebar.” 

Miep Bloemen: “Altijd zo’n heerlijke 
tijd gehad met de Pannebar”

Foto: ‘Station Luik’ van Margot Aartman.

Wethouder Kikkert opent nieuwe 
expositie in Oude Raadhuis

van harte welkom. Elk jaar houdt 
Fotogroep Aalsmeer een interne 
competitie rond de beste foto’s uit 
het afgelopen seizoen. En de 36 aller-
beste foto’s zijn in de laatste tentoon-
stelling van het seizoen 2021/2022 in 
het Oude Raadhuis bij KCA te zien. 
Hier is terecht sprake van kunstfoto-
gra�e. KCA sluit dus met Fotogroep 
Aalsmeer het seizoen af met ‘Het 
beste uit het seizoen 2021-2022’. 
Fotogroep Aalsmeer is een groep 
enthousiaste fotografen uit Aalsmeer 
en omgeving, die in clubverband hun 
hobby fotogra�e op een hoger 
niveau proberen te tillen. Het grote 
vakmanschap en de artistieke kwali-
teit van de foto’s is het bewijs dat dit 
zeker lukt. De expositie ‘Het beste van 
het seizoen 2021/2022’ van Foto-
groep Aalsmeer is tot en met zondag 
14 augustus te zien in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 9 in Aalsmeer 
op vrijdagen, zaterdagen en 
zondagen van 14.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - Zo ongeveer op het 
moment dat ze als gezin met drie 
kinderen in Kudelstaart kwamen 
wonen, brak voor het eerst corona uit 
en volgden lockdowns. Geen 
omstandigheden waarin je snel 
kennismaakt met je nieuwe omge-
ving. En als dan ook nog moeder 
Barber ernstig ziek wordt en alles op 
vader Steven aankomt, loopt de 
spreekwoordelijke emmer over. 
Zonder kennissenkring in de buurt 
om op terug te vallen bleek het 
bestaan van Buurtgezinnen voor het 
gezin goud waard. Wethouder Jeugd 
Bart Kabout ging deze week in 
gesprek met twee Buurtgezinnen, 
een vraag- en een steungezin. “Het 
werd mij echt teveel”, vertelt vader 
Steven aan de keukentafel. “De ziekte 
van Barber trok een �inke wissel op 
ons gezinsleven. Niet alleen praktisch 
natuurlijk, ook emotioneel. Met een 
drukke baan wordt het dan moeilijk 
om de kinderen daarin altijd op de 
juiste manier te begeleiden. Dan 
vindt je al snel van jezelf dat je tekort 
schiet.” 

Extra beetje lucht
Het gezin kwam ongeveer een half 
jaar geleden in aanraking met Buurt-
gezinnen. Een organisatie die 
gezinnen bij elkaar brengt en bege-
leid naar een zo ideaal mogelijke 
match, voor dat extra beetje lucht. 
Buurtgezinnen wordt gesubsidieerd 

door de gemeente Aalsmeer. Hier-
door kunnen steun- en vraagge-
zinnen kosteloos deelnemen. Esther 
Karssing, coördinator bij Buurtge-
zinnen, ging op zoek naar een steun-
gezin waar Steven en Barber als 
vraaggezin op terug kunnen vallen. 
Een plek waar de twee zoons en een 
dochter gewoon even kind kunnen 
zijn, omdat het thuis vooral draait om 
de zorgen rond hun moeder. 

“Alleen maar mooi”
Het gezin dat Esther vond is het 
gezin van Marcel en Claudette. Ook 
zij hebben drie kinderen, twee 
meisjes en één jongen. “Voor mij 
voelt het bijna als vanzelfsprekend 
dat ik dit doe”, zegt Claudette. “Het is 
bij ons thuis altijd al druk met 
vriendjes en vriendinnetjes van onze 
eigen kinderen, die ook vaak blijven 
eten, dus daar konden best nog wat 
kinderen bij.” Steungezin zijn, brengt 
Marcel en Claudette meer dan dat 
het ze kost. “Het verrijkt je leven en je 
krijgt er energie van als je hoort dat 
de kinderen hier graag komen”, zegt 
Claudette. “Het is ook een mooi initi-
atief omdat het nauwelijks belastend 
is voor je eigen gezin. We spelen met 
elkaar, koken samen en praten 
gezellig aan tafel. Hiermee iets voor 
een ander kunnen betekenen, is 
alleen maar mooi.” Gemiddeld zijn de 
kinderen van Steven en Barber nu 
een middag in de week bij Marcel en 

‘Steungezin zijn verrijkt je leven’

V.l.n.r.: Esther Karssing van Buurtgezinnen, Steven, Barber, Claudette, Marcel en 
wethouder Bart Kabout met achter zich de kinderen van beide gezinnen.

Claudette. “Het was even wennen 
voor iedereen, omdat alle kinderen 
een eigen persoonlijkheid en dyna-
miek meenemen”, zegt Claudette. “Ik 
kwam er achter dat dochter Lily bij 
onze meiden beter tot haar recht 
kwam zonder haar broers. In overleg 
komen de jongens nu de ene week 
en Lily de andere week. Zo is het voor 
iedereen op de beste manier inge-
vuld.” Vader Steven voegt eraan toe: 
“Alles gaat in goed onderling overleg. 
We hebben ook besloten om zoveel 
mogelijk open te zijn tegen de 
kinderen over de gezondheidssitu-
atie van Barber. Dat is een bewuste 
keuze geweest.” Ook de kinderen van 
Marcel en Claudette weten waarom 
Orrin, Rogan en Lily bij hen thuis 
komen. 

Wat is een steungezin?
Als steungezin word je voor een 
korte of langere periode de steun en 
toeverlaat voor een vraaggezin op 
het gebied van de opvoeding van de 
kinderen. Welke steun je biedt en 
hoeveel tijd je erin steekt, is afhanke-
lijk van de afspraken die je hierover 
maakt met het vraaggezin. Dat kan 
uiteenlopen van af en toe logeren tot 
opvang van een kind op een vast 
dag(deel) in de week. En van 
oppassen tot samen iets leuks doen 
met de kinderen. Maatwerk dus. De 
ondersteuning die een steungezin 
biedt kan ook veranderen in de loop 
van de tijd. Deze ouderwetse buren-
hulp is er voor iedereen die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. Een 
beetje om elkaar bekommeren zou 
het nieuwe normaal moeten zijn. 
Samen er voor elkaar zijn, maakt 
Aalsmeer een stukje mooier. 

Tekort aan steungezinnen
Wil jij iets betekenen voor een ander 
gezin? Buurtgezinnen werft mensen 
met opvoedervaring. Of dat nou met 
je eigen kinderen is of bijvoorbeeld 
via je werk, dat maakt niet uit. Het 
gaat er vooral om dat je je moet 
kunnen voorstellen hoe een gezin 
draait en welke krachten daarbij 
komen kijken. Ook wordt gevraagd 
om een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). Als er een match is, worden 
afspraken gemaakt onder begelei-
ding van Buurtgezinnen en worden 
de gezinnen begeleid door de coör-
dinator. Het is daarna vooral ook aan 
de gezinnen zelf om uit te vinden 
hoe ze elkaar het beste kunnen 
helpen en met elkaar om kunnen 
gaan.
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Haantjes. Dat is de titel 
van een leuke roman van Kluun, die 
ik met veel plezier gelezen heb. Ik 
moest eraan denken toen ik de foto 
van het nieuwe college zag. Vier 
wethouders, �er en vastberaden; de 
eed of de gelofte afgelegd. Zij gaan 
het maken in Aalsmeer. Ik kreeg er 
zelfs een beetje een gevoel ‘Voor 
Volk en Vaderland’ van. Wat ik niet 
helemaal begrijp is die Koninklijke 
onderscheiding voor de twee nieuwe wethouders. Is dat niet een beetje 
voorbarig? Ze moeten nog beginnen. Oké ze hebben zich respectievelijk 
21 en 12 jaar ingezet voor politiek en andere zaken, maar daar zijn ze niet 
uniek in. Daar kunnen we nog wel meer gegadigden voor opnoemen. Dus 
de vraag rijst: wie heeft ze voorgedragen voor deze onderscheiding? Het 
gaat niet om de gebruikelijke lintjesregen rond Koningsdag, maar gewoon 
halverwege het jaar. Dat verbaast mij zeer. Wie bedenkt dat? Ik kan mij niet 
aan de indruk onttrekken dat dit mannenclubje elkaar vorstelijk een veer in 
de cloaca steekt. Wat is dat toch in Aalsmeer dat vrouwen het niet redden 
op wat hogere politieke functies? Onze eerste vrouwelijke burgemeester 
stapte voortijdig op. De vrouwelijke wethouder die we een paar jaar 
geleden hadden, gaf halverwege ook de pijp aan Maarten en de laatste 
vrouw in het college heeft standgehouden, maar dat heeft persoonlijk het 
nodige gekost. Ze is niet herkozen, dat kan natuurlijk, alhoewel je ook zou 
kunnen zeggen: de ambitie ligt er, er is sprake van ervaring, van de fouten 
is geleerd, dus waarom geen herkansing? Goed, dat is niet gebeurd. Het zal 
zijn redenen hebben. Maar waarom wordt er, om de diversiteit een beetje 
te waarborgen, vanuit een andere hoek geen vrouw naar voren 
geschoven? Die diversiteit zit nu alleen maar in leeftijd en om dat nou een 
pluspunt te noemen? In mijn optiek zijn er binnen de fracties - en zeker bij 
AA - de nodige capabele en competente vrouwen aanwezig. Sterke 
meiden, leuke leeftijd. Waarom melden die zich niet? Is die ambitie er niet? 
Of durven ze niet? Hebben ze op voorhand gewoon geen zin in het gezeik 
en gekonkel dat hen te wachten staat? Of vinden ze zonder meer dat 
mannen het beter kunnen? Als dat zo is wordt het hoog tijd dat het college 
van B&W eens gaat omdenken. De hand in eigen boezem steken. Heerst er 
geen vrouwonvriendelijke cultuur? En wat kunnen we daaraan doen? 
Vrouwen zijn onmisbaar binnen een gemeentebestuur, ook op leidingge-
vende posities. Gewoon omdat ze ‘out of the box’ kunnen denken en 
dingen van een andere kant bekijken. Dat is alleen maar een voordeel als 
het gaat om maatschappelijke kwesties en ook gunstig voor het functio-
neren van een college. Een domineesvrouw die ik jaren geleden inter-
viewde zei: “Het is in dit dorp net een kippenhok: Ik pik jou, want anders pik 
jij mij.” Wat mij betreft lopen er nu wat veel hanen in de Aalsmeerse ren 
rond. Het wordt hoog tijd dat er een paar hennen bij komen. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Haantjes

Aalsmeer - Verlichte boten en vuur-
werk zijn er in Aalsmeer al lang 
geweest. Maar sinds beide activi-
teiten in 2012 gebundeld werden 
onder de nieuwe naam Vuur en Licht 
op het Water, heeft het evenement 
een enorme vlucht genomen. Bijna 
alle Aalsmeerders kennen het en de 
meesten doen er aan mee, op het 
water of als toeschouwer op de 
waterkant. Dit jaar is er het tiende 
Vuur en Licht op het Water, op 
zaterdag 3 september.

Botenshow
De formule is ongewijzigd: ‘s avonds 
varen honderden verlichte boten de 
route vanaf de Kleine Poel via de 
Ringvaart naar de Aalsmeerderbrug, 
terug naar Rijsenhout en door het 
Balkengat de Grote Poel op, om daar 
voor anker te gaan om het vuurwerk 
vanaf het water mee te maken. Om 
23.00 uur start het vuurwerk, vanaf 

pontons op het water ter hoogte van 
de Watertoren. En dat vuurwerk 
heeft zich in de afgelopen tien jaar 
ontwikkeld tot één van de mooiste 
en meest spectaculaire vuurwerken 
van Nederland. Voor de tweede keer 
zal het vuurwerk op 3 september op 
muziek plaatsvinden. De muziekmix 
wordt voorbereid door Lennart Bader 
(onder andere van Radio Aalsmeer) 
en op basis daarvan ontwerpt Frits 
Pen van Dream Fireworks het vuur-
werk. Het ziet er naar uit dat zich op 
3 september opnieuw een prachtig 
schouwspel met muziek zal 
voltrekken. 

Afsluiting wegen
De groei van het evenement heeft er 
toe geleid dat geleidelijk aan de 
eisen wat betreft veiligheid en 
verkeersmaatregelen enorm zijn 
toegenomen. Grote delen van de 
Hornmeer worden afgesloten voor 

Op 3 september tiende editie 
Vuur en Licht op het Water

verkeer en op de Aalsmeerderdijk 
langs de Ringvaart geldt éénrich-
tingsverkeer. Deze maatregelen 
worden in goed overleg met de 
gemeente getro�en. Het organisatie-
comité van Vuur en Licht op het 
Water zorgt ervoor dat de juiste 
maatregelen genomen worden en de 
gemeente draagt het grootste deel 
van de hiermee gemoeide kosten.
Voor het publiek dat later op de 
avond naar het vuurwerk komt 
kijken, is de situatie verbeterd. Het 
Waterfront is gereed, met uitzonde-
ring van het stukje bij de Watertoren 
en het daarnaast gelegen huis van de 
familie Luit. Aan het Waterfront 
kunnen toeschouwers vanaf de 1e 
J.C. Mensinglaan tot de Bachlaan een 
goede plek vinden om het vuurwerk 
te belijken. Tijdens het vuurwerk is 
de straat afgesloten voor verkeer. 
Ook de landtong van het Surfeiland 
is beschikbaar voor publiek.

Formule 1 circus
Bij de voorbereidingen loopt de 
organisatie er tegenaan dat wat 
betreft inzet van politie e.d. rekening 
gehouden moet worden met het 
Formule 1 circus in Zandvoort. Dat is 
een gegeven. Maar ook een uitda-
ging. Mike (Multi) van der Laarse: “We 
hebben onszelf de vraag gesteld of 
we een verbinding kunnen maken 
tussen F1 en Vuur en Licht op het 
Water. Het heeft op zich niks met 
elkaar te maken, maar we weten dat 
veel sponsoren ook enthousiast zijn 
over de Formule 1. Misschien moeten 
we iets van de Formule 1 sfeer naar 
ons evenement brengen.” Wat dat is, 
daar kan Mike voorlopig nog geen 
uitsluitsel over geven.
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297-74 85 76
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Mariëlle (48) belde mij op. “Hi 
Alexander, kun je eens langskomen? 
Het gaat niet goed met Mark”. Jeetje 
dacht ik. Uitvaarten van bekenden van 
mijn generatie komen steeds vaker 
voor. Ik kwam binnen en zag Mark 
(54) liggen op een ziekenhuisbed in de 
woonkamer. We raakten in gesprek. 
“Alexander, ik wil niet doodgaan”. 
Nee zei ik, dat wil niemand. Mark 
ging verder. “Dat bedoel ik niet. Ik 
ga hoe dan ook dood. Ik wil alleen 
niet doodgaan, maar sterven”. Mijn 
hersenen draaiden even in de rondte. 
Hoorde ik dat nou goed? Zou daar een 
keuze in zijn?

“Je weet het. Alles wat ik doe is over de top. 
Mijn huis, mijn inrichting en helaas ook wel 
eens mijn outfit. Ik wil dus niet doodgaan, 
maar sterven. Dat melancholische, 
dramatische. Het moet groots en meeslepend 
zijn. Een afscheid waar ik zelf bij ben. 

Met dramatische muziek en al mijn vrienden. 
De dagen erna zijn alleen met mijn familie. 
Nog een keer naar dat mooie hotel met 
Mariëlle. Nu kan dat nog. Ik neem langzaam, 
maar intens afscheid. En jij gaat dat voor mij 
regelen”. Ik heb veel meegemaakt, maar dat 
iemand dit op deze wijze wil vormgeven was 
voor mij nieuw. Tuurlijk kan dat. We gaan 
het gewoon doen, zei ik. 

Mark stierf een halfjaar later. Een groots 
afscheid met hapjes, drankjes en een DJ. Een 
midweek met vrienden op een bijzondere 
locatie. Dagen van afscheid voor zijn naaste 
familie. Ik zag innige banden met vrienden 
en familie, maar het was soms ook heftig 
voor bekenden die niet wisten hoe ze hier nu 
mee om moesten gaan. Na de crematie reed 
ik naar huis. Een bekende zin schoot door 
mijn hoofd. Sterven doe je niet ineens, maar 
af en toe een beetje… 

Nu pas begrijp ik deze zin.

Sterven of doodgaan?

Aalsmeer - Donderdag 7 juli was er 
een ‘open avond’ om in de keuken te 
kijken bij Jacht- en Scheepswerf 
Gouwerok aan de Dorpsstraat Aals-
meer. Er was personeel aanwezig dat 
iedereen informatie kon geven over 
de scheepswerf. Ton van Limburg 
was een van hen. Er was genoeg 
belangstelling voor deze avond en 
verteld werd dat de scheepswerf op 
zoek is naar medewerkers. Het is een 
werf waar vakmensen aluminium 
casco’s bouwen voor mega-jachten. 
De jachtwerf is een familiebedrijf van 
Esther Gouwerok en haar 
compagnon Michel Vermeulen. De 
bezoekers vonden het fantastisch om 
te zien en te horen hoe er met passie 
wordt gepraat over het mooie bedrijf.

Bezoekers ‘open avond’ vol lof over Gouwerok

Foto: Ria Scheewe

Aalsmeer - Kun jij ook niet wachten 
totdat je weer gezellig langs de vele 
kraampjes kunt slenteren en een 
lekker drankje of hapje kunt nuttigen 
op het foodplein? Zaterdag 3 
september kan het weer op de 
braderie in Aalsmeer Centrum! De 
Zijdstraat, Schoolstraat en een stukje 
Dorpsstraat en Weteringstraat staan 

dan weer vol met kraampjes, food-
trucks en leuke activiteiten. Heb je 
interesse in het huren van een kraam 
of plek? Ondernemers, horeca, 
verenigingen, stichtingen etc. zijn 
welkom om zich te presenteren aan 
de bezoekers. Mail voor informatie 
naar organisator Richard Piller 
marktpillie@gmail.com.

Kraamhouders welkom op 
Braderie Aalsmeer Centrum

Anthonia op één bij 
OVAK-soos 
Aalsmeer - In het Parochiehuis was het 
woensdag 6 juli vrij rustig op de OVAK-
soos. Dat was niet vreemd, het is 
tenslotte vakantieperiode. De winst deze 
woensdag was voor Anthonia van der 
Voort, die als eerste eindigde met 5275 
punten, gevolgd door Harry Blok met 
5221 en op de 3e plaats Maaike Spaar-
garen met 5171 punten. Thea Reuling 
behaalde 3489 punten en wist zich van 

de laatste plaats te verzekeren. Er wordt 
iedere woensdagmiddag geklaverjast in 
het Parochiehuis aan de Gerberastraat te 
Aalsmeer. Aanvang is 13.30 uur maar het 
Parochiehuis is echter al eerder open 
zodat u voordat er gespeeld wordt even 
bij kunt praten onder een genot van een 
kopje ko�e of thee. Deze kaartmiddag is 
alleen toegankelijk voor OVAK-leden. 
Wilt u ook een kaartje leggen en nog 
geen lid? Kom eens aan. Er is geen 
competitieverband als u eens in de 
maand komt is dat ook prima.
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Door Janna van Zon

De Kwakel - Zondag 10 juli kon Vrij-
haven bij de open dag rekenen op 
veel respons van jongeren, ouders en 
professionals. Mede door het artikel 

in de Nieuwe Meerbode waren vele 
lezers nieuwsgierig geworden. Bij het 
zien van de locatie en het hebben 
van onderlinge gesprekken werd 
steeds meer duidelijk hoe belangrijk 
de functie van Vrijhaven is. 

Open dag Vrijhaven goed bezocht

Tijd krijgen
Vrijhaven is bedoeld voor jongeren 
van 15 tot 25 jaar die hun eigen weg 
willen vinden. Daarbij soms wel wat 
steun kunnen gebruiken van leef-
tijdgsenoten. Graag leren van andere 
ervaringen, waardoor je meer 
vertrouwen krijgt, zelfverzekerder en 
gelukkiger wordt. Het gaat om jonge 
mensen die gezien en gehoord 
willen worden en de tijd krijgen om 
op onderzoek uit te gaan. Leren dat 
fouten maken ook bij een groei-
proces hoort, en geen schande is.
Vrijhaven staat voor gewoon jezelf 
kunnen zijn bij dat wat bij jouw 
karakter, vermogen en verlangen ligt. 
Het adres van Vrijhaven is Drechtdijk 
tussen 73 -75, De Kwakel. Deze 
geweldige locatie is ook heel goed 
per �ets te bereiken door jongeren 
uit Aalsmeer en de regio. Voor meer 
informatie: Kris Korzelius, 
kriskorzelius@gmail.com. 

De Kwakel - Afgelopen weekend 
organiseerde de Party Service van Qui 
Vive sinds lange tijd het Boettoernooi. 
Dit gezellige familietoernooi dat 
binnen de club een lange traditie kent 
kon mede door corona een aantal 
jaren niet plaatsvinden. Gelukkig kon 
het dit jaar weer en een paar 
maanden geleden startte de inschrij-
ving. De belangstelling was enorm. 
Als opwarmertje voor het toernooi 
zorgden Heren 1 en oud-Heren 1 op 
vrijdagavond voor een waar spekta-
kelstuk met veel passie en schitte-
rende goals. Na a�oop werd er nage-
praat, oude koeien uit de sloot 
gehaald, en uiteindelijk gingen bij 
velen de voetjes van de vloer. Op 
zaterdag mochten de teams dan 
eindelijk zelf aantreden. Maar liefst 20 
teams bestaande uit hockeyers uit alle 
geledingen van de club en daarbuiten 
bonden met elkaar de strijd aan. Maar 
ook niet-hockeyers mochten 
meedoen, om zo kennis te maken met 
deze leuke sport. Het thema van dit 
toernooi was ‘tropisch’ en iedereen 
had goed zijn best gedaan om dit 
thema zo creatief mogelijk in te 
vullen. Gelukkig waren de tempera-

turen prima en konden de deelne-
mers in zonnig weer hun kunsten 
vertonen. Het draait in dit vriend-
schappelijke toernooi om sportiviteit, 
creativiteit en saamhorigheid. En deze 
elementen kon je dan ook goed 
terugzien op het veld en daarbuiten. 
De sfeer was buitengewoon gezellig 
en de teams zaten na de wedstrijd 
gezellig bij elkaar na te praten onder 
het genot van een drankje en een 
hapje. Naast de hockeywedstrijden 
waren er voor de kids, en de velen die 
zich nog kid voelen, een stormbaan 
en een buikglijbaan neergezet, en 
konden de teams ook een levend 
tafelvoetbalwedstrijdje spelen. Twee 
teams, Team Air en Breezer Ananas, 
gingen er met de 1e prijs vandoor. 
Maar de hoofdprijzen, vernoemd naar 
twee legendarische Qui Vivers voor de 
teams met de grootste sportiviteit en 
creativiteit, gingen naar team Witte 
Kees (de Marcel Smit trofee) en De 
Hangmatties (de Bart Smit bokaal). Na 
de prijsuitreiking en de BBQ bleef het 
nog lang druk en gezellig en werd er 
alvast vooruitgekeken naar Boettoer-
nooi 23 in het jaar dat Qui Vive het 
60-jarig lustrum gaat vieren.

Qui Vive Boettoernooi

Regio - In het weekend van 15 tot en 
met 17 juli vindt de jaarlijkse tuinvlin-
dertelling van De Vlinderstichting 
plaats. Iedereen met een tuin of een 
balkon kan meedoen via www.tuin-
telling.nl. Dankzij deze telling weet 
De Vlinderstichting welke vlinders er 
in de zomer in tuinen rondvliegen. 
Met die informatie kunnen ze beter 
beschermd worden. Eind juni en 
begin juli vlogen er veel vlinders. 
Vooral de dagpauwoog was veel te 
zien. Hoe zal dat half juli zijn? Dat zal 
blijken als er veel mensen meedoen 
aan de telling. De weersverwach-

tingen zijn gunstig: het wordt 
behoorlijk warm, dus er zullen waar-
schijnlijk veel vlinders geteld kunnen 
worden. Vorig jaar zijn er ruim 10.000 
tellingen gedaan en werden onge-
veer 110.000 vlinders geteld. De 
nummer 1 was toen al heel erg snel 
duidelijk: de atalanta. Deze was 
ontzettend talrijk in 2021. Er werden 
tienduizenden exemplaren gezien en 
hij was ook in veel tuinen aanwezig: 
84% van de tellers zag een of meer 
atalanta’s. De dagpauwoog eindigde 
op nummer 2 het klein koolwitje 
werd derde.

Doe mee met de jaarlijkse 
tuinvlindertelling

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarne-
mingen van vlinders in de tuin direct 
doorgeven via www.tuintelling.nl. 
Klik op de knop ‘Start met tellen’ om 
bij de tuinvlindertelling te komen. 
Kunt u de vlinders nog niet zo goed 
uit elkaar houden? Download dan de 
vlinderherkenningskaart (of bestel 
de papieren versie) op www.vlinder-
stichting.nl.
Tips: Tuinen zijn belangrijk leefge-
bied voor vlinders. Wat kun je doen 
om vlinders naar je tuin te lokken? 
Plant nectarrijke bloemen voor vlin-
ders, zorg voor voedselplanten voor 
rupsen en gebruik geen gif. Kijk voor 
alle informatie en meer tuintips op 
www.vlinderstichting.nl.
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Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Dat ze gewaardeerd werd 
bleek duidelijk uit de grote opkomst 
bij haar afscheidsreceptie in het 
Flower Art Museum. Een locatie die 
ze zelf heeft gekozen omdat kunst en 
cultuur haar na aan het hart liggen. 
Veel mensen namen woensdag 6 juli 
de gelegenheid te baat om haar 
gedag te zeggen, een herinnering op 
te halen of een woordje van waarde-
ring uit te spreken. Het heeft haar 
verrast, ze had er totaal niet op gere-
kend. “Misschien komt er veertig 
man”, zei ze voorzichtig tegen de 
directeur van het museum, bij het 
bespreken van de locatie. Dat 
werden er overduidelijk meer. Haar 
overtuiging: als politicus ben je er 
voor de inwoners, de inwoners zijn er 
niet voor jou, werd gelogenstraft. De 
inwoners waren er deze middag wel 
degelijk voor haar. 
Wat bracht Wilma Alink ertoe om na 
een studie sociale psychologie en 
diverse functies in het bedrijfsleven 
de politiek in te gaan? En hoezo de 
keuze voor D66? “De menselijk maat 
heeft mij altijd getrokken. Sociale 
psychologie gaat over: wat doe ik 
met de groep en wat doet de groep 
met mij. Dat is in feite politiek. Ik kom 
uit een uitgesproken VVD-nest. Mijn 
ouders gingen er altijd van uit: 
anderen zijn er voor mij. Dat druiste 
in tegen mijn opvattingen en kon ik 
niet rijmen met wat ik tijdens mijn 
opleiding had meegekregen. 
Als een soort gematigd verzet tegen 

mijn ouders - ik was wel strijdbaar 
maar niet direct een type van ‘op de 
barricade’- ben ik lid van D66 
geworden. Ik moet erbij zeggen dat 
ik als jonge studente Hans van Mierlo 
een heel knappe man vond. En mijn 
vriend Willem - later mijn man - was 
al sinds de oprichting lid van D66. 
Dat speelde allemaal mee in mijn 
keuze. D66 is een partij waarbij 
iedereen ertoe doet. We hoeven niet 
allemaal evenveel te verdienen, maar 
ieder mens, jij of ik, doet ertoe. Dat is 
voor mij heel belangrijk.” 

Als wethouder heeft ze hoogte- en 
dieptepunten meegemaakt. Om die 
vier jaar in vogelvlucht te evalueren: 
wat is haar meest positieve ervaring 
en wat de meest negatieve?
“Mijn doel was: er zijn voor de inwo-
ners. Dat klinkt misschien makkelijk, 
maar is het lang niet altijd. Ik had de 
portefeuille Zorg en dan heb je soms 
te maken met mensen die niet goed 
voor zichzelf op kunnen komen. Ik 
heb met een gezin te maken gehad 
dat een voorziening nodig had, die 
niet binnen het gestelde kader viel. 
Dan moet je als wethouder de 
vertaalslag maken naar de ambtelijke 
organisatie. Die staat met een 
gestrekt been klaar, want is gewend 
zich aan de gestelde regels te 
houden. Maar uitzonderingen beves-
tigen de regel en van Gertjan ven der 
Hoeven heb ik geleerd dat je in zo’n 
geval maatwerk moet leveren. Dat is 
mij gelukt. Ik heb de menselijke maat 
kunnen hanteren en maatwerk geïn-

Terugblik op wethouderschap 
Wilma Alink-Scheltema

troduceerd. Daar ben ik trots op. Dat 
ik in de raad afgerekend werd op 
mijn persoon en niet op de inhoud, 
heb ik mij heel erg aangetrokken. Ik 
kan daar niet mee overweg. Ik had 
willen leren daar mee om te gaan, 
maar dat is mij niet gelukt. Ik zit 
anders in elkaar. De eerste twee jaar 
heb ik met de verschillende partijen 
moeten dealen en dat was niet 
makkelijk. Ik heb zeker overwogen 
op te stappen, maar mijn hoger doel 
was om iets te bereiken voor Aals-
meer. Wat ik oprecht spijtig vind is 
dat de Warmtevisie het niet heeft 
gehaald. Het is een prima plan en ik 
hoop dat het nieuwe college het 
weer oppakt. Aalsmeer is er zeker 
aan toe.” 

Ze had graag nog vier jaar aange-
bleven als wethouder, dat is alge-
meen bekend. Waarom is dat niet 
gelukt? Ze heeft opnieuw gesollici-
teerd maar is niet gekozen. Wat is dat 
toch in Aalsmeer? Heerst er te veel 
een machocultuur? “Misschien zijn 
vrouwen niet in staat het spelletje 
mee te spelen”, zegt ze. En dat er poli-
tiek gezien spelletjes gespeeld 
worden is haar wel duidelijk 
geworden in de afgelopen jaren. 
Wilma Alink is niet van plan om weer 
terug te keren als raadslid; dat is een 
principekwestie. “Als voormalig 
wethouder heb je te veel inhoudelijk 
informatie en die bepaalt je houding 
in de raad. Ik heb dat gezien bij 
andere wethouders. De neiging 
bestaat om met die kennis het 
ambtelijk apparaat te bestoken en 
wat betweterig te worden. Dat ben ik 
niet van plan. 

Hoe ziet de toekomst eruit? In haar 
afscheidsspeech had ze het over een 
strandje in Italië, met een glas witte 
wijn bij de ondergaande zon. “Met 
het hele gezin gaan we dit jaar op 
vakantie naar Italië; ook mijn klein-
kind gaat mee. Aan dat strandje ga ik 
nadenken hoe ik mijn toekomst 
verder in ga richten. In allerlei 
commissie- of bestuursorganen 
zitten is niets voor mij. Ik moet van 
de straat. Ik denk dat er nog genoeg 
uitdagingen liggen om die paar jaar 
tot mijn pensioen in te vullen. “Ik ga 
in overleg met een bureau dat mij op 
dat terrein kan adviseren. 
Maar één ding staat al vast; als vrij-
williger ga ik in de bibliotheek lees-
maatje worden. Dat heb ik mij al 
voorgenomen.”

Aalsmeer – Op 1 juli hebben 22 
belanghebbenden gezamenlijk een 
bezwaarschrift ingediend tegen de 
verleende omgevingsvergunning. 
Ruim 100 personen uit de directe 
omgeving zetten hun handtekening 
om aan te geven dat zij het bezwaar 
tegen de verleende omgevingsver-
gunning steunen. Op 24 mei 2022 
heeft Gemeente Aalsmeer een omge-
vingsvergunning verleend voor de 
bouw van een gezondheidscentrum 
op de hoek van de Ophelialaan en de 
Kastanjelaan. Dit gebouw moet in de 
plaats komen van de apotheek, inclu-
sief z’n veranda, die inmiddels is 
gesloopt. Volgens de omgevingsver-
gunning voldoet het ontwerp van het 
gebouw niet aan het bestemmings-
plan. Bij bestudering van de aanvraag 
blijkt verder dat niet wordt voldaan 
aan het bouwbesluit en de parkeer-
normen. De bezwaarindieners geven 
in een bericht aan dat de gemeente 
bij de beoordeling van de aanvraag 
geen rekening heeft gehouden met 
het ‘Beschermd Dorpsgezicht’, dat 
van toepassing is op de Kastanjelaan. 
“Tevens wordt oneigenlijk gebruikge-
maakt van de zogeheten Kruimelge-
vallenregeling om de overschrij-
dingen van het bestemmingsplan 
goed te keuren”, aldus de bezwaar-
makers. Het gezondheidscentrum is 
gepland in een gebied met een dorps 
karakter, met alleen laagbouw. De 
gemeente heeft in het ‘Beschermd 
Dorpsgezicht’ onder meer 
beschreven dat het een gebiedsbe-
scherming is waarin het gaat om een 
groene woonbuurt, met bescheiden 
traditionele huizen. “De gesloopte 
apotheek had een bebouwd opper-
vlakte van 302 m2 (gegevens 

Kadaster, zonder de veranda) en 
omvatte de apotheek en een 
bewoonde verdieping. Het geplande 
gezondheidscentrum heeft een 
bebouwd oppervlak van 466 m2, dus 
een toename van 50%”, aldus het 
bezwaar, en verder: “Als extra zijn er 
twee tot zes nieuwe behandelkamers 
benoemd in het plan. Tevens zijn 
daarboven twee verdiepingen met 
zes appartementen ingevuld. De 
totale bouw is circa 11m hoog, dit 
terwijl 8m is toegestaan in het 
bestemmingsplan, wat bovendien de 
maximale hoogte van alle omlig-
gende woningen is. De gevels van 
het gebouw komen tot aan het trot-
toir van de Ophelialaan en Kastanje-
laan, waarschijnlijk moet zelfs een 
(beschermde) kastanjeboom wijken.” 
Voorts zijn er vraagtekens over de 
parkeercapaciteit, de geluidsnorm, 
brandveiligheid en energieprestatie 
die beschreven zijn in de vergunning 
en die niet overeen zouden komen 
met de o�ciële bouwtekeningen. De 
bezwaarmakers vinden het niet 
terecht dat de gemeente zich beroept 
op de Kruimelgevallen regeling, die 
ervoor zorgt dat bij kleine afwij-
kingen de plannen toch uitgevoerd 
kunnen worden. “Het bouwplan voor 
het gezondheidscentrum is echter 
geen kruimel, maar een groot 
gebouw dat niet past in de omge-
ving.” Ruim 100 omwonenden geven 
blijk van hun protest op het bouw-
plan bij politieke partijen, burge-
meester en wethouders en inwoners 
van Aalsmeer. “De omgevingsvergun-
ning voldoet op heel veel punten niet 
aan de wet- en regelgeving en had 
daarom nooit verleend mogen 
worden”, aldus het protest.

Bezwaarschrift omgevingsvergunning 
Gezondheidscentrum ingediend

Aalsmeer – Het was vroeg opstaan 
voor de raadsleden voor de green-
port-gemeenten Aalsmeer, Nieuw-
koop, Uithoorn, Haarlemmermeer, 
Amstelveen en Kaag en Braassem. Zij 
brachten op woensdag 29 juni een 

bezoek aan bloemenveiling Royal 
FloraHolland voor een eerste kennis-
making met Greenport Aalsmeer. Na 
de rondleiding zijn de raadsleden 
door Ilse Zaal, voorzitter van de 
Stuurgroep Greenport Aalsmeer en 

Raadsleden greenport-gemeenten 
op bezoek bij Royal FloraHollland

gedeputeerde van de Provincie 
Noord-Holland, Stefanie Miltenburg, 
manager Public A�airs van Royal 
FloraHolland, Ronald van den Bree-
vaart, programmamanager van 
Greenport Aalsmeer, Hans van Ree, 
CEO van The Floral Connection en 
Siegfried Bunnik, mede-eigenaar van 
Bunnik Bromelia bijgepraat over het 
reilen en zeilen in de greenport en bij 
de bedrijven in de sierteeltsector. Er 
kwam van alles voorbij: van de huis-
vesting internationale medewerkers, 
circulair plastics, biodiversiteit en 
duurzame gebiedsontwikkeling tot 
aan het belang van voldoende 
instroom van goed gekwali�ceerde 
medewerkers en de economische 
kracht van het sierteeltcluster. En 
uiteraard gingen alle raadsleden met 
een mooie bos bloemen uit het hart 
van de greenport naar huis! Na de 
zomer staat er voor iedere greenport-
gemeente nog een werkbezoek op 
het programma bij een tuinbouwbe-
drijf in de eigen gemeente.

Bovenkerk - De provincie Noord-
Holland herstelt het wegdek van de 
Bovenkerkerweg (N521) tussen 
Amstelveen en Uithoorn. Ook voert 
de aannemer reparaties uit aan het 
naastgelegen �etspad. Voor de werk-
zaamheden wordt de N521 afge-
sloten van 16 tot en met 22 juli 2022. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
en moet rekening houden met extra 
reistijd. In het wegdek van de Boven-
kerkerweg (N521) bevinden zich op 
meerdere delen scheuren en kuilen. 
De maximumsnelheid op de weg is 
daarom teruggebracht naar 30 km 
per uur. Om de weg weer voor 80 km 
per uur veilig te maken, worden de 
kuilen gevuld en het asfalt 
vervangen. Ook voert de aannemer 
reparaties uit aan het naastgelegen 
�etspad. 

Afsluiting 
De herstelwerkzaamheden vinden 
plaats van zaterdag 16 juli (7.00 uur) 
tot en met vrijdag 22 juli (17.00 uur). 
Tijdens deze periode is de N521 in 

beide richtingen afgesloten tussen 
de Burgemeester Wiegelweg en de 
T-splitsing Bovenkerkerweg/
Zijdelweg (hectometerpaal 0.0 en 
1.0). 

Omleiding via Legmeerdijk 
Tijdens de afsluiting van de Boven-
kerkerweg worden de nood- en hulp-
diensten, �etsers en voetgangers 
onder begeleiding van verkeersrege-
laars langs de werkzaamheden 
geleid. Al het doorgaande (gemotori-
seerd) verkeer wordt omgeleid via de 
Beneluxbaan, Legmeerdijk (N231) en 
de N201 (en vice versa). Voor het 
busvervoer geldt een aangepaste 
dienstregeling. Deze is te vinden op 
www.connexxion.nl.

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers 
en omwonende contact opnemen 
met het servicepunt van de provincie 
via telefoonnummer: 0800-0200600 
(gratis) of per mail: servicepunt@
noord-holland.nl. 

Werkzaamheden en afsluiting 
Bovenkerkerweg (N521)
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Allergrootste Slijmfilm in 
Cinema Amstelveen
Regio - Zondag 17 juli om 11.00 uur is 
het tijd voor de Little Ladies Morning 
bij de �lm De Allergrootste Slijm�lm. Je 
wordt ontvangen met iets lekkers en 
een glaasje en na a�oop staat een goed 
gevulde goodiebag voor je klaar. Een 

goed begin van je vakantie. Over de 
�lm: Indy (Bibi) is terug in de Aller-
laatste, Allergrootste en avontuurlijkste 
�lm van de Slijm-�lmreeks! In De Aller-
grootste Slijm�lm gebeurt er iets 
verschrikkelijks: een belangrijk slijm 

ingrediënt raakt op waardoor slijm 
maken voor de hele wereld onmogelijk 
wordt! Indy gaat op zoek naar de 
oorsprong van dit slijmerige ingrediënt. 
Samen met haar oude én nieuwe slijm-
vrienden reist ze de hele wereld over en 
komen ze voor een slijmerig mysterie te 
staan. Lukt het Indy om het slijm weer 
terug te krijgen? Kijk op www.cinemaa-
mstelveen.nl voor alle informatie.

Regio - Melanie van der Horst 
(wethouder verkeer en vervoer in 
Amsterdam), Marja Ruigrok 
(wethouder verkeer en vervoer in 
Haarlemmermeer) en Gerard Slegers 
(wethouder bereikbaarheid van 
Zaanstad) vormen het nieuwe dage-
lijks bestuur van de Vervoerregio 
Amsterdam. Dat besloot de regioraad 
dinsdagavond. De kersverse voor-
zitter van de Vervoerregio 
Amsterdam, Melanie van der Horst 
neemt deze taak over van Egbert de 
Vries. Ruigrok en Slegers waren afge-
lopen bestuursperiode al onderdeel 
van het dagelijks bestuur.

Prettig reizen
Melanie van der Horst: “We gaan 

ons de komende 4 jaar inzetten 
voor de ambitie om de beste 
bereikbare stedelijke regio van 
Nederland te zijn. Een bereikbare 
én economisch sterke regio waarin 
het voor iedereen veilig en prettig 
reizen en verblijven is. Dankzij de 
samenwerking met de 14 
gemeenten vormen we een krach-
tige regio.”

Bereikbaarheid
Een sluitend ov-systeem is niet 
alleen van belang om veilig en 
prettig te kunnen reizen met het 
openbaar vervoer, het is ook nodig 
om de woningbouwopgave in de 
regio te realiseren. Marja Ruigrok: 
“Eén van de grootste maatschap-

Nieuw dagelijks bestuur voor 
Vervoerregio Amsterdam

Amstelland - Eigenaren van culturele 
instellingen kunnen subsidie 
aanvragen voor het verduurzamen 
van hun gebouwen. Er is 1,5 miljoen 
euro beschikbaar. De bestaande rege-
ling is aangepast waardoor nog meer 
instellingen in aanmerking komen 
voor �nanciële ondersteuning. De 
provincie Noord-Holland helpt cultu-
rele instellingen met het verduur-
zamen van panden. Dit maakt het 
mogelijk dat bijvoorbeeld een biblio-
theek, archief of theater minder 
energie verbruikt of zelf energie gaat 
opwekken. Eigenaren kunnen 
subsidie aanvragen en daarnaast ook 
gebruikmaken van ontzorgings-/
begeleidingsprogramma’s voor 
monumenten en de culturele sector.

Maatwerk  
De provincie richt zich met name op 
een speci�eke groep gebouwen 

omdat verduurzamen van monu-
menten lastig en complex is en vaak 
om maatwerk vraagt. Culturele 
instellingen zijn, als het geen monu-
menten zijn, veelal gehuisvest in 
verouderde gebouwen waar nog 
nauwelijks verduurzamingsmaatre-
gelen genomen zijn. Ook hier zijn 
speci�eke maatregelen nodig die 
passen bij de functie van het 
gebouw. Theaters vragen immers 
een andere aanpak dan een erfgoed-
museum. Dit alles vereist niet alleen 
specialistische kennis maar vertraagt 
ook de daadwerkelijke 
verduurzaming.

Regeling verlengd
De provincie heeft de regeling voor 
het verduurzamen van culturele 
instellingen in 2021 voor het eerst 
opengesteld. Er was toen 2 miljoen 
euro beschikbaar. Tot en met half 

1,5 miljoen voor verduurzamen 
van culturele instellingen

Aalsmeer – Het is de politie opge-
vallen dat steeds meer brom�etsen 
erg hard rijden op de wegen en 
�etspaden in Aalsmeer en Uithoorn. 
Daarom is op vrijdag 8 juli op drie 
verschillende plekken een brom-

�etscontrole gehouden. Er is voor-
namelijk gekeken naar de construc-
tiesnelheid. Bij het Poldermeester-
plein was het meteen raak. De 
eerste zeven willekeurig binnen 
gebrachte brom�etsen en scooters 

Controle politie: Veel (te) snelle bromfietsen

INGEZONDEN

Aalsmeer - Als oud (parttime)buschau�eur ben ik fan van de autobus.
Echter, dat de algemene verkeersstroom in Aalsmeer zo negatief door de 
bus wordt beïnvloed frustreert me zeer. En ik ga ervanuit dat ik zeker niet 
de enige ben. De frustratie is mede gevoed door het feit, dat de zeer 
eenvoudige oplossing voor de hand ligt. Het gevolg van de blokkade van 
de Burgemeester Kasteleinweg, tussen de rotonde Zwarteweg en de JC 
Mensinglaan is, dat er onevenredig veel verkeer (ook zeer zwaar) over de 
Stommeerweg, Hortensialaan, Ophelialaan, Mensinglaan(west) rijdt. Wat 
kost al dit omrijden aan milieuvervuiling, afgezien van het gevaar door 
(verbijsterende) drukte in deze straten die daar niet op berekend zijn. Een 
aanzienlijke verslechtering van de veiligheid en leefbaarheid in Aalsmeer.
Ik heb geteld hoeveel bussen er per uur over dit deel van de weg rijden, 
(lijn 340): 8 plm elke 7 minuten (tussen 14.00 en 15.00 uur, bezetting 
tussen de twee en acht passagiers per bus). Hoe eenvoudig is het om dit 
traject open te stellen voor algemeen verkeer, waaronder enorme vracht-
wagencombinaties? Een eenvoudig stoplicht dat ten tijde van de busrit 
op rood gaat voor het gewone verkeer, 8 x per uur, garandeert een vrije 
busdoortocht. Voorkom schade en verdriet…Waar wachten we op ?

Piet Bon, oud-buschau�eur

Merkwaardige verkeersstroom 

Aalsmeer - Een motorrijder en 
bezorgscooter zijn dinsdagavond 12 
juli omstreeks half zeven met elkaar in 
botsing gekomen op de Aalsmeer-
derweg in Aalsmeer. Er zijn twee 
ambulances ter plaatse geweest. De 
motorrijder is met onbekend letsel 
met spoed naar een ziekenhuis 
vervoerd. Twee andere personen zijn 

ter plekke door ambulancepersoneel 
gecontroleerd maar hoefden niet naar 
het ziekenhuis. De Aalsmeerderweg 
was in beide richting afgesloten 
tussen de Middenweg en de Ophelia-
laan. De scooter reed vermoedelijk net 
vanuit een uitrit de Aalsmeerderweg 
op. Naar de exacte oorzaak van het 
ongeluk wordt onderzoek gedaan.

Foto: VLN Nieuws - Vivian Tusveld

Foto: VLN Nieuws

Botsing motorrijder en bezorgscooter

Schiphol-Rijk - In de nacht van vrijdag 
8 op zaterdag 9 juli is een auto zwaar 
beschadigd geraakt na een ongeluk 
met een vrachtwagen. Dat gebeurde 
op de Folkstoneweg te Schiphol-Rijk. 
De bestuurder liet weten dat hij moest 

uitwijken voor een vrachtwagen 
waarna de auto meerdere bomen 
omver reed en op de andere weghelft 
belandde. De bestuurder raakte 
wonder boven wonder niet gewond. 
De auto is weggesleept.

Auto beschadigd na ongeval met vrachtwagen

pelijke opgaven: de woningbouw, 
is onlosmakelijk verbonden aan het 
bereikbaar maken van die nieuwe 
woningen. Voor die bereikbaarheid 
wil ik me vol vuur inzetten.”

CO2-neutraal
Gerard Slegers: “Het is onze ambitie 
om de hele ov-keten voor 2025 
CO2-neutraal te krijgen. Vanaf 
volgend jaar december gaan in de 
concessie Zaanstreek-Waterland 
daarom ook alleen elektrische 
bussen rijden. Aanvullend op de 
verduurzaming van de bussenvloot 
zetten we in op de doorontwikke-
ling van ov-knooppunten die onder 
andere faciliteren in deelmobiliteit 
en met de transitiestappen die GVB 
zet op weg naar een CO2-neutrale 
bussenvloot, zijn we als Vervoer-
regio straks weer koploper zero 
emissie in Nederland.” 

Nieuwe bestuursperiode
Bij aanvang van een nieuwe 
bestuursperiode wijst de regioraad 
een nieuw dagelijks bestuur aan 
voor de Vervoerregio. Daarvan is 
één lid afkomstig uit het college 
van burgemeesters en wethouders 
van de gemeente Amsterdam, één 
van de gemeente Zaanstreek-
Waterland en één van de gemeente 
Amstelland-Meerlanden. Daarnaast 
wijst de regioraad een nieuwe 
voorzitter van de Vervoerregio aan. 
Deze is ook voorzitter van de regio-
raad en het dagelijks bestuur.

april 2022 zijn twaalf aanvragen 
gehonoreerd. Er was nog een budget 
beschikbaar van 1 miljoen euro dat is 
opgehoogd met 500.000 euro. 
Omdat is gebleken dat eigenaren 
meer tijd nodig hebben om subsidie-
aanvragen op te stellen heeft de 
provincie besloten om de oorspron-
kelijke termijn voor het indienen van 
een subsidieaanvraag te verlengen. 
Daarnaast is een aantal voorwaarden 
gewijzigd waardoor meer instel-
lingen in aanmerking komen voor 
een subsidie. De aangepaste regeling 
staat in juli op www.noord-holland.nl
De regeling wordt opengesteld van 1 
augustus 2022 tot en met 31 
december 2023.

Herstelfonds 
De subsidie wordt ge�nancierd uit 
het herstelfonds van 100 miljoen 
euro dat de provincie Noord-Holland 
in 2020 heeft ingesteld om de econo-
mische en maatschappelijke e�ecten 
als gevolg van de uitbraak van 
corona te verzachten.

bleken allemaal dermate hard te 
kunnen rijden dat zij een WOK-
melding (Wachten Op Keuren) 
hebben gekregen. De brommers en 
scooters mogen nu niet meer rijden 
totdat ze o�cieel goedgekeurd zijn. 
Nadat de social media groepen hun 
werk hadden gedaan, tro�en de 

agenten steeds minder brom�etsen 
aan en als ze er waren, was de snel-
heid in orde. Toch is de controle 
doorgezet bij het Gezondheidscen-
trum in Uithoorn, gevolgd door een 
controle op het Raadhuisplein. Al 
met al hebben meer dan twintig 
brom�etsen een WOK-status 

gekregen, heeft de politie twee 
personen betrapt op rijden zonde 
rijbewijs en zijn er meerdere bekeu-
ringen uitgeschreven voor andere 
feiten. De politie is nu voornemens 
vaker korte dynamische controles te 
gaan houden in Aalsmeer en 
Uithoorn.
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Aalsmeer – Midgetgolfclub Aals-
meer houdt elke woensdagochtend 
de ‘Actie 50+’. Wilt u kijken of midget-
golf iets voor u is? Deze speciale 
ochtend is daar voor bedoeld. U bent  
welkom tussen 10 en 12 uur. Deze 
actie loopt t/m september 2022. De 
eerste ochtend van deze actie was 
niet onverdienstelijk. Er werd 
enthousiast gereageerd. Na het 
nuttigen van een kopje ko�e/thee 
gingen de bezoekers aan de slag. 
Sommigen vonden het leuk om met 
echte wedstrijdballen te spelen en 
andere gingen gewoon gezellig 
samen rond met de gewone recrean-
tenstick en -bal. Vrijheid, blijheid is 
het motto. Lijkt het u ook wat om 
een ochtend gezellig een potje 
midgetgolf te spelen? Dat kan voor 
€1,00 per ochtend incl. een kopje 

ko�e of thee. Midgetgolf kan tot op 
hoge leeftijd gespeeld worden. Wie 
lid wil worden betaalt € 60,00 per 
jaar. Informatie via
 mgc.aalsmeer@hetnet.nl.

Eerste ochtend ‘Actie 50+’ 
Midgetgolfclub Aalsmeer geslaagd

De Kwakel - Vorig weekend werden 
de �nales gespeeld van weer een 
gezellig toernooi. ‘We hebben bijna 
de hele week kunnen genieten van op 
en top tennisweer’, aldus Marcel, één 
van de organisatoren van dit succes-
volle besloten event. De sfeer was 
goed, ook dankzij onze trouwe spon-
soren! En er werd ook echt gestreden 
om de titel Clubkampioen binnen te 
halen! De Club Kampioenschappen 

die traditie getrouw eigenlijk altijd in 
september georganiseerd worden, 
vonden dit keer eind juni plaats. 
Vanwege ons 25+ toernooi begin 
september hebben we onze Club-
kampioenschappen vervroegd’. Mede 
organisator Peter vertelt: ‘Gedurende 
de hele week werden de wedstrijden 
gespeeld. Alleen op donderdagavond 
hebben we even getwijfeld vanwege 
het weer, maar we hadden toen echte 

QuiVive Tennis Club 
Kampioenschappen 2022

De Kwakel - Eric Zethof heerst over 
de Tour de Kwakel zoals Tadej 
Pogacar over de Tour de France. 
Dagelijks verbaast Eric de andere 
deelnemers met zijn consistent hoge 
scores. Zoals afgelopen week in de 
gevreesde kasseienrit, die moeilijker 
voorspelbaar bleek dan verwacht. 
Waar Eric 4 punten wist te scoren, 
moesten zijn concurrenten het met 1 
of 2 doen. Dit levert hem een voor-
sprong op van maar liefst 5 punten 
op naaste belager Timo Kas in de 
strijd om het geel. Eric neemt veelal 
de juiste renners mee, zonder deze 
per se op de juiste plek te voor-
spellen. Hij is dan ook niet in de top 3 
van het extra puntenklassement 
terug vinden. Winnaar van vorig jaar 
Chris Verhoef heeft tot nu toe bijna 
een derde van zijn punten te danken 
aan renners op de juiste plek en 
draagt dan ook de rode trui. Mede 
hierdoor leidt zijn ploeg De Kipka’s, 
met verder Sven Vlasman, Wim 
Verlaan, Rob van den Berg en Peter 
Verhoef het ploegenklassement. Al 
had dit zomaar de ploeg De Stuivers 
van kopman Peter Hogenboom 
kunnen zijn. Ware het niet dat Peter 
een strafpunt kreeg voor het niet 
dragen van de gele pet afgelopen 
zaterdag. Hij had buiten het duo 
Marga Kouw en Martha van Alen 
gerekend toen hij ’s ochtends vroeg 

op het dorp verzamelde voor een 
vrijgezellenfeest. Peter haalde nog 
wat stuivers uit zijn zak om het onheil 
af te wenden, maar hiervoor waren 
de dames niet ontvankelijk. Marga en 
Martha waren zo vroeg op het dorp 
voor het invullen van de scorelijsten 
in het Tourhome. De door Gerlinde 
van Scheppingen handmatig (!) 
opgemaakte resultaten worden 
namelijk dagelijks handmatig (!) 
bijgehouden. Een �inke klus, al doen 
de dames het altijd met een glimlach 
(zie foto). Marga deed het deze week 
met een extra grote glimlach. Zij 
mocht bij zichzelf veel punten 
bijschrijven en is dan ook de beste 
dame deze Tour. De grijze trui voor 
beste oudere wordt momenteel 
gedragen door Henk van Leeuwen, 
omdat Eric Zethof in het geel rijdt. De 
witte trui behoort Daan Herben wel 
volledig toe. Al probeert Michel van 
Rijn van alles om hem hieruit te 
krijgen. Zo nam hij voor de bergop-
aankomst vrijdag Sepp Kuss mee in 
zijn lijstje. Een verrassende keuze. 
Kuss is een goede klimmer, maar zou 
moeten ‘knechten’ voor zijn 
kopmannen was de verwachting van 
de andere deelnemers. Echter omdat 
Kuss knap 10e werd in de daguitslag 
en Michel de enige was die hem op 
zijn lijstje had, ging hij ervandoor 
met de Aai Krulpot. Deze stond op 

Eric Zethof souverein in 
Tour de Kwakel

dat moment op maar liefst 2,50 euro! 
Het moge duidelijk zijn, in de Tour de 
Kwakel worden de kleine dingen 
geëerd. Samenkomen voor een 
hapje, een drankje en grote verhalen 
is waar het om draait. De Tourdirectie 
is het Dorpshuis de Quakel zeer 
erkentelijk dat zij dit jaar hiervoor 
haar deuren heeft geopend. Er wordt 
van uitgegaan dat er de komende 
twee weken nog vele kleine dingen 
zullen uitgroeien tot grote verhalen.

Algemeen klassement na 8e etappe
1. Eric Zethof 67; 2. Timo Kas 62; 3. 
Chris Verhoef 62; 4. Bart Peek 62; 5. 
Jim Voorn 61

Rode trui
1. Chris Verhoef 20; 2. Antione Groot 
19; 3. Jim Voorn 18

Ploegenklassement
1. De Kipka’s 189; 2. De Stuivers 188; 3. 
De Korenwolven 184

Rijsenhout - Het is nog een eindje 
�etsen tot Parijs, maar afgelopen 
dinsdag toerde Nils Eekho� nog altijd 
mee in de karavaan van de Ronde van 
Frankrijk. Dat is alvast een meevaller na 
zijn door valpartijen en ziekte 
verstoorde voorbereiding. “Maar het is 
zwaar afzien”, zucht de doorzetter uit 
Rijsenhout op de tweede rustdag na 
een pakket slopende ritten. Nils: “Er 
wordt zo ontzettend hard gereden. De 
etappes vallen geen moment stil, de 
renners van de topploegen blijven 
maar rijden. En”, zegt hij eerlijk: “Ik kom 
gewoon een paar procentjes te kort om 
echt mee te kunnen doen.”

Club van Honderd
Na de vlakke aanloop in Denemarken 
krijgt Nils Eekho� binnen zijn ploeg een 
andere rol aangemeten. Rijdt hij 
aanvankelijk in dienst van sprinter 
Alberto Dainese, nu kan hij gaan 
corveeën voor klimmer Romain Bardet, 
de hoop van Team DSM. Daarmee 
treedt hij automatisch toe tot de Club 
van Honderd, met werkvolk dat bijna 
altijd met drie cijfers voor hun naam in 
de uitslag staat. Na gedane arbeid 
mogen zij zich, met de slotklimmen 
voor de wielen, uit de groep laten 
zakken. Op tijd aan de streep komen is 
vervolgens de laatste opdracht van de 
dag voor Nils en andere koelies als Guil-
laume Van Keirsbulck, Frederik Frison, 
Mikkel Bjerg en Luke Rowe. Na de 
eerste rustdag, vorige week maandag 
alweer, scoort Nils de volgende resul-
taten: 153, 139, 148, 169, 133, 105 en 
100. Ze passen allemaal in de logica van 
zijn werkrooster. Met uitzondering dan 
van zijn povere klassering in de kassei-
enrit tussen Lille en Arenberg: 139e. Als 
stenenspecialist heeft hij uitgekeken 
naar deze etappe en stiekem gevlast op 

een mooi resultaat. Niet dus. Als zijn 
banden de eerste keien kussen weet 
Nils het al. “Het ging zó hard. Ik kon 
gewoon niet met de beteren mee. Héél 
teleurstellend.” Hij rijdt elf minuten na 
winnaar Simon Clarke geradbraakt 
�nishdorp Arenberg binnen.

Groen licht
Plannetjes smeden om in de ontsnap-
ping van de dag mee te glippen durft 
Nils Eekho� acht dagen lang niet. Tot 
hij, en zijn Noorse ploeggenoot 
Andreas Leknessund, voor aanvang van 
de rit van zondag naar Châtel van 
ploegleider Matt Winston groen licht 
krijgen om het toch maar eens te 
proberen. In het spervuur van demar-
rages na de start wordt het een loterij 
wie een vrijgeleide krijgt. Andreas en 
Nils trekken een ‘niet’ en kunnen weer 
gaan schuilen in het peloton. Nils is 
daar niet echt rouwig om, het wordt de 
zoveelste slopende rit in oplopende 
hitte. Is het allemaal kommer en kwel 
voor de Rijsenhouter in de Tour? Nils: 
“Nee, hoor, het motiveert me te kunnen 
werken voor onze kopman Romain 
Bardet. We rijden bij Team DSM zoveel 
als mogelijk gegroepeerd in de spits 
van het peloton. Dan moet je gecon-
centreerd blijven en heb je geen tijd 
om je zorgen te maken over je vorm.” 
Nils geeft aan dat hij zich de laatste 
dagen wel steeds een stukje beter is 
gaan voelen. In de dinsdagrit naar 
Megève kan hij op de slotklim zelfs 
langer dan verwacht het tempo van de 
favorietengroep volgen en stijgt in het 
algemeen klassement naar positie 147. 
Dat houdt zijn hoop warm om over 
anderhalve week de �nish in Parijs te 
halen. “Als dat lukt zal het me veel 
voldoening geven na alle problemen 
eerder dit jaar.”

De Tour van Nils Eekhoff (2)

Kudelstaart - Tennis is een sport voor 
iedereen. Dus ook voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Daarom is er G-tennis bij Tennisver-
eniging Kudelstaart. Een paar jaar 
geleden is een groep enthousiaste 
vrijwilligers begonnen met het orga-
niseren van gezellige tennisavonden 
voor deze doelgroep en de G-tennis 
krijgt steeds meer vorm bij de Kudel-

staartse tennisvereniging. Reden voor 
de Mike Multi Foundation om te 
helpen met verschillende materialen. 
Dat TVK de G-tennis wil laten groeien 
juicht voorzitter Mike van der Laarse 
alleen maar toe. “Prachtig om mensen 
met een beperking te mogen helpen 
om lekker te kunnen sporten.”  Afge-
lopen zaterdag kwam hij naar de 
vereniging om een en ander persoon-

G-tenniscommissie met in het midden Mike (Multi) van der Laarse en TVK-voorzitter 
Peter Janmaat

G-tennis bij TVK groeit met hulp 
van Mike Multi Foundation

lijk te overhandigen aan TVK-voor-
zitter Peter Janmaat en de G-tennis 
commissie, die hier erg blij mee zijn. 
Renata, Antoinette, Chantal, John, 
Dave en Ilse kregen nieuwe shirts, 
hesjes voor de deelnemers en een 
prachtige kist voor het opbergen van 
alle spullen. De kist, gemaakt door 
Van Arkel Bouw, wordt binnenkort 
nog door Multi Supplies voorzien van 
stickers.  

Activiteiten
De G-commissie zit vol met plannen. 
Tijdens de jaarlijkse clubkampioen-
schappen wordt net als vorig jaar het 
buddy-toernooitje weer gehouden. 
Zaterdagmiddag 27 augustus zijn 
mensen met een verstandelijke 
beperking welkom om samen met 
een (eigen of door de club geregelde) 
buddy de sportieve strijd met elkaar 
aan te gaan en ter afsluiting te 
genieten van lekkere pizza’s. De peri-
odieke tennisavonden op de vrijdag-
avond worden na de zomer ook weer 
georganiseerd en de G-tenniscom-
missie gaat bij een aantal Ons Tweede 
Thuis voorzieningen langs met een 
mini-tennisbaantje om iedereen 
kennis met tennis te laten maken. 
Meer informatie? Stuur dan een 
mailtje naar tennis@tvkudelstaart.nl 

diehards op de baan staan die zich 
niet lieten afschrikken door een paar 
druppels regen.’ De winnaars van de 
Clubkampioenschappen 2022 zijn: 
Categorie Heren: HE 5-6 Michel Over-
water, HE 7-8 Erwin Jansen, HD 5-6 
Schillo van Lochem & Nico Tiemens, 
HD 7 Arno Jansen & Duc van Nguyen, 
HD 8 Ron de Jong & Jack Samsom. 
Categorie Dames: DE Misha Maarsen, 
DD 6Jolanda Kooij & Samatha Maas, 
DD7 Ilonka van Dijk & Milja van 
Heemsbergen, DD 8 Diana van Ginkel 
& Edith van Spankeren. Categorie 
Gemengd dubbel: GD Martin Jong-

kind & Debbie Kurver, GD 7 Duc van 
Nguyen & Thanh (Hani) Dinh, GD 8 
Eddy Hoogland & Claudia Kok. 
Zet ‘m alvast in je agenda: 

27 augustus t/m 4 september 25+ 
Open toernooi bij QuiVive Tennis. Doe 
jij ook mee? Schrijf je dan snel in via: 
https://mijnknltb.toernooi.nl.
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LEVENDIGE STRIJD OP 
ZOMERBRIDGE ‘ONDER ONS’

Aalsmeer - Maar liefst 25 paren 
hadden zich aangemeld voor het 
zomerbridgen, georganiseerd door 
BC Onder Ons in Het Buurthuis aan 
de Dreef in Aalsmeer. Daar ontspon 
zich een levendige strijd om de 
mooie plantjes (cyclamen deze 
keer). In de A-lijn werd de hoogste 
eer opgeëist door het paar Han 
Frohn en Jaap Bark met 58.33%. Op 
de 2e plaats eindigden Wil Groot en 
Nel Kwakernaak met 55.83% en op 
de 3e plaats Ingrid Pattin en Rita 
Ritzen met 55.42%. In de B-lijn viel 
een grote verrassing te noteren. Op 
de 1e plaats eindigde het begin-
nerskoppel Anneke van Wieringen 
en Carol van Belzen met de mooie 
score van 60.50%. Tweede werden 
Dirma en Toon Koningen met 
60.42%, minimaal verschil dus. De 
derde plaats was voor Willy 
Stokman en Miep Zandvoort met 
56.50%. Als u acht keer of meer 
bent geweest speelt u gratis mee 
op de feestelijke slotdrive. Vanaf 
woensdagavond 14 september 
wordt door BC Onder Ons een 
bridgecursus georganiseerd. Deze 
start met 2 proe�essen, waarna er 
nog 12 lessen volgen. U begint pas 
te betalen als u besluit om aan de 
cursus deel te nemen. Voor meer 
info: mw. A. Tromp tel. 06-45304436.

SNELSTE DUIF VAN CEES VAN 
VLIET IN AFSTAND QUIEVRAIN 

Aalsmeer - Zaterdag 9 juli om 7.30 
uur werden 3648 Noord-Hollandse 
postduiven op een afstand van 216 
km gelost te Quievrain. Om 
10.10.02 uur arriveerde bij Cees van 
Vliet de eerste van zijn 42 deelne-
mende duiven. Met een gemid-
delde snelheid van 81 km/u was 
deze duif de snelste in ‘de Telegraaf’ 
met 139 duiven in concours. In 
afdeling 6 rayon 4 met 634 duiven 
in concours klasseerden de duiven 
van Cees zich als 2e,3e,4e en 8e: in 
afdeling 6 NH van 3648 duiven als 
6e,7e, en 11, een fantastisch resul-
taat! Op deze laatste van de in 
totaal 7 Vitesse vluchten (vluchten 
met een afstand vanaf 100 tot maxi-
maal 300 km) behaalden de eerst 
aankomende duiven van Cees de 
meeste punten en werd hij Vitesse 
Kampioen in de Telegraaf! Uitslag 
Quievrain; Cees van Vliet-1,2,3,5,10; 
Comb. Van Leeuwen en van 
Grieken-4,7: A.J. van Belzen-8,9: A. 
van der Wie-14: E. Wiersma 36; P. 
van der Meijden 45. Uitslag ‘Strijd 
en Vriendschap’; Henk Kooring 
1,2,4; J. Staats 3,5,6,7,8,9. J.P. Konst 
10; C. Buis Jr-15. Op zaterdag 9 juli 
om 7.15 uur werden 2436 duiven 
van de Afdeling Noord-Holland met 
een noordoostenwind op een 
afstand van 643 km gelost te 
Chateauroux. Om 16.43.26 u arri-
veerde bij Paul Baas en Richard van 
de Berg de eerste van hun 19 deel-
nemende duiven, die hiermee met 
een gemiddelde snelheid van 68 
km/uur de snelste van de 159 deel-
nemende duiven in de Telegraaf 
was. In afdeling 6 kring 5 klasseerde 
deze duif zich als 1e van 528 duiven 
en in afdeling 6 Noord -Holland als 
2e van 2426 duiven. Uitslag 
Chateauroux; Comb. Baas-Berg-1; 
A.J. van Belzen-2, Comb. Wierda-3, 
W. Wij�e -4,6; J. van Ackooy- 5; D. 
Jachowski-8;Comb. Van Leeuwen en 
van Grieken 12. 14 juli inmanden 
Pont St Maxence; 15 juli inmanden 
jonge duiven Du�el.

Aalsmeer - Op 9 en 10 juli jl. vonden 
in Den Bosch de Nederlandse Kampi-
oenschappen schermen plaats. 
Floretschermer Daniël Giacon had als 
aanvoerder van de Nederlandse 
ranglijst een vrijstelling voor de voor-
rondes op zaterdag. Op zondag 
verloor hij slechts één partij in de 
poule en won vervolgens de elimina-
ties met 15-4, 15-6 en 15-10. De 
�nale, die voor de derde keer op rij 
tegen Elisha Yuno was, wist hij met 
15-9 naar zijn had te zetten en 
daarmee kon Giacon zijn titel prolon-
geren. De 21-jarige schermer heeft 

hiermee zijn 20e Nederlandse titel 
behaald. Hij werd negen keer Jeugd-
kampioen, zeven keer kampioen met 
het team van SchermCentrum 
Amsterdam (SCA) en nu voor de 
vierde keer individueel Nederlands 
kampioen. De kersverse kampioen 
zal na de gouden medaille nog geen 
vakantie kunnen vieren, want 
aanstaande vrijdag reist de Aals-
meerder af naar Cairo voor de 
Wereldkampioenschappen 
schermen. Meer informatie over 
Daniël is te vinden op zijn website: 
www.danielgiacon.nl.

Daniël Giacon prolongeert titel 
op NK schermen Den Bosch

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 9 
juli is door Tennisvereniging Kudel-
staart een Clubs4life tennisevent geor-
ganiseerd waarbij de opbrengst in zijn 
geheel is gedoneerd aan KWF. Alle 
deelnemers betaalden €25,- inschrijf-
geld. In teams werd een toernooi 
gespeeld. Ook konden de deelnemers 
hun servicesnelheid meten en werden 
er een aantal rondes ‘rond de baan’ 
gespeeld voor mooie prijzen. Gedu-
rende de dag zijn er 3 loterijrondes 
georganiseerd waarvoor ontzettend 
veel mooie prijzen, door lokale spon-
soren beschikbaar gesteld. Daarnaast 
waren er nog losse donaties, de 
broodjesverkoop, de sportmasseuse 
en ook TVK heeft een �nancieel 
steentje bijgedragen om tot het 

mooie eindbedrag van €7000,- te 
komen. Hoe werkt Clubs4life? Je 
sportvereniging organiseert een leuke 
dag op de club om geld in te zamelen 
voor wetenschappelijk kankeronder-
zoek. Bijvoorbeeld met een toernooi 
waarvan het inschrijfgeld naar KWF 
gaat, een veiling met mooie gespon-
sorde prijzen of een feestelijke �nish 
waarvan een deel van de barop-
brengst naar het goede doel gaat. Elke 
sportclub kan meedoen. Kijk voor 
meer informatie: www.kwf.nl/help-
mee/clubs4life. Zou jij ook je steentje 
willen bijdragen tijdens de KWF-
collecteweek begin september? Neem 
dan contact op met Sandra Lissenburg 
Coördinator Collecte per e-mail: 
Sandra.Lissenburg@kwfaalsmeer.nl.

Tennisvereniging Kudelstaart 
brengt €7000 bij elkaar voor KWF

Namens TVK: Wendy, Antoinette, Peter, Jordi, Niels, Mark en Esther werd de cheque 
overhandigd aan Sarina van KWF Aalsmeer.

Aalsmeer - Zondag 10 juli werd de 14e 
editie van het Oude Deuren Windsurf 
longboard event bij WSCA gehouden. 
De Oude Deuren Surfcup werd op de 
Westeinderplassen gehouden onder 
goede omstandigheden: heerlijk surf-

weer met een lekker zonnetje. Er 
waren zo’n 25 aanmeldingen. 
Programmaonderdelen waren onder 
meer de slalomrace, een toertocht en 
freestyle. Op www.oudedeuren-
surfcup.nl is meer informatie te vinden. 

Goede weersomstandigheden 
voor Oude Deuren Surfcup

Aalsmeer - Afgelopen weekeinde 
was het NK waterskiën op de Rooye 
Plas in het Brabantse plaatsje Handel. 
Het is de beste locatie voor 
wedstrijden in Nederland en Waterski 
Vereniging Aalsmeer was daar verte-
genwoordigd met twee dames en 
een heer op het onderdeel slalom. De 
omstandigheden waren met een �ink 
briesje uitdagend te noemen, maar 
ondanks dat zijn er goede prestaties 
geleverd. De strijd bij zowel de 
dames als heren 45+ was spannend. 
Belinda Boekee (WSVA) bleek net te 
sterk voor Karin Copini (WSVA) en 
wist de gouden plak binnen te slepen 
met slechts een halve boei verschil 
en dus was het zilver voor Karin. Bij 
de heren 45+ moest Michel Velle een 

skiër van de Rooye Plas voor zich 
dulden met een verschil van een hele 
boei en behaalde daarmee eveneens 
een zilveren medaille. Al met al 
mooie prestaties waar WSVA 
bijzonder trots op is!

3 medailles voor Team WSVA 
tijden NK waterskiën

Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - De �nale teamwed-
strijden midgetgolf District West 
werd afgelopen zondag gespeeld op 
de vernieuwde banen in Aalsmeer. 
Om half 10 werd het startsein 
gegeven voor de laatste 
wedstrijddag van de teamwed-
strijden. Er werd gespeeld over vier 
ronden. Dit seizoen werden de team-
wedstrijden gehouden op zowel afd. 
1 (lange banen) als afd. 2 (korte 
banen). Eerst werd er gespeeld op 
Heerhugowaard, vervolgens 
Boskoop, Zoetermeer, Ridderkerk 
(kort), Boskoop, Ridderkerk (lang). 
Gelukkig kon de laatste wedstrijd, na 
een zeer langdurige sluiting 
vanwege de renovatie van de banen, 
gespeeld worden in Aalsmeer. De 
eerste ronde werd er alleen door de 
Trekvogels 2 gemiddeld onder de 36 
holeslagen gespeeld. Men moest 
nog wennen aan de banen, die heel 
anders gespeeld moeten worden 
dan voorheen. Er was in de afge-
lopen weken door de diverse teams 
volop getraind maar dat kwam in 
deze ronde nog niet tot uiting. In de 
tweede ronde ging dat een stuk 

beter. Alle deelnemende teams 
speelden onder de 36 holeslagen 
gemiddeld. Team Trekvogels 2 was 
weer de beste in deze ronde. In de 
derde ronde liepen de Trekvogels 2 
behoorlijk averij door met een totaal 
ronde van 147 holeslagen binnen te 
komen. Het team van Aalsmeer pro�-
teerde hiervan en gingen langszij 
naar de eerste plaats. In de vierde 
ronde werden de eerste persoonlijke 
records neer gezet. Pascal van Duin 
uit Heerhugowaard, en JanKees van 
Voskuilen uit Boskoop speelden 
beiden een ronde van 28 holeslagen. 
Het team van Aalsmeer had deze 
competitie moeite om bij de eerste 
drie te komen maar op de �naledag 
werden de spelers toch gedeeld 
eerste met het team van Heerhugo-
waard. De einduitslag dit jaar van de 
teamcompetitie is Heerhugowaard 1 
eerste, op de tweede plek is geëin-
digd De Trekvogels uit Boskoop en 
de derde plek was voor het team uit 
Ridderkerk. Het team uit Aalsmeer 
heeft gestreden als leeuwen, maar 
moest genoegen nemen met een 
vijfde plaats.

Finale bij de Midgetgolfclub








