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Elektromonteur vacature

De o�  ciële ingebruikname vond 
plaats onder toeziend oog van Bas 
Knapp van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, Bernt Schneiders van 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
en een groep bewoners en omwo-
nenden. Aan kinderburgemeester 
Anne de eer om het lint door te 
knippen namens alle toekomstige 
generaties die nog gebruik kunnen 
(gaan) maken van het Waterfront. De 
openingslocatie was opgevrolijkt 
met ballonnen in de Aalsmeer 
kleuren rood, groen en zwart en voor 
de zekerheid was een feesttentje 

opgezet om bij het eventueel eerder 
vallen van de voorspelde regenbui te 
kunnen schuilen. 

Gelukkig is het droog gebleven en 
begon het te regenen nadat iedereen 
reeds huiswaarts was gekeerd. Het 
was anders behoorlijk proppen 
geweest in het tentje, want de 
opkomst was goed. Naast korte spee-
ches van de heren Kabout, Knapp en 
Schneiders hield Gerard Zelen, 
namens de bewonersgroep die 
constructief heeft meegedacht bij de 
realisatie van het project, een 

toespraak. Hij prees de goede 
samenwerking en het uiteindelijke 
mooie, naar ieders tevredenheid, 
resultaat. Er zijn al een groot aantal 
mooie zonnige dagen geweest en 
toen reeds was het strand goed 
bezet en werd vanaf de bankjes en 
picknickplekken genoten van het 
uitzicht over de Westeinderplassen. 
Het Waterfront is ook al ontdekt door 
wandel- en sportliefhebbers. Nage-
noeg iedere middag en avond 
worden wandelingen langs het water 
gemaakt en zijn inwoners te vinden 
bij de sporttoestellen. 
Laatste loodjes zijn gras zaaien en 
het groen fatsoeneren en dan is het 
Waterfront echt honderd procent 
klaar voor gebruik tijdens een hope-
lijk mooie en zonnige zomer. 

et ate f ont offi ieel geopend

Aalsmeer - In februari is een aanvang 
gemaakt met de aanleg van de Onge-
stoorde Logistieke Verbinding tussen 
de rondweg van Royal Flora Holland 
en de Hornweg. Het tracé van deze 
nieuwe verbindingsweg voor trans-
port gaat richting de N201 via een 
tunnel onder de Hornweg door. Om 
deze te realiseren is eerst voor door-
gaand verkeer een bypass aangelegd. 
De ‘lus’ gaat achter de voorheen Van 
Staaveren woning langs en in deze 
omleiding zijn � etsers en voetgangers 
veilig gescheiden van het autoverkeer. 
In april was deze omleiding gemaakt 
en inmiddels wordt hard gewerkt aan 
het aanbrengen van damwanden voor 
de constructie van de tunnel. Naar 
verwachting is de tunnel klaar in 
oktober en kan de Hornweg weer 
volledig recht gebruikt worden. 

Eenrichtingsverkeer
Daarna volgt de afronding van het 

Aanleg tunnel oo  V o de t

Aalsmeer - Met een waterfront op komst is afgelopen maandag 23 mei 
onder nog een mild zonnetje de nieuwe wandel- en recreatieboulevard 
langs de Westeinderplassen geopend door wethouder Bart Kabout 
samen met kinderburgemeester Anne van Duijn. 

tracé dat transport van de veiling 
direct via de Middenweg naar de 
N201 leidt. De OLV wordt overigens 
eenrichtingsverkeer voor vrachtwa-
gens die vol geladen op weg gaan. 
De toegang tot Royal Flora Holland 
blijft hetzelfde, via de N201 en de 
Legmeerdijk. Finishing touch wordt 
het planten van bomen waarmee het 

huidige beeld van de Hornweg wordt 
hersteld. Voor de aanleg was het 
namelijk noodzakelijk om veertien 
bomen te verwijderen. Daarnaast 
worden er groenstroken (beplant 
met inheemse soorten als meidoorn 
en wilg) langs de tunnelbak aange-
bracht, waardoor de tunnelbak goed-
deels aan het zicht wordt onttrokken. 

Hollandse Avond in 
N201 Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juni vindt 
de eerste editie van de Hollandse 
Avond’ plaats in N201 aan de Zwar-
teweg. Tijdens deze avond zullen de 
gezelligste Hollandse meezingers en 
feestkrakers gedraaid worden. De 
artiesten deze avond zijn zanger Dries 
Roelvink, het feest dj-duo The Victory 
Brothers en dj Andrea van de Bok. De 
N201 zal deze avond omgetoverd 
worden in een groot feest café. De 

Hollandse Avond is van 21.00 tot 
03.00 uur. Kaartjes kosten 15 euro en 
zijn beschikbaar via www.n201.nl of 
via de socials van ‘Hollandse Avond’. 

ENERGIESLURPERS
JE HUIS KOELEN ZONDER 
EEN AIRCO AAN TE ZETTEN

Het is algemeen bekend dat airco’s 

grote energieslurpers zijn. Maar de 

hele zomer in een bloedheet huis 

doorbrengen is ook geen pretje. 

Met behulp van de onderstaande 

tips kun je de woning koelen zonder 

een airco te gebruiken.

Probeer op de eerste plaats om 

de warmte buiten te houden. Di-

rect invallend zonlicht in je woning 

zorgt ervoor dat de lucht in huis 

verwarmd wordt. In de ochtend is 

het nog lekker koel in huis en dat 

wil je de rest van de dag graag zou 

houden. Sluit dus ’s morgens alvast 

alle gordijnen. Laat zonneschermen 

zakken en doe rolluiken omlaag. 

Dat is weliswaar niet zo gezellig, 

maar het scheelt een stuk in warm-

te. Heeft de woning een plat dak? 

Overweeg dan er plantjes op te la-

ten groeien, zoals sedum. Hierdoor 

zal je dak minder snel opwarmen en 

blijft de woning koeler. Probeer ver-

der om het gebruik van elektrische 

apparaten in huis tot een minimum 

te beperken. Wasmachines, was-

drogers en ook ovens geven veel 

warmte af aan de lucht in huis. Het-

zelfde geldt voor het koken van de 

avondmaaltijd. Overweeg om bui-

ten te gaan koken, zodat de warmte 

direct weg kan.

Afkoelen
Is het zo warm geworden in huis 

dat je het openen van een raam 

echt niet langer kunt uitstellen? 

Hang dan een nat laken voor het 

raam. Het gevolg zal zijn dat de 

warme lucht van buiten eerst door 

het natte laken moet en daardoor 

afkoelt. Wil je in de avond, wanneer 

het weer koel is buiten, die koelte 

snel in huis halen? Dan kun je daar-

voor een ventilator inzetten. Die zijn 

qua energieverbruik veel zuiniger 

dan airco’s. Zet een ventilator in de 

deuropening van ruimte die je wilt 

koelen en laat het apparaat de lucht 

de ruimte uit blazen. Zet tegelijk het 

raam open. Hierdoor creëer je een 

luchtstroom van koele buitenlucht 

naar binnen en warme lucht de ka-

mer uit. Om dit proces nog extra te 

versnellen kun je wat fl essen water 

in de vriezer leggen. Vul de fl essen 

niet helemaal, anders zal de fl es het 

begeven onder druk van het uitzet-

tende water. Als je deze fl essen met 

bevroren water vervolgens voor de 

ventilator plaatst, zal de lucht extra 

gekoeld worden.
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KERKDIENSTEN
DONDERDAG 26 EN ZONDAG 29 MEI

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

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

vaartsdag (26 mei) 10u. ds. S.B. 
van der Meulen uit Delft. 
Zondag diensten om 10u. met 
ds. J. Markus uit Hellouw en 
16.30u. met ds. P. van Veelen uit 
Bennebroek. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Hemel-
vaartsdag 10u. dienst met ds. 
S.B. van der Meulen uit Delft, 
gez. dienst in CGK. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. 
Trommel uit Ter Aar.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte 
Samen Sterk voor Vrouwen in 
Amsterdam-West. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Hemelvaartsdag 10u. dienst met 
ds. Teus Prins. Zondag 10u. 
dienst met Jan Buchner. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. . 

Hemelvaartsdag en zondag 
diensten om 10u. met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Cornelis Schaap 
en Hans van Noord. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Hemelvaartsdag 10u. dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Johan v/d Zwaard. Zondag 10u. 

dienst met ds. A. Christ. Organist: 
Rogier Postma. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Rob van Rossum. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Hemelvaartsdag regionale 
viering. In Kloosterhof: Zaterdag 
16.30u. Woordcommunieviering, 
voorganger B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag om 9.30u. 
Woordcommunieviering o.l.v. 
parochianen. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. dienst. Voorganger: Pastoor 
Martina Liebler

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Hemelvaartsdag en zondag 
diensten om 10u. met ds. Gonja 
van ‘t Kruis. Info: www.kerk-
dienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Hemel-

vaartsdag en zondag diensten 
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- en 
herenkoor. Info: stjangeboorte-
secretariaat@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.

Zondag dienst in 
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 29 mei wordt 
in de Oud Katholieke kerk aan de 
Oosteinderweg vanaf 16.00 uur weer 
een dienst gehouden. Voorganger is 
pastoor Martina Liebler, koordirigent 
en cantor Gertjan Arentsen en het 
orgel wordt bespeeld door Toon 
Renssen. De eerste schriftlezing 
wordt voorgelezen door Maaike of 
Orla McCurdy en de tweede door Iny 
Waaning. Na a�oop van de dienst is 
er gelegenheid tot ontmoeting met 
ko�e of thee. Er wordt tijdens de 
dienst een collecte gehouden voor 
de kosten van de dienst en het 
behoud van het unieke complex.
Er wordt nog gezocht naar zangers 
en zangeressen die tijdens de dienst 
op de laatste zondag van de maand 
onder leiding van Gertjan de samen-
zang wil begeleiden. Voor aanvang 
wordt kort geoefend van 15.20 tot 
15.50 uur. Aanmelden kan via: 
corbier.louman@hetnet.nl

K    S
Kudelstaart - Op woensdag 1 juni 
houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse ko�e-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
Van 10.00 tot 11.30 uur is iedereen 
welkom en de toegang is gratis. 
Ko�e en thee staan klaar. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven aan zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben. Kom ook en neem gerust 
iemand mee.

Aalsmeer - “Het was een onvergete-
lijke dag. Een dag met een gouden 
randje”, kregen de vrijwilligers van 
Stichting SAM te horen na een fantas-

tische boottocht met bijna 110 
ouderen en mensen met een beper-
king vorige week woensdag. De boot-
tocht, die via de Ringvaart naar de 

Fantastische boottocht met SAM

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 28 
mei tussen 11.00 en 13.00 uur staan 
de deuren van de Levend Evangelie 
Gemeente (LEG) open voor Oekraï-
ners die in de omgeving van Aals-
meer, Haarlemmermeer en 
Amsterdam hun tijdelijk huis hebben 
gevonden. De dag is bedoeld om 
andere landgenoten te ontmoeten. 
Oekraïense vrouwen bakken speciaal 
voor deze dag hun eigen cake en 
gebak en zullen dat met de degenen 
die aanwezig zijn delen. Daarnaast 

zijn er voor de kinderen leuke spelac-
tiviteiten. De LEG organiseert één 
keer in de twee weken op zaterdag-
ochtend een activiteit voor Oekra-
iense vluchtelingen. Eerder werd er 
door Oekraïense vrouwen soep 
gemaakt, waren er leuke sport- en 
spelactiviteiten en was er gelegen-
heid om de haren te knippen en 
nagels te stylen. Het gebouw van de 
LEG is gelegen aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. Er is voldoende 
parkeerplek op het terrein. 

Ontmoeting voor Oekraïense 
vluchtelingen bij LEG Taizégebed Karmel

Aalsmeer - Op vrijdag 27 mei kan 
deelgenomen worden aan een Taizé-
gebed. Zoals ook gebruikelijk in de 
oecumenische broederschap van Taizé 
zullen eenvoudige liederen, gebed, 
Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
vanaf 20.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. Aardig 
misschien om eens mee te vieren.

Kudelstaart - In Kudelstaart is op 
zondag 22 mei gevierd dat de paro-
chiekerk van St. Jan Geboorte 150 
jaar bestond. Het was een zeer 
geslaagde festiviteit. De kerk bestond 
twee jaar terug al 150 jaar, maar de 
feestelijkheden konden toen niet 
doorgaan vanwege de corona-maat-
regelen. Het feest ‘150 jaar parochie-
kerk St. Jan Geboorte’ begon met een 
plechtige eucharistieviering met een 
geweldig dames, heren, jeugd en 
kinderkoor in de kerk met 150 
aanwezigen. Waaronder wat geno-
digden en mensen van de regioparo-
chies, later tijdens de lunch was ook 
het Pastoresteam aanwezig. De sfeer 
was levendig. De kerk was prachtig 
versierd met bloemstukken op het 
altaar en aan de pilaren. Al met al een 
goed samenzijn dat past in de 
traditie. Na de viering was er voor 
iedereen een lunch op het kerkplein, 
geserveerd vanuit een grote tent die 
op het kerkplein was opgebouwd. In 
de pastorietuin was voor de kinderen 
een springkussen klaargezet. Dit 

vond de jeugd prachtig. In de kerk 
was een tentoonstelling te bezich-
tigen met voorwerpen, foto’s, docu-
menten, kazuifels en boeken uit de 
150-jarige geschiedenis. Er blijkt een 
grote betrokkenheid van parochi-
anen die thuis nog over veel docu-
mentatie beschikken. Tijdens en na 
de lunch kon de tentoonstelling 
rustig bekeken worden. Dit viel in 
zeer goede smaak en leidde tot het 
ophalen van veel herinneringen. 
Ter afsluiting was er voor iedereen 
nog een hapje en drankje op het 
kerkplein. Alle aanwezigen vonden 
het erg �jn dat men weer gewoon 
gezellig met elkaar kon zitten en 
bijpraten. Dat is erg gemist in de 
coronatijd. Een heerlijk zonnetje 
vergrootte de feestvreugde nog 
verder. De werkgroep ‘150 jaar kerk 
St. Jan’ en parochieteam kijken met 
heel veel voldoening terug op een 
zeer geslaagde dag. Het was �jn om 
als Kudelstaartse parochiegemeen-
schap weer eens samen een feest te 
kunnen vieren!

Zonnige en geslaagde viering 
150 jaar kerk St. Jan Geboorte

Foto: www.kicksfotos.nl

Buitenkaag en via de Oude Rijn langs 
Avifauna naar de Braassemmeer en 
Oude Wetering voerde, kende wel 16 
bruggen die voor de boot open 
moesten. Mede daardoor en het feit 
dat de boot ’s morgens niet op tijd 
kon vertrekken was er geen tijd over 
om ook nog een ‘rondje Poel’ te doen. 
De deelnemers van de boottocht 
werden tussen negen en half tien in 
de ochtend door ongeveer 20 vrijwil-
ligers van huis en de Zorgcentra 
opgehaald en naar het parkeerterrein 
van de Vries Scheepsbouw gebracht. 
Daar lag de superluxe boot, de MS 
River Dream, al keurig aangemeerd. 
Helaas was er wat vertraging bij het 
ophalen van de gasten met de busjes 
en daarom vertrok de boot pas om 
half elf. Uiteraard werd er meteen 
ko�e met een speciaal ‘Stichting SAM’ 

gebakje geserveerd. In de salon van 
dit prachtige schip, met veel glas 
rondom waardoor men prima naar 
buiten kon kijken, ging het er heel 
gezellig aan toe. De mensen genoten 
zichtbaar en dat gold ook voor de 
lunch die rond half een op tafel werd 
gezet. Op de terugweg werd er nog 
een keer een wijntje, advocaatje of 
sapje geserveerd en de tocht werd 
afgesloten met een kopje ko�e of 
thee die net op was toen de boot om 
16.15 uur weer afmeerde bij De Vries. 
Op de kade stonden de chau�eurs 
met hun auto’s en busjes klaar om de 
mensen weer veilig naar huis te 
brengen. De bedankjes van de gasten 
waren hartverwarmend en de organi-
satoren kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde dag die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 









folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 26 EN 27 MEI 

Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) en 27 mei is het 
raadhuis gesloten. Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) 
is Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. 
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de ge-
wijzigde inzameldagen.

VERGADERING DINSDAG 31 MEI 2022

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte op 
dinsdag 31 mei 2022, 20.00 uur.

Beeldvormend
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deel-
nemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte, de heer 
  D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Vestigen van een voorkeurspositie bij 
  eventuele grondverkoop in de 
  Oosteindedriehoek 
20.35 5. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 
  Aalsmeer 2022-2025 (MPP)
21.15 6. Actualisering grondexploitaties
21.45 7. Regionale samenwerking
21.50 8. Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 2 JUNI 2022

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 2 juni 2022, 20.00 uur.

Beeldvormend
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deel-
nemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Jaarstukken 2021
20.35 5. 1e Bestuursrapportage 2022
21.00 6. Kaderbrief 2023
21.30 7. Voor�nanciering opruimen niet 
  gesprongen explosieven uit de Tweede 
  Wereldoorlog in de haven van Fort 
  Kudelstaart
21.50 8. Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD 
  Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en 
  Centrum Seksueel Geweld)
22.10 9. Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 
  Metropoolregio Amsterdam (MRA)
22.30 10. Jaarstukken 2021 en begroting 
  Gemeenschappelijk Regeling 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied (OD NZKG)
22.50  Regionale samenwerking
22.55  Sluiting

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

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Lan-
delijk Gebied Oost’ een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel 
Hornweg 242A te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het 
vigerende bestemmingsplan. Met toepassing van artikel 2.12, 
eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovengenoemd 
plan te realiseren. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maken eveneens bekend dat in procedure wordt gebracht het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in verband met 
het voornoemde ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ter inzage
Met ingang van 26 mei 2022 ligt de ontwerpomgevingsver-
gunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid 
gedurende 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-OW01, 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.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een 

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

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

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt 
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

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

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een 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.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

Czeski R. 14-03-1992 20-05-2022
Kozłowski M.E. 20-10-1984 17-05-2022
Nowak A.K. 05-02-1992 20-05-2022
Nowicka J.M. 16-07-1979 20-05-2022
Pazdan P.P. 08-08-2001 20-05-2022
Peczyńska J. 29-03-1970 20-05-2022
Pękala K.S. 18-09-2001 20-05-2022
Podgórska W.A. 04-10-1983 20-05-2022
Wojtaszek S. 10-12-1990 20-05-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? 
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor 
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) be-
schikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de 

zienswijze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de 
omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het col-
lege van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.
nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsver-
gunning Stommeerkade, Z21-075784”. Zienswijzen kunnen 
naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het 
centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Machineweg t.h.v. nr. 82, 1432 ET, (Z22-029436), (Omge-

vingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van 
een brug (legalisatie). Toelichting: Tijdens de behandeling 
van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving en de 
locatie zoals eerder gepubliceerd niet helemaal juist zijn; 
het betreft legalisatie van een reeds gebouwde brug ter 
hoogte van Machineweg 82.

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.
- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z22-037895), het vervangen van de 

bestaande kas door een nieuw bijgebouw 
- Uiterweg 255, 1431 AG, (Z22-037879), het (administratief ) 

realiseren van een constructieve doorbraak tussen twee 
villa’s (reeds uitgevoerd) 

- Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-037871), het wijzigen van de ge-
velbekleding 

- Noeneketouwhof 7, 1431 DA, (Z22-037584), het plaatsen 
van een buitenunit van een elektrische warmtepomp op 
de uitbouw van de woonkamer 

- Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z22-037255), het 
verbreden van de watergang t.b.v. waterberging 

- Cabaretpad (kad.perc. D 4566), (Z22-037076), het plaatsen 
van een container achter het Voedselbos t.b.v. opslag voor 
o.a. tuinmateriaal, tuingereedschap en een tuintrekker 

- Sierteeltstraat 25 (kad. perc. B 8945), 1431 GM, (Z22-
037061), het plaatsen van een bouwbord op de grasvlakte 
nabij het gebouw van Royal Flora Holland voor een peri-
ode van ca. 3 jaar 

- Archimedeslaan 30, 1433 MG, (Z22-036762), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde en het isole-
ren en uitbreiden van de woning aan de achterzijde 

- Stommeerkade nabij nr. 79, (Z22-036572), het maken van 
een tijdelijke bouwaansluiting 

- Ringvaartzijde 59, 1431 CM, (Z22-036568), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het 
esthetisch wijzigen van de zijgevel aan de straatzijde 

- Stommeerweg 72 ws14, (Z22-036550), het plaatsen van 
een nieuwe woonark (uit andere gemeente) 

- Ophelialaan 23, 1431 HA, (Z22-035681), het vervangen van 
de dakpannen, het aanbrengen van dakisolatie en het op-
trekken van de gevel 



Aalsmeer - Gitarist Vincent Koning 
staat zondagmiddag 29 mei in de 
spotlights als gastmusicus bij het trio 
van Jos van Beest, de swingende 
‘huispianist’ van de Nieuwe Meer. 
Vincent Koning (1971) studeerde in 
1997 cum laude af aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag waar hij 
les had van Peter Nieuwerf en Eef 
Albers, en een jaar later aan het 
Hilversums Conservatorium. Hij heeft 
met veel grote namen gespeeld. Het 
balletje ging echter rollen toen hij in 

2002 een cd met The Hague All Stars 
opnam met onder andere Peter Beets 
en Simon Rigter. Sindsdien is hij veel 
op tournee en speelt over de hele 
wereld, onder andere met het trio van 
pianist Rob van Bavel, waar hij vier 
albums mee opnam. Vincent Koning is 
een vertrouwd gezicht op de Nieuwe 
Meer. Hij is een van Nederlands meest 
bekende jazzgitaristen en is in meer-
dere jazzgroepen op de haven 
geweest. Kortom, het wordt weer een 
echte swingende jazzmiddag. Vincent 

Zondag trio Jos van Beest en 
Vincent Koning op Nieuwe Meer 

O�ciële Mededelingen
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INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z22-035136), het 

plaatsen van een nieuwe woonark Verzonden: 18 mei 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Ecuadorlaan 11, 1432 DH, (Z22-024213), het verplaatsen 

van het dakterras en de gevelreclame en het wijzigen van 
de indeling ten opzichte van de reeds verleende omge-
vingsvergunning en het plaatsen van een extra loopdeur 
op de begane grond. Toelichting: de omschrijving is gewij-
zigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde aanvraag. 
Uit de aanvraag blijkt dat deze tevens betrekking heeft op 
het verplaatsen van de gevelreclame en het wijzigen van 
de indeling. Verzonden: 20 mei 2022

- Vlinderweg 68, 1432 MK, (Z22-026053), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. 
Verzonden: 18 mei 2022

- Lisdoddestraat 156, 1433 WH, (Z22-026745), het plaatsen 
van een garagedeur. Verzonden: 18 mei 2022

- Hortensialaan 60, 1431 VD, (Z22-031820), het plaatsen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 19 mei 2022

- Middencirkelstraat, naast nr. 10, (Z22-021278), het plaat-

sen van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de 
woning voor een periode van 5 weken t.b.v. een verbou-
wing. Verzonden: 18 mei 2022

- Oosteinderweg 56, 1432 AM, (Z21-092015), het wijzigen 
van de kap en het plaatsen van een dakkapel aan de voor-
zijde van de woning en een dakopbouw en veranda aan 
de achterzijde van de woning. Toelichting: de omschrijving 
is gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde 
aanvraag. Gebleken is dat de aanvraag tevens betrekking 
heeft op het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning en een dakopbouw en veranda aan de ach-
terzijde van de woning. Verzonden: 19 mei 2022

- Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-005202), het gedeeltelijk wijzigen 
van het gebruik van het pand van BSO naar KDV. Verzon-
den: 17 mei 2022

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, WET 
ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Thailandlaan 16, 1432 DJ, (Z22-024164), brandveilig ge-

bruik Ruigrok Tower 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 27 mei 2022 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-

ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.

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.

COLLECTES

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

COLLECTEVERGUNNING (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende collectevergunning is verleend: 
- Gemeente Aalsmeer (Z22-022051) Stichting Hartekind 

geld inzameling van 4 t/m 9 juli 2022, verleend 19 mei 
2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

- Ophelialaan 102 (Z22-033732) plaatsen van een tappunt 
t.b.v. DownTown Ophelia op 11 juni 2022, verzonden 18 
mei 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Molenplein (Z22-034234) Poppenkast op 28 mei, 30 juli, 27 

augustus, 24 september en 29 oktober 2022, melding ak-
koord 

- Ophelialaan 94-124 (Z22-031691) DownTown Ophelia op 
11 juni 2022, melding akkoord 

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

TER INZAGE

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

t/m 10-06-22 ontwerp omgevingsvergunning Stommeer-
kade Aalsmeer (z21-075784) en het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden geluid

t/m 30-06-22 vastgestelde wijzigingsplan (met bijbeho-
rende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjes-
traat naast 3’

t/m 01-00-22 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken, b randveilig gebruik 
KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097), 

t/m 07-07-22 ontwerpomgevingsvergunning en het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
Hornweg 242A TE Aalsmeer (Z20-089013)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - De Wijkraad Stommeer 
houdt op maandag 30 mei weer een 
wijkoverleg met op de agenda veel 
gevarieerde onderwerpen. Zo 
kunnen bewoners kennismaken met 
Dyane Stam, buurtverbinder bij Parti-
cipe Amstelland, en komen Theo 
Bergonje, Kees Buskermolen en Berry 
Tielbeke  van Stichting Nieuw Aals-

meer zich voorstellen. Sinds eind 
2020 is de stichting Nieuw Aalsmeer 
actief met als doelstelling: ‘Samen 
sterk voor een groene en toekomst-
bestendige omgeving’. Ook wordt 
deze avond gesproken over het 
Seringenpark, toename onveiligheid 
door veranderingen in het verkeercir-
culatieplan, het groene lint en de 

Wijkoverleg Stommeer over Participe 
Amstelland en Nieuw Aalsmeer

Aalsmeer - Kent u iemand die een 
Koninklijk lintje verdient? Vast wel! Want 
overal in Nederland en zeker in Aals-
meer zetten veel mensen zich belange-
loos in voor de samenleving. Deze 
mensen verdienen waardering en erken-
ning vanuit de samenleving. Zij kunnen 
in aanmerking komen voor een Konink-
lijke onderscheiding. Hiervoor gelden 

richtlijnen. Belangrijk is dat de inspan-
ningen gedurende langere tijd worden 
uitgevoerd en ten gunste komen van de 
samenleving of dat zij een voorbeeld-
functie vervullen. Daarnaast is het nood-
zakelijk dat u de onderscheiding 
aanvraagt in de gemeente waar degene 
voor wie u een lintje aanvraagt woont. 
Bij de gemeente Aalsmeer kunt u dus 

Wie verdient een Koninklijk lintje?

Aalsmeer - Op dinsdagavond 31 mei 
vergadert de commissie Ruimte van 
de gemeenteraad van Aalsmeer voor 
het eerst in nieuwe samenstelling 
sinds de gemeenteraadsverkie-
zingen. Dit is bovendien de eerste 
commissievergadering volgens het 
nieuwe vergadersysteem van de 
gemeenteraad: een beeldvormende 
commissievergadering. De vergade-
ring vindt plaats in de raadzaal, 
begint om 20.00 uur en is toeganke-
lijk voor publiek.

Nieuw vergaderstelsel 
Voorafgaand aan de nieuwe raadspe-
riode 2022 tot 2026 zijn enkele wijzi-
gingen doorgevoerd in de manier 
waarop de gemeenteraad vergadert. 
Voortaan wordt het zogenaamde 
BOB-vergadermodel gevolgd: beeld-
vormend, oordeelsvormend en 
besluitvormend. Onderwerpen 
worden voortaan in principe twee 
keer besproken in een commissie 
voordat de gemeenteraad een 
besluit neemt. In de beeldvormende 
commissievergadering staat het 
verzamelen van informatie centraal. 
Er is veel ruimte voor vragen en 
bewoners kunnen inspreken over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. Twee weken later vindt een 
oordeelsvormende commissieverga-
dering plaats. Met alle verzamelde 
informatie geven fracties hier hun 
mening over de stukken op de 
agenda. Tot slot neemt de gemeente-
raad een besluit in de 
raadsvergadering.

Oosteindedriehoek
Op de agenda staan drie inhoude-
lijke onderwerpen. Allereerst het 
‘Vestigen van een voorkeurspositie 
bij eventuele grondverkoop in de 
Oosteindedriehoek’. De gemeente 
wil de regie houden over de kwaliteit 

van de ontwikkeling op deze nieuwe 
woningbouwlocatie. Door grondei-
genaren straks te verplichten hun 
grond eerst aan de gemeente te 
koop aan te bieden, wordt de regie 
versterkt en mogelijk ongewenste 
ontwikkelingen door verkoop aan 
derden voorkomen.

Buitenruimte
Hierna wordt het ‘Meerjarenprojec-
tenplan Buitenruimte Aalsmeer’ 
besproken. Hierin wordt de �nancie-
ring van onderhoud en tijdige 
vervanging van alles in de openbare 
ruimte voor de komende 30 jaar vast-
gelegd. Dit betreft onder andere 
wegen, verlichting, bruggen, bomen, 
speeltuinen, maar ook civieltechni-
sche kunstwerken. Het Meerjaren-
projectenplan wordt elk jaar geactu-
aliseerd. Tot slot wordt de actualise-
ring van de grondexploitaties 2022 
besproken. Dit betreft �nanciële 
kaders voor nog uit te voeren ruimte-
lijke plannen en dit wordt eveneens 
elk jaar opnieuw vastgesteld. 
Raadslid Dirk van der Zwaag is de 
nieuwe vaste voorzitter van zowel de 
beeldvormende als oordeelsvor-
mende commissie ruimte.
Volledige agenda en invloed 
uitoefenen

Agenda en inspreken
De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op de website. Via www.aalsmeer.nl 
is tevens de vergadering vanaf 20.00 
uur te volgen. De commissie overwe-
gingen meegeven over onderwerpen 
die op de agenda staan? Neem dan 
contact opnemen met de gri�e en 
maak een afspraak om in te spreken 
via gri�e@aalsmeer.nl of bel 
06-44566183. De volgende commis-
sievergadering is op donderdag 
2 juni, eveneens vanaf 20.00 uur.

Dinsdag eerste beeldvormende 
commissievergadering: BOB

alleen een lintje aanvragen voor inwo-
ners van Aalsmeer. Wilt u een bijzonder 
persoon voordragen voor de algemene 
gelegenheid (Lintjesregen) in april 
2023? Neem hiervoor contact op met 
Patricia Hutters van het Kabinet van de 
burgemeester van de gemeente Aals-
meer via telefoonnummer 0297- 387511 
of per mail: patricia.hutters@aalsmeer.nl. 
Uw aanvraag moet vóór 1 juli 2022 bij 
de gemeente ingeleverd zijn. 

speelplaats bij de Clematisstraat. 
Tevens komen berichten van de 
politie, de wijkagent en handhaving 
gemeente Aalsmeer aan de orde. Het 
wijkoverleg Stommeer begint om 
20.00 uur en wordt gehouden in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Ko�e en thee staan voor aanvang 
klaar. Neem voor informatie of 
opgave van vragen contact op via: 
wrstommeer@gmail.com, of bel 
06-20144253.

treedt op samen met het trio van 
pianist Jos van Beest, bestaande uit 
Hans Mantel op bas en Ben Schröder 
op drums. Door omstandigheden is 
het oorspronkelijke gastoptreden van 
Frits Landesbergen verschoven naar 
een latere datum. Het optreden in 
Brasserie De Nieuwe Meer aan de 
Stommeerweg 2 (pontje over) begint 
om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 
uur. Entree: uw gewaardeerde gift.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

NIEUW:
bascombo’s

van Warwick, 
Stagg en Nux

Handgemaakte
gitaarkabels 

in diverse kleuren

AGENDA

WOENSDAG 25 MEI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

* OVAK Soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

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

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

DONDERDAG 26 MEI:
* Expositie schilderijen van Carry 

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

* The Hucksters live in The Shack, 
Schipholdijk 253a in Oude Meer 
vanaf 16u.(uitverkocht)

VRIJDAG 27 MEI:
* Expositie ‘Nieuwe Nederlanders’ 

in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: vr. t/m zo. 14-17u.

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

* Lezing Pieter Waterdrinker over 
boek ‘Biecht aan mijn vrouw’ in 
bibliotheek, Marktstraat v/a 20u.

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

* Da Musica met countrypop van 
Finse band Musher in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.

27 EN 28 MEI:
* Geluksroute in Aalsmeer, o.a. 

KunstKas, Art Centre en Oude 
Veiling. Zaterdag 9.30 tot 17u. 
Zondag 10 tot 17u. Zie: www.
geluksrouteaalsmeer.nl.

ZATERDAG 28 MEI:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u.
* Dorpswandeling met oud-

burgemeester Ho�scholte. Start 
13u. bij ingang Historische Tuin, 
Praamplein.

* Planten- en bloemenveiling in 
veilingzaal Historische Tuin, 15u.

* Cabaretpool in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat  vanaf 
20.30u.

ZONDAG 29 MEI:
* Laatste voetbalzondag bij RKDES 

in Kudelstaart met na wedstrijd 
bazaar en dj. Vanaf 14u.

* Jazz op de haven Nieuwe Meer 
met Trio Jos van Beest en Frits 
Landesbergen vanaf 16u.

MAANDAG 30 MEI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Wijkoverleg Stommeer in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 20u.

DINSDAG 31 MEI:
* 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.

* Darten in buurthuis ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.

* Commissievergadering nieuwe 
gemeenteraad in raadzaal, 
gemeentehuis v/a 20u.

WOENSDAG 1 JUNI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

* OVAK Soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

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

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

DONDERDAG 2 JUNI:
* Ko�eclub speciaal in buurthuis 

Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Tentoonstelling ‘Polen door de 

ogen van het Poolse kind’ in 
bibliotheek, Marktstraat.

* Energieadvies lintbebouwing 
door gemeente. Online bijeen-
komst van 19.30 tot 21u. 

ZATERDAG 4 JUNI:
* Filmavond in cultureel café 

Bacchus, Gerberastraat vanaf 
20.30u.

ZONDAG 5 JUNI:
* Bacchus Kids met ‘Beestenboel’ 

door poppentheater Zelen in 
Bacchus, Gerberastraat. Voorstel-
lingen om 14u. en om 15u.

* Adele undercoversessie in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

Kudelstaart - Op 21 mei lieten 
Sursum Corda en popkoor Soundsa-
tion horen dat ze het muziek maken 
niet verleerd zijn in de afgelopen 
twee jaar. In De Spil in Kudelstaart 
kon het ruim aanwezige publiek 
genieten van een muzikale avond. 
Nadat ladyspeaker Alma de Jong het 
openingswoord uitsprak, waren de 
eerste noten voor Sursum Corda. 
Onder de enthousiaste leiding van 
Elivera van Sloten werden een aantal 
stukken ten gehore gebracht, waar-

onder de bekende muziek van 
Soldaat van Oranje. Er werden vervol-
gens een zestal jubilarissen van het 
orkest gehuldigd, wat meer dan 
gebruikelijk omdat dit de jubilarissen 
van de laatste twee jaren op het 
podium gehaald werden.
De schijnwerpers werden daarna 
gericht op Popkoor Soundsation. Diri-
gente Greetje de Haan stond voor de 
tweede keer voor het koor bij een 
optreden en haar aanstekelijke 
manier van dirigeren brengt het koor 

Bruisend voorjaarsconcert van 
Sursum Corda en Soundsation

Amstelland - Tijdens een feestelijke 
�nale-avond afgelopen vrijdag 20 mei 
in Poppodium P60 heeft rockband 
Lifeblood de felbegeerde ‘Popprijs 
Amstelland’ in de wacht gesleept. De 
band, bestaande uit jonge muzikanten 
uit Aalsmeer en Uithoorn, is door het 
dolle heen. Gitarist Joris Leegwater: 
“Het is onwerkelijk. We zijn vooral heel 
erg blij met de prijs en het nieuwe 
publiek dat we bereikt hebben. Het is 
een grote eer.” De mannen van Life-

blood zijn de strijd aangegaan met 
drie andere �nalisten waaronder een 
Nederlandstalige band en twee rap-
acts. Dat de alternatieve muziek van 
Lifeblood zegeviert is volgens 
frontman van de band Daaf Beuse een 
prachtig compliment. “In het juryrap-
port werden onze eigen geschreven 
songs erg zwaar gewogen. Dat is 
fantastisch, je kan zelf wel het gevoel 
hebben dat iets werkt maar dan is het 
altijd de vraag of het publiek en de 

Aalsmeerse band Lifeblood wint 
Popprijs Amstelland 2022

Lifeblood bestaat uit Joris Leegwater (gitaar), Daaf Beuse (zang), Gijs Oliemans 
(toetsen en gitaar) en Yordi Paul (bas en drums).

Bacchus da Musica met optreden 
Finse/Aalsmeerse band Musher
Aalsmeer - Vrijdag 27 mei verzorgt de 
band Musher de Da Musica avond in 
cultureel café Bacchus. Musher is 
ontstaan vanuit het initiatief van de in 
Aalsmeer woonachtige singer/song-
writer René Köhler. Samen met Antti 
Rikkilä (drums) en Lasse Harma (bas) 
uit Fins Lapland speelt hij al sinds 
enige tijd zijn eigen werk in binnen- 
en buitenland. Maar een optreden in 
Aalsmeer is er nog niet van gekomen. 
Daar gaat nu verandering in komen, 
want de muziekvrienden komen 

speciaal over uit Finland om een knal-
lend optreden te verzorgen in 
Bacchus! In de afgelopen 10 jaar zijn 
er meerdere albums opgenomen en 
dat willen de heren van Musher graag 
vieren. In Finland is dat feestje al 
eerder gevierd, maar dat wordt graag 
nog eens overgedaan en deze eer 
komt Aalsmeer toe. Laat je verrassen 
tijdens een bijzondere avond met 
originele countrybluesrock gecombi-
neerd met aanstekelijke deuntjes, 
soms akoestisch, soms versterkt. 

jury daar hetzelfde over denkt. Er zijn 
ook niet gek veel bands die muziek 
maken in de stijl waarin wij dat doen 
en daarom voelt het winnen van deze 
prijs extra bijzonder.” Naast Daaf en 
Joris bestaat de band die sinds 2020 
aan de weg timmert uit Gijs Oliemans 
(toetsenist en gitarist) en Yordi Paul 
(bassist en drummer). Het viertal heeft 
eind vorig jaar hun eerste EP uitge-
bracht maar in P60 hebben zij ook al 
nieuw werk ten gehore gebracht dat 
binnenkort uit zal komen. 

Studio in
Met het winnen van de Popprijs 
Amstelland heeft Lifeblood recht op 
studiotijd en die wil de band 
gebruiken om hun nieuwste klanken 
om te zetten in een professionele 
volgende release. Yordi Paul: “Het voelt 
nu echt alsof we los kunnen. We kijken 
er enorm naar uit om als band een 
studio te betreden. Tot dusver hebben 
we altijd ons werk in een geïmprovi-
seerde thuisstudio opgenomen.” De 
aanstekelijke rock van Lifeblood is te 
beluisteren op Spotify en ook heeft de 
band een videoclip van hun post-
pandemische plaat ‘Back To Normal’ 
laten maken. Die is te zien op YouTube. 
Op de hoogte blijven van de bezig-
heden van Lifeblood? De rockers zijn 
te volgen op Instagram, 
@lifebloodmusic.

Musher is een band met een avon-
tuurlijke en onafhankelijke instelling. 
Een band met goede vriendschap en 
gedeelde passie. En een band die 
toegankelijke muziek maakt voor jong 
en oud. Da Musica in Bacchus in de 
Gerberastraat begint vrijdag om 21.00 
uur. De toegangsprijs is 5 euro.

tot leven. Er stonden geen nieuwe 
nummers op het program; door het 
wisselende repeteren in de laatste 
twee jaren, was daar nog geen gele-
genheid voor, maar de klassiekers uit 
het repertoire klinken nog steeds 
mooi. Het publiek kon genieten van 
onder andere He ain’t heavy, He’s my 
brother, All of me en Mr. Blue Sky met 
zang van de solisten Dorry 
Polderman, Tanja Eichholz en Kees 
Vermeulen. Na de pauze mocht het 
jeugdorkest van Sursum Corda het 
spits afbijten. Met nummers uit King 
Arthur en Wicked lieten de jeugdige 
muzikanten horen dat het orkest zich 
geen zorgen over de toekomst hoeft 
te maken. Het geheel klonk muzikaal 
en enthousiast, complimenten voor 
deze jonge muzikanten. Aan het 
einde van het concert lieten Sursum 
Corda en Soundsation gezamenlijk 
nog twee nummers horen: Don’t stop 
me now en Une belle histoire. Beiden 
kijken terug op een fantastische 
avond, waarin het plezier van het 
optreden voor publiek voorop stond.

Nieuwe leden welkom
Zowel Sursum Corda als Soundsation 
kunnen nog nieuwe leden gebruiken; 
bij het popkoor is met name nog 
plaats voor mannen. Kijk op de 
website en social media voor de 
tijden en locaties van repeteren. 

Foto: Wilma Wol�ensperger
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Aalsmeer - In juni staat het Aalsmeer 
Flower Festival weer op het 
programma. Het evenement duurt 
vijf dagen en biedt allerlei bloemrijke 
activiteiten voor jong en oud. Dins-
dagavond 21 juni wordt het festival 
afgesloten met een gezellige pubqui-
zavond. In het Flower Art Museum 
tegenover de watertoren organiseren 
Ron Leegwater en Constantijn Ho�-
scholte dan de Flower Festival 
Pubquiz. Het spreekt voor zich dat 
het in deze quiz veel over bloemen 
gaat, maar je hoeft geen groene 
vingers te hebben om mee te 
kunnen doen. Er zijn verschillende 

rondes waarbij lokale kennis, bloe-
menkennis en algemene kennis goed 
van pas komen. En het wordt 
opletten geblazen bij beelden van 
het oude maar wereldberoemde 
Aalsmeerse bloemencorso. Stel een 
team samen van minimaal drie tot 
maximaal vijf personen en bestel je 
tickets via https://www.aalsmeer�o-
werfestival.nl/activiteiten/�ower-
festival-pubquiz/. De kosten zijn 8,75 
euro per persoon. Wacht niet te lang 
met tickets bestellen, want vol is vol. 
De quiz start om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Natuurlijk is er 
alle gelegenheid om ook het mooie 

Flower Festival Pubquiz op 21 juni

Aalsmeer - Tijdens de maandelijks 
Dorpswandeling leer je Aalsmeer 
kennen door de ogen van een gids. 
Zaterdag 28 mei kun je op pad met 
oud-burgemeester Joost Ho�scholte. 
Hij kan als geen ander vertellen over 
verleden en heden van het dorp. Laat 
je verrassen door opmerkelijke anek-
dotes en saillante details, leuk voor 
zowel dorpsgenoten als bezoekers. 
Onderweg bekijk (en bezoek) je 
belangrijke gebouwen en plekken in 
de dorpskern. Na de wandeling loop je 
gegarandeerd met een andere blik 
door Aalsmeer! De start is om 13.00 
uur bij de ingang van de Historische 

Tuin. Deelname kost 5 euro en een 
plaats reserveren kan door te mailen 
naar coordinator@historischetuinaals-
meer.nl of door te bellen naar de 
Historische Tuin: 0297-322562.
De wandeling duurt ongeveer vijf 
kwartier. 

Publieke veiling
Op deze laatste zaterdag van de 
maand is er ook een publieke veiling in 
de veilingzaal van museum Historische 
Tuin Aalsmeer. Om 15.00 uur worden 
er prachtige bloemen en planten 
geveild. De opbrengst komt ten goede 
aan het onderhoud van de Historische 

Dorpswandelingen starten weer

Tuin. Met een entreekaartje (of muse-
umkaart of donateursbewijs) is de 
toegang tot de veiling gratis.

Aalsmeer – De politie heeft op 
donderdag 19 mei wederom een 
controle gehouden op het onrecht-
matig gebruik van de lijnbusbaan op 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
Er zijn elf bekeuringen uitgedeeld 
aan automobilisten die bewust of 
onbewust reden op de busbaan. Ook 
is een proces-verbaal opgemaakt 
wegens het rijden zonder rijbewijs.
Veel gehoord, aldus de politie: “De 
navigatie zei dat ik hier moest rijden. 
De verkeersborden had men over het 
hoofd gezien…”

Google maps
Niet iedereen vindt de boetes 
terecht. “Het gele bord met busbaan 
is ook wel een beetje te makkelijk 
gedacht. Ik vind de wegbeheerders 
echt wat te verwijten.” 

En: “Moet deze nieuwe verkeerssitu-
atie niet door de gemeente of de 
provincie doorgegeven worden aan 
Google maps en dat soort bedrijven? 
Volgens Google is deze busbaan 
namelijk nog steeds beschikbaar 
voor de auto.” Best een goede tip en 
snel uitvoerbaar!

Elf bekeuringen voor rijden op 
busbaan Burg. Kasteleinweg

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Een heerlijk weekend vol leuke lokale activiteiten achter de 
rug. Het begon al op vrijdagmiddag toen kleinzoon samen met zijn 
Engelse vriendinnetje binnenstapte, druipnat van het stukje bushalte 
naar ons huis. “Geen weer om leuk in een stad te lopen”, constateerde hij. 
“Zal ik jullie meenemen naar het Flower Art Museum?”, stelde ik voor. Een 
kwestie van het mes aan twee kanten, want ik had de prachtige expositie 
‘Wonderland’ van Lida Sharafatmand nog niet gezien en dit was het 
laatste weekend. We kregen een rondleiding van oud-burgemeester Joost 
himself en kleinzoon en zijn lie�e, die iets cultureels studeert, waren zeer 
onder de indruk. “Zal ik een leuke foto van jullie maken?”, vroeg ik. Goed 
plan, ze poseerden maar al te graag onder de bloemenboog van 
kunstenares Alisa Lis. Als afscheid schreven ze samen nog iets toepasse-
lijks in het gastenboek. Die foto’s zette ik op de familie app, waarop zijn 
ouders in Zweden zich helemaal een ongeluk schrokken. “Is hij stiekem 
getrouwd?” Welnee, gewoon een grapje van oma, die het nog steeds niet 
laten kan her en der onrust te stoken. Zaterdagochtend zat ik, tijdens de 
Duurzaam Doen Dag van stichting Nieuw Aalsmeer, in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis met foto’s en een PowerPoint presentatie om het 
Voedselbos Kudelstaart te promoten. Samen met Cor. Hij had de ‘drie 
zusters’ meegenomen die symbool staan voor de permacultuur: de mais, 
de erwt en de pompoen. De mais is de stevige basisstengel waar de erwt 
zich omheen kan slingeren, de pompoen bedekt de bodem en houdt die 
vochtig. Een uniek staaltje samenwerking. Het liep helaas niet storm in de 
Burgerzaal, maar we zaten er niet voor niks. De mensen die kwamen, 
waren oprecht geïnteresseerd in wat er aan ideeën geboden werd om je 
omgeving groen en duurzaam te maken of te houden. De kraam met 
diverse soorten groen om je dak te bedekken, trok de nodige belangstel-
ling. Er was informatie over zuiniger omgaan met water, hoe je een insec-
tenhotel maakt, wat �exwonen inhoudt en wat tegelwippen betekent. 
Kinderen mochten zaadbommetjes kleien om zomaar ergens op een kaal 
plekje te laten vallen en zo ongemerkt een bloemenpracht veroorzaken. 
Cor en ik gaven uitleg over de visie van het Voedselbos en lieten zien wat 
er tot nu toe gebeurd is. Allemaal om aandacht te vragen voor dat leuke 
project en misschien wat vrijwilligers te strikken, want een paar handen 
die af en toe mee komen helpen planten kunnen we nog steeds goed 
gebruiken. Kortom het was en leuke, leerzame dag. Zondag zaten manlief 
en ik al weer vroeg op de �ets richting Amstelveen. Kleinzoon speelde 
een kampioenswedstrijd en had tegen zijn moeder gezegd: heb je opa en 
oma wel uitgenodigd? Alsof hij dat zelf niet kon. We hebben heerlijk, in 
de zon, anderhalf uur op het RODA veld aan het hek gehangen. Samen 
met mijn dochter de week doorgenomen en de opvoeding van hun 
jonge hond besproken. Ondertussen hebben we natuurlijk ook licht fana-
tiek ‘zet ‘m op’ en ‘hiep hoi’ geroepen. En dat was niet voor niks. Ze 
hebben glansrijk gewonnen. Met 7-4! 

Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Lokale activiteiten

bloemdesign en de kunstwerken in 
het museum te bekijken. Uiteraard 
zijn er leuke prijzen te winnen en is 
de avond vooral een feest van 
herkenning en gezelligheid.

INGEZONDEN

Aalsmeer - Ruim een maand geleden zijn Gerard en 
Ans Verbeek een petitie gestart om bebouwing aan de 
Rietwijkeroordweg 4 tegen te houden ter bescherming 
van de natuur hier. “We hadden geen idee hoeveel 
mensen met ons oprecht geschrokken zijn van de 
bouwplannen en daardoor het verdwijnen van het 
mooie landelijk zicht vanaf de Takkade”, vertelt Ans. 
“Inmiddels gaan we richting de 800 handtekeningen en 
we ontmoeten nog steeds mensen die ook willen 
ondertekenen. Daarom hebben we de petitie weer 
opgezet en tekenen kan tot 1 juni.” Naast de petitie zijn 
er meerdere bezwaarschriften ingediend door inwo-
ners. Deze worden besproken en getoetst door de 
bezwaarcommissie. “De gemeenteraadsleden en 
wethouders zijn op de hoogte en begin juni gaan we in 
gesprek met de wethouder over de situatie en alle 
onrust en verontwaardiging die is ontstaan door de 
plannen”, vervolgt Ans. “Tot die tijd wordt het niet 
mooier op de plek Rietwijkeroordweg 4. De broedende 
vogels zijn weggegaan, teveel herrie en onrust door de 
damwand die momenteel geplaatst wordt. Wat doet de 
toenemende bouw- en verkeersdrukte en het geluid 
met de dieren, vogels en mensen”, zo vraagt het echt-
paar zich af. 

Blokkendozen
‘Verdozing’ van Nederland blijkt de landelijke trend. 
Gemeenten laten zich verleiden om blokkendozen toe 
te staan om extra inkomsten uit de OZB te innen en 
gebruiken toename van werkgelegenheid als een argu-

ment om groen licht te krijgen. Ans en Gerard: “Het zal 
toch niet? Alle partijen in Aalsmeer gaan voor groen 
boven economisch belang toch? En de werkgelegen-
heid in Aalsmeer? Heeft Aalsmeer een overschot aan 
arbeidskrachten? Allemaal vragen waarover de 
gemeenteraad en politieke partijen zich hopelijk nog 
zullen buigen. Wij blijven hopen op een juiste beslis-
sing, al dan niet in overleg met de investeerder”, besluit 
het echtpaar hun verhaal. De petitie tekenen kan via 
https://mrjactakkade.petities.nl. Voor meer informatie 
kan een mail gestuurd worden naar het echtpaar 
Verbeek via verbeekans@gmail.com

Petitie tegen bebouwing bij 
Jac. Takkade verlengd!

Aalsmeer - Zaterdag 21 mei om 08.00 
uur werden 10.780 postduiven van de 
afdeling Noord-Holland met een 
matige westen wind voor de vlucht 
vanuit Pont Sainte Maxence, afstand 
360 kilometer, gelost. Om 11.53.19 uur 
arriveerde bij Cees van Vliet de eerste 
van zijn 23 deelnemende duiven. Met 
een gemiddelde snelheid van 93 kilo-
meter per uur was deze duif de eerste 

in de Telegraaf competitie. In kring 4 
met 2181 duiven in concours werd 
deze duif zevende en in Afdeling 
Noord Holland deelname 10.780 
duiven klasseerde deze duif zich als 
twaalfde. Uitslag PV de Telegraaf met 
in concours 328 duiven met de hoogst 
geklasseerde duif per deelnemer: 1. 
Cees van Vliet, 2. A. van Belzen, 3. J. 
van Ackooy, 4. Van Leeuwen en van 

Snelste duif voor Cees van Vliet Grieken, 13. J.A. van Dijk, 14. W.C.J. 
Wij�e, 15. A. van der Wie, 21. P. van der 
Meijden, 23. Darek Jachowski, 29. 
Comb. Baas en Berg en 40. E. Wiersma. 
Uitslag Strijd en Vriendschap met 
deelname 261 duiven met de hoogst 
geklasseerde duif per liefhebber: 1. C. 
Buis Jr. (10e rayon 4), 4. H.C. Kooring, 6. 
J.P. Konst, 11. G.J. van Zelderen en 49. 
Jurjen Staats. Donderdag 26 mei 
inmanden voor Fontenay en vrijdag 
27 mei voor de vlucht Quievrain.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Joop de Vries zet zich sinds hij met pensioen is actief in voor 
Heart for Children, een project in Oeganda. Hij is van oorsprong een Zuid-
Hollander, zoon van een groentehandelaar in Valkenburg. Maar al jong 
heeft hij de keuze gemaakt om in Aalsmeer te gaan werken. “Samen met 
mijn oudere broer in het bedrijf werd niks. Hij vond mij te eigenwijs en ik 
hem te belerend. Een vriend van me werkte bij Zurel en werd ’s morgens om 
5 uur door een busje in Valkenburg opgehaald. Ik ga mee, zei ik. Het was 
een harde leerschool, want ik wist niks van bloemen. Maar drie jaar later was 
ik inkoper, want ik wist wel wat van handel. Ik heb tien jaar bij Zurel gewerkt 
en daarna ben ik met een compagnon Movrie begonnen. Na drie jaar ben ik 
alleen verder gegaan. Het bedrijf groeide en groeide en ik nam mij voor: op 
mijn vijftigste stop ik. Ik was al bezig met afbouwen toen het van hoger-
hand geregeld werd. Ik was vijftig en kreeg een hartstilstand; acht minuten 
lang, op de tennisbaan, een dag voor Kerstmis. Een stewardess die naast mij 
op de baan stond en twee keer per jaar bijscholing kreeg in reanimatie, 
heeft vrienden instructies gegeven wat er moest gebeuren. Dat heeft mijn 
leven gered. Ik heb het bedrijf verkocht. Op dat moment waren er 200 
mensen in dienst, tien jaar later ging het helaas failliet. De bloemenhandel 
is niet zo eenvoudig. Dat is niet op Nijenrode te leren.” 

Het is een wonder dat je zo goed herstelt bent.
“De eerste drie jaar ging het niet zo best met mijn gezondheid, maar toen ik 
weer wat opknapte ben ik op zoek gegaan naar iets om mij bezig te 
houden. We hadden twee kinderen van Foster Parents Plan en in die tijd 
kwamen er berichten van enorme salarissen voor de directeuren. Op een 
feestje maakte ik toevallig kennis met Cor Koelewijn; hij was getrouwd met 
Grace, een Oegandese vrouw en ze hadden samen drie kinderen. Grace was 
een dochter van een dominee die in het ontwikkelingswerk zat. Zij onder-
hield de contacten met de mensen en zocht weeskinderen op in dorpen. 
Cor was in die tijd terug in Nederland om een nieuw project te starten 
samen met een groep vrienden die ook teleurgesteld waren in Foster 
Parents Plan. Het gaf gelijk een goed gevoel. In 2008 werd het project 
groots opgezet en is er een stuk grond aangekocht van tien hectare voor de 
bouw van een school en onderkomen voor weeskinderen. Een jaar later, 
begin 2009, werd de o�ciële opening gehouden door het lokale stam-
hoofd, die de grond aan het project gegund had. Het was een uitgebreide 
ceremonie, met de hele stam, die van groot belang was om het project kans 
van slagen te geven. Ze zijn begonnen met 24 weeskinderen die intern 
kwamen en voor het eerst onderwijs kregen in een simpel multifunctioneel 
gebouwtje. Zodra die kinderen naar een volgende klas gingen, startte er 
weer een nieuwe groep van 24 kinderen. Dat ging ieder jaar zo door en 
ondertussen werd er gebouwd. Op het ogenblik zijn er 350 leerlingen.” 

Hoe is het gegaan tijdens covid?
“Dat was een moeilijk tijd, kinderen konden niet naar school en in die twee 
jaar zijn er twintig kinderen uitgevallen; ze zijn simpelweg verdwenen of 
uitgehuwelijkt. In die periode is er wel intensief doorgebouwd en hebben 
de docenten bijscholing gekregen. Er wordt goed onderwijs gegeven en 
dat wordt jaarlijks gecontroleerd op kwaliteit door de staat. De school staat 
erg goed aangeschreven. Weeskinderen worden van heinde en ver uit 
dorpjes gehaald, maar we zijn nu zelfs zover dat we ook betalende leer-
lingen aan kunnen nemen. Dat komt de school alleen maar ten goede. Er 
wordt nu ook een gebouw neergezet om kinderen na die zeven jaar basis-
school ook een vervolg opleiding te geven. Vanuit Nederland gaat er een 
vakdocent heen om ze een vak te leren.”

Wat is jouw functie bij dit project?
“Wij organiseren bene�etfeesten om geld in te zamelen. Door mijn 
connectie in de bloemenwereld heb ik bedrijven kunnen bewegen dit 
project �nancieel te ondersteunen. We hebben jaarlijks veel geld nodig voor 
lesmateriaal en bouwkosten en dergelijke en dat lukt wonderwel iedere 
keer weer. Het breidt zich nog steeds uit, mede door betrokkenheid van alle 
kanten. Ook is er ondersteuning van O.S.A. Het project is gebaseerd op 
christelijke grondslag en vanuit de Oosterkerk gaat er jaarlijks een groep 
mensen heen om mee te helpen. Door covid kon ik er vorig jaar niet naar 
toe, maar binnenkort ben ik van plan het project weer te gaan bezoeken.” 
Meer weten? Kijk op www.heart4children.org

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten? 
“Koos Koelewijn, hij is al jaren actief bij de Voedselbank.” 

Joop de Vries zet zich in voor 
weeskinderen in OegandaAalsmeer - Al lange tijd wordt er 

hard gewerkt aan de voorberei-
dingen voor de leukste huttenbouw-
week in de buurt, namelijk de 
Kindervakantieweek die plaatsvindt 
25 tot en met 29 juli bij FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. De Kinderva-
kantieweek is een week vol met 
hutten bouwen en verschillende 
sport en spel activiteiten. Al deze 
activiteiten zullen geïnspireerd zijn 
door een thema, die de organisatie 
natuurlijk nog niet gaan verklappen. 
Maar een hint, het thema smelt voor 

de zon… Ook krijgen de kinderen de 
kans om hun creatieve kant te laten 
zien, zo worden de hutten altijd mooi 
versierd en zal er een creatieve 
opdracht zijn. De organisatie hoopt 
op een zonnige en gezellige week 
vol met prachtige hutten! Meer 
weten over de Kindervakantieweek 
of wilt u uw kind opgeven? Ga dan 
snel naar www.debinding.nl/
kampen/kindervakantieweek. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. De Kinder-
vakantieweek is voor jongens en 
meisjes van 6 tot 12 jaar.

Kindervakantieweek eind juli: 
Inschrijvingen van start!

Aalsmeer - Eindelijk is het zover, de 
10e editie van Plaspop kan o�cieel 
worden aangekondigd. Na een hecti-
sche periode, waar corona natuurlijk 
ook een groot aandeel in had, 
kunnen de Dippers eindelijk hun 
tweede lustrum van dit evenement 
aankondigen. Nog niet alle puntjes 
staan op de DIP, maar er zijn, en dat 
moet natuurlijk ook, al verregaande 
afspraken gemaakt met artiesten, 
eilandbezitters, eigenaren van grote 
platte dekschuiten, aggregaat- en 
Dixiverhuurders en natuurlijk met de 
medewerkers die ervoor zorgen dat 
de artiesten naar en van hun locatie 
kunnen komen. Op vijf verschillende 
locaties in het eilandengebied van de 

Westeinder zullen vijf uiteenlopende 
muzikale acts zich presenteren aan 
het varend publiek. Zij doen dit in 
drie optredens van 30 minuten. Na 
deze 30 minuten kan het publiek zich 
gedurende het volgende half uur 
verplaatsen naar een volgende 
locatie of desgewenst blijven liggen 
bij een act die hen zeer goed bevallen 
is. De Dippers hebben de burge-
meester beloofd dat de schippers 
zich aan de geldende vaarregele-
menten zullen houden en ook dat het 
overige publiek zich zo zal gedragen 
dat omwonenden zich niet hoeven te 
storen aan geluidsoverlast na a�oop, 
dus: laat uw eigen installatie thuis! De 
(vermoedelijke) artiesten en locaties 

Tiende editie Plaspop op 2 juli

Aanmelden nog mogelijk voor Junior Pramenrace
Aalsmeer - Na twee jaar gaat de 
Junior Pramenrace eindelijk weer 
door en wel op zaterdag 18 juni. Er 
zijn op dit moment al meer dan tien 
pramen aangemeld, maar het is nog 
steeds mogelijk om aan te melden 
via juniorpramenrace.nl. Het thema 
voor dit jaar is ‘junioren in de ruimte’. 
Helaas komt dit jaar de sportmiddag 
op 11 juni te vervallen, maar de orga-
nisatie komt met een leuke vervan-
ging. Deze activiteit zal plaats vinden 
op het Stokkeland, waar een week 
later ook de startlocatie van de 
Junior Pramenrace is.

voor 2022 zijn: Kathelijne van 
Otterloo Popjazz 4-tet bij Poeltje van 
Meijer, CloZup bij het Torregat, 
Amstel Gospel Choir bij Schuilhaven 
de Grote Brug, Cover Crew bij Vissers-
vreugd, Outlaw Queen bij Schuil-
haven de Kodde en de slotact is de 
Remband. Plaspop 2022 vindt plaats 
op zaterdag 2 juli.De Dippers hopen 
op een gezellige, sfeervolle en prach-
tige zwoele avond. Vergeet niet alvast 
uw blus-, toilet- en vuilnisemmer op 
te zoeken. En ook de picknickmand 
zal onontbeerlijk zijn op deze avond. 
Mensen die hun medewerking willen 
verlenen, bijvoorbeeld als schipper 
van de artiesten, kunnen zich 
aanmelden via www.plaspop.nl of 
stuur een mail naar: 
pj.prochazka@caiway.nl

Aalsmeer - Al meer dan honderd 
(kleine) vrachtwagens en bestel-
bussen hebben zich sinds de komst 
van het viaduct over de Hornweg 
klem gereden. Door de gemeente 
zijn al diverse maatregelen getro�en, 
waaronder extra pictogram borden 

in de bermen, en onlangs is de 
nieuwste melding door de gemeente 
geplaatst. Hoogtebegrenzers op zo’n 
vijftig meter aan beide kanten van 
het viaduct, zodat onoplettende 
chau�eurs de tijd krijgen om af te 
remmen. Niet alle omwonenden zijn 

Hoogtebegrenzers om tijdig af 
te remmen bij viaduct Hornweg

blij met deze nieuwe waarschuwing. 
Liever hadden ze gehad dat de 
gemeente gehoor gegeven had aan 
hun voorstel. 

Elektrisch oog
“Zo jammer dat er niet naar de 
bewoners is geluisterd en dat er voor 
het aangezicht veel vriendelijkere 
oplossing is gekozen. Dit zou 
misschien wat meer gekost hebben, 
maar als de aangedragen oplossing 
meteen geplaatst zou zijn, had dat 
de gemeente veel geld bespaard”, 
aldus Mar Eveleens. “Het idee van de 
bewoners was om een elektrisch 
(hoogte) oog te plaatsen, met 
daaraan gekoppeld en bord met 
levensgroot STOP dat gaat knipperen 
als er een te hoog voertuig door het 
oog heen rijdt. Dit is in Engeland een 
veel voorkomend systeem en dat 
werkt uitstekend. Het systeem is 
misschien duurder, maar als je kijkt 
wat alle maatregelen al gekost 
hebben. En daarbij komt nu ook dat 
het viaduct niet meer gerepareerd 
wordt. Het ziet er niet uit”, besluit de 
Hornweg-bewoonster haar mail. 
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Aalsmeer - Op kinderboerderij 
Boerenvreugd zijn afgelopen vrijdag 
20 mei de schapen geschoren. 
Schaapscheerder Eelco kwam naar 
de boerderij om de vrijwilligers te 
helpen met het uitdoen van de 
winterjassen. Naast het scheren werd 
er ook een demonstratie wol spinnen 
gegeven en mochten kinderen 

schaapjes knutselen. In eerste 
instantie leek het scheren buiten 
plaats te kunnen vinden, maar de 
regen ‘s middags gooide roet in het 
eten. De activiteit moest naar binnen 
verplaatst worden. Toch wordt terug-
gekeken op het leuke en goed 
bezochte activiteit met na a�oop 
tevreden schapen!

Schapen scheren Boerenvreugd

Gratis bus naar EO 
Jongerendag
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juni vindt 
de EO-Jongerendag in Rotterdam 
Ahoy plaats. De dag om samen met 
je vrienden een onvergetelijke dag 
vol muziek, show en inspirerende 
verhalen mee te maken. Neem vooral 
je vrienden mee of maak nieuwe 
vrienden, want er komen duizenden 
andere jongeren. Vanuit Geloof, 
Hoop en Jeugd in Aalsmeer en 
Kudelstaart is een bus geregeld die 
de feestgangers gratis naar de EO 
Jongerendag brengt, zodoende hoef 
je alleen je kaartje voor deze dag te 
kopen. Opgeven voor de bus kan via 
de link: https://forms.gle/NWVn-
HF7oy8U42UWb7. De jeugdleiders 
van Geloof, Hoop en Jeugd Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben er superveel 
zin in. Jullie ook?

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer – Geel is nooit mijn favo-
riete kleur geweest; in mijn bloem-
boeketten gebruikte ik het zelden. 
Nu ik ouder en in rustiger vaar-
water gekomen ben, begrijp ik de 
kracht en vrolijkheid van deze 
kleur. In de natuur zijn, deze 
meimaand, de gele felle tinten 
opvallend veel aanwezig.

Koolzaad
Op een donderdag maak ik ‘s 
morgens een wandeling langs de 
Poel waarbij ik gelijk inspiratie op 
doe voor een nieuwe column. De 
bermen staan vol met koolzaad. Van deze kleurexplosie en een blauwe 
lucht erboven, word ik blij en vrolijk. Op een bankje aan De Poel, tussen 
het koolzaad, kijk ik met bewondering naar de bebloemde berm waar 
niet alleen koolzaad maar nog veel meer vrolijkheid te zien is. Tussen het 
knalgeel staan wuivende margrieten, dovenetel, �uitenkruid, hondsdraf, 
boterbloemen en heel veel pinksterbloemen. Tientallen grassoorten 
maken het sfeervolle boeket compleet. Mijn blik glijdt over het water van 
de Grote Poel en ik word nieuwsgierig naar de razendsnelle ontwikkeling 
van alles wat groeit en bloeit aan de overkant, waar de eilanden liggen. Ik 
wandel naar huis, start de boot en vaar rustig richting Kleine Poel.

Dotterbloemen
Bij het ‘Zwet’ meer ik even aan. De rietzudden, waar inmiddels de jonge 
loten alweer een halve meter hoog zijn, staan vol met rose pinkster-
bloemen, net opkomende zuring, koekoeksbloemen en heel veel 
kruidachtigen. Op de palen en drijvende balken, waarmee het zud wordt 
beschermd, groeien de gele bloemetjes van het klein hoefblad: klein 
hoefblad is een naaktbloeier, het blad komt pas na de bloei. Verrassend 
hoe deze mini-bloemetjes in staat zijn, aan de randen van de zudde, alle 
aandacht op te eisen. De dominantste planten op het zud zijn de dotter-
bloemen. Het harde felle geel met de leerachtige, maar toch heel tere, 
bladeren zijn een stevige basis voor dit bloemenfestijn. Uren zou ik 
kunnen wegdromen op deze plek. Er gebeurt zoveel op, in, boven en 
onder deze drijvende wereld…. 

Gele lis
Op de terugweg naar huis zie ik, terwijl ik de fortgracht invaar om aan te 
meren, voorzichtig de eerste gele lissen zich openen boven het mooi 
puntig blad van deze waterplanten. Er staan veel gele lissen aan de 
oevers van de sluiskom en tegenover onze ark langs de kant van de fort-
gracht. Ieder jaar worden de pollen groter, zeker nu de gemeente niet zo 
rigoureus te werk gaat met alles vernietigende maaimachines. Hopelijk 
laat de gemeentelijke groenvoorziening de sluiskom dit jaar met rust, 
zodat er nog meer variatie aan �ora om het fort kan groeien en bloeien.
Na dit avontuur ben ik er zeker van: Ik hou van geel…. 
Kleurige reacties? 
bob.plaswijck@planet.nl

Geel om van te houden

Aalsmeer – Iedereen verdient een 
club! Een plek waar je elkaar 
ontmoet, elkaar sterker maakt en 
helemaal jezelf kunt zijn. Daarom 
ondersteunt de coöperatieve Rabo-
bank al jaren verenigingen door heel 
Nederland. Vanaf maandag 16 mei 
kunnen clubs door heel Nederland 
zich weer inschrijven om mee te 
doen aan de stemcampagne. Dit kan 
tot en met 14 juni. Daarna krijgen 
Rabobank leden de kans om te 
stemmen op hun favoriete club. 
Vorig jaar deden ruim 600 vereni-
gingen in deze regio mee.

Gezond verenigingsleven
Rabobank in jouw buurt wil een 
bijdrage leveren aan een duurzame 
en leefbare metropoolregio 
Amsterdam. Een gezond verenigings-
leven is hier een belangrijk onderdeel 
van. Daarom ondersteunt Rabobank 
clubs met kennis, netwerk en geld. 
Dit doen ze in samenwerking met 
het NOC*NSF, LKCA en verschillende 
bonden. De bank investeert een deel 
van het coöperatief dividend, een 
fonds om de regio te versterken, in 

de maatschappelijke doelen van 
verenigingen. Bijvoorbeeld het 
verduurzamen van het clubhuis, 
investeren in vervoer om kinderen te 
kunnen halen en brengen of het 
werven van extra vrijwilligers. Zo 
helpen ze samen om het vereni-
gingsleven van Nederland gezond en 
toegankelijk te houden. 

Aanmelden
Verenigingen kunnen zich vanaf nu 
tot en met 14 juni aanmelden via 
rabo-clubsupport.nl. Vanaf 5 
september kunnen Rabobank leden 
stemmen op hun favoriete club in de 
metropoolregio Amsterdam.

Schrijf je club nu in voor de 
Rabo ClubSupport

Aalsmeer - De �lm van de maand juni 
is de �lm die is gemaakt van de laatste 
bloemenvaktentoonstelling (Internati-
onal Flower Trade Show) die in 1999 in 
Aalsmeer is gehouden in het gebouw 
van de VBA aan de Legmeerdijk. In de 
�lm worden de planning en organi-
satie van dit evenement gevolgd, 
evenals de opbouw en de keuring die 
voor de opening plaatsvinden. Uiter-

aard uitgebreide beelden van de beurs 
zelf en korte interviews met deelne-
mers en bezoekers van de beurs. 
Tenslotte is de sluiting en de afbraak 
van de laatste bloemenvak-tentoon-
stelling beurs in de VBA te zien. In de 
�lm komen veel bekenden uit de Aals-
meerse bloemenwereld langs. De �lm 
is gemaakt door Hano� en is 
geschonken aan de Stichting Oud 

Bloemenvaktentoonstelling in 
i to i e film ud Aal mee  

Door Janna van Zon

Kudelstaart - Wat gebeuren er toch 
leuke en gezellige dingen in Kudel-
staart en wat kent de gemeente toch 
een groot aantal mensen die gewel-
dige ludieke projecten bedenken waar-
door het wonen in het ‘bloemendorp’ 
er almaar prettiger op wordt. Neem nu 
bijvoorbeeld Nanda Bosman - zelf een 
fanatiek haakster - zij bedacht het 
succesvolle haak - en breicafé.

Met haken en ogen
“In Lekkerkerk - het dorp waar mijn 
moeder woont - is ook een haak-brei 
café. Ga een keer mee, vroeg mijn 
moeder en ik ervoer dat het bij elkaar 
zijn om samen te haken of te breien zo 
verbindend was, dat ik dacht: maar dit 
is ook leuk voor Kudelstaart”, begint 
Nanda haar verhaal. “Ik ben naar 
Beatle, eigenaar van café Op de Hoek, 
gestapt en die vond het prima. In 
februari 2020 zijn wij gestart. Wat ik 
verwachtte en ook hoopte; de belang-
stelling was groot. Helaas hadden wij 
nu niet bepaald een droomstart, want 
corona brak uit en de boel ging op 
slot. Toen het echter weer mocht en 

kon, was iedereen dolgelukkig. Er 
kwam echter een tweede lockdown. 
Je mag wel zeggen dat het begin van 
het haak- en breicafé nogal wat haken 
en ogen heeft gekend”, lacht Nanda. 
“Maar sinds maart zijn wij weer vrolijk 
verder gegaan en nu komen wij iedere 
eerste donderdag van de maand bij 
elkaar in café Op de Hoek van 10.00 
tot 12.00 uur. De eerstvolgende 
ochtend is 2 juni. Mensen kijken er 
echt naar uit. Verzetten er andere 
afspraken voor om deze ochtenden 
niet te hoeven missen.”

Van pannenlap tot tas
“Iedereen neemt zijn eigen project 
mee. Onderling worden er wel ideeën 
en patronen of oplossingen uitgewis-
seld, maar het gaat niet om brei- of 
haakles. Wie van breien of haken 
houdt kan gewoon aanschuiven. Er 
wordt van alles gemaakt; van eenvou-
dige tot hele ingewikkelde projecten, 
onder andere pannenlappen, kussens, 
dekens, sokken, truien met de mooiste 
patronen en ook prachtige tassen. 
Haken en breien is allang af van het 
imago ‘oubollig’. Het wordt steeds 
meer gezien als een heerlijke ontspan-

Eerste donderdag van de maand 
haak- en breicafé Kudelstaart

Aalsmeer gekregen door Wim van Vliet 
van de KMTP. Dick P. van der Zwaard 
heeft de �lm, die 29 minuten duurt, 
bewerkt voor Oud Aalsmeer.
Stichting Oud Aalsmeer vertoont 
iedere maand een historisch �lm op de 
website www.stichtingoudaalsmeer.nl 
en is te bekijken via de knop ‘Film van 
de Maand’. De �lms zijn afkomstig uit 
verschillende verzamelingen. Aan het 
bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV met interview
De �lm wordt ook tweemaal op TV 
Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 
juni is de eerste vertoning vanaf 
11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 
juni, is de �lm nogmaals te zien vanaf 
13.00 uur. De uitzendingen worden 
vooraf gegaan door een inleidend 
interview met een medewerker van 
Oud Aalsmeer op zaterdag 4 juni. Het 
interview door presentator Jan van 
Veen is te beluisteren op zowel Radio 
als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 
13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abon-
nees van Caiway te vinden op kanaal 
12 en bij gebruikers van KPN/
XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer 
informatie: www.radioaalsmeer.nl

ning en je maakt ook nog iets leuks”, 
vervolgt Nanda. Ze is zelf heel vaardig 
in het haken van knu�eldiertjes 
(amigurumi). “Natuurlijk speelt de 
gezelligheidsfactor een grote rol, het 
gaat ook om elkaar te ontmoeten. 
Eigenlijk is het praten en breien tege-
lijk, hoewel dat soms met een patroon 
waar veel telwerk aan te pas komt niet 
altijd even makkelijk is.” En weer wordt 
er hartelijk gelachen. Voor meer infor-
matie kan een mail gestuurd worden 
naar: haakenbreicafe@gmail.com 

Geluksroute
Van breien en haken word je gelukkig. 
Daarom doet het brei-en haakcafé ook 
mee aan de Geluksroute. Zaterdag 28 
mei van 14.00 tot 16.00 uur kan 
iedereen - voor één keer- in de 
KunstKas aan de Aalsmeerderweg 325 
meedoen. Kijk voor meer informatie 
over de Geluksroute op http://geluks-
route.nu/editie/aalsmeer/wall-fame







ENERGIESLURPERSJE HUIS KOELEN ZONDER 
EEN AIRCO AAN TE ZETTEN

Het is algemeen bekend dat airco’s 
grote energieslurpers zijn. Maar de 
hele zomer in een bloedheet huis 
doorbrengen is ook geen pretje. 
Met behulp van de onderstaande 
tips kun je de woning koelen zonder 
een airco te gebruiken.

Probeer op de eerste plaats om 
de warmte buiten te houden. Di-
rect invallend zonlicht in je woning 
zorgt ervoor dat de lucht in huis 
verwarmd wordt. In de ochtend is 
het nog lekker koel in huis en dat 

wil je de rest van de dag graag zou 
houden. Sluit dus ’s morgens alvast 
alle gordijnen. Laat zonneschermen 
zakken en doe rolluiken omlaag. 
Dat is weliswaar niet zo gezellig, 
maar het scheelt een stuk in warm-
te. Heeft de woning een plat dak? 
Overweeg dan er plantjes op te la-
ten groeien, zoals sedum. Hierdoor 
zal je dak minder snel opwarmen en 
blijft de woning koeler. Probeer ver-
der om het gebruik van elektrische 
apparaten in huis tot een minimum 
te beperken. Wasmachines, was-

drogers en ook ovens geven veel 
warmte af aan de lucht in huis. Het-
zelfde geldt voor het koken van de 
avondmaaltijd. Overweeg om bui-
ten te gaan koken, zodat de warmte 
direct weg kan.

Afkoelen
Is het zo warm geworden in huis 
dat je het openen van een raam 
echt niet langer kunt uitstellen? 
Hang dan een nat laken voor het 
raam. Het gevolg zal zijn dat de 
warme lucht van buiten eerst door 
het natte laken moet en daardoor 
afkoelt. Wil je in de avond, wanneer 
het weer koel is buiten, die koelte 
snel in huis halen? Dan kun je daar-

voor een ventilator inzetten. Die zijn 
qua energieverbruik veel zuiniger 
dan airco’s. Zet een ventilator in de 
deuropening van ruimte die je wilt 
koelen en laat het apparaat de lucht 
de ruimte uit blazen. Zet tegelijk het 
raam open. Hierdoor creëer je een 
luchtstroom van koele buitenlucht 
naar binnen en warme lucht de ka-
mer uit. Om dit proces nog extra te 
versnellen kun je wat fl essen water 
in de vriezer leggen. Vul de fl essen 
niet helemaal, anders zal de fl es het 
begeven onder druk van het uitzet-
tende water. Als je deze fl essen met 
bevroren water vervolgens voor de 
ventilator plaatst, zal de lucht extra 
gekoeld worden.
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Heb je een koelkast in je keuken staan 
die tien jaar oud is? Of wellicht zelfs 
nog ouder? Dan is het aan te bevelen 
om het apparaat te vervangen door 
een nieuw exemplaar. De koelkasten 
van nu zijn een stuk zuiniger dan de 
apparaten die je tien tot twintig jaar 
geleden kocht. Daardoor is het zelfs 
interessant om je koelkast te vervan-
gen wanneer die het nog gewoon 
doet. Dat klinkt niet als een milieu-
vriendelijke actie, maar dat is het wel.

De laatste jaren zijn de milieueisen 
met betrekking tot de productie 
van elektrische apparatuur steeds 
strenger geworden. Het gevolg hier-
van is dat de koelkasten van nu een 
stuk zuiniger in het gebruik zijn. Een 
koelkast is op het gebied van elek-
triciteit een echte grootverbruiker 
in huis, omdat het apparaat dag en 
nacht aan staat. Dat legt een veel 
hogere druk op de energierekening 
dan bijvoorbeeld een magnetron of 
wasmachine, die slechts korte tijd in 
werking is. Juist daarom valt er met 
het vervangen van je oude koelkast 
veel winst te behalen.

Verbruik en kosten
Een koel-vriescombinatie die je nu 
aanschaft, verbruikt op jaarbasis 
gemiddeld zo’n 160 kWh aan elek-
triciteit. Bij een exemplaar van tien 
jaar oud ligt het verbruik gemiddeld 
rond 330 kWh en bij een apparaat 
van twintig jaar oud op gemiddeld 
420 kWh. Dit houdt in dat je met 
een oude koelkast dus ongeveer het 
dubbele aan elektriciteit gebruikt. Tel 
daar nog eens bij op dat de kosten 
voor elektriciteit behoorlijk gestegen 
zijn. Dan besef je dat er daadwerke-
lijk iets te besparen valt. Uitgaande 
van een tarief van 22 cent per kWh 
(dit is een schatting waar het Cen-
traal Planbureau van uitgaat voor het 
jaar 2030) zal de besparing op jaar-
basis zo’n 40 euro zijn bij het vervan-
gen van een tien jaar oude koelkast. 
Is de koelkast twintig jaar oud, dan 
bespaar je ongeveer 60 euro.

Tips
De hoeveelheid energie die een 
koelkast verbruikt, heb je ten dele 
ook zelf in de hand. Als gebruiker 
bepaal je namelijk mede hoe inten-

sief de koelkast zijn werk moet doen. 
Elke keer dat je de koelkast opent, 
stroomt er warme lucht naar binnen. 
De koelkast moet dan harder werken 
om de temperatuur op het gewenste 
niveau te houden. Denk dus goed 
na wat je uit de koelkast wilt pakken 
en probeer te voorkomen dat je de 
deur meerdere keren kort na elkaar 
moet openen. Pak dus meteen alles 
wat je nodig hebt uit de koelkast en 
zet dingen ook tegelijk weer terug. 
Heb je voor twee dagen gekookt 
en wil je het restant in de koelkast 
bewaren tot de volgende dag? Laat 
het dan eerst op het aanrecht afkoe-
len. Door warm eten in de koelkast 
te plaatsen, verbruik je onnodig veel 
elektriciteit.

Tweede koelkast
Veel mensen hebben een tweede 
koelkast, bijvoorbeeld in de schuur 
of op een andere verdieping in 
huis. Vraag jezelf af of dit echt 
noodzakelijk is. Vaak is zo’n twee-
de koelkast al een wat ouder type, 
waardoor je dus onnodig veel 
elektriciteit verbruikt. Je kunt be-
ter één grote koelkast kopen dan 
twee kleinere exemplaren. En vaak 
doet die tweede koelkast alleen 
dienst in speciale situaties, zoals 
feestjes waarvoor je extra voorra-
den wilt inslaan. Laat die koelkast 
dan ook alleen zijn werk doen in 
de periode voor het feest en trek 
voor de rest van de tijd de stekker 
eruit!

ENERGIE BESPAREN?VERVANG JE OUDE 
KOELKAST!

Oosteinderweg 279 Aalsmeer 
Tel. 0297-326454
hartelust@electroworld.nl

WWW.HARTELUST.NL
HARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

Huiseigenaren: advies en groepsaankopen
Het Regionaal Energieloket ondersteunt namens gemeente Aalsmeer huiseigenaren 
met ad-vies en groepsaankopen voor duurzame maatregelen. Kijk voor informatie over 
energiebespa-rende maatregelen op www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer. 

Huurders: Cadeaubon en tips
Ook kleinere energiebesparende maatregelen kunnen helpen voor een lagere 
energierekening, bijvoorbeeld waterbesparende douchekop of radiatorfolie. Bekijk de 
tips op: regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/huurwoningen. Vraag de cadeaubon van €80,- 
(alleen voor huurders) aan op www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer 

Servicepunt Energieadvies Aalsmeer voor grotere gebouwen
VvE’s, maatschappelijke organisaties, kleine particuliere verhuurders en eigenaren 
van grote daken kunnen via het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer advies en 
procesbegeleiding aan-vragen om hun gebouwen te verduurzamen. Meer informatie: 
www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies of serviceputnenergieadvies@aalsmeer.nl 

Voor alle huishoudens met een cv-ketel
In deze tijd is energie besparen geld waard! Zo kan bijna iedereen met een cv-ketel 
eenvoudig de temperatuur verlagen naar 60 graden. Doe mee! https://zetmop60.nl 

Energie besparen in uw 
woning of gebouw?
De gemeente Aalsmeer helpt u!



De laatste tijd schieten de projecten 
met deelauto’s als paddenstoelen 
uit de grond. Overal zijn wel deel-
auto’s te vinden die je met andere 
wijkbewoners deelt of die je kunt 
gebruiken als verlengstuk van het 
openbaar vervoer. Het aantal ge-
bruikers van deze deelauto’s stijgt 
weliswaar, maar de cijfers blijven 
nog ver achter bij de verwachtingen 
die men er zo’n zeven jaar geleden 
bij had.

In 2015 stond de deelauto in ons 
land nog in de kinderschoenen. 
Men ging er toen van uit dat één 
op de vijf automobilisten interesse 
zou hebben in zo’n deelauto. Dat 
zou het aantal auto’s op de weg 
aanzienlijk verminderen, zo was 
de veronderstelling. De feiten ble-
ken anders, want in de zes jaar die 
volgden kwamen er in Nederland 
meer dan 900.000 auto’s bij. Ook 
de cijfers met betrekking tot het 
daadwerkelijke gebruik van deel-
auto’s waren niet echt hoopgevend. 
Het blijkt dat mensen de deelauto 
vooral gebruiken om het openbaar 
vervoer te vermijden en de bedoe-

ling was juist dat het een alternatief 
zou worden voor de eigen auto.

Subsidie
Veel projecten met deelauto’s ko-
men tot stand met behulp van subsi-
dies. Als die subsidieregeling stopt, 
zal zo’n project op eigen kracht 
moeten doordraaien. Dat dit vaak 
lastig is, toont een project in de pro-
vincie Zeeland aan. Daar is besloten 
om nog eenmaal een subsidie te ver-
strekken, intussen zoekt de organi-
satie naar een commerciële partij die 
de dienst wil overnemen. De dalende 
vraag naar mobiliteit tijdens de co-
ronacrisis heeft het project ook geen 
goed gedaan. Volgens de initiatief-
nemers is het echter niet mislukt, 
want de oorspronkelijke doelstelling 
is behaald, er rijden daadwerkelijk 
deelauto’s rond.

OV-chipkaart
Een andere vorm is het concept 
van Greenwheels, een systeem 
van deelauto’s in de buurt van NS-
stations. Een abonnement kun je 
aanvragen met je OV-chipkaart. 
Vervolgens kun je de deelauto bij-
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  DACIA-NIEUWENDIJK.NL

NÚ NAAR NIEUWENDIJK 
Stop met tanken van die dure benzine en stap over op elektrisch rijden. Beter voor het milieu en extra aantrekkelijk dankzij € 3.350 overheidssubsidie. 
Je hebt nog 7 dagen om te profiteren. De betaalbare en rijk uitgeruste Dacia Spring Comfort staat voor je klaar!

GEEN BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT BIJ GEBRUIK, MET UITZONDERING VAN SLIJTENDE ONDERDELEN. 1 Private Lease o.b.v. 60 maanden en 6.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, all-riskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend 
vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Verrekende subsidie gedurende 48 maanden, laatste jaar is maandbedrag € 69 hoger. 2 Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige subsidieaanvraag, meer informatie op rvo.nl/sepp. 3 Actieradius conform wltp, afhankelijk 
van diverse factoren zoals plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en belading. © 05-22

DACIA SPRING COMFORT

PRIVATE LEASE VANAF 

€ 230 /mnd(1)

• Inclusief € 3.350 overheidssubsidie (2)

• Tot 230 kilometer actieradius (3)

• 30x op voorraad, op=op

NOG MAAR ÉÉN 
WEEK SUBSIDIE OP 
DE ELEKTRISCHE 
DACIA SPRING!
SPRING ER SNEL IN

Aalsmeer
Amsterdam West

Amsterdam Zuidoost
Hillegom

Zaandam Amstelveen
Uithoorn

Verkoop, onderhoud & reparatie: Onderhoud & reparatie:

DEELAUTO’SLEVEREN ZE ECHT EEN BIJDRAGE 
AAN EEN BETER MILIEU?

voorbeeld gebruiken om vanaf het 
treinstation naar je eindbestem-
ming te rijden. Inmiddels zijn er ge-
heel elektrische deelauto’s binnen 
dit netwerk. Er rijden bijna 2.300 
Greenwheels-auto’s rond in Neder-
land. Het bedrijf claimt dat door het 
gebruik van deze auto’s de uitstoot 
van koolstofdioxide met 24.500 
ton is gereduceerd, net zo veel als 
1,2 miljoen bomen zouden kunnen 
omzetten. Een onderzoeksbureau 
becijferde dat in 2021 ruim 2.500 
particuliere auto’s uit het straat-
beeld verdwenen door het gebruik 
van Greenwheels-auto’s.

Omdenken
Het gebruiken van een deelauto 
vereist omdenken. We moeten be-
reid zijn om de ingesleten leefpatro-

nen radicaal te wijzigen. Precies dat 
is wat volgens klimaatactivisten no-
dig is om de planeet nog te kunnen 
redden. Volgens het Kennisinsti-
tuut voor Mobiliteit zal het huidige 
overheidsbeleid er vermoedelijk 
niet voor gaan zorgen dat we de 
deelauto massaal gaan omarmen. 
Het lijkt erop dat met name jonge, 
hoogopgeleide stedelingen bereid 
zijn om deze vorm van autorijden in 
hun leefwijze op te nemen. Mogelijk 
heeft dit er ook mee te maken dat 
parkeren in de binnensteden steeds 
duurder wordt en er in een stad ook 
meestal goede alternatieve vervoer-
smogelijkheden zijn. Gehoopt wordt 
dat een toenemend deelgebruik 
van auto’s tevens zal leiden tot een 
afname van de behoefte aan par-
keerruimte.
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Het lijkt een logische oplossing 
te zijn voor het wereldwijde ener-
gieprobleem: zonnepanelen in de 
woestijn. In een gebied als de Sahara 
groeit nagenoeg niets en wonen 
ook nauwelijks mensen. Zonlicht is 
er echter in ruime mate. Als je een 
groot gebied helemaal vol zon-
nepanelen zou zetten, kun je de 
opgewekte elektriciteit distribueren 
naar andere delen van de wereld en 
daarmee de in de gehele energiebe-
hoefte van de mens voorzien. Maar 
zoals voor vrijwel alles geldt, ligt de 
werkelijkheid iets gecompliceerder.

Hoge investeringskosten
Op de eerste plaats zijn met derge-
lijke projecten enorme kosten ge-
moeid. Weliswaar verdienen we die 
terug als de elektriciteit beschikbaar 
komt, maar voordat het zo ver is, 
moeten er heel wat hobbels geslecht 
worden. Op de eerste plaats zullen 
er miljarden moeten worden geïn-
vesteerd in het leggen van speciale 
elektriciteitskabels. We praten over 
een kabelnetwerk van duizenden 
kilometers en hiervoor heb je zoge-
noemde HVDC-kabels voor nodig. 

Het produceren en leggen van die 
kabels levert een enorme kostenpost 
op. Wie gaat deze rekening betalen? 
Bovendien zullen de betre�ende lan-
den in Afrika op de eerste plaats zelf 
willen kunnen profiteren van de op-
gewekte elektriciteit. Dit impliceert 
dat de export van zonnestroom 
concurrentie krijgt van het lokale 
gebruik. Wat gaat dat doen met de 
exporttarieven?

E�ecten voor de natuur
Een heel andere vraag is wat het 
e�ect van zo veel zonnepanelen in 
Afrika zal zijn op de natuur, zowel 
ter plaatse als wereldwijd. In eerste 
instantie zou je misschien zeggen 
dat het niet veel uitmaakt, omdat 
het gebied nu toch nergens voor 
kan worden gebruikt. Maar dan ga 
je voorbij aan de e�ecten voor de 
temperatuur. Alles op aarde hangt 
immers met elkaar samen en door 
de omstandigheden te wijzigen, kan 
een ketenreactie ontstaan. Sahara-
zand is licht van kleur en weerkaats 
zonlicht. Experts menen dat de tem-
peratuur op aarde verder zal stijgen 
als in een groot gebied het gele 

zand zal worden bedekt door zwarte 
zonnepanelen. Het zou ervoor zor-
gen dat de lucht erboven nog war-
mer wordt, waardoor het algehele 
klimaat beïnvloed zal worden.

Waterstofproductie
Een kansrijk idee lijkt de productie 
van waterstof op basis van zonnes-
troom te zijn. Het idee is dat op di-
verse locaties zonneparken kunnen 
worden gebouwd, die voldoende 
elektriciteit leveren om een water-
sto�abriek te kunnen voorzien van 
de benodigde energie. Het aldaar 
geproduceerde waterstof kan ver-
volgens naar het buitenland worden 

gedistribueerd. Enkele landen in het 
Midden-Oosten werken inmiddels 
aan dergelijke ontwikkelingen. Ook 
in ons land ontstaan steeds meer 
initiatieven voor de productie van 
waterstof. Europa heeft zich ten doel 
gesteld om ten minste vijftig procent 
daarvan in 2030 te laten bestaan 
uit zogenoemde groene waterstof. 
Uit onderzoek van adviesbureau CE 
Delft in opdracht van VNO-NCW, 
VNCI en een tiental industriële be-
drijven blijkt dat dit slechts haalbaar 
is wanneer overheid en bedrijfsleven 
er samen flink de schouders onder 
zetten en vaart maken met het uit-
rollen van dergelijke projecten.

ENERGIEPROBLEEMKUNNEN WE DE WOESTIJN VOL 
ZETTEN MET ZONNEPANELEN?

De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer is in de gemeente Aalsmeer en ook 
Uithoorn actief om de verkoop en het gebruik van producten met het Fairtrade 
keurmerk te bevorderen. 

De wil om goed te doen voor mens, dier en milieu, kennen we allemaal. 
Maar hier naar handelen vinden we een stuk lastiger. 

Dit blijkt uit het sociaal experiment én onderzoek dat Fairtrade Nederland deed. 
Vrijwel alle Nederlanders vinden dat bedrijven eerlijke prijzen aan boeren moeten 
betalen en dat het uitbuiten van mensen verboden moet zijn. 

Bovendien vindt bijna 80% van de respondenten het belangrijk dat de producten 
die je koopt duurzaam moeten zijn. 

Keurmerken kunnen consumenten helpen bij het maken van duurzamere keuzes. 
Let daar dus op als u inkopen doet.

Meer informatie: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Fairtrade Nederland onderzocht: 

Nederlanders willen
duurzamer

toch let maar 33% op 
keurmerken bij de aankopen

GOTS

philippo keukens

KEUKENS    INBOUWAPPARATUUR    WERKBLADEN
Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606   info@philippo.nl

www.philippo.nl

Persoonlijk Professioneel 

philippo keukens

KEUKENS    INBOUWAPPARATUUR    WERKBLADEN
Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606   info@philippo.nl

www.philippo.nl

Persoonlijk Professioneel 

philippo keukens

KEUKENS    INBOUWAPPARATUUR    WERKBLADEN
Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606   info@philippo.nl

www.philippo.nl

Persoonlijk Professioneel 

philippo keukens

KEUKENS    INBOUWAPPARATUUR    WERKBLADEN
Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606   info@philippo.nl

www.philippo.nl

Persoonlijk Professioneel 

philippo keukens

KEUKENS    INBOUWAPPARATUUR    WERKBLADEN
Aalsmeerderweg 83, 1432 CH Aalsmeer    T. 0297-361606   info@philippo.nl

www.philippo.nl

Persoonlijk Professioneel 





22 inderegio.nl • 25 mei 2022NIEUWS

Epe - Kom genieten op bungalowpark 
De Rietberg aan de Jagtlustweg 13 in 
Epe, midden op de Veluwe. Het park is 
omringd door bos en heide, dé 
perfecte plek voor liefhebbers van rust 
en ruimte. Bungalowpark De Rietberg 
beschikt over 20 stenen bungalows en 
twee chalets. De huizen liggen 
verspreid over het bungalowpark en 
zijn geschikt voor 2 tot 12 personen en 
natuurlijk van alle moderne comfort 
voorzien. Ook staan de bungalows en 
chalets op grote kavels midden in de 
natuur waardoor u als gast veel privacy 
heeft. U kunt genieten van vogels, 
eekhoorns en soms zelfs herten die 
het park passeren. 

Veel te ontdekken
Het park De Rietberg ligt aan de rand 
van het gezellige dorp Epe. Op de 
Veluwe valt nog zoveel te ontdekken. 

De natuur is hier eindeloos: bossen, 
heidevelden en recreatiegebieden als 
het Veluwemeer. Staat u vroeg op, dan 
heeft u kans om oog in oog te staan 
met groot wild. Uitstapjes naar Paleis ’t 
Loo, de Apenheul of Burgers Zoo? Of 
liever een dagje winkelen? Steden als 
Apeldoorn, Deventer en Zwolle zijn 
dichtbij. Bungalowpark De Rietberg is 
dé perfecte uitvalsbasis om de Veluwe 
te verkennen. “Kleinschalig, knus, 
keurig verzorgd en midden in de 
natuur gelegen park”.  “De bungalows 
staan mooi ruim opgezet en er is dus 
rust en veel privacy voor iedereen”, zijn 
enkele reacties van enthousiaste 
bezoekers. Nieuwsgierig geworden? U 
bent van harte welkom. Meer infor-
matie via 0578-612615, 06-51492373 
of 06-29165930, per email: info@
derietberg.nl of kijk op de website: 
www.derietberg.nl. 

Genieten in Hartje Veluwe bij 
bungalowpark De Rietberg

Kudelstaart - Dinsdag 17 mei is de 
Zonnebloem afdeling Kudelstaart 
met haar gasten naar Madurodam 
geweest. ‘s Morgens bij vertrek 
regende het en zag het weer er nog 
somber uit. Aangekomen bij Madu-
rodam brak het zonnetje door. De 
gasten werden ontvangen met een 
kopje ko�e of thee en wat lekkers. 
Na de ko�e ging ieder zelf op pad. 
Sommige gasten gingen met een 
vrijwilliger mee, maar er waren er 
ook die gezellig met elkaar aan de 
wandel gingen. Al de gasten hadden 
een boekje met informatie en 
nummering van al het moois wat er 
te zien viel. Ook voor mensen in een 
rolstoel is het park goed toegankelijk. 

Het zonnetje brak goed door en de 
temperatuur steeg, waardoor de 
lunch buiten gebruik kon worden. Na 
de lunch gingen de meeste mensen 
weer het park in en sommige 
genoten heerlijk van de zon.
In Madurodam is veel te zien en te 
doen, een park waar jong en oud 
zich kunnen vermaken. Om 16.30 uur 
stapte de gasten en vrijwilligers moe 
maar voldaan in de bus om huis-
waarts te gaan. De gasten hebben 
genoten van het park, en heel 
belangrijk, weer eens een gezellig 
uitje gehad. Voor meer informatie 
over de Zonnebloem kan contact 
opgenomen worden met Els Schae-
fers via 0297-342414.

Met Zonnebloem Kudelstaart 
een dagje naar Madurodam

Door Truus Oudendijk 

Aalsmeer - Bij de invoering van de 
basisschool, waarbij kleuterschool en 
lagere school samengingen, werd 
Antoine Zwagerman directeur van de 
Jozefschool. Dat was in 1985. In de 37 
jaar dat hij die functie bekleedt, heeft 
hij veel zien veranderen. De rol van 
directeur in die tijd is niet te verge-
lijken met wat die nu inhoudt. “Ik 
begon met 113 kinderen en was een 
dag in de week beschikbaar als 
ambulant directeur”, vertelt hij. “Nu is 
dat een fulltime baan met naast mij 
twee adjunct directeuren. De functie 
is veel administratiever geworden, ik 
geef meer leiding aan een groep met 
leerkrachten dan aan een groep met 
leerlingen.” Dat is een bewuste keuze. 
Toen hij in 2000 de opleiding volgde 
tot bovenschools manager, die als 
doel had meerdere scholen aan te 
sturen, heeft hij een grens getrokken. 
”Daar lagen mijn kwaliteiten niet. Ik 
wilde feeling houden met één team 
en niet met drie. Voor mijn gevoel sta 
ik dan verder af van de praktijk. Ik 
houd van organiseren en dankzij een 
enthousiast team heb ik dat samen 
altijd kunnen doen. Deze school is 
ondertussen een heel grote organi-
satie geworden. Dat is geweldig, 
maar ik vind het ook belangrijk om 
de school niet al te groot te laten 
worden; 500 leerlingen is het 
maximum. Ik wil de kinderen kennen 
en zij moeten mij kennen. Ik sta ’s 
morgens nog steeds aan het hek en 
dan begroeten ze me met: goede-
morgen meester Antoine. Daar 
geniet ik van; dat is mijn drive.” 

Zelfstandiger en veranderingen
Ook kinderen zijn veel veranderd in 
de afgelopen jaren; ze zijn zelfstan-
diger geworden, mondiger. “Dat 
heeft twee kanten”, zegt hij. “Vaak 
vinden we dat als volwassenen lastig, 
maar we hebben ze zelf zo opge-
voed. Als ze klein zijn vragen we al 
‘wat wil je?’ Eigen keuzes maken is 

prima, maar ik hoop wel dat ouders 
het dan bij twee mogelijkheden 
houden; kies je dit? Of kies je dat? Je 
moet niet alles open laten. Verder 
vind ik het een groot voordeel dat 
kinderen minder afhankelijk zijn van 
hun ouders.” De verandering van de 
maatschappij heeft ook invloed 
gehad op de ontwikkeling van het 
onderwijs. Dat is niet meer speci�ek 
gericht op taal en rekenen, maar veel 
breder en wat Antoine betreft mag 
dat nog veel meer uitgebreid 
worden; zeker in deze tijd. “Kinderen 
kunnen straks heel goed berekenen 
hoe onze wereld eruit ziet, maar hoe 
ze ermee om moeten gaan, dat leren 
ze niet. Er zijn 25 uur waarin wij de 
kinderen algemene ontwikkeling 
mee kunnen geven. Als team moeten 
we ons focussen op de manier 
waarop we lesgeven, want daar valt 
tijdwinst te halen. Niet meer zoals 
vroeger een vol lesuur instructie 
geven, maar slechts een kwartier en 
daarna meteen aan het werk. 
Kinderen die meer uitleg nodig 
hebben roep je bij je, maar dat geldt 
lang niet voor ieder kind.”

Geen zekerheid
Het onderwijs zit in zijn genen. Zijn 
ouders zaten in het onderwijs en ook 
zijn vrouw en dochter kozen voor dat 
vak. Maar zelf was Antoine dat eigen-
lijk niet van plan; hij voelde er meer 
voor om een andere passie te volgen: 
de binnenhuisarchitectuur. Maar 
toen zijn vader hem voorhield: ‘in dat 
vak is brood op de plank geen zeker-
heid’, koos hij toch voor de opleiding 
tot onderwijzer en volgde die in 
Heemstede bij de broeders van de La 
Salle. “Een schitterende tijd, ik zou 
het zo weer overdoen, we kregen les 
in woonwagens, midden in het bos.” 

Hoofd, hart en hand
“Ik heb lesmethodes in golfbewe-
gingen zien veranderen en op het 
ogenblik is het weer wat meer 
gecomprimeerd en werken we met 

thema’s”, legt hij uit. “We zijn een 
katholieke school, maar besteden 
veel aandacht aan andere religies, 
want we hebben kinderen van 
diverse culturen in de klas. Belangrijk 
is dat ze elkaars keuze respecteren. 
Hoofd, hart en hand vormen de rode 
draad in onze school. Bij de creatieve 
en culturele vakken komen speci-
�eke vakdocenten les geven om 
dieper op de materie in te kunnen 
gaan. Daarnaast is de Jozefschool 
een groene school met allerlei tuinen 
rondom. De werkweek in groep 7 is 
een unieke ervaring, waarin de leer-
lingen vijf dagen lang ondergedom-
peld worden in de natuur. Als ik aan 
oud-leerlingen vraag wat hen het 
meeste is bij gebleven, noemen ze 
altijd die week.”

Nieuwe aanbouw
En nu? Hoe gaat hij de komende tijd 
indelen? “Ik blijf nog een dag �exibel 
werken en ga de nieuwe aanbouw 
van de school begeleiden. Een 
geweldige uitdaging, waarbij mijn 
passie voor binnenhuisarchitectuur 
goed van pas komt. Het is mijn taak 
om de unieke stijl van de school te 
bewaken. Aan de vrije universiteit 
worden diverse cursussen gegeven 
op dat gebied en die ga ik in de 
wintermaanden volgen.”

Informeel afscheid
Als jongeman van 29 kwam Antoine 
Zwagerman op de Jozefschool, die 
onder zijn supervisie is uitgebreid tot 
een zeer populaire school in Aals-
meer. Het afscheid nemen gaat 
gebeuren in de stijl zoals hij dat zelf 
graag wil. Geen o�ciële receptie, 
maar op informele wijze. Iedereen 
die dat wil, kan hem nog even gedag 
komen zeggen op 8, 9 en 10 juni.
René Veerman is zijn opvolger, wat 
geeft hij hem als advies mee? 
“Wees je zelf, waar jij warm van wordt 
is belangrijk. Maar houd de visie: 
hoofd, hart en hand hoog. Ga niet 
mee in de grijze massa.”

Jozefschool neemt afscheid van 
meester Antoine Zwagerman

Aalsmeer - Anna van der Maden is 
Verzorgende IG en al een hele tijd 
gelukkig bij Amstelring. Ze werkt op 
de afdeling dementie van Rozenholm 
in Aalsmeer. Het is soms zwaar, maar 
altijd boeiend. En dankbaar. “Als je 

weet waar je mensen blij mee krijgt, 
heb je elke dag plezier van je werk!”
Anna begeleidt leerlingen die Verzor-
gende IG willen worden. “Soms heeft 
een leerling die hier komt, nog geen 
idee van het werk. En als ze dan een 

Anna is Verzorgende IG: “Altijd 
boeiend en dankbaar werk”

paar dagen meelopen, zie je ze 
denken: ‘Oh, werkt het zo!’ Maar dan 
is het dus helemaal niet zo eng.”
Zelf loopt Anna al wat jaren mee. 
“Mensen met dementie zijn niet gek”, 
benadrukt ze. “Ze hebben alleen een 
beschadigd brein. Daardoor kunnen 
ze niet meer goed denken. Maar ze 
kunnen wel voelen. Soms zelfs juist 
heel goed! We hadden een keer een 

collega die thuis problemen had. Een 
bewoner, die anders nooit veel zei, 
keek haar heel lang aan. Toen legde 
ze een hand op de arm van onze 
collega en zei: Stil maar kind, na kruis 
komt kracht, het komt weer goed.” 
Ook Verzorgende IG worden? De BBL 
opleiding tot Verzorgende IG 3 start 
weer! Kijk voor meer informatie op: 
www.amstelring.nl/werkenenleren

Het fraaie bungalowpark De Rietberg. Foto: aangeleverd.
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Rijsenhout - In 2022 bestaat Royal 
Van Zanten 160 jaar, een jubileum 
dat wordt gevierd met een konink-
lijk tintje. In een unieke samenwer-
king met kwekers vindt een veiling 
van oranje ‘Dancing Queen’ Alstroe-
meria’s plaats. De opbrengst hiervan 
wordt door Royal Van Zanten 
verdubbeld en gedoneerd aan het 
Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie in Utrecht. In 1862 
startte oprichter Gerrit Veldhuyzen 
van Zanten zijn bedrijf in Hillegom, 
waar hij aanvankelijk groenten en 
aardappelen teelde. In 1901, ter 
gelegenheid van de 21e verjaardag 
van Koningin Wilhelmina, werden de 
gebroeders Veldhuyzen van Zanten 
vereerd met het predicaat ‘Konink-
lijk’, vanwege hun leidende positie in 
de internationale bloembollen-
sector. In de lange bedrijfsgeschie-
denis daarna gaf Royal Van Zanten 
via haar manier van werken graag 
invulling aan de koninklijke naam 
door het Koninklijk Huis te eren. In 
2002 introduceerde de veredelaar 

ter ere van het huwelijk van Koning 
Willem-Alexander en Koningin 
Máxima een oranje Alstroemeria die 
nu nog onder de naam ‘Dancing 
Queen’ wordt geproduceerd in 
Nederland.

‘Dancing Queen’
Ter gelegenheid van het 160-jarig 
bestaan is maandag 9 mei een dag 
lang de in Nederland geproduceerde 
Dancing Queen Alstroemeria’s 
geveild bij Royal Flora Holland. Dat 
gebeurt in een unieke samenwer-
king met een drietal Nederlandse 
kwekers van deze oranje Alstroe-
meria. De opbrengst van de veiling 
was 5.890, 56 euro. Royal Van Zanten 
heeft de opbrengst verdubbelt, 
waardoor 11.781,12 euro 
geschonken kan worden aan het 
Prinses Máxima Centrum in Utrecht. 
Maarten Goos, algemeen directeur 
bij Royal Van Zanten zegt: “Ik ben 
trots op deze prachtige ketensamen-
werking die direct ten gunste komt 
aan dit goede doel.”

Royal Van Zanten viert jubileum 
met veiling voor goed doel

Maarten Goos (directeur Royal Van Zanten) en veilingmeester Amerik de Best.

Aalsmeer – Door de uitstekende infra-
structuur is Nederland een logistieke 
mainport voor heel Europa en ver daar-
buiten. De Nederlandse economie 
�oreert mede dankzij deze logistieke 
sector. De open grenzen, ongehinderde 
mobiliteit, informatisering en globalise-

ring bieden niet alleen kansen voor 
ondernemers en inwoners, maar ook 
voor criminelen. Zij maken gretig 
gebruik van de infrastructuur voor het 
vervoer van hun illegale goederen of 
gebruiken de sector om hun geld wit te 
wassen. Ook op de bloemenveiling. 

Integrale actieweek in sierteelt 
tegen criminele inmenging

Aalsmeer - Stichting Anders Amstel-
land komt samen met bedrijven in 
actie voor kwetsbare gezinnen in een 
achterstandssituatie. Op woensdag 
18 mei, Wereld Plantendag, zijn 
honderd gezinnen uit Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn voorzien 
van een Groene Boost. Veel kwets-
baren ervaren een grote afwezigheid 
van groen in hun leven, voor hen is 
groen een luxe. En dat terwijl groen 
bijdraagt aan de gezondheid en het 
welzijn. Middels een Groene Boost is 
nu een impuls gegeven om de 
woning te voorzien van luchtzuive-
rende planten. De planten waren 
voorzien van een stijlvolle pot waar-
door de gezinnen een kant en klaar 
pakket hebben gekregen. Daarnaast 
bevatte het pakket een bos geurende 
rozen. De ontvanger werd vervol-

gens uitgedaagd om de rozen door 
te geven aan iemand die zij een hart 
onder de riem wilden steken. Anders 
Amstelland verbindt bedrijven uit de 
regio met hun eigen product, dienst 
of talent aan lokale noden van kwets-
bare mensen, om zo hulpvragen op 
te lossen en een netwerk van geven 
te creëren. Zo komen kapperszaken 
in actie voor moeders van de Voed-
selbank, helpen accountants iemand 
met een cruciale belastingaangifte 
en ga zo maar door. De hulpvragers 
doen op hun beurt weer iets terug 
binnen hun mogelijkheden. Anders 
Amstelland is continu op zoek naar 
betrokken ondernemers die partner 
willen worden en in actie willen 
komen voor de aller kwetsbaarsten. 
Kijk voor meer informatie op 
www.stichtinganders.nl/amstelland.

Wereld Plantendag: Groene 
Boost voor 100 gezinnen  

Aalsmeer - Na twee jaar weg geweest 
te zijn, wordt DownTown Ophelia weer 
georganiseerd in de Ophelialaan en 
wel op zaterdag 11 juni. ‘Een evene-
ment met een boodschap’, waarbij 
mensen met een verstandelijke beper-
king die dag in de winkels, bij de 
kappers, de horeca en op de braderie 
mogen werken. Ze mogen ook shinen 
op het podium of in de modeshow. Zo 
kunnen ze laten zien dat ze meer 
kunnen dan gedacht wordt. Het 
evenement was de drie voorgaande 

edities een groot succes, vooral door 
het enthousiasme van de deelnemers 
en ondernemers. Velen werkten 
hieraan mee en ook nu zal er weer een 
podium zijn met leuke optredens, een 
gezellige braderie, foodtrucks, kinder-
spelletjes, activiteiten en meer.

Inschrijven en vrijwilligers
Heb je een verstandelijke beperking 
en lijkt het je leuk om die dag ergens 
te werken, met de modeshow mee te 
doen of gewoon gezellig langs te 

DownTown Ophelia editie vier

komen en te genieten? Schrijf je dan 
snel in via het aanmeldformulier op de 
website www.downtownophelia.nl.

Kraampjes en vrijwilligers
Een belangrijk onderdeel is de 
braderie. Vind je het leuk om een 
kraampje te huren vanuit je bedrijf, 
hobby of vereniging/stichting? Het is 
altijd gezellig druk in de straat en je 
krijgt die dag, als je dat wilt, enthou-
siaste hulp in de kraam. Bij interesse 
kun je een mailtje sturen naar info@
downtownophelia.nl of binnenlopen 
bij Frank van de Etos. Ook is de orga-
nisatie op zoek naar vrolijke vrijwil-
ligers die het leuk vinden om die dag 
de handen uit de mouwen te steken. 
Er is hulp nodig bij het begeleiden 
van de deelnemers in de winkels, 
helpen bij activiteiten, kinderspelle-
tjes en modeshow, schminken en het 
op- en afbouwen van verschillende 
dingen zoals het podium en de spel-
letjes. Kom jij die dag helpen en 
word je onderdeel van een gezellig 
team? Het wordt, gezien de erva-
ringen van voorgaande jaren, een 
fantastische dag. Meer informatie is 
te vinden op www.downtownop-
helia.nl of via de facebookpagina. 

In de week van 9 tot en met 13 mei 
vond daarom een actieweek plaats 
waarin de faciliterende rol die de 
Nederlandse logistieke en transport-
sector speelt in ondermijnende crimi-
naliteit centraal staat. Tijdens de actie-
week, die plaatsvond op het terrein van 
de bloemenveiling in de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn, werd niet alleen 
ingezet op het verstoren van criminele 
activiteiten maar ook op het creëren 
van bewustwording. 

Samenwerking
“Vanuit het programma Weerbare Sier-
teelt zijn al veel goede stappen gezet. 
Met het in gebruik nemen van het 
eerste Centrum Weerbare Sierteelt in 
Nederland op het veilingterrein in Aals-
meer zijn we visueel ook zichtbaar én 
aanspreekbaar als publieke en private 
partners voor de gehele sierteelt maar 
ook de logistieke sector. Alleen door 
samen zichtbaar en weerbaar te zijn 
kunnen we robuust en structureel een 
integere sector bevorderen en onder-
mijning tegengaan. Ik ben dan ook zeer 
verheugd met deze groeiende inzet 
van en samenwerking met de diverse 
landelijke diensten”, aldus burge-
meester Oude Kotte.

Overhandiging ‘Groene Boost’ pakketten aan Vluchtelingenwerk. Van links naar 
rechts: Koen Persoon, Brent Kaandorp, Jacinta Guppertz, Marian Eerbeek, Essine 
Prins en Ronald van Schie.

Aalsmeer – Met de hoge en nog 
steeds stijgende energieprijzen is een 
comfortabel en energiezuinig huis nóg 
belangrijker geworden. Maar welke 
aanpak is hiervoor nu het slimst? Zeker 
voor de woningen in de lintbebouwing 
is dit vaak een lastige zoektocht. 
Samen met adviesbureau Woning-
waard gaat de gemeente Aalsmeer 
hierbij helpen met de actie Energiead-
vies Lintbebouwing.

Gratis (basis) energiescan
Als eerste stap heeft adviesbureau 
Woningwaard van alle koopwoningen 
in de lintbebouwing van Kudelstaart 
en Aalsmeer-Oost een (basis) ener-
giescan gemaakt op basis van open-
baar beschikbare informatie. De betref-
fende woningeigenaren kunnen de 
scan van hun woning bekijken via de 

actiewebsite www.aalsmeer.woning-
waard.nl. Door op de actiewebsite een 
aantal vragen te beantwoorden laat u 
de (basis) energiescan nog beter op uw 
woning en uw wensen aansluiten. 
Deze energiescan vormt een basisad-
vies voor het verduurzamen van uw 
woning. Wilt u echt aan de slag met 
een onafhankelijk maatwerkadvies? 
Dan biedt de gemeente de eerste 
vijftig deelnemers een gratis maatwerk 
Energie Bespaar Advies (ter waarde van 
180 euro) aan. Hiervoor wordt onder 
andere gebruik gemaakt van de bouw-
tekeningen van uw woning.

Informatiebijeenkomsten
Voor meer uitleg over de basis ener-
giescan, het maatwerk Energie Bespaar 
Advies en een aantal veelvoorkomende 
maatregelen uit deze adviezen, zijn er 

Info-avonden gemeente over 
Energieadvies Lintbebouwing

in juni informatiebijeenkomsten, één 
online en twee fysiek. Op elke bijeen-
komst staat een deelthema centraal, 
maar op alle drie de bijeenkomsten 
komt alle basisinformatie aan bod en 
kunt u met al uw vragen terecht. De 
informatiebijeenkomst is op 
donderdag 2 juni van 19.30 tot 21.00 
uur en vindt online plaats (na aanmel-
ding ontvangt u een inlog-link). Vervol-
gens zijn inwoners op dinsdag 21 juni 
van 19.30 tot 21.00 uur welkom in ‘t 
Anker aan de Oosteinderweg en op 
woensdag 29 juni van 14.30 tot 16.00 
uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Aanmelden voor één of meerdere 
bijeenkomsten kan door een mailtje te 
sturen naar aalsmeer@woningwaard.
nl. Vermeld in uw mailtje duidelijk voor 
welke bijeenkomst(en) u zich aanmeldt 
én uw naam en adres. Nog vragen over 
deze actie? Neem dan contact op met 
de adviseurs van Woningwaard via: 
aalsmeer@woningwaard.nl of bel 
020-4357558.

Tijdens de actieweek bezocht commissaris van de Koning - Arthur van Dijk- van de 
provincie Noord-Holland het veilingterrein in Aalsmeer. Hij werd samen met 
burgemeester Gido Oude Kotte rondgeleid en ze waren aanwezig tijdens de 
uitvoering van enkele acties.
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Aalsmeer – Ze keken hun ogen uit 
en renden van actie naar actie, de 
jeugdige bezoekers aan de open dag 
van de Brandweer van Aalsmeer. Ook 
de meegekomen ouders en opa’s en 
oma’s hebben genoten van dit gezel-
lige en informatieve festijn afgelopen 
zaterdag 21 mei in en rond de 
kazerne aan de Zwarteweg. Op het 
terrein werden diverse demonstraties 
gegeven, onder andere vingers in de 
oren bij de gasexplosie (ook deo- en 
haarspray spatten bij hitte uiteen) en 
bij de harde knal door het ontplo�en 
van een airbag en achteruit deinzen 
bij het hoge vuur door vlam in de 
pan. Door medewerkers van de 
EHBO, de ambulancedienst, politie 

en brandweerlieden werd allerlei 
informatie gegeven. Kinderen 
mochten een brandje blussen met 
een echte brandweerslang, zich 
uitleven op het springkussen en op 
de foto in een echte brandweerout�t. 
Ook mocht plaatsgenomen worden 
op een grote politiemotor en achter 
het stuur van diverse nostalgische 
brandweervoertuigen. Hoogte-
punten van de open dag waren de 
ritjes in de brandweerwagen (met 
sirene) en het tochtje op de West-
einder in de snelle brandweerboot 
JIM. De open dag is bijzonder goed 
bezocht. Gelijk bij de aanvang om 
10.00 uur mocht een groot aantal 
bezoekers welkom geheten worden 

en tot sluitingstijd 16.00 uur bleef 
het gezellig druk. De laatblijvers 
werden nog op een extraatje getrak-
teerd: Een schuimparty, een verkoe-
lende en passende afsluiting van 
deze zonnige topdag! De Brandweer 
van Aalsmeer en alle vrijwilligers en 
andere hulpverleners verdienen een 
groot compliment. Het was een 
informatie en attractieve dag waar 
alle facenten van het brandweervak 
aan bod zijn gekomen. Hopelijk 
heeft het ‘open huis’ ook enkele 
nieuwe vrijwilligers voor het korps 
opgeleverd. In iedere geval is de 
interesse in het vak en de bewonde-
ring voor de brandweerlieden 
gewekt.

Open dag Brandweer Aalsmeer 
een groot succes!

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Vrijdag was de beslis-
sende wedstrijd tussen AAS en 
Leithen om het kampioenschap van 
de 1e klasse van de Leidse Schaak 
Bond. Beide teams waren al gepromo-
veerd, dus alleen de eer stond op het 
spel. De Azen stonden 3 bordpunten 
voor, dus de gasten moesten winnen. 
Er waren twee partijen vooruit 
gespeeld op verzoek van Leithen. 
Helaas leverde deze sportiviteit geen 
punten op, want Willem en Ben 
gingen ten onder. Tegen de sterke 
Beumans ging het voor Marcel ook 
bergafwaarts en het zag er somber uit 
voor de Azen. Achyuth en Henk L 
brachten de Azen weer terug in de 
strijd. De remise van Martin was een 
kleine tegenvaller, maar nog geen 
probleem. Koen wist een moeilijke 
partij om te buigen naar een beter 
eindspel, maar Jan’s aanval liep vast 
en in de tegenaanval trok zwart het 
punt naar zich toe, 4.5 voor de Leithe-
naren. Koen wist het eindspel nog te 
winnen, waardoor de uitslag 3.5-4.5 

werd, een bittere ontknoping van een 
goed seizoen van AAS B. 
Zaterdag speelde AAS 1 tegen het 
sterke VAS uit Amsterdam, in de 2e 
klasse KNSB. AJ was weer uit het verre 
Groningen gekomen en in het begin 
van het middenspel viel hij een paard 
aan. Zijn tegenstander liet verstrooid 
het paard staan en nadat AJ het paard 
had geslagen werd er opgegeven. Na 
een korte analyse kon AJ de terugreis 
naar het verre Groningen weer 
beginnen. Bryan en Simon scoorden 
op 7 en 8 solide remises, dus het leek 
de goede kant op te gaan. Maar 
Jasper kwam in tijdnood en ging 
tenonder. Daarna ging het verder de 
verkeerde kant op met de Azen. De 
aanval van kopman Je�rey liep vast 
en de tegenaanval niet, de Azen op 
achterstand. Henk N speelde een 
goede partij tegen FM Roebers, maar 
deed het in een moeilijk eindspel niet 
goed en de wedstrijd was vrijwel 
verloren. Mark en Paul streden nog 
dapper een uur door, maar beiden 
moesten met remise genoegen 
nemen. Hierdoor verloor AAS met 5-3.

Schaken: Verlies voor teams van 
AAS na een goed seizoen

Door: Nicôle van der Meer

Aalsmeer - Aalsmeer is een Neder-
lands Kampioen rijker. Ala (13) danste 
bij een danswedstrijd in Zwolle naar 
deze prachtige, gouden prestatie! 
Samen met Aiko (14) had Ala zich 
tijdens eerdere wedstrijden ook nog 
weten te kwali�ceren voor de cate-
gorie Duo’s en daar dansten zij zich 
naar een geweldige zilveren beker!
En dit weekend mochten de dansers 
van Dance Improvement bij een op 
zichzelf staande en competitieve 
danswedstrijd in Haarlem laten zien 

waar zij de afgelopen tijd zo hard 
voor hadden getraind. Er deden veel 
dansers in veel verschillende catego-
rieën mee. 
Solo’s: Saige (2e plaats), Ala (1e 
plaats) en Sam (2e plaats).
Duo’s: Ala & Aiko (2e plaats).
Teams: Turbulance (2e plaats) en 
Sabotage (2e plaats).
De dansers en hun begeleiders 
gingen heel blij en super trots terug 
naar huis met hun prachtige, 
gewonnen bekers. Op naar de 
volgende (afsluitende) danswedstrijd 
van dit seizoen.

Prijzenfestival voor dansers van 
Dance Improvement

De winaars van links naar rechts: Melissa, Amber, Amy, Lisanne, Millie, Sjors, Saige, 
Philly, Hailey, Sienna en Kaya. Gehurkt: Aiko, Ala en Sam.

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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KORT
ZOMERBRIDGE BIJ ONDER ONS

Aalsmeer - Het was niet al te 
druk bij de tweede speelavond 
van het zomerbridge bij Bridge-
club Onder Ons op woensdag 18 
mei. Slechts 16 paren hadden de 
weg naar het buurthuis aan de 
Dreef in de Hornmeer weten te 
vinden. Toch konden er enkele 
nieuwe belangstellenden 
worden verwelkomd. Deson-
danks werd er met veel plezier 
en gezelligheid gekaart. Het 
bridgen is gewonnen door Joke 
Hendrikse en Agnethe van der 
Goot met 61.90%, gevolgd door 
Willy Stokman en Francoise 
Daudel met 59.82% en op de 
derde plaats eindigden Bep 
Heijtel en Anita Martens met 
59.82%. Hopelijk zijn er de 
volgende keer wat meer 
deelnemers.

DAMES IN BLOEDVORM BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - De dames zitten de 
heren goed op de hielen bij 
buurtvereniging Hornmeer. Het 
koppel Favie en Wil Jak zijn de 
naaste belagers, de dames 
verkeren in bloedvorm en 
eindigden met 5450 punten op 
de tweede plaats. Jan Meijer en 
Gerard Presser waren met 5798 
punten deze keer de beste. De 
strijd om de poedel werd met 
een punt verschil gewonnen 
door het koppel Corrie Knol en 
Kees Noordhoek met 3849 
punten. Komende vrijdag 27 mei 
is er weer gewoon kaarten. 
Iedereen is van harte welkom in 
het buurthuis aan de Dreef 1. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 28 MEI:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Marken 1 14.30 u
F.C.A. 2 - BOL 2 11.45 u
F.C.A. 4 - Swift 8 14.30 u
Argon 6 - F.C.A. 5 14.30 u
VEW 4 - F.C.A. 7 15.30 u
CSW 7 - F.C.A. 8 12.45 u
F.C.A. 9 - Overbos 5 12.00 u
F.C.A. 35+1 - Legm.vogels 14.30 u
DESTOJ019-1 - F.C.A.J019-1 10.00 u
F.C.A. V1 - VVC. V1 14.30 u
ZCFC V1 - F.C.A. V3 13.00 u
F.C.A. M019-1 - 
Hooglanderveen M019-1 12.00 u
R.K.D.E.S.
Foresters V1 - RKDES V1 18.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - AH’78 1 14.30 u
Amstelveen 3 - S.C.W. 2 13.00 u
S.C.W. 3 - Ouderkerk 3 14.30 u
S.C.W. 5 - Olympia.H 6 13.00 u
S.C.W. 023-1 - Adamse bos 10.30 u
Overbos 45+1 - SCW 45+1 14.30 u

ZONDAG.29 MEI:
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1 - VSV 1 14.30 u
OSV 3 - F.C.A. 2 10.00 u
Zwanenburg 5 -F.C.A. 3 14.30 u
AMVA M013 - F.C.A.M013-2 12.15 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Sp.Martinus 1 14.30 u
RKDES 2 - DIOS 2 11.00 u
UNO 2 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 - Legm.vogels 3 12.00 u
Zwanenburg - RKDES 023-1 11.00 u

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - In een door Aalsmeer slap 
gespeelde en verloren wedstrijd was 
het enige lichtpuntje dat de thuisspe-
lende vereniging hun plaats in de 
tweede klasse veilig stelde. Aalsmeer 
speelde afgelopen zaterdag bij 
A.M.V.J. onsamenhangend, er zat 
totaal geen lijn in hun spel. A.M.V.J. 
daarentegen vocht voor elke meter, 
maar kon aanvallend ook weinig 
brengen. Aalsmeer had veel balbezit, 
maar deed er weinig mee en A.M.V.J. 
speelde op de counter. Ook zonder 
succes en daarmee was de kous af na 
45 minuten. De tweede helft had 
hetzelfde spel als in de eerste helft. 
Het enige positieve bij Aalsmeer was 
de ingeschoten bal van Jordi van 
Gelderen uit een corner die van de 
doellijn werd gehaald. Een voorzet in 

de 66ste minuut werd door Mark 
Ruessink in eigen doel gefrommeld en 
bracht de felbegeerde 1-0 op het 
scorebord voor A.M.V.J. en dit werd 
tevens de eindstand. Er zat bij Aals-
meer in de resterende tijd totaal geen 
overleg meer in hun spel. Ook de 
wissels: Burak Sitil voor Jordi van 
Gelderen en Nick Blijleven voor Diede-
rick Hoogerwaard konden hier niets 
aan veranderen. Een ongelukkig inci-
dentje in de 85ste minuut. Doelman 
Nick van der Wiel kreeg buiten zijn 16 
meter de bal tegen zijn hand en kon 
met rood vertrekken. Caril Heeren 
kwam voor Criss Dias op doel. Voor de 
rest was iedereen blij dat de 90 
minuten teneinde waren. Komende 
zaterdag 28 mei speelt FC Aalsmeer 
(zaterdag) de laatste thuiswedstrijd 
aan de Beethovenlaan tegen S.V. 
Marken. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 

Voetbal: FCA (zat.) verliest na 
slap gespeelde wedstrijd

Kudelstaart - De tiende speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye in de sporthal de Proos-
dijhal van Kudelstaart werd 
gewonnen door René Kruit, Dimitri 
Poncin was de �nalist. René had met 
een mooie 133 �nish ook de hoogste 
uitgooi van de avond. Het tweede 
niveau werd gewonnen door Luc van 
de Meer, Dennis Elderenbosch werd 
tweede. Omdat in het begin van de 
avond de top drie (!) bij elkaar in één 
poule stonden kwam één van hen in 
de verliezerronde terecht. Bak werd 
het kind van de rekening. Zoals 
verwacht herstelde hij zich en 
bereikte alsnog de �nale. De laatste 
hindernis bleek echter één horde 
teveel, want enigszins verrassend 

won Rick Fransen uiteindelijk, na de 
verloren �nale van de vorige keer, 
het derde niveau. Rob Braam 
bereikte voor de elfde keer ooit een 
�nale, maar het was Danny van de 
Plas die voor de tweede keer dit 
seizoen het vierde niveau won.

Speelavond
Morgen, vrijdag 27 mei, is de 
volgende speelavond. Dankzij het 
vier niveau systeem komt iedereen 
op zoveel als mogelijk zijn eigen 
niveau terecht. De avonden zijn 
dartstoernooitjes op zich. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost 4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

i k en ann  innen finale  bi  
dartclub Poel’s Eye

Aalsmeer - De legendarische zes 
kilometer lange zwemtocht van 
Leimuiden naar Aalsmeer, de 
Poeloversteek, gaat dit jaar plaats-
vinden op woensdagavond 29 juni. 
De start is om 19.00 uur bij jacht-
haven Kempers Watersport in 
Leimuiden en de groep zwemt langs 
de uitgelegde boeien - langs de 
recreatie eilanden tussen de grote en 
kleine Poel - richting de watertoren 
en de �nish op het surfstrand. 
Ook is er weer een halve afstand, de 
3 kilometer. Deze deelnemers 
worden met een boot van de organi-
satie vanaf de jachthaven in 
Leimuiden naar het 3 kilometer start-
punt gebracht om vanaf daar hun 
tocht te starten en richting het surf-
strand te zwemmen. De deelnemers 
die in Leimuiden starten voor de 6 
kilometer zullen vanaf het surfstrand 
met een touringcar naar het start-
punt gebracht worden. De deelne-
mers die nog niet toe zijn aan de 
langere afstanden kunnen deel-
nemen aan de 750 en de 1500 meter. 
Deze prestatie tochten worden vanaf 
het Surfeiland in Aalsmeer georgani-
seerd voor jong en oudere zwem-
mers. Alle zwemmers zwemmen 
verplicht met een fel oranje of gele 
‘veiligheids zwemboei’ en een fel 
gekleurde en genummerde badmuts 
op, zodat de deelnemers voor zowel 
organisatie als ook de recreatievaart 

goed te zien zijn. Het is voor de deel-
nemers aan te raden om met wetsuit 
te zwemmen als de watertempera-
tuur nog te koud is voor de anderhalf 
a tweeënhalf uur dat de zwemmers 
in het water liggen. Vanaf 20.00 uur 
zullen er zwemmers �nishen van de 
korte afstanden en afhankelijk van de 
wind zullen vlak voor 20.30 uur de 
eerste zwemmers van de lange 
afstanden hun voeten op het Surfei-
land zetten.

Inschrijven
De inschrijving is nog niet gesloten 
en er zijn nog een tiental plekken 
over. Aanmelden kan door middel 
van het inschrij�ormulier op www.
oceanusaalsmeer.nl. Inschrijven en 
betalen kan tot 19 juni, maar wacht 
niet tot het laatste moment in 
verband met het maximaal aantal 
deelnemers per afstand. 

Weer Poeloversteek op 29 juni

Aalsmeer – Na twee verloren 
corona-jaren kon bij de Aalsmeerse 
Tafeltennis Club Bloemenlust einde-
lijk weer een clubkampioenschap 
gespeeld worden. In 2 poules werd 
eerst gestreden om een plek in de 
halve �nales. In poule A was er in de 
tweede ronde al een confrontatie 
tussen twee �nalekandidaten; Dirk 
Biesheuvel won in vier spannende 
games van Danny Knol. Vervolgens 
moest Danny het in de vierde ronde 
opnemen tegen de nog ongeslagen 
Hathab Sjajahan. Zeer verrassend 
had Hathab bijna heel Bloemenlust 3 
verslagen, maar ondanks een 
verloren game was Danny in vier 
games een maatje te groot. Dirk ging 
intussen gewoon door met winnen 
en bond eerst Philippe en vervolgens 
Horst en Hathab aan zijn zegekar. In 
de laatste ronde boekte Danny zijn 
vierde overwinning door Peter te 
verslaan waardoor Danny samen met 
Dirk door naar de halve �nales 
gingen. Ook in poule B vielen in de 
eerste ronden al klappen, waarbij 
Bart Spaargaren het zwaar te 
verduren had met nederlagen tegen 
Ed Couwenberg (ronde 1), Johan 
Berk (ronde 2) en David Klaassen 
(ronde 3). Uiteindelijk moest de 
onderlinge strijd tussen Ed en Johan 
bepalen wie er met de ongeslagen 
David mee zou gaan naar de halve 
�nales. De eerste slag was voor Johan 
(11-9), maar Ed zette een tandje bij 
en wist met 13-11 alsnog de halve 
�nale plek in de wacht te slepen. 
Danny Knol kwam in zijn halve �nale 

verrassend sterk uit de startblokken 
met een 11-9 setwinst, maar ondanks 
goed spel van Danny wist David 
Klaassen de zaken toch overtuigend 
recht te zetten. Met 11-9 in de vierde 
game plaatste hij zich voor de �nale 
tegen Dirk Biesheuvel, die in vier 
games Ed Couwenberg uitschakelde. 
In de �nale had topfavoriet David 
Klaassen het nog onverwacht lastig 
tegen de sterk spelende Dirk Bies-
heuvel. Het behoorlijke verschil in 
rating was nauwelijks terug te zien in 
de gelijk opgaande strijd en de span-
nende rally’s en games. Uiteindelijk 
was er zelfs een beslissende vijfde 
game nodig, waarin David Klaassen 
met 11-7 toch het kampioenschap 
greep. De verwachte winnaar, maar 
met onverwacht veel tegenstand, 
van zowel Danny Knol in de halve 
�nale, als Dirk Biesheuvel in de �nale.

Tafeltennis: David Klaassen weer 
clubkampioen ATC Bloemenlust

Clubkampioen David Klaassen met 
rechts Dirk Biesheuvel (tweede) bij 
Bloemenlust.

Aalsmeer – De strijd om de landstitel 
in de HandbalNL League blijft 
bijzonder spannend. Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer speelde zater-
dagavond uit in Kwintsheul tegen 
Quintus en boekte een ruime over-
winning: 30-17. Vanaf de aanvang 
pakte Aalsmeer de leiding en heeft 
deze niet meer uit handen gegeven. 
Zowel aanvallend als verdedigend 
was Greenpark een maatje te groot 
voor Quintus. De rust gingen de 
teams in met 14-7 voor Greenpark. 
Topscorer bij Aalsmeer was de uitste-
kend spelende Donny Vink met 8 
goals, uitgeroepen tot Man of the 
Match, maar een groot compliment 
verdient eveneens de prima 
keepende René de Knegt. Overige 
doelpunten: Vaidas Trainavicius (5), 
Tim Bottinga (4), Max de Maat, 
Jeromy van der Ban en Rob Jansen 
(elk 3), Pepijn Michielsen (2), 

Armando Besseling en Samir Beng-
hanem (elk 1).

Strijd om �nale
De concurrenten Volendam en Lions 
pakten eveneens de overwinning. 
Volendam won in Zwartemeer nipt 
van Hurry-Up met 27-24 en Limburg 
Lions versloeg Bevo met duidelijke 
cijfers: 38-23. Volendam blijft 
koploper met 14 punten, gevolgd 
door Greenpark Aalsmeer met 12 
punten en Limburg Lions met 11 
punten. Nog twee wedstrijden 
voordat de strijd om de �nale gaat 
los barsten. Voor Aalsmeer staan nog 
twee belangrijke wedstrijden op het 
programma. Aanstaande zaterdag 28 
mei spelen de Greenpark Heren thuis 
in De Bloemhof tegen Limburg Lions 
vanaf 20.00 uur en op zaterdag 4 juni 
is in Panningen Bevo (nummer 4) de 
tegenstander.

HandbalNL League: Ruime zege 
voor Greenpark Heren 1

Foto: www.kicksfotos.nl
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KORT
WINST YVONNE EN TRUDY 
BIJ SOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur in Dorpshuis ’t Podium. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe kaar-
ters worden hartelijk welkom 
geheten. Het klaverjassen op 19 
mei is gewonnen door Yvonne 
van Schuilenburg met 4814 
punten, gevolgd door Riet 
Pothuizen met 4802 punten. Bij 
het jokeren was de hoogste eer 
voor Trudy Knol met 413 punten, 
gevolgd door Guusje Kok met 
491 punten. De Volgende kaart-
middag is 2 juni. Voor inlich-
tingen kan penningmeester Hans 
van Schuilenburg gebeld worden: 
06-12699009.

RIA BOS OP ÉÉN BIJ OVAK-SOOS
Aalsmeer - Woensdag 18 mei 
was het Parochiehuis weer open 
voor het klaverjassen van de 
OVAK. Dit keer waren er 19 kaar-
ters aanwezig. De eerste plaats is 
behaald door Ria Bos met 5516 
punten, gevolgd door Adriaan 
van der Laarse met 5140 punten. 
Gees Hulshegge wist de derde 
plaats te veroveren met 5076 
punten. Er wordt iedere woens-
dagmiddag geklaverjast. 
Aanvang 13.30 uur. Het Paro-
chiehuis is echter al eerder open 
zodat u voordat er gespeeld 
wordt even bijgepraat kan 
worden onder een genot van 
een bakje ko�e of thee. Deze 
kaartmiddag is alleen toeganke-
lijk voor leden van de OVAK. 
Woensdag 22 en 29 juni is er 
geen klaverjassen.

LAATSTE RONDE IN AAS 
JEUGDCOMPETITIE

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Met de (proef )
examens en de zomer voor de 
deur zit de jeugdcompetitie bij 
Schaakclub AAS er weer op. Er 
waren acht partijen en Rune was 
uitgeloot. De rode lantaarn ging 
naar Eva, maar dat is niet hele-
maal eerlijk want ze is nog maar 
net lid van AAS. Helaas verloor 
ze van Maks, die zo de aanslui-
ting met het peloton behield. 
Ander staartduel was tussen 
Sam en Naksh, dat door Sam 
werd gewonnen. Robin won van 
Brian en werd daardoor gedeeld 
derde met Christiaan. Het 
topduel van de avond en beslis-
send voor het kampioenschap 
was het gevecht der Luuken. 
Luuk V stond voor de zware 
opgave om met zwart te winnen 
van Luuk B. In een tot het bot 
uitgevochten partij wist Luuk B 
echter de remise vast te houden 
en eindigde daardoor 1 punt 
voor Luuk V en mag zich dus 
kampioen noemen! Kijk voor 
uitslagen, standen en meer 
informatie op: www.aas.leisb.nl

Kudelstaart - Zaterdag 21 mei 
speelden de voetballers JO14-2 van 
RKDES de laatste wedstrijd van het 
seizoen. Het was de kans om de 
kampioenstitel te veroveren. De 
wedstrijd was gepland om 15.00 uur. 
Voor aanvang was het opvallend 
rustig in de kleedkamer. Toch een 
beetje gezonde wedstrijdspanning? 
Alle teamleden waren zich er goed 
van bewust; het was erop of eronder. 
Na bemoedigende woorden van de 
coaches die hun volle vertrouwen in 
de jongens uitspraken, werd het veld 
betreden. De supporters hadden zich 
inmiddels ook geïnstalleerd op de 
bankjes en langs het hek van veld 1. 
Het zou een spannende wedstrijd 
worden, want de tegenstander gaf 
zich ook niet gewonnen. De eerste 
helft bevond Dios zich regelmatig 
gevaarlijk dicht bij het doel van 
RKDES. Vaste keeper Koen was voor 
het eerst niet aanwezig vanwege een 
familie-uitje. Keeper Niels en verdedi-
gers Noah, Lars, Koen en Jip hadden 
hun handen vol om de bal uit het 

doel te houden. En dat is ze weer 
gelukt. De JO14-2 heeft niet voor 
niets de minst gepasseerde verdedi-
ging! De tweede helft bood mooie 
kansen voor RKDES. Middenvelders 
Stan, Noah, Owais, Jedidja en Loïc en 
spitsen Marien, Finn en Jelle 
speelden goed samen. Een paar 
goede kansen, maar de bal raakte de 
ene keer vol de lat en de andere keer 
de paal. De tijd kroop verder en het 
bleef tot op het laatste moment 
spannend, zou er nog worden 
gescoord? Toen klonk het eindsig-
naal van de scheidsrechter met als 
resultaat 0-0. Gelijkspel, maar genoeg 
voor het behalen van de kampioens-
titel voor de JO14-2! Applaus vanaf 
de tribune waar de (groot)ouders, 
familie en vrienden talrijk aanwezig 
waren. Wat een blije koppies! Een 
warm onthaal door de supporters in 
de kantine waar het alom bekende 
kampioenslied ‘We are the cham-
pions’ opgezet. Supergoed gedaan 
jongens! De coaches Robert en John 
en trainer Amir zijn trots op jullie.

Voetbal: RKDES JO14-2 sluit 
seizoen af met kampioenschap

Kudelstaart - Van maandag 30 mei 
tot en met donderdag 2 juni vindt de 
avondvierdaagse van Kudelstaart 
plaats. Een gezellig evenement waar 
alle kinderen van de drie basis-
scholen aan mee kunnen doen. Na 
vier avonden wandelen is de belo-
ning die felbegeerde medaille, fees-
telijke ontvangst en genieten van het 
eindfeest. Welke medaille neem jij 
mee naar huis op 2 juni? Ook dit jaar 
krijgen de allerkleinsten weer de 
mogelijkheid om een medaille te 
verdienen door een avondje mee te 
lopen. De kinderen kunnen bij de 

start aangemeld worden en krijgen 
na de �nish een dagmedaille uitge-
reikt. De kosten bedragen per 
dagmedaille 2,50 euro, contant en 
gepast afrekenen bij de start. Alle 
deelnemers vertrekken gezamenlijk 
na het startsignaal. Op maandag 30 
mei wordt het startsein gegeven 
door burgermeester Oude Kotte en 
kinderburgemeester Anne. Via de 
Facebookpagina (Avondvierdaagse 
Kudelstaart) wordt iedereen op de 
hoogte gehouden. Van voorberei-
dingen tot routes, laatste ontwikke-
lingen en weersvoorspellingen 

Avondvierdaagse Kudelstaart 
van 30 mei tot en met 2 juni

Aalsmeer - Terwijl afgelopen zater-
dagochtend 21 mei op meerdere 
velden bij FC Aalsmeer allerlei teams 
speelden voor een kampioenschap, 
voetbalden de kinderen van Aals-
meer JO8-3 tegen FC Haarlem 
Kennemerland de laatste o�ciële 
wedstrijd van het seizoen zonder dat 
er nog iets op het spel stond. Het 
team begon goed aan de wedstrijd, 
maar kwam al snel op een 0-1 achter-
stand. Het team rechtte de rug en 
ging op zoek naar de aansluitings-
tre�er. Normaal scoort het team best 
gemakkelijk, maar dit weekend 
waren de voetballers kampioen paal 
schieten en ballen die net-naast 
gingen. Veel kansen leverde geen 
doelpunt op en dan treedt de aloude 
voetbalwet in werking. Het doelpunt 
viel aan de andere kant. Keeper Thije 

had al een paar kansen goed gepakt 
en ook verdedigers Jens en Dante 
werkten menig bal weg, maar na rust 
werd het toch 0-2 voor de Haarlem-
mers. Op het middenveld werkten 
Jasmijn en Desteney hard en ook Ali 
en Julia liepen de longen uit hun lijf, 
maar de spitsen Levi en Lyam kregen 
de bal niet achter de keeper van 
Haarlem. In het laatste kwart leek het 
bij Haarlem allemaal wel te lukken, 
alle kansen werden doelpunten en 
dus liepen ze uiteindelijk uit naar een 
0-6 voorsprong. 
Het slotakkoord was wel voor Aals-
meer met de ere-tre�er door Lyam, 
eindstand 1-6. Het was voor het team 
het grootste verlies van het seizoen, 
maar gelukkig hadden ze wel alle-
maal lekker gespeeld en daar gaat 
het uiteindelijk om!

Voetbal: FCA JO8-3 verliest 
ge attee d an enneme land

 FCA verdediger Dante passeert twee tegenstanders, Dante speelde een sterke 
wedstrijd. Foto: Ruud Meijer

Rijsenhout – Owen Geleijn van Team 
Jumbo Visma heeft zich afgelopen 
zaterdag positief laten opmerken in 
de profkoers Veenendaal-Veenendaal. 
Negen kilometer voor de �nish 
ontsnapte de 21-jarige renner uit 
Rijsenhout uit de groep, maar zijn 
actie werd vrij snel gecounterd. 
Geleijn eindigde even later in de 
sprint van het eerste deel van het in 
diverse stukken gebroken peloton op 
plek 33, enkele posities voor natio-
naal kampioen Timo Roosen. Die had 
veel waardering voor zijn jonge 
teamgenoten, onder wie Geleijn.
 “De jongens koersen onbevangen. Ze 
rijden echt goed, dat belooft voor de 
toekomst”, aldus Roosen op de site 
van de ploeg. De race werd 
gewonnen door Dylan Groenewegen.

Ronde van Nes en 
Jeugdwedstrijd
Aalsmeerse en Kudelstaartse 
renners reden afgelopen vrijdag-
avond rondjes om de Bovenkerker-
polder in de vijftigste Ronde van Nes 
aan de Amstel. In de sportklasse 
werd Sven Buskermolen 21ste. 
Marcel Antoons klasseerde zich als 
24ste bij de masters en bij de nieu-
welingen kwamen Jesse den Otter 
als 21ste en Jari Buskermolen als 
28ste binnen. 
Jytte Timmermans scoorde vrijdag 
in een jeugdwedstrijd in Veenendaal 
een 18de plaats. Twee dagen later 
miste ze in Sloten maar net het 
podium: vijfde. Overige resultaten in 
Sloten: Sven Ozinga (8), Tijs Schip-
pers (9) en Jari Buskermolen (13).

Wielrenner Owen Geleijn toont 
zich in Nederlandse profkoers

Amstelland - Al voor de 43e keer 
wordt in deze regio de Dorpentocht 
georganiseerd. Vanwege coronamaa-
tregelen kon de tocht de afgelopen 2 
jaar niet gehouden worden en dat 
terwijl veel Nederlanders ontdekten 
hoe prachtig �etsen is door ons 
bijzondere landschap. Nooit eerder 
gingen zoveel mensen recreatief 
�etsen als de afgelopen 2 jaar. Nog 
leuker dan zomaar een stuk �etsen is 
deelnemen aan de 43e Dorpentocht 
op Pinksterzondag 5 juni die je leidt 
naar de mooiste plekken en paden 
waar je het bestaan niet van wist. De 
43e Dorpentocht heeft een gevari-
eerde route die mooi is voor jong en 
oud, en met zoals altijd twee routes 
naar keuze, 35 of 55 kilometer.
De Dorpentocht zamelt geld in voor 
een goed doel. Dit jaar is dit Stichting 
Opkikker. Stichting Opkikker is een 
non-pro�torganisatie met als doel 
het verzorgen van ontspanning voor 
gezinnen met een langdurig ziek 
kind (meer informatie op: www.
opkikker.nl). Hoe mooi kan het zijn: 
een prachtige dag hebben met een 

mooie �etstocht en daarmee 
bijdragen aan een onvergetelijke 
ervaring voor een langdurig ziek 
kind. In 2019 is er 4.500 euro opge-
haald voor het Bartiméus Fonds en 
het streven is dit jaar minstens zo’n 
bedrag op te halen voor de Stichting 
Opkikker. De kosten voor deelname 
zullen geen barrière voor deelname 
zijn. Bij voorinschrijving 4 euro en op 
de dag zelf 5 euro. De Stichting 
Dorpentocht werkt uitsluitend met 
vrijwilligers en houdt de kosten zo 
laag mogelijk. Hierdoor komt het 
grootste deel van de opbrengst ten 
goede aan het goede doel. Mocht U 
het goede doel extra willen steunen, 
dan kan dat natuurlijk. Kijk op: www.
dorpentocht.net. Of u kunt vriend 
van de Dorpentocht worden door 
jaarlijks een kleine bijdrage te 
storten, waarmee u het bestaans-
recht van de Dorpentocht garan-
deert. Goed nieuws: Online 
inschrijven is nu reeds mogelijk. De 
organisatie hoopt van harte veel �et-
sers te mogen verwelkomen op 5 
juni. 

Dorpentocht voor St. Opkikker
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Rijsenhout - Op zaterdag 21 mei 
vond bij TTV Rijsenhout het club-
kampioenschap plaats. Vorig jaar kon 
deze interne competitie niet door-
gaan in verband met corona. Tom 

van Es had dus een jaar langer de 
titel mogen behouden. Helaas was 
het deelnemersveld niet zo groot 
door blessures en enkele afzeg-
gingen, maar de spanning was er 

Tafeltennis: Joost van Keulen 
clubkampioen TTV Rijsenhout

Clubkampioen Joost van Keulen met links Marianne (2) en rechts Alicia (3).

niet minder om, aangezien er heel 
wat kandidaten waren om Tom op te 
volgen. Grootste kanshebbers waren 
Marianne Foekens en Joost van 
Keulen, gezien hun ranking, en 
inderdaad bleven zijn tot aan hun 
onderlinge strijd zonder puntverlies, 
hoewel beiden in diverse partijen 
langs het randje van de afgrond 
gingen. De �nale werd uiteindelijk 
met 3-1 gewonnen door Joost met 
7-11, 11-8, 12-10 en 11-9, zodat hij de 
titel van teamgenoot Tom overneemt 
met 18 punten uit 5 wedstrijden. 
Marianne werd tweede met 16 uit 5; 
Alicia derde met 13 uit 5. De prijzen 
voor de top 3 werden samen met de 
wisselbeker uitgereikt onder het 
genot van een heerlijke maaltijd; ook 
werd team 1 in de bloemetjes gezet 
wegens hun kampioenschap en 
promotie naar de derde klasse. 
De spelers hebben nu zomerstop en 
gaan eind augustus weer van start in 
dorpshuis De Reede. Nieuwe leden, 
zowel recreatief als competitief, zijn 
dan van harte welkom.

Kudelstaart – Aanstaande zondag 29 
mei is voor RKDES de laatste complete 
competitiedag op zondag, vanaf 
volgend seizoen speelt de club name-
lijk al zijn wedstrijden op zaterdag. 
Deze uitzwaaizondag belooft een 
mooie, feestelijke dag te worden. Om 
14.00 uur speelt Heren 1 tegen Spor-
ting Martinus. Een uitdagende 
wedstrijd waarbij RKDES aantreedt 
tegen de nummer 1 van de compe-

titie.  Sporting Martinus kan zondag 
tegen RKDES kampioen worden, 
terwijl RKDES nog in de race is voor 
een ticket voor de nacompetitie. Een 
kraker van een wedstrijd dus!

Bazaar en dj
Er is tijdens de rust en na de wedstrijd 
een bazaar waarbij door het kopen 
van lootjes mooie prijzen te winnen 
ziin. De prijsuitreiking van de RKDES-

RKDES zwaait 29 mei voetballen 
op zondag definitief uit!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21 
mei was er voor het eerst sinds lange 
tijd weer een competitiedag voor de 
pupillen bij AV Startbaan in Amstel-
veen. Het weer was prima en AVA was 
deze eerste keer vertegenwoordigd 
met een klein groepje, waarvan een 
groot gedeelte voor de eerste keer 
meedeed. Bij de meisjes pupillen A2 
deden Marly Stieva en Joanna Bijlsma 
mee bij de meerkamp en werden 
respectievelijk 12e en 22e. Krijn Celie 

was voor AVA aanwezig bij de 
jongens pupillen B en werd 39e op de 
meerkamp en liep ook nog een 1000 
meter, waarbij hij 18e werd. Max 
Commendeur en Rupert Siedle deden 
bij de jongens mini-pupillen meed en 
werden respectievelijk 19e en 27e op 
de meerkamp. Ook deden zij mee aan 
de lange afstand, wat in dit geval 600 
meter was. Ze werden 17e en 26e. 
Olivia van den Berg deed het erg 
goed bij de meisjes mini-pupillen en 

Atletiek: Goud voor Olivia tijdens 
competitiedag voor pupillen 

Kudelstaart - De KNVB heeft de 
afgelopen jaren wat wijzigingen 
doorgevoerd in het pupillenvoetbal. 
De competitie is tegenwoordig 
opgedeeld in vier korte competities 
en er worden geen standen bijge-
houden. Voordeel hiervan is dat er na 
iedere korte competitie opnieuw 
wordt ingedeeld waardoor je zoveel 
mogelijk tegen tegenstanders van je 
eigen niveau voetbalt wat extra veel 
plezier geeft. Nadeel is dat er in deze 
leeftijdscategorieën dus geen o�-
ciële kampioenen meer zijn. Echter, 
als je de hele periode ongeslagen 
bent dan kan je er wel zeker van zijn 
dat je ‘kampioen’ van de fase bent. 
In de vierde fase had RKDES drie 
teams die zo goed hebben gepres-
teerd. De MO10-1 wist veel 
wedstrijden te beslissen in de laatste 
minuut en met de laatste wedstrijd 

tegen SCW knalde ze met een 11-1 
overwinning het seizoen uit. Een 
mooie kroon op een jaar waarin deze 
meiden veel hebben geleerd en 
gewonnen! 
De JO9-1 speelt hoofdklasse wat al 
een prestatie op zich is. De vierde 
fase van de competitie waren ze 
ongeslagen  en hebben ze maar liefst 
141 keer gescoord! In de laatste 
wedstrijd werd het 10-1 waarbij de 
keeper ook zijn doelpuntje meepakte 
om het kampioensfeestje compleet 
te maken. Tot slot de JO10-2, van de 
22 wedstrijden die ze dit seizoen 
hebben gespeeld hebben ze er 20 
gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 0 
verloren. Wat een enorme prestatie 
om het hele seizoen zo goed te pres-
teren, ook deze jongens mogen dus 
met recht kampioenen genoemd 
worden!

Pupillenvoetbal: JO9-1, MO10-1 
en JO10-2 van RKDES winnaars

Aalsmeer - Zaterdagochtend stond 
voor de 013-4 van FC Aalsmeer de 
kampioenswedstrijd op het 
programma tegen Dios. Er moest 
gewonnen worden, want beide teams 
hadden evenveel punten. Om 8 uur 
stonden de boys al te trappelen bij de 
kleedkamer en om kwart voor negen 

was de aftrap met langs het veld veel 
publiek. Binnen 10 seconden lag de 
bal achter de doelman van Aalsmeer: 
0-1. Wat een domper. Iedereen was 
plotseling wakker geschud, nu ging er 
echt gevoetbald worden. De druk op 
Dios werd opgevoerd en na 10 
minuten kwam daar de verdiende 

Voetbal: FCA 013-4 kampioen!

Aalsmeer - Zaterdag 21 mei was een 
belangrijke dag voor de jongens van 
BV Aalsmeer U14-1. Het kampioen-
schap was twee weken terug al 
binnengehaald, maar bij winst op 
Landslake Lions kon een unieke pres-
tatie behaald worden: ongeslagen 
kampioen! En dat moest te doen zijn, 
want de thuiswedstrijd was 
eenvoudig gewonnen met 68–35. 
Maar, behaalde resultaten zijn nooit 
een garantie voor de toekomst en 
daarom stonden de mannen 
gespannen aan de start van de 
wedstrijd. En inderdaad, de eerste 
punten waren voor Landslake Lions. 
Maar dat schudde iedereen wakker 
en Aalsmeer concentreerde zich, wat 
resulteerde in twaalf punten op rij 
door met name Rijck en Joris en een 
stand van aan het einde van het 
eerste kwart van 5-18. Het tweede 
kwart was meer van hetzelfde en 
door een goede samenwerking met 
veel verschillende scorers (Joris, 
Dean, Rijck, Freek, Ali) liep Aalsmeer 

uit naar een ruststand van 9-40. 
Daarmee was de winst eigenlijk al 
binnen. 
De tweede helft probeerden de 
coaches wat nieuwe aanvallende 
tactieken uit, waardoor er wat meer 
balverlies werd geleden, Landslake 
Lions meer in het spel kwam en meer 
begon te scoren. Uiteindelijk maakte 
dat voor de stand niet uit, want na 
drie kwarten stond er, na fraaie 
scores van Pieter en David, een score 
van 18-56 op het bord. Het laatste 
kwart probeerde de jongens 
iedereen te laten scoren, wat het spel 
niet ten goede kwam. Na een 
ingreep van de coaches liep het 
alweer een stuk beter en na tien 
minuten stond er een eindstand van 
24-70 op het bord. En daarmee was 
het ongeslagen seizoen een feit. 
Felicitaties aan Dean, Rijck, David, Ali, 
Abramo, Freek, Joris, en Pieter: zij 
hebben een geweldig seizoen 
gespeeld en mochten verdiend de 
beker in ontvangst nemen!

Basketbal: Kampioensbeker 
voor ongeslagen U14-1 BVA

gelijkmaker: 1-1. Daarna ging het 
gelijk op met twee grote kansen voor 
Dios, maar na 20 minuten was daar 
toch de verdiende voorsprong 2-1. De 
boys dachten dat ze er al waren, maar 
twee minuten later was het al weer 
2-2. De puntjes werden achterin weer 
op de i gezet en op naar de rust. Met 
nog een paar minuten in de eerste 
helft maakte Dios hands in het straf-
schopgebied. De scheidsrechter lag 
de bal op de stip en er werd raak 
geschoten door FCA, een prachtig 
strak schot in de linkerhoek: 3-2. Na 
de rust ging het weer gelijk op, maar 
Dios werd sterker en sterker. Wat een 
wedstrijd. Drie minuten voor het 
einde een schot van de spits van Dios. 
Iedereen hield de adem in. Bam, op 
de lat! Een zucht van verlichting ging 
door het kleine stadion. Nog 3 
minuten volhouden en ja! De scheids-
rechter �oot af bij 3-2. Ja, 013-4 van 
FCA kampioen! De (kinder)cham-
pagne werd ontkurkt en het feest 
barstte los. Een geweldige prestatie!

loterij vindt na de wedstrijd plaats. DJ 
Gijs zorgt voor gezellige muziek waar-
door met een drankje en een dansje 
de leden en fans van RKDES op gezel-
lige wijze afscheid kunnen nemen van 
89 jaar zondagvoetbal.

Winst in Heemstede
Afgelopen 22 mei speelde Heren 1 van 
RKDES de een na laatste wedstrijd op 
zondag. De Kudelstaarters gingen op 
bezoek bij RCH. RKDES had geen moeite 
met dit op de laatste plaats staande 
team uit Heemstede. RKDES won van 
deze hekkensluiter met liefst 6-0.

werd zelfs eerste bij het verspringen 
met 2,60 meter. Uiteindelijk werd zij 
5e op de totale meerkamp. De 
volgende wedstrijd voor de atletiek 
pupillen is op zaterdag 18 juni. 








