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Amb8route: Fietsen naar
lokale ambachtslieden

Rollatorwandelclub test het
nieuwe Waterfront uit

Green Park Handbal in finale
om landstitel
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Hennepplantage ontdekt achter
onschuldige aubergines
Aalsmeer – Tijdens het posten op een
bedrijventerrein in Kudelstaart zagen
agenten van het basisteam AalsmeerUithoorn begin deze week dat een
bestuurder van een busje verdacht
gedrag vertoonde bij één van de vele
kassen in de omgeving. De betreffende persoon bleek antecedenten te
hebben omtrent hennepteelt. Reden
genoeg voor de agenten om eens een
kijkje te nemen in het betreffende
bedrijfspand, waar – op het eerste
oog – onschuldige aubergines
werden geteeld. Een rookgordijn, zo
bleek later. Een verdere doorzoeking
onthulde namelijk een toegangsdeur
tot een groot, afgeschermd gedeelte
van de kas. Na het verplaatsen van
enkele dozen en pallets, kwam er een
andere ruimte tevoorschijn: Een 300

vierkante meter grote hennepplantage. De politie van het district Zuid
kwam waarschijnlijk net op tijd om de
plantage op te doeken, want de
ruimte lag vol met de gehele oogst
van wat wel honderden plantjes
moeten zijn geweest. In de ruimte
lagen zakken en emmers vol met
afgeknipte toppen, die bijna klaar
waren voor verkoop op de illegale
markt. Bij de actie zijn in totaal vier
mannen aangehouden, waaronder de
man uit het busje. Tegen de eigenaar
van het kassencomplex is procesverbaal opgemaakt. Alle hennep is in
beslag genomen en zal worden
vernietigd. Het bedrijf is op last van
de gemeente gesloten voor de duur
van drie maanden.
Bron: Politie Amsterdam

Raadsprogramma bijna rond,
vorming college van start
Aalsmeer – Terwijl in omliggende gemeenten al overeenstemming is
bereikt over de raadsprogramma’s en zelfs al nieuwe college’s zijn
gevormd en geïnstalleerd, heeft Aalsmeer meer tijd nodig om de politieke stromingen in één richting te krijgen.
Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD, D66,
Groen Links en PvdA liggen overigens niet met elkaar overhoop, er
zijn geen vechtpartijen gesignaleerd
en verwensingen gehoord, nee, de
fracties komen regelmatig in het
‘praatjeshuis’ ter vergadering bijeen
en bijna komt er ‘witte rook’ uit de
schoorsteen, want er zit schot in het
politieke proces: “De onderhandelaars van de fracties zijn woensdagavond 25 mei wederom bijeen
gekomen. Het opstellen van het
nieuwe raadsprogramma bevindt
zich in de eindfase. Parallel wordt al
gewerkt aan de formatie: de vorming
van een nieuw college”, aldus de
gemeente in een persbericht.
In principe akkoord
Onder leiding van de procesbegeleider Herman Rijksen is constructief
gewerkt aan de inhoud van het raadsprogramma 2022-2026. De onderhandelaars zijn in principe akkoord
met de inhoud, maar de haalbaar-
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heid van een paar punten wordt nog
ambtelijk uitgezocht. Daarna wordt
de definitieve tekst ter goedkeuring
voorgelegd aan de raadsfracties.
Wanneer alle fracties akkoord zijn
met het concept raadsprogramma,
wordt het gepubliceerd en vervolgens besproken en vastgesteld in
een vergadering van de
gemeenteraad.
Vorming college
Nu de onderhandelaars het op
inhoud met elkaar eens zijn, krijgt de
vorming van een nieuw college prioriteit, de formatieperiode is aangebroken. Hierin wordt bepaald welke
kandidaat-wethouders voorgedragen worden. Over de namen van
de nieuwe collega’s van burgemeester Gido Oude Kotte wordt
geheimzinnig gedaan. Mag het
huidige wethouderstrio Van Rijn,
Kabout en Alink opnieuw in het
pluche plaatsnemen en krijgen ze er
wel of niet een collega bij? Oftewel

HARTELUST

gaat Aalsmeer bestuurd worden met
drie of vier wethouders? Wat wordt
de bestuurdersrol van Absoluut Aalsmeer? Tot slot de winnaar van de
verkiezingen als het om het aantal
stemmen gaat. Absoluut Aalsmeer is
een geduchte tegenhanger of
collega geworden van de twee al
lange periodes besturende ‘grote’
partijen CDA en VVD en gezien de
ontstane verhouding (Absoluut Aalsmeer en CDA elk 6 zetels en VVD 5
zetels) een wethouder waardig.
Uitwerken met derden
Na de college-vorming naar ieders
tevredenheid (nog even geduld),
wacht de eerste belangrijke taak van
het nieuwe college: Het uitwerken
van het raadsprogramma, want hier
is B&W verantwoordelijk voor. Wel in
samenwerking met derden, want de
onderhandelaars vinden het belangrijk om met inwoners en ondernemers het gesprek hierover aan te
gaan. Het is de wens van de onderhandelaars om de opmerkingen die
uit deze gesprekken komen, mee te
geven aan het nieuwe college van
B&W om te verwerken in het
college-uitvoeringsprogramma.

Reconstructie van de Zijdstraat
uitgesteld: Geen kabels!
Aalsmeer – De planning voor de
reconstructie van de Zijdstraat,
Punterstraat en het Molenplein moet
gewijzigd worden wegens leveringsproblemen van laagspanningskabels.
Liander heeft de gemeente gemeld
dat deze specifieke kabels niet op
korte terijn voorradig zijn en dat de
levering hiervan nog maanden kan
duren. Van april tot en met
september zouden, na een kleinschalige bodemsanering van twee locaties tussen de Dorpsstraat en het
Molenplein, de nutsbedrijven de
gasleiding, waterleiding en laagspan-

ningskabels in de Zijdstraat
vervangen worden.
Saneringswerkzaamheden
De gemeente heeft nu besloten om
de nutswerkzaamheden uit te stellen
totdat bekend is wanneer de nodige
kabels weer leverbaar zijn. Wel gaan
de saneringswerkzaamheden uitgevoerd worden. Een aanvang is reeds
gemaakt bij het Boekhuis en Waning
Tweewielers. De winkels zijn en
blijven overigens gewoon bereikbaar
en doorgaand verkeer voor voetgangers (fietsers) is mogelijk.

HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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Oudercontact over
Autisme
Amstelland - Heeft u een kind met
autisme tussen de 3 en 23 jaar en
woont u in regio Amstelland? Kom
dan naar de Oudercontact groep
Autisme op 7 juni. Tijdens de bijeenkomsten is er herkenning, erkenning
en steun, worden tips en adviezen
gegeven en u kunt uw ervaringen
delen met anderen in een soortgelijke situatie. Mantelzorg & Meer
organiseert deze contactgroep
ouders maandelijks, behalve tijdens
de schoolvakanties. Deelname is
kosteloos en u kunt per keer
aangeven of u komt. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 7
juni van 19.45 tot 21.30 uur in het
MOC gebouw, de buurtkamer,
Lindenlaan 75 te Amstelveen.
Voor aanmelden of vragen kan een
mail gestuurd worden naar info@
mantelzorgenmeer.nl, of bel met
020- 5127250.
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Vrijwilligers gezocht voor Taalpunt
in bibliotheek: ‘Taal is alles’
Aalsmeer - “We zijn het er ons niet
altijd van bewust, maar waar zouden
we zijn in ons dagelijkse leven als we
de taal niet machtig zouden zijn?
Geen praatje met je buren, geen
krant lezen, problemen met boodschappen doen, geen post kunnen
lezen, de dokter niet kunnen
vertellen wat je voelt, en zo kunnen
we de lijst nog veel langer maken.
Gelukkig is er hulp”, aldus Jan van
Veen, vrijwilliger bij het Taalpunt. Op
dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur zit
hij samen met diverse vrijwilligers in
de bibliotheek klaar bij Het Taalpunt
om hulp te bieden. Mensen die hulp
bij taal nodig hebben en mensen die
graag hulp willen bieden worden aan

elkaar gekoppeld en dat is voor velen
het begin van de oplossing van het
probleem. “Het probleem is nu even,
dat er meer mensen om hulp vragen
dan er mensen zijn die hulp willen
bieden, er is een aardige wachtlijst
ontstaan”, vervolgt Van Veen. Dus
mocht je iemand willen helpen, kom
dan eens een praatje maken in de
bibliotheek in de Marktstraat op
dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur.
Want schrik niet: in Aalsmeer gaat
het statistisch gezien om enkele
duizenden mensen die dagelijks
problemen ondervinden met onze
taal! “Alles is taal, taal is alles”, besluit
Van Veen zijn oproep aan inwoners
om aan te sluiten bij het Taalpunt.

Geslaagde dagtocht Pedaalridders
Aalsmeer - Na koffie met gebak
vertrokken op 17 mei om half elf de
pedaalridders van de OVAK voor de
eerste fietsdagtocht in 2022. Gefietst
werd er via de knooppuntenroute. Via
het fietspont H. Geestlaan kwam de
groep in Rijnsaterswoude aan om
vervolgens richting Oude Wetering,
Roelofarendsveen en Rijpwetering te
bij fietsen naar knooppunt 05. De
Boterpolder in. Door een mooi aangelegde pad door een weiland vol met
lakenvelderkoeien en hun jongen
reden de Pedaalridders verder. In
Warmond werd de lunch gebruikt.
Daarna werd de tocht voortgezet naar
Sassenheim via een stuk langs de A44
en de Lisserdijk. Kaageiland werd ook
nog bezocht door verschillende pedaalridders. Om vijf uur werd gezellig met
elkaar gedineerd in Leimuiden en om

19.00 uur werd de fietsdagtocht afgesloten en gingen alle deelnemers huiswaarts. Er wordt teruggekeken op een
geslaagde dag met goed weer.
Middagtocht op 9 juni
En de Pedaalridders van de OVAK gaan
weer op de pedalen, nu een middagtocht op donderdag 9 juni.
Er wordt gestart vanaf de parkeerplaats
bij het zwembad aan de Dreef om 13.30
uur. De bijdrage is 1 euro en er is gelegenheid om ergens koffie te drinken
met elkaar (wel voor eigen rekening).
Leden die voor het eerst meefietsen
krijgen op de parkeerplaats een geel
hesje uitgereikt. Op 7 april meegefietst?
Vergeet dan niet het gele hesje Er
wordt gefietst op eigen risico. De
middagtochten zijn alleen voor leden
van de OVAK.

KERKDIENSTEN
DONDERDAG 2 JUNI:

* Koffieclub speciaal in buurthuis
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek,
Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Tentoonstelling ‘Polen door de
ogen van het Poolse kind’ in
bibliotheek, Marktstraat.
* Energieadvies lintbebouwing
door gemeente. Online bijeenkomst van 19.30 tot 21u
VRIJDAG 3 JUNI:

* 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.
* Slotavond dartclub Poel’s Eye in
Proosdijhal Kudelstaart.
Inschrijven tot 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging Kudelstaart in Dorpshuis,
20.30u
ZATERDAG 4 JUNI:

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
* Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat vanaf
20.30u.
ZONDAG 5 JUNI:

* Dorpentocht (35 of 55 km) voor
stichting Opkikker. Start vanaf
9u. bij Aalsmeerderdijk 281.
* Bacchus Kids met ‘Beestenboel’
door poppentheater Zelen in
Bacchus, Gerberastraat. Voorstellingen om 14u. en om 15u.
* Adele undercoversessie in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
MAANDAG 6 JUNI:

Workshop en wandelen tijdens
week van jonge mantelzorger

* Amb8route, fietstocht langs
oude ambachten in Kudelstaart
en omgeving. Van 10 tot 17u.

Amstelland - De eerste week van juni
is altijd de ‘Week van de jonge
mantelzorger’. In deze week organiseert Mantelzorg & Meer in de regio
Amstelland een aantal activiteiten om
jonge mantelzorgers (6 tot 25 jaar)
een hart onder de riem te steken. Een
op de vier jongeren in Nederland
zorgt voor een naaste, zoals een
ouder, broer of zus of een ander familielid. Deze kan een chronische ziekte,
beperking of een psychische kwetsbaarheid hebben of een verslaving. In
de week van de jonge mantelzorger
wordt extra aandacht gevraagd voor
jongeren die binnen hun familie deze
zorg verlenen. Vaak missen ze zelf
zorg of aandacht en hebben ze ook
extra zorgen. Voor jonge mantelzorgers is hun werk vaak zo vanzelfspre-

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag

Met PCOB op fiets
naar De Veen
Aalsmeer - Op 3 mei heeft de fietsgroep PCOB - Senioren Aalsmeer
genoten van een prachtige fietstocht
door de vogelrijke Bovenkerkerpolder. Het rustpunt was het prachtige bijenpark van NBV Amstelland.
Op dinsdag 7 juni gaan de fietsers
weer op stap. Vanaf Bacchus in de
Gerberastraat (vertrek om 13.30 uur)
gaat de groep via de Uiterweg naar
de pont. Vandaar over de dijk naar
Burgerveen en Weteringbrug. Hoe de

kend dat ze zelf niet eens beseffen dat
ze mantelzorger zijn, maar de impact
op hun leven is vaak erg groot. Met de
activiteiten in de Week van de Mantelzorger leren ze elkaar kennen en
kunnen ze ervaringen delen. Op
donderdag 2 en vrijdag 3 juni organiseert Mantelzorg & Meer een ademworkshop om te ontspannen en stress
te verminderen. Op dinsdag 7 juni
worden jonge mantelzorgers uitgenodigd voor een wandeling door het
Amsterdamse bos. Tijdens die wandeling kunnen de jongeren leeftijdgenoten ontmoeten en ervaringen
delen. Ga voor de volledige agenda
en meer informatie naar: www.
mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden
kan per mail via info@mantelzorgenmeer.nl of bel 020-5127250.

tocht verder gaat ligt aan de plek
waar koffie gedronken gaat worden:
ergens in Roelofarendsveen. In ieder
geval zal te zien zijn hoe snel dit dorp
veranderd. Net als Aalsmeer, maar
toch weer anders. Daarna gaan de
fietsers naar Leimuiden en vandaar
naar Kudelstaart. De totale afstand
bedraagt 25 tot 30 kilometer.. Al met
al een mooie tocht door wisselend
landschap. Mee fietsen? Denk aan je
veiligheid en draag een helm. Voor
informatie kan contact opgenomen
worden met Jan Westerhof en Jan de
Jong via 06-22350307.

DINSDAG 7 JUNI:

*

*
*
*

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 Marktstraat open van 11 tot 13u.
Fietstocht PCOB senioren. Start
13.30u. vanaf Bacchus,
Gerberastraat.
WOENSDAG 8 JUNI:

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen 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 9 JUNI:

* Pedaalridders, fietstocht voor
OVAK-leden. Start 13.30u. bij
zwembad aan Dreef.
VRIJDAG 10 JUNI:

* Da Musica met on tour NinaLynn
en Raoel & The Wiseman in
Bacchus, Gerberastraat vanaf
21u.
ZATERDAG 11 JUNI:

* Kom in de Kas op Mijnsherenweg, Meerlandenweg,
Poelweg en Steenwijcklaan van
10 tot 16u.
* Down Town Ophelia met
braderie en modeshow in
Ophelialaan.
* KCA Jazz met Marnix Busstra en
Vincent Houdijk in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20.30u.
ZONDAG 12 JUNI:

* 15e Aalsmeer Roest Niet (toertocht oldtimers). Start: 9 tot 12u.
en aankomst 14 tot 16.30u. bij
The Beach, Oosteinderweg.
* Optreden AJ Plug Trio (blues) in
The Shack, Schipholdijk, Oude
Meer vanaf 16u.

Ophalen oud papier Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 3 juni wordt weer oud papier
opgehaald in Kudelstaart door de
vrijwilligers van Kudelkamp en
Tennisvereniging Kudelstaart met de
medewerking van de firma Nijssen
uit Nieuw-Vennep. Gaarne papiercontainers of dozen papier om uiterlijk 18.30 uur plaatsen op de locaties
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oud papier
steunt de Stichting Supporting
Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen.
Meer informatie is te vinden op de
website. Dus verzamel het papier
(geen melk- en frisdrankpakken) voor

Collecte MS Fonds
Amstelland - Van 27 juni tot en met
2 juli is de landelijke huis-aan-huis
collecte van het Nationaal MS Fonds.
Duizenden collectevrijwilligers gaan
langs de deuren of komen online in
actie voor de strijd tegen MS
(multiple sclerose). Draag bij aan

de eerste vrijdagavond van de
maand.
Kudelstaartse Kienavond
Vrijdag 3 juni wordt door SSK weer
de Kudelstaartse Kienavond georganiseerd in het Dorpshuis. De
opbrengst gaat naar een vereniging
naar keuze. Deelnemers kunnen dus
zelf kiezen voor welke vereniging ze
spelen en maken tevens kans op
mooie prijzen! Aanvang 20.30 uur, de
zaal gaat vanaf 19.45 uur open.
Meer weten over SSK? Kijk voor alle
datums, nieuws, een aanvraag voor
een financiële bijdrage of informatie
op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl of op Facebook.

onderzoek naar deze zenuwslopende
ziekte en geef aan de collectant!
Online doneren kan via www.nationaalmsfonds.nl of maak een bedrag
over op NL 92 INGB 000000 5057. Wil
je zelf in actie komen? Maak dan een
digitale collectebus aan op www.
digicollect.nationaalmsfonds.nl en
begin direct met online collecteren.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk
alleen via de website van de gemeente inzien.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
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/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

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

voorletters

geboortedatum

datum
beschikking

K.M.

29-12-1985

25-05-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische
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 kopie 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) beschikken. Kijk voor meer informatie
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het
adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

WWW.AALSMEER.NL

Serwata
Smyda
Sobkowicz
Sosnowski
Stankiewicz

voorletters

geboortedatum

datum
voornemen

A.A.
K.J.
P.M.
B.W.
K.L.

23-11-2002
25-02-2000
28-12-2001
23-01-2001
31-03-1989

23-05-2022
23-05-2022
23-05-2022
23-05-2022
23-05-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 6 JUNI
Op maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de
gewijzigde inzameldagen.
RAADHUIS 9 JUNI VANAF 15.30 UUR TELEFONISCH
NIET BEREIKBAAR
Op donderdag 9 juni vanaf 15.30 uur is het raadhuis in Aalsmeer
telefonisch niet bereikbaar voor het maken van afspraken, in verband met een personeelsbijeenkomst. Voor noodgevallen kunt
u bellen met het reguliere nummer: 0297-387575. Vrijdag 10 juni
zijn wij zoals gewoonlijk van 8.30-17.00 uur bereikbaar.
Voor het aanvragen of ophalen van documenten kunt u digitaal
een afspraak maken via https://internetafspraken.aalsmeer.nl/
afspraken_aalsmeer. Gebruik het contactformulier om een vraag
te stellen of een afspraak te maken voor andere onderwerpen
dan documenten. Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Maak dan
online een melding met Fixi.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of
een beroepschrift worden ingediend.
- Sportlaan 17, 1431 HW, (Z22-039934), het bouwen van een
mantelzorgwoning bij de woning
- Cyclamenstraat 46, 1431 SC, (Z22-039709), het maken van
een opbouw op de bestaande aanbouw
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-039608), het aanleggen van natuurvriendelijke oevers aan de westzijde van de
Fortgracht en het realiseren van drie uitzichtpunten op de
Westeinderplassen vanaf het Forteiland
- Sportlaan 24, 1431 HZ, (Z22-038774), het plaatsen van 1 dakkapel over 2 woningen aan de voorzijde samen met huisnr.
22
- Sportlaan 22, 1431 HZ, (Z22-038763), het plaatsen van 1 dakkapel over 2 woningen aan de voorzijde samen met huisnr.
24
- Cyclamenstraat 47, 1431 RZ, (Z22-038686), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Hornweg 134 en 136, 1432 GP, (Z22-038396), het vervangen
van de bestaande loopbrug door twee nieuwe bruggen
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de
volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 2 van
de wabo verlengd:
- Stommeerkade 59, 1431 EL, (Z22-022867), het uitbreiden
van de woning over twee lagen met kap Verzonden: 25 mei
2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de wet algemene bepalingen 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:
- Oosteinderweg 307, 1432 AW, (Z22-008350), het uitbreiden
van de woning aan de zijgevel. Verzonden: 25 mei 2022
- Kudelstaartseweg 150c (voorheen achter 150, Sectie D, nr.
6088), 1433 GN, (Z22-016503), het bouwen van een woning.
Verzonden: 25 mei 2022
- Ophelialaan 162 en 162 A en Kastanjelaan 1a t/m 1f, 1431
HP, (Z21-070025), het bouwen van een gezondheidscentrum
met daarboven 6 appartementen. Verzonden: 24 mei 2022
- Vlasakkerlaan 31, 1431 DJ, (Z22-025332), het plaatsen van
een schuur aan de zijgevel van de woning. Verzonden: 25
mei 2022
- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG, (Z22-006525), het verbouwen en uitbreiden van de woning. Verzonden: 24 mei 2022
VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet
meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering 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”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Primulastraat,
centrale deel
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein en deel Drie Kolommenplein voor Gezondheidscentrum (Z22-038106) Zomers Pleinfestival met Ibiza
Village op 25 juni 2022, ontvangen 23 mei 2022

-

Dreef 7, op parkeerterrein (Z22-040026) Kermis Aalsmeer
van 30 augustus t/m 4 september 2022, ontvangen 24 mei
2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Jac. P. Thijsselaan 18 (Z22-028311) Yufestival op 12 juni 2022,
verleend op 31 mei 2022
MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Beethovenlaan 120 (Z22-026383) Weekaatje, periode geldigheid vergunning: van 3 juni 2022 tot 2 juni 2027, datum
gebruikmaking vergunning van 3 juni 2022 tot 6 juni 2022,
verleend 25 mei 2022
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij
u naar de site van www.cbf.nl.
ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van
de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:
- Winkelcentrum Kudelstaart (Z22-038214) het plaatsen van
een tappunt t.b.v. jaarmarkt Winkelcentrum Kudelstaart op
22 juni 2022, ontvangen 24 mei 2022
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Speelvelden bij de Snoekbaarsstraat (Z22-036250) Bobbie’s
Buitenspeeldag op 8 juni 2022, melding akkoord 31 mei
2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 2 juni 2022

besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden vestiging voorlopig
voorkeursrecht toekomstig
Oosteindedriehoek
t/m 10 juni 2022 ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade Alsmeer (z21-075784) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
t/m 30 juni 2022 vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat
naast 3’
t/m 1 juli 2022 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken, b randveilig gebruik
KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097),
t/m 7 juli 2022 ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Hornweg 242A TE Aalsmeer (Z20-089013)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.
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RemBand ‘afsluiter’ 10e Plaspop
Aalsmeer - De tiende editie van
Plaspop gaat plaatsvinden op zaterdag
2 juli. Op vijf verschillende locaties in

het eilandengebied van de Westeinderplassen kan genoten van livemuziek. De slotact van de avond is de

deels Aalsmeerse RemBand. Het vijftal
van de RemBand speelt de onsterfelijke muziek van hun muzikale helden
uit, voornamelijk, de jaren zeventig en
tachtig. Met veel enthousiasme en
aandacht is gekozen voor de muziek
waarin de piano/hammond centraal
staan. Denk aan tijdloze nummers van
onder andere Procol Harum, Styx, Joe
Jackson, The Doors, Deep Purple en
Joe Cocker. De RemBand is Hans Millenaar (zang en gitaar), Remco de Hundt
(piano/hammond), Remco Millenaar
(zang en gitaar), Ab Hansen (bas) en
Ron Schalkwijk (drums) en zij nemen
het publiek mee terug naar die onvergetelijk jaren zeventig en tachtig
tijdens de afsluiting van deze jubileumeditie van Plaspop. Kijk voor meer
informatie en aanmelding als vrijwilliger op www.plaspop.nl

AGENDA
DONDERDAG 2 JUNI:

* Koffieclub speciaal in buurthuis
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek,
Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Energieadvies lintbebouwing
door gemeente. Online bijeenkomst van 19.30 tot 21u
* Commissievergadering in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
VRIJDAG 3 JUNI:

* 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.
* Slotavond dartclub Poel’s Eye in
Proosdijhal Kudelstaart.
Inschrijven tot 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging Kudelstaart in Dorpshuis,
20.30u
ZATERDAG 4 JUNI:

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
* Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat vanaf
20.30u.
ZONDAG 5 JUNI:

Amb8route open 2e Pinksterdag
Kudelstaart - Prachtige lentedagen!
Lammetjes in de wei, bloemen in de
bermen; tijd voor een mooie fiets- of
wandeltocht. En dan ook nog met de
mogelijkheid een bezoek te brengen
aan lokale ambachtslieden! Maandag
6 juni, Tweede Pinksterdag, kan tussen
10.00 en 17.00 uur een bezoek
gebracht worden aan ambachtelijke
plekjes in Kudelstaart en omgeving.
Acht lokale ambachtslieden stellen
deze dag hun deuren en werkplaatsen
open voor publiek. Een kijkje in de
keuken van de palingroker, de zeepmaker, de beeldhouwer, de bloembollenkweker en de pottenbakker. De
Amb8route bestaat uit een ongeveer
15 kilometer lange fietsroute langs
alle ambachtslieden en voert door het
dorp Kudelstaart, langs de Westeinder

en de Drecht via het Jaagpad aan de
Amstel weer naar Kudelstaart.

geldig voor 2 personen en kinderen
fietsen gratis mee! De extra
ambachten worden op een speciaal
inlegvel bij de routekaart gevoegd.

Extra ambachten
Op veel locaties zijn bijzondere extra
ambachten te bewonderen. Een heuse
thee sommelier, een wol spinner, tekenaars, een kruidendeskundige en nog
veel meer. Bij de routekaart zit een
inlegvel met alle extra ambachten. De
routekaart is te koop voor 3,50 euro
bij alle deelnemers. De fietsroute kan
bij alle ambachtslieden gestart
worden en voert langs acht ambachtelijk locaties en een aantal horeca
plekken. De routekaart bevat behalve
de plattegrond en de contactgegevens van de deelnemers informatie
over de omgeving en interessante
kortingsbonnen! De routekaart is

Lokale ondernemers
De Amb8route is een initiatief van
lokale ambachtelijke ondernemers.
Doel is mensen van dichtbij en veraf
kennis te laten maken met de unieke
lokale ambachten en de bijzondere
natuur en infrastructuur van de
poldergebieden in de regio. De fietsroute is ook buiten deze open dag te
maken, op de routekaart staan de
openingstijden per locatie aangegeven. Uniek is deze Tweede Pinksterdag dat alle deelnemers aan de
Amb8route hun werkplekken tegelijk
open stellen! Kijk voor meer informatie op de website
www.amb8route.nl of op Facebook.

Workshop botanisch tekenen
met Anita Walsmit Sachs
Aalsmeer - Maandag 20 juni, tijdens
Aalsmeer Flower Festival, organiseert
museum Historische Tuin een workshop botanisch tekenen onder
leiding van een absolute topper op
dit gebied: Anita Walsmit Sachs.
Botanisch tekenen is de kunst van
het correct weergeven van een plant.
Het is echter veel meer dan alleen
‘natekenen’. Een goede botanische
tekening toont de specifieke
kenmerken die een plant van andere
onderscheidt. Dit vereist techniek,
maar ook gevoel voor compositie en
beeldtaal. Al deze onderdelen komen
aan bod bij de basisworkshop botanisch tekenen.
Boegbeeld botanische kunst
Anita Walsmit Sachs is voormalig
hoofd tekenkamer van het Herbarium van de Rijks Universiteit Leiden.
Zij groeide uit tot het boegbeeld van
de botanische kunst in Nederland.

Op haar initiatief werd in 2006 de
Vereniging van Botanisch Kunstenaars opgericht. Haar werk was te
zien in musea en tentoonstellingen
over de hele wereld. Ook mocht zij
een bijdrage leveren aan het Highgrove Florilegium, een exclusieve set
boeken met de plantencollectie van
de Britse Prins Charles. Voor deze
uitgave schilderde zij een witte
sering naar een voorbeeld afkomstig
uit de Historische Tuin.
Individuele begeleiding
Maandag 20 juni geeft Anita Walsmit
Sachs de workshop ‘kennismaken
met botanisch tekenen’. Deelnemers
tekenen met potlood een deel van
een plant of bloem, krijgen uitleg
over het tekenmateriaal en over de
opbouw van een botanische tekening. De begeleiding is individueel
gericht, daardoor kunnen naast
beginners ook meer gevorderde

tekenaars meedoen. Na de workshop
kunnen deelnemers het museum
bekijken inclusief de creaties die hier
door bloemdesigners zijn gemaakt in
het kader van Aalsmeer Flower
Festival. De workshop begint om
10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.
Deelname is 45 euro per persoon
inclusief museumentree, tekenmateriaal en koffie/thee. Aanmelden kan
bij de docent: anitaws@xs4all.nl. Geef
bij opgave naam, adres en telefoonnummer door. Er geldt een minimum
van acht en een maximum van tien
deelnemers.

* Dorpentocht (35 of 55 km) voor
stichting Opkikker. Start vanaf
9u. bij Aalsmeerderdijk 281.
* Nieuwe expositie ‘The Floral
Album in Flower Art Museum.
Open zondag/maandag 13-17u.
* Bacchus Kids met ‘Beestenboel’
door poppentheater Zelen in
Bacchus, Gerberastraat. Voorstellingen om 14u. en om 15u.
* Adele undercoversessie in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
MAANDAG 6 JUNI:

*

*
*
*

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 Marktstraat open van 11 tot 13u.
Fietstocht PCOB senioren. Start
13.30u. vanaf Bacchus,
Gerberastraat.
WOENSDAG 8 JUNI:

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen 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 9 JUNI:

* Pedaalridders, fietstocht voor
OVAK-leden. Start 13.30u. bij
zwembad aan Dreef.
VRIJDAG 10 JUNI:

* Da Musica met on tour NinaLynn
en Raoel & The Wiseman in
Bacchus, Gerberastraat vanaf
21u.
ZATERDAG 11 JUNI:

* Kom in de Kas op Mijnsherenweg, Meerlandenweg,
Poelweg en Steenwijcklaan van
10 tot 16u.
* Down Town Ophelia met
braderie en modeshow in
Ophelialaan.
* KCA Jazz met Marnix Busstra en
Vincent Houdijk in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20.30u.
ZONDAG 12 JUNI:

* Amb8route, fietstocht langs
oude ambachten in Kudelstaart
en omgeving. Van 10 tot 17u.
DINSDAG 7 JUNI:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag

* 15e Aalsmeer Roest Niet (toertocht oldtimers). Start: 9 tot 12u.
en aankomst 14 tot 16.30u. bij
The Beach, Oosteinderweg.
* Optreden AJ Plug Trio (blues) in
The Shack, Schipholdijk, Oude
Meer vanaf 16u.

Smartlappenkoor
zoekt dirigent(e)

Muzikaal avontuur in
Bacchus op 11 juni

Aalsmeer - Het Aalsmeers Smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ zoekt per
direct een dirigent(e) die van het
levenslied houdt en het koor weer
voor optredens gereed kan maken.
Zonder een bekwame dirigent(e) geen
smartlappenkoor meer! Kijk voor meer
informatie op de website: www.denkaandeburen.nl. Interesse? Mail dan
naar: denk.aan.de.buren@gmail.com

Aalsmeer - Op zaterdag 11 juni komt
het kwartet van Marnix Busstra
samen met vibrafonist Vincent
Houdijk optreden in Bacchus. Marnix
speelde al meerdere keren in het
culturele café met allerlei muzikanten en gaat nu het avontuur aan
met de talentvolle vibrafonist.
Aanvang 20.30 uur. Kaarten te koop
via de KCA ticketshop.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Groot
assortiment
kabels,
gitaren,
versterkers,
etc.
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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De organisatie van de toerrit voor oldtimers: Aalsmeer Roest Niet.

Bonte collectie te zien tijdens
vijftiende Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - De organisatie van Aalsmeer Roest Niet is volop bezig met de

voorbereidingen van de vijftiende
editie. De 115 kilometer lange toerrit

Aalsmeerse Anna Maria aan
tafel met Koningin Máxima

De Aalsmeerse Anna Maria Mantel-Giannattasio (geheel links) tijdens het rondetafel
gesprek met Koningin Máxima.

wordt zondag 12 juni gereden en
gaat dit jaar door het Zuid en Noord
Hollandse landschap. De inschrijving
van maximaal 200 deelnemers was
binnen drie dagen bereikt. Het wordt
dit jaar echt een bonte collectie van
jong en oldtimers. Van een oud Dafje
tot met een Ferrari. Dit jaar rijden ook
weer een aantal oldtimer motoren
mee. De start van de eerste voertuigen is vanaf het parkeerterrein bij
de The Beach aan de Oosteinderweg
247a om 9.00 uur en de laatste
starten om 12.00 uur. Tussen 14.00 en
16.30 uur worden de klassiekers weer
terug verwacht op de parkeerplaats
van de Beach voor een indrukwekkende presentatie. De Jury beoordeelt onderweg de deelnemers op
originaliteit en uitvoering in de
diverse leeftijdsgroepen. De prijzen
worden bij aankomst van de voertuigen aangeboden. Publiek is van
harte welkom om een kijkje te komen
nemen. De toegang is gratis en er
wordt weer een gezellig buitenterras
gemaakt waar genoten kan worden
van een drankje en oldtimer muziek
van Kees Markman.

Aalsmeer – Bevlogen leiderschap is
de sleutel tot succes. Bevlogenheid
dooft of wakkert aan door de kwaliteiten van de leider. NL Groeit organiseerde in Zeist een inspiratie event
over innovatie, leiderschap en ondernemen met de top 250 bedrijven van
Nederland. Topondernemers gaven
hun visie op het Nederland van de
toekomst. Anna Maria Mantel-Giannattasio van het Aalsmeerse bedrijf
Puur Events hoorde bij de selectie
ondernemers die exclusief deelnamen
aan de advies rondetafel gesprekken
met Hare Majesteit Koningin Máxima.
Het VIP event was een initiatief van
het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, de Kamer van
Koophandel, Stichting NLevator en
NL2025. Het Nederlands Comité voor
Ondernemerschap is ingesteld door
het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren.

Nieuwe expositie ‘The Floral
Album’ in Flower Art Museum
Aalsmeer - Het Flower Art Museumpresenteert vanaf zondag 5 juni de
tentoonstelling The Floral Album:
een ode aan de creativiteit met de
bloem als stralend middelpunt. De
expositie laat werk zien van 21
kunstenaars in de meest uiteenlopende disciplines. The Floral Album
is opgebouwd rond een project van
kunstenaar Corry Zwart. Zij maakt
wonderschone macrofoto’s van
bloemen, waarbij de details zo sterk
zijn uitvergroot dat het bijna
abstracte kunstwerken worden. In
coronatijd daagde Zwart een aantal
collega-kunstenaars uit om nieuw
werk te maken met een van haar
bloemenfoto’s als inspiratie. Dit

‘Flowers of Gold’ en ‘Peony Tulip van
Conny Zwart.

resulteerde in The Floral Album: een
even verrassend als origineel album
dat aanvankelijk alleen digitaal
beschikbaar was. Samen met het
Flower Art Museum is het project
uitgebouwd tot een tentoonstelling,
die vanaf zondag gedurende tien
weken in het museum in Aalsmeer te
zien is. The Floral Album biedt vele
invalshoeken met de bloem als
leidraad, met onder andere fotografie, schilderkunst, video- en lichtinstallaties, ruimtelijk werk, poëzie
en dans. Het album is ook in boekvorm verkrijgbaar.
Special Artists meet Mondriaan
Naast de grote tentoonstelling is in
de kleine zaal van het museum een
mini-expositie onder de noemer
‘Special Artists meet Mondriaan’. De
150e geboortedag van de beroemde
kunstenaar Piet Mondriaan was
aanleiding voor een speciaal project
van de stichting Special Arts, die een
podium wil bieden aan kunstenaars
met een beperking. In samenwerking
met het Mondriaanhuis nodigde
Special Arts kunstenaars uit om
werken in te sturen, geïnspireerd

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Kleindochters
Aalsmeer - Twee lieve, leuke meisjes in Kudelstaart zochten een oma.
Toen ik dat hoorde, heb ik mijzelf in de etalage met beschikbare oma’s
gezet en ze kozen mij zomaar uit. De bof was dat ze ook nog wel een opa
konden gebruiken, dus ik schoof manlief er gelijk maar bij. Ik wist van het
verzoek door een leuk interview dat ik had met de coördinator van de
stichting Buurtgezinnen. Die stichting brengt gezinnen met elkaar in
contact met als doel ze iets voor elkaar te laten betekenen onder het
motto: ‘opvoeden doen we samen.’ Eigenlijk een kwestie van vraag en
aanbod. Het ene gezin heeft wat hulp nodig, een ander gezin kan dat
bieden. Nu was deze vraag heel simpel: gewoon een oma voor de leuk,
om af en toe eens langs te gaan, beetje bij te kletsen en je verhalen te
vertellen. En als oma ook af en toe komen kijken op school of bij een sportevenement. Nou dat paste wel in mijn programma. Maar je kunt als opa
en oma wel goedgekeurd worden, je moet ook wat ondernemen om een
beetje familie te maken. We begonnen met het planten van een familieboom. Dat ging gepaard met het zoeken naar de juiste plek in de tuin, met
advies van de dames bij het planten en de discussie: wie geeft hem water?
Het is namelijk wel zaak om hem in leven te houden. Nou is de boom in
kwestie een struik, een roze hortensia, en als iets het goed doet in Aalsmeer, dan is het wel een hortensia. Dus ik zie absoluut kansen van slagen.
We zetten de meisjes ook maar gelijk op de lat. Dat is de balk naast onze
boekenkast waar regelmatig de kleinkinderen tegenaan geplaatst worden
om te meten hoeveel ze gegroeid zijn. Naam en datum nauwkeurig genoteerd. Ooit spontaan bedacht door mijn zoon, maar het geeft een uniek
beeld hoe ons gezin zich de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld. We
begonnen op de linker balk; inmiddels zijn we al ruimschoots bezig op de
rechter. De nieuwe kleindochters hebben als voordeel dat ze om de hoek
wonen, ik kan mij makkelijke aanbieden voor een leuke activiteit. Op het
Pinksterprogramma staat het Weekaatje. Zondagmiddag mogen opa’s en
oma’s een kijkje komen nemen en dat gaan we beslist doen, want we
kunnen het lopend af. Maar ik ben de week begonnen met de Avondvierdaagse. Wat een heerlijk spektakel na twee jaar coronastilte. Als ik burgemeester Gido mag geloven is dat best bijzonder, want verschillende
gemeentes hebben het evenement afgelast door gebrek aan vrijwilligers.
Maar Kudelstaart liet zich ook dit keer weer van zijn beste kant zien, door
de grote opkomst maar vooral ook door de inzet van vrijwilligers, die het
verkeer regelden, de hele meute veilig lieten oversteken en met fruit en
limonade klaarstonden om de dorst te lessen. Maandagavond, de wandelschoenen aan, snoepjes mee (je moet wat uit te delen hebben) stapte ik
heerlijk over de dijk richting Bilderdam, dwars door het weiland, tussen de
koeien en de schapen door. Kersverse kleindochter aan de hand.
Reageren? Truus.oudendijk@gmail.com

Al 54 aanmeldingen voor eerste
Rommelroute Hornmeer
‘Layers’ van Corry Zwart en ‘Flower
Goddess’ van Marjolein van der Wal.

Corry Zwart ‘Ballet of Blue’ en Sjoukje
van Gool ‘Fragment of Falling’.

door de tekening ‘Passiebloem’ van
Mondriaan. In deze mini-expositie is
hier een selectie van te zien.
De nieuwe tentoonstellingen zijn
open van 5 juni tot en met 14
augustus. Op de Pinksterdagen 5 en
6 juni is het museum aan Kudelstaartseweg 1 open van 13.00 tot
17.00 uur. Daarna gelden de reguliere openingstijden: donderdag tot
en met zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Info: www.flowerartmuseum.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 18 juni van
11.00 tot 15.30 uur is er in de wijk
Hornmeer een Rommelroute, voor
iedereen die het leuk vindt om op zoek
te gaan naar koopjes, zelf te verkopen
of op een leuke manier kennis wil
maken met mensen in de buurt.
Tijdens de Rommelroute kunnen inwoners van de Hornmeer hun tweedehands en/of zelfgemaakte spulletjes
verkopen vanuit de eigen tuin, garage
of schuur. De Rommelroute is een initiatief van ‘wij zijn Hornmeer’ om de wijk
Hornmeer meer met elkaar te
verbinden en is door bewoonster
Chantal van Hilst-Dekker verder uitgewerkt. Het eerste idee was een
rommelmarkt organiseren, maar het is
een rommelroute geworden. Deze
laagdrempelige vorm van een rommelmarkt vindt al in een aantal gemeenten
plaats, zo ook onlangs in Uithoorn waar
het idee en draaiboek vandaan komt.
Routekaart
Dat het initiatief in de wijk Hornmeer
goed wordt ontvangen blijkt uit de
inmiddels 54 aanmeldingen. Inwoners

in de wijk Hornmeer kunnen zich
aanmelden tot uiterlijk 3 juni om een
vermelding te krijgen op de Rommelroutekaart Hornmeer. Zo kan iedere
belangstellende een leuke tocht langs
alle deelnemers maken.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar rommelroute.hornmeer@
gmail.com, onder vermelding van je
voor- en achternaam, je adres en je
e-mailadres.
Herkenbaarheid
Mocht je later besluiten om mee te
doen dan kan dit altijd nog. Hoe meer
inwoners op 18 juni hun spullen in de
tuin uitstallen, des te gezelliger. Al
aangemeld? Pols nog even of de buren
ook mee willen doen. Vergeet niet om
veel vlaggetjes op te hangen voor de
gezelligheid en de herkenbaarheid.
Ook Zeilschool Aalsmeer, op de grens
van Hornmeer, vindt de Rommelroute
een heel leuk/verbindend initiatief en
biedt alle bezoekers van de rommelroute tussen 11.00 en 15.30 uur gratis
het eerste kopje koffie, thee of limonade aan.
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ook veel aandacht besteed aan stem,
adem, en zang technieken. Eens per
maand is er coaching van een professionele zangdocent.

Davanti houdt open repetities
Aalsmeer - Hou je van zingen?
Spreekt een kleinschalig koor je aan?
Kom dan eens een vrijblijvend een
repetitie bijwonen bij Aalsmeers
vrouwenensemble Davanti. Het
inmiddels elf vrouwen tellende koor
kan best wat extra volume
gebruiken! Gezocht worden enthousiaste vrouwen die al enige koorerva-

ring hebben, van een muzikale uitdaging houden en zich thuis voelen in
een klein, gedreven en gezellig
ensemble. Op het programma staat
vooral a-capella gezongen muziek in
allerlei talen waarbij de klassieke
muziek toch wel de boventoon voert.
Tijdens de repetities wordt er naast
het instuderen van het repertoire

Aalsmeer Flower festival
Van 17 tot en met 21 juni is weer het
Aalsmeer Flower festival georganiseerd. Dit festival staat in het teken
van bloemen en creativiteit. Prachtige bloemen arrangementen en
verschillende activiteiten zijn te
vinden op verschillende locaties in
Aalsmeer. Davanti mag zondag 19
juni een muzikale bijdrage verzorgen
bij de Historische tuin. Om 13.30,
14.30 en 15.30 uur vinden de optredens plaats. Kom eens langs op dit
leuke, kleurrijke en inspirerende
festival!
Wil je een repetitie bijwonen? Dan
ben je op dinsdagavond 7, 14 en/of
21 juni van 20.00 tot 22.00 uur van
harte welkom in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Meer informatie over het
ensemble is te lezen op
www.davanti.nl

met kwekers met varens, snijhortensia, Gerbera, Bromelia en Phalaenopsis. De snijhortensia en phalaenopsis kweker zijn hypermodern, zij
behoren tot de enkele bedrijven die
(nagenoeg) geen gas gebruiken. Zij
verwarmen hun kassen door zomers
warmte op te slaan in de grond en
deze warmte er in de winter weer uit
te halen. Bij de potplanten bedrijven
wordt er gekweekt op rolcontainers
en wordt er gebruik gemaakt van
verschillende robots binnen deze
systemen.

Kom in de Kas op zaterdag
11 juni en beleef de glastuinbouw
Aalsmeer - In het kleine Nederland
wordt op een oppervlakte van wel
16.000 voetbalvelden heel veel
verschillende bloemen, planten en
groenten onder glas geteeld. Dat
gebeurt niet zomaar, daar komt heel
wat techniek, innovatie en ondernemerschap bij kijken. En dat is precies
waar Kom in de Kas over gaat. Tijdens
Kom in de Kas op zaterdag 11 juni
kan iedereen in de regio Aalsmeer in
de kassen komen kijken en zien hoe
alles in zijn werk gaat. Zes bedrijven
aan de Mijnsherenweg, Meerlandenweg, Poelweg en Steenwijcklaan
in Kudelstaart, Amstelveen en De

Kwakel zetten de deuren open. De
openingstijden zijn van 10.00 tot
16.00 uur. Parkeren kan bij de deelnemende bedrijven. Kom in de Kas is
gratis te bezoeken.
Gastvrije tuinders
De Nederlandse glastuinbouw loopt
op het gebied van techniek en innovaties voorop bij de teelt van
gewassen, maar ook in het omgaan
met energie, water, meststoffen en
gewasbescherming. In regio Aalsmeer zijn zes verschillende bedrijven
te bezoeken. Het is een zeer gevarieerd gebied van sierteeltproducten

Vierde Verhoef Boten Toertocht
Aalsmeer – Op zondag 18
september wordt voor de vierde keer
de Verhoef Boten Toertocht georga-

Foto: www.kicksfotos.nl

niseerd. Na het succes van voorgaande jaren is besloten om ook dit
jaar weer met een bonte stoet

Activiteiten
Tijdens Kom in de Kas worden ook
diverse activiteiten voor jong en oud
aangeboden. Bezoekers krijgen uitleg
over het oogsten, sorteren, oppotten,
uitzetten en watergeven van planten.
Uiteraard staat de kweker voor je klaar
om al je vragen te beantwoorden. Ook
is er tijdens Kom in de Kas aandacht
voor opleidingen en werken in de
glastuinbouwsector. Op het werkplein
kunnen bezoekers informatie krijgen
over vakgerichte opleidingen, welke
functies er zoals zijn in de sector en is
er een overzicht van openstaande
vactures bij bedrijven in de regio. Kom
in de Kas is het grootste publieksevenement van de glastuinbouwsector
en wordt in 2022 voor de 44e keer
georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.komindekas.nl.

Verhoef boten een tocht te varen
over de Westeinderplassen. Tenslotte
is de Westeinder de bakermat van de
Verhoef boten. Alle Verhoef boten
groot of klein zijn van harte welkom
om mee te varen. Om 13.00 uur
wordt er verzameld bij Verhoef
Aluminium Scheepsbouwindustrie
B.V. ter hoogte van Aalsmeerderdijk
239, waarna om 14.00 uur de trossen
los gegooid worden om met elkaar
de tocht te gaan varen. Na afloop
gaan de deelnemers onder het genot
van een hapje en een drankje met
elkaar napraten en de boten van de
andere Verhoef boten bezitters
bewonderen. Meevaren of extra
informatie? Neem dan contact op
met Sandra Joore via 06-21932622.
Leuk als u meevaart, maar ook leuk
als u de deelnemers toe komt
zwaaien vanaf de kant. De organisatie is ook te volgen op Facebook:
Verhoef Boten Aalsmeer (VBA).

Foto: www.kicksfotos.nl

Succesvolle eerste Geluksroute
Door Janna van Zon
Aalsmeer - De eerste Aalsmeerse
Geluksroute - gehouden op zaterdag
28 en zondag 29 mei is een succes
geworden. Ruim zestig geluksbrengers - verdeeld over 12 locaties wisten de bezoekers een dosis geluk
en blijheid mee te geven. Het was
niet overal zo druk als in de KunstKas
maar het principe van de Geluksroute is bij navraag wel door
iedereen begrepen. Precies zoals het
Geluksteam het zich had voorgesteld. Heerlijk ontspannen; niets
moest, maar veel kon. In De Oude
Veiling bij het Cultuurpunt speelde
zaterdag Marc-Philippe Verschuere
en daar deed hij een aantal toehoorders een groot plezier mee. “Is dat
iedere zaterdag hier? Dan kom ik
weer terug.” In de bibliotheek deelde
de Lief en Leedstraat zonnebloemen
uit. Humanitas maakte zich nog meer
zichtbaar door te vertellen over het
goede en nuttige werk dat zij doet.
Het zelfde telt voor het Taalpunt. De
zaaltjes waren gevuld met belangstellenden die meer wilde weten
over rouwverwerking en het in
contact komen met overledenen.
Zondag werden er blije geluksslingers gemaakt door jong en oud. “Oh,
dat ga ik thuis ook maken.” In een
aantal zalen van de voormalig basisschool de Hoeksteen werden gelukskaarten versierd en ontstonden
mooie gesprekken. Iedereen ging
geïnspireerd naar huis. “De aandacht
die ik vanmiddag kreeg heeft mij zo
goed gedaan.” De coaches op eigen
locatie hadden alle tijd om hun
kunde te delen. “Wij hadden met
elkaar een heerlijke middag.”

In de openbare ruimte werd er hard
gewerkt aan een aantal Kunstkasten
met een link naar geluk en was er
poppenkast voor kinderen. In de
prachtige wensboom van het Aalsmeer Art Centrum hingen allemaal
kaartjes met lieve wensen. Kon men
uitgebreid naar kunst kijken, kennis
maken met de heerlijkste olijfolie en
was er een vrolijke ontmoeting met
de theesommelier. Ook hier weer
slingers met mooie hoopgevende
teksten. Anderen Geluksproevers
waren op bezoek geweest bij de
kweker met heerlijke ouderwetse
ruikende rozen. “Het was er zo fijn.” In
de KunstKas hingen in de prachtig
gerenoveerde loods fraaie foto’s en
schilderijen, werden er in de binnentuin nostalgische plaatjes gedraaid,
ontdekten kinderen tijdens een safaritocht allemaal wonderlijke beesten,
gemaakt door cliënten van Floriander, kwam men helemaal tot rust
na een reiki behandeling, waren er
interessante lezingen over de pijnappelklier en stond men in de rij om
ook bij de andere coaches geluk te
halen. Bij jong en oud was er veel
belangstelling voor het maken van
de Kei Tof gelukssteentjes. Bij de after
borrel werd de veel gehoorde wens
bevestigd. De Geluksroute moet
blijven! “Volgend jaar weer, juist het
interactieve en de aandacht voor
elkaar maakt de Geluksroute voor mij
persoonlijk interessanter dan de
Kunstroute.” Een uitspraak dat het
Geluksteam als muziek in de oren
klonk. Het weekend maakte dát waar
waarop zij hadden gehoopt: “Het
ging ons om elkaar te zien en te
horen en dat is gelukt, want wat
kwam er een leuk publiek.”

Adele undercover in The Shack
Oude Meer - Het concept van de
undercoversessies: klasse muzikanten uit de Nederlandse muziekscene kruipen in de huid van hun
idolen met verbluffend resultaat! Met
al die grote hits op haar naam mag
ook Adele niet ontbreken op de lijst
van die ongeëvenaarde undercoversessies en zondag 5 juni staan deze
topmuzikanten op het podium in The
Shack. Voor deze middag heeft
drummer en sessieleider Chris van
der Meer weer een ijzersterke band
om zich heen verzameld, waaronder
de geweldige zangeres Penny Roox
met, net als de diva zelf, een dijk van
een stem. Tel daar een zestal professionele muzikanten bij op, dan weet
je dat deze band staat als een huis.
Naast zangeres Penny Roox bestaat
de band deze zondag uit Erik Smans
(toetsen), Roy Jansen (gitaar), Tom
Zwaans (basgitaar), Maxine Bronmans en Anne Postma (backing

vocals) en Chris van der Meer
(drums). The Shack is geopend op
zondag 5 juni vanaf 15.00 uur, de
band begint om 16.00 uur, entree 20
euro. Reserveren is niet verplicht
maar wel mogelijk. Stuur dan even
een mail naar info@the-shack.info.
Alvast noteren: Op zondag 12 juni
optreden van het AJ Plug Trio. Kijk
voor alle verdere informatie en het
volledige programma op: www.theshack.info. The Shack is te vinden aan
de Schipholdijk 253b in Oude Meer.
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Gratis Meevaardag op zondag
5 juni bij Zeilschool Aalsmeer
Aalsmeer - In het Pinksterweekend
wordt in heel Nederland weer het
Meevaarweekend georganiseerd
voor iedereen, oud en jong, die graag
kennis wil maken met de watersport.
Bij Zeilschool Aalsmeer kunnen op
zondag 5 juni alle niet-watersporters,
die het water en wat het water te
bieden heeft willen ontdekken, gratis
anderhalf uur komen zeilen of
SUPpen. Watersporten brengt je in

beweging, is ontspannend en biedt
je de kans om fijne medemensen te
ontmoeten. Het water biedt voor
iedereen mogelijkheden om te
sporten en te recreëren. Wat ook de
reden mag zijn dat je nooit de eerste
stap hebt gezet, dit is dé kans om te
ervaren welke prachtige mogelijkheden er zijn. Ook bij Zeilschool Aalsmeer kun je op 5 juni terecht voor dit
aantrekkelijke gratis aanbod. Grijp

Pinkstershow bij jachthaven
Poelgeest in Oegstgeest
Oegstgeest - Het komende weekend
organiseert Jachthaven Poelgeest uit
Oegstgeest de traditionele Pinkstershow! Op vrijdag, zaterdag en
maandag is het mogelijk de modellen
van Antaris, Maril en Maxima te
bekijken. Ook is het mogelijk om op
afspraak een proefvaart te maken. De

tenders van Maxima worden geleverd
met Honda buitenboordmotoren.
Deze boten onderscheiden zich in
comfort en gebruiksgemak voor een
zeer scherpe prijs. Voor wie dit seizoen
nog wil varen heeft Poelgeest een
mooie voorraad aangelegd. Van de
Friese sloepenbouwer Maril liggen

Zondag 5 juni publieksdag
forteiland IJmuiden
IJmuiden - Het fort bij IJmuiden heeft
een zeer bewogen geschiedenis en is
gebouwd tussen 1881 en 1888 met
drie verdiepingen, 72 zalen en kamers
en een grotendeels ondergronds
gangenstelsel van 585 meter is het
gebouw het grootste fort van de ‘Stelling van Amsterdam’. Uitgerust met
vijf zware kanonnen in de pantsergalerij aan de zeezijde en twee
kanonnen in een koepel aan de landzijde was het destijds een geweldige
bewaker voor de hoofdstad. Maar nog
geen veertig jaar later werden de 40

ton zware mastodonten afgekeurd en
in 1943 door de Duitse bezetter in
stukken afgevoerd naar de smeltovens van de staalfabriek. Tot 1963
werd het fort nog gebruikt en
bewaakt, maar als vestingwerk opgeheven en verlaten. In december 1996,
toen de Stelling van Amsterdam op
de UNESCO werd geplaatst, werd
begonnen om het verloederde fort te
restaureren. Langzaam maar zeker
kreeg het fort en de omgeving zijn
vroegere allure weer terug. Het is nu
een tijdloos ondergronds monument

deze kans en ervaar de sensatie van
zeilen of suppen. Enthousiaste en
goed opgeleide instructeurs zullen je
begeleiden. Jeugd van 6 tot en met 9
jaar kan ontdekken hoe het is om
kapitein te zijn van een eigen Optimist. Jeugd vanaf 9 jaar en volwassenen kunnen zeilen in de stabiele
en veelzijdige Kielboot. En voor
iedereen is er het SUPpen; waarbij je
staand op een stabiel SUPboard kunt
zwerven door het prachtige natuurgebied van de Westeinderplassen.
Nog nooit gezeild of gesupt? Meld je
dan aan voor een van de gratis activiteiten. Doe dit wel tijdig, om teleurstellingen te voorkomen. Inschrijven
kan tot en met zaterdag 4 juni via
www.zeilschoolaalsmeer.nl, Daar kun
je een tijdsblok naar keuze kiezen
van anderhalf uur. Neem zoveel
mogelijk familie, vrienden, collega’s
of buren mee. Tip: huur een zeil- of
motorboot zodat je de verrichtingen
van jouw kind(eren) van dichtbij kunt
volgen. De horeca van Zeilschool
Aalsmeer is de hele dag geopend
voor koffie, thee en lunch. Kom en
ontdek wat de watersport je te
bieden heeft. Zeilschool Aalsmeer zet
de deur wijd voor je open!

demonstratiemodellen van de 6 & 7
Nxt klaar. Beide modellen zijn uitermate populair en combineren eigentijdse lijnen met een klassieke en
elegante vormgeving. Kenmerkend
voor deze sloepen is het handige
deurtje naar het zwemplateau en
uitgebreide mogelijkheden om ook
wat langere trips te maken. Naast de
Maril liggen ook de immens populaire
Antaris Fifty5 en Sixty6 in de showroom. Met deze vernieuwende
modellen heeft Antaris zeer veel
succes. De strakke lijnen, royale ruimte
en perfecte vaareigenschappen maken
deze modellen al jaren achtereen zeer
populair. Diverse modellen van Maxima
zijn nog direct uit voorraad leverbaar.
Voor Antaris en Maril is het mogelijk nu
vast een boot te bestellen voor het
voorjaar van 2023. De show wordt
gehouden op vrijdag 3, zaterdag 4 en
maandag 6 juni, alle dagen van 11.00
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest
aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer informatie is ook te vinden
op www.poelgeest.nl

dat zijn geheimzinnige karakter heeft
behouden. Op zondag 5 juni worden
belangstellenden de gelegenheid
gegeven om het forteiland te
bezoeken. De overtocht naar het
Forteiland duurt ongeveer 5 minuten
en wordt verzorgd met de ‘Koningin
Emma’, een zeewaardig passagierschip met een vaste ligplaats aan de
kop van de Haven in IJmuiden (Sluisplein 78). Na de overtocht wordt u
aan de steiger op het eiland
ontvangen door gidsen van de vereniging Forteiland IJmuiden. Men kan in
de koepelzaal van het fort of op het
aangrenzende buitenterras genieten
van een drankje. Mindervaliden
moeten er rekening mee houden dat
het fort niet overal makkelijk begaanbaar is. Toegangskaarten voor overtocht en rondleiding kosten 14.50
euro per persoon. Kaarten kunnen
vooraf worden besteld via: www.
ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch
via: 0255-511676. Overige publieksdagen zijn: zondagen 3 juli, 7
augustus, 4 september, 2 oktober en 6
november en de woensdagen 13 en
20 juli en 10 en 17 augustus.

DE SCHIJNWERPER OP...

Koos Koelewijn: “De Voedselbank
bewijst zijn nut en noodzaak”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Toen Koos Koelewijn
tien jaar geleden het initiatief nam
om in Aalsmeer een Voedselbank
op te richten werd hij door de
toenmalige wethouder bijna
uitgelachen: ‘Dat is hier in Aalsmeer niet nodig.’ Niets bleek
minder waar. “Tot aan vandaag de
dag bewijst de Voedselbank zijn
nut en noodzaak. Gelukkig is er
wel een verloop, er zijn mensen die stoppen omdat ze het zelf redden,
maar er is ook weer nieuwe instroom. Het klantenaantal is al jaren stabiel,
zo’n 30 gezinnen, maar het wisselt wel, elke week komt er wel een nieuwe
aanmelding bij. De opmerking: een Voedselbank zou niet nodig moeten
zijn is een onzinargument. Het blijft nodig vanwege het feit dat de overheid niet alles kan oplossen. Er zijn altijd mensen die tussen de wal en het
schip vallen. Een vluchteling bijvoorbeeld, die statushouder is, krijgt een
uitkering, maar begint ook met een lening om zijn huis in te kunnen
richten. Maar er gaat zoveel tijd overheen voordat alle toeslagen op orde
zijn. Zo iemand komt in aanmerking voor de Voedselbank. Een ander
voorbeeld is de schuldhulpverlening. Het is in Nederland goed geregeld,
in drie jaar kun je van je schulden af komen. Maar heb je schulden opgebouwd door een vermogensdelict, dan kom je niet in aanmerking voor
schuldsanering. Die mensen hebben de Voedselbank hard nodig. Het
probleem is dat de overheid niet zo snel is. Wij hebben ook klanten door
de toeslagaffaire. Die zijn door de gemeente geadviseerd om zich bij ons
aan te melden. En wij zijn wel snel. In een noodsituatie krijgen mensen
binnen twee dagen een voedselpakket.”
Is de schaamte inmiddels voorbij?
“Nee helaas niet, een schrijnend probleem is de verborgen armoede.
Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat het aantal klanten van de
Voedselbank wel twee of drie keer zo hoog zou kunnen zijn, omdat er
zoveel mensen zijn die voldoen aan de norm. Maar waar zijn ze?
Ze durven zich niet aan te melden uit schaamte of schuldgevoel, of
omdat hun kinderen het niet willen. Wij hebben geprobeerd om dat
binnen Aalsmeer te achterhalen door contact te zoeken met huisartsen
en scholen met het verzoek om alert te zijn op zulke situaties. Maar ik
merk wel dat ze bij het onderwijs heel erg terughoudend zijn om zo’n
gesprek aan te gaan; je komt erg in de privacy van een gezin met de
vraag of er genoeg te eten is. Maar leerkrachten zien kinderen die zonder
ontbijt op school komen. Daarom voeren we ook acties op scholen,
houden gesprekken met de hoogste groepen en het is verrassend met
hoeveel vragen de kinderen komen.”
In 2012 heb je het initiatief genomen. Wat was de aanleiding?
“Ik ben kerkelijk actief en bij een bijeenkomst van een jeugdgroep had ik
een vluchteling uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. We vragen dan
altijd wat hij als dank zou willen hebben. ‘Een voedselpakket’ was het
antwoord. ‘Niet voor mijzelf, ik heb inmiddels een baan, maar voor mijn
buren, die hebben niets te eten.’ Dat was voor mij de eyeopener; zou het
waar zijn dat er in Aalsmeer mensen zijn die niet te eten hebben? We zijn
het gaan onderzoeken, hebben contact gezocht met de gemeente en in
eerste instantie werd er sceptisch gereageerd: ‘in Aalsmeer komt dat niet
voor, hier is genoeg sociale controle.’ Maar het onderzoek wees uit dat er
wel degelijk behoefte was. Ik ben Voedselbanken in de omgeving gaan
bezoeken en het concept van de Haarlemmermeer stond mij aan en naar
dat voorbeeld zijn we gestart.”
Hoe heb je leveranciers gevonden?
“Door aan supermarkten te vragen of we inzamelacties mochten houden.
Vanuit Haarlemmermeer was het advies: altijd de telefoon aannemen en
nooit nee zeggen. Dat was een wijze les. We werken qua logistiek en inzameling samen met Haarlemmermeer en Uithoorn. Het is momenteel wel
lastig om het aanbod op peil te houden, want we hebben de grote pech
dat Levahrt failliet is en die zorgde wekelijks voor heel veel kratten
groente en fruit. Een ander punt is dat de supermarkten acties houden
tegen verspilling en producten die tegen de houdbaarheidsdatum
aanlopen goedkoper aanbieden. Op zich een goed initiatief, maar voorheen kregen wij het. We zijn heel blij met Oostoogst, die voor ons
producten teelt; wij zorgen weer voor mensen die meehelpen in de kas.
Gelukkig weten particulieren ons ook te vinden; we hebben inmiddels
een goede naam opgebouwd.”
Wat is je drijfveer?
“Mijn levensmotto is dat je je talenten moet gebruiken en mijn kracht ligt
op het organisatorische vlak. Ik ben een type die zich niet zo makkelijk
laat tegen houden; als ik iets wil en ik geloof erin, dan gaat het ook
lukken. Boven mijn computer hangt de spreuk: ‘als je je laat meevoeren
door de stroom, beland je in het afvoerputje.’ Daar strijd ik tegen.”
Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Inge Zekveld van Oostoogst.”
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Rollatorwandelclub Aalsmeer
test boulevard Waterfront uit
Aalsmeer - Omdat het zulk prachtig
weer was afgelopen woensdag heeft
de Rollatorwandelclub de stoute
schoenen aangetrokken en een
expeditie uitgevoerd die al geruime
tijd in de planning stond. Het
uittesten van de nieuwe wandelboulevard Waterfront langs de Poel.
Goed gemutst kwamen de deelnemers aan de start op het parkeerterrein van het Surfeiland. Twee gastheren van de beveiliging stonden
paraat om de wandelaars uit te
zwaaien, terwijl toch een beetje
bezwaard werd vastgesteld dat het
doorgangetje van het parkeerterrein
naar de promenade niet breed
genoeg is voor een rollator. Dat zou
met de heggenschaar nog wel in
orde gemaakt kunnen worden. De
mannen van de beveiliging beloven
dat ze dat aan de tuinmannen gaan
vragen als ze die weer zien. Even een

rondje om dan maar en eerst naar
het puntje van de pier. Dat ging
goed, en al snel stond er een rijtje
rollatorwandelaars bij de boei.
Terug over het pad en dan over het
andere vak van het parkeerterrein, bij
de surfclub. Daar is het wel breed
genoeg om naar de promenade door
te steken. En ja hoor, langs de heg en
bochtje om, daar liep de hele rij langs
het water, heerlijk in de zon, fris
windje er bij, richting watertoren.
Stijl talud
Tot de watertoren, en toen weer
terug. Precies. Niet voorbij de watertoren. Want bij de watertoren is een
talud, dat gaat zo stijl naar beneden,
dat vinden de rollatorwandelaars
onverantwoord, daar beginnen ze
niet aan. Want stel je voor dat je nog
heelhuids beneden komt, hoe kom je
er dan weer op? Nee, dat zou veel

minder stijl moeten zijn, en ook
parallel aan de dijk, niet richting de
weg. En bovendien is er aan de
andere kant van de watertoren een
trap. Dat is ook niet rollator-proof.
Dus: het andere deel van de promenade blijft voorlopig onontdekt
gebied. Een volgende keer aan de
andere kant starten is geen optie,
want daar kunnen de chauffeurs niet
parkeren om mensen te brengen.
Maar ‘niet getreurd, geeft niks, mooi
weertje, het kan niet stuk’ en zo
liepen de wandelaars vanaf de watertoren terug richting Surfeiland,
precies tot aan de picknickbank.
Gezellig picknicken
Daar waren door de chauffeurs nog
wat tafeltjes en stoeltjes bijgezet en
zo kon de hele ploeg op het eigengemaakte terras van de meegebrachte
koffie en gebak genieten. De twee
coaches waren jarig en er werd
gezongen en genoten. Gezellig picknicken en nog lekker een uurtje extra
genieten van het prachtige uitzicht
over de Westeinder en dat heerlijke
zonnetje. Na afloop hebben de
chauffeurs hun passagiers weer
opgehaald bij het Surfeiland, de
beveiligers zijn uitgezwaaid en
bedankt, alle tafels en stoelen weer
ingepakt en teruggebracht naar waar
ze geleend waren. Al met al was het
een supergezellig, hartstikke leuk
uitje, dat zeker voor herhaling
vatbaar is. Maar gemeente, investeerders en ontwerpers van dit Waterfront: Ga nog eens even kritisch
kijken naar de toegankelijkheid, die
zo hoog in jullie vaandel stond. Dan
krijgen jullie het vast nog wel goed!

eede aa al d ofiets
geleverd aan stichting SAM
Aalsmeer – Vorige week woensdag is
ook de tweede duofiets aan Stichting
SAM geleverd. Uit het door Tex de
Wit gewonnen bedrag van de spelshow van RTL4 konden er ruimschoots twee duofietsen aangeschaft
worden en zodoende kunnen nog
meer ouderen of mensen met een
beperking genieten van een rondje
fietsen samen met één van de dertig
vrijwilligers van SAM.
Onthulling
De onthulling van de duofiets vond
plaats bij het Wijkpunt van het Zorgcentrum in Kudelstaart. Een flink
aantal vrijwilligers en mensen uit de
buurt waren aanwezig toen Jaap Balk
de SAM vlag van de fiets afhaalde.
Jaap Balk fietst al vanaf het begin van
het rolstoel-/duofietsproject, toen
nog onder de Rode Kruis vlag, met
mensen uit Kudelstaart maar ook

andere delen van Aalsmeer. Hij doet
dat vaak drie keer of meer per week.
Jaap is ook de instructeur van het
fietsproject en bijna alle vrijwilligers
hebben ‘les’ van hem gehad en een
proefrit mogen doen. Jaap heeft
aangegeven het na de zomer wat
rustiger aan te gaan doen en daarom
had het bestuur van SAM besloten
om de nieuwe duofiets de naam ‘Jaap
Balk duofiets’ te geven. Trots en
verguld was hij toen hij de naam op
de fiets mocht onthullen.

Jaap Balk bij ‘zijn’ nieuwe duofiets voor
Stichting SAM.

Ook voor thuiswonenden
Stichting SAM beschikt nu over vier
duofietsen en gebruikt ook nog eens
vijf rolstoel-/duofietsen van de Zorgcentra en daarmee kunnen de nu
dertig fietsers, heel veel thuiswonende ouderen en mensen uit de
Zorgcentra een groot en gezond
plezier gedaan worden. Fietsers

genoeg, maar er is nog plaats voor
thuiswonenden om zich aan te
melden voor een ritje op de duofiets.
Dat kan door te bellen naar de coördinator in Kudelstaart en Dorp via
06-26050242 en in Oost, Zuid en
Hornmeer via 06-33350147. Deelname is gratis.

Fotograaf Jaap Maars in ‘Door
de Mangel’ op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Door de Mangel’ ontving
als 346e gast tekstschrijfster Joke van
der Zee. Opgegroeid in Plan Blom,
via een bank uiteindelijk als freelancer bij de Nieuwe Meerbode
terecht gekomen en bij deze uitgever
nog altijd werkzaam. Daarnaast runt
ze een eigen tekstbureau. Ook Joke
ging op zoek naar een opvolger. Dat
werd pers-, sport en bedrijfsfotograaf
Jaap Maars en hij komt op Tweede
Pinksterdag om 19.00 uur naar de
studio. Ze wil van Jaap weten of hij

het nog altijd leuk vindt om onder
verschillende omstandigheden foto’s
te maken.
Alles over podcasts
Esther en Sem ontvangen donderdag
2 juni om 19.00 uur in ‘EchtWel’ de
beste groep acht-vriendinnen Senna,
Tess en Niva. Samen hebben ze
studio ‘Klets Uur’ (een podcast)
gemaakt in de loods van de ouders
van Tess. De programmamakers
willen er alles over horen. Een leuke

vraag voor de meiden? Mail deze dan
naar Radio Aalsmeer.
DownTown en bootjesdag
Dennis en Ilse gaan zaterdag 4 juni om
14.00 uur met ‘DownTown Radio’ op
weg naar twee leuke evenementen.
DownTown Ophelia dat op 11 juni
voor de vierde keer plaatsvindt en een
week later de Dag van je Leven bootjesdag, zaterdag 18 juni. Daar willen ze
natuurlijk alles over horen en vertellen.
Piano en viool bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘Intermezzo’ besteedt tweede Pinksterdag
om 21.00 uur aandacht aan de

Duif Johan van Ackooy snelste
op vlucht Fontenay sur Eure
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei waren er
voor de Noordhollandse postduiven
vluchten vanuit Quievrain met deelname van 6684 duiven en een afstand
van 216 kilometer, en vanuit Fontenay
sur Eure met deelname door 7299
duiven en een afstand van 491 kilometer. Met een kalme noordwesten
wind werden de duiven waaronder de
‘174’ van Cees van Vliet om half acht
in de ochtend gelost te Quievrain. De
‘174’ arriveerde om 10.20.38 uur en is
hiermee met een gemiddelde snelheid van 76 kilometer per uur voor de
tweede opeenvolgende keer de
snelste duif van PV de Telegraaf, werd
tweede in kring 4 met deelname van
1037 duiven en eindigde als
dertiende in de afdeling NoordHolland met deelname van 6684
duiven. In Fontenay sur Eure werden
de duiven met een kalme noordwesten wind om acht uur in de
ochtend gelost. Om 14.59.15 uur arri-

veerde bij Johan van Ackooy de eerste
van zijn 39 deelnemende duiven. Met
een gemiddelde snelheid van 70 kilometer per uur is hij hiermee de snelste
duif in de competitie van PV de Telegraaf, werd zevende in kring 4 met
deelname door 1208 duiven en
zevende in de afdeling Noord-Holland
met deelname door 7299 duiven.
Donderdag 2 juni inmanden voor de
vlucht Pont Sainte Maxence.

Kirsten gaat vierdaagse Nijmegen
lopen voor overleden zoon Vince
Aalsmeer – Op 9 januari is Vince,
zoon van Arjen en Kirsten Loef uit
Aalsmeer, overleden. Van een springlevend vriendje naar een abrupt overlijden. Er wordt door middel van
genetisch onderzoek nog steeds
gekeken naar het plotselinge overlijden. Het overlijden staat hoogstwaarschijnlijk los van het syndroom.
Vince had het Smith Magenis
syndroom (https://smithmagenis.nl)
Dit is een deletie op chromosoom
nummer 17. Dit syndroom heeft
verschillende kenmerken, maar wordt
niet altijd gelijk herkend. Er zijn
mensen die rondlopen met dit
syndroom zonder het te weten. Bij
Vince ging het gepaard met een
ontwikkelingsachterstand en gehoorverlies. Omdat het een niet bekend
syndroom is, maar vaker voorkomt
dan menigeen denkt, willen Arjen en
Kirsten hier meer bekendheid aan
geven en geld inzamelen voor meer
wetenschappelijk onderzoek en
contacten met lotgenoten. Kirsten is
daarom een doneeractie gestart en
gaat samen met vriendin Christianne
de Nijmeegse vierdaagse lopen, dit
jaar van 19 tot en met 22 juli. “De vierdaagse staat voor ons in het teken
van Vince”, vertelt Kirsten. “Steun ons
door te doneren aan het Smith
Magenis Syndroom of aan de Nederlandse Stichting Dove en Slechthorend Kind. Vince heeft veel baat
gehad bij de gebaren en was hier
onwijs goed in. Omdat hij het begrip

aan het woord wist te koppelen is
Vince gaan praten. De gebaren waren
steeds minder nodig. Ondanks dat
weten we hoe onmisbaar deze hulp
kan zijn en verdient deze organisatie
ook meer aandacht.” Kijk op www.
nsdsk.nl voor meer informatie.
“Vince was een kanjer”, gaat Kirsten
verder. “Hij wist in 5 jaar tijd vele
harten te raken. Hij was pas 5 jaar,
maar leefde voor 10 jaar. Laten we zijn
karakter, zijn vrolijkheid en enorme
energie, zijn onvoorwaardelijke liefde,
lach en mega knuffels voor iedereen,
inzetten voor een ander. Hij zou het
fantastisch gevonden hebben zoveel
volwassenen en kinderen te helpen.”
De Aalsmeerse wil voor beide doelen
geld inzamelen tijdens de Nijmeegse
vierdaagse. Kirsten besluit haar
verhaal met de oproep: “Wil je ons,
Vince en deze geweldige doelen
steunen? Wacht niet langer en maak
een mooi bedrag over!” Doneren kan
via www.doneeractie.nl/vince/-62900

talentvolle Amerikaanse pianist
Benjamin Kim. Tevens laat programmamaker Sem van Hest de luisteraars
kennis maken met een eveneens zeer
talentvolle violiste, de Nederlandse
Tosca Opdam.

beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A,
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en
via de website www.radioaalsmeer.nl.

‘Radio Aalsmeer Politiek’
De verwachting is dat voor de uitzending van ‘Radio Aalsmeer Politiek’ van
woensdag 8 juni om 19.00 uur meer
bekend is over het Raadsprogramma
voor de volgende vier jaar. Daarover
zullen programmamakers Joop Kok en
Sem van Hest in gesprek gaan met
enige hoofdrolspelers. Frequenties en
terugluisteren. Radio Aalsmeer is te

Fotograaf Jaap Maars te gast bij
‘Door de Mangel’
(foto Arjen Vos Fotografie).
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Studente Alida uit Italië zoekt
arm th is in regio Aalsmeer

1e Beeldvormende vergadering
Maatschappij en Bestuur

Aalsmeer – Eind augustus maken
tientallen uitwisselingsstudenten van
over de hele wereld hun droom waar
door een periode ondergedompeld
te worden in de Nederlandse cultuur
en gewoontes. Zo ook Alida uit Italië
die haar Nederlandse droomjaar zal
doorbrengen in Aalsmeer of omgeving. Alida doet mee aan het uitwisselingsprogramma High School
Holland van Travel Active. Het High
School Holland programma van
Travel Active biedt buitenlandse
scholieren de kans écht onderdeel uit
te maken van de Nederlandse cultuur
door ze een thuis te bieden bij een
Nederlands gezin en ze hier naar een
middelbare school te laten gaan. Een
culturele uitwisseling is niet alleen
een avontuur voor de buitenlandse
scholier. Ook het gastgezin leert over
de cultuur en inzichten die een
buitenlandse scholier meebrengt!

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 2
juni vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur van de gemeenteraad van Aalsmeer voor het eerst in
nieuwe samenstelling sinds de
gemeenteraadsverkiezingen. Op de
agenda staan vrijwel uitsluitend
financiële stukken. De vergadering
vindt plaats in de raadzaal, begint
om 20.00 uur en is toegankelijk voor
publiek.

Sporten, koken en lezen
Alida is een 16-jarige student en
komt uit Italië. Ze is zelfstandig, optimistisch en ondernemend. Ze houdt
onder andere van sporten en doet
aerial dans. Ook is ze pas begonnen
met atletiek. Verder is haar hobby
lezen. Alida houdt van reizen en wil
graag de wereld rondreizen, daarom
lijkt een uitwisseling haar een goede
eerste stap.
Uitwisseling
Wie biedt Alida een gezellig thuis in
Nederland? Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de
student begeleid door een zogeheten Local Coördinator. Deze begeleider is de steun en toeverlaat van
scholier en gastgezin. Ook helpt de
Local Coördinator met de kennismaking van de Nederlandse cultuur,
onder meer door lokale tripjes te

organiseren. Travel Active organiseert evenementen voor scholieren
en gastgezinnen, zodat zij elkaar
leren kennen en ervaringen kunnen
uitwisselen. Nieuwsgierig geworden
naar Alida, de andere buitenlandse
scholieren en/of het High School
Holland programma? Neem voor
meer informatie contact op met het
High School Holland team per mail:
via highschoolholland@travelactive.
org, bel 085-2224810 of bezoek de
website: www.travelactive.org.

Kunstroute aan Ringdijk-Zuid
Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 4
en zondag 5 juni staat het zuidelijke
gedeelde van de Ringdijk in de Haarlemmermeer in het teken van kunst
en cultuur. Het zijn 28 kunstenaars en
een basisschool die zaterdag 4 en
zondag 5 juni van 12.00 tot 17.00 uur
hun kunst tentoonstellen aan het
publiek tijdens de Kunstroute Ringdijk Zuid. Een ideale gelegenheid om
een kijkje te nemen in eigen ateliers
en op locaties. Verdeeld over elf locaties kunnen bezoekers van de Kunstroute kennismaken met schilder- en
beeldhouwkunst, keramiek, fotografie, sieraden en nog veel meer.
Naast de ateliers wordt er kunst
tentoongesteld op het Fort Rijsenhout bij BoerBos aan de Aalsmeer-

NAS Wandeldag
in Leimuiden
Leimuiden - De NAS Loopt Weer
wandeldag van Leimuiden wordt voor
de tiende keer gehouden en altijd op de
eerste zondag van juni en dat is dit jaar

derdijk 460 in Aalsmeerderbrug, waar
ook het startpunt van de route is.
Belangstellenden kunnen aan de
hand van de routekaart (op elke
locatie verkrijgbaar), een keuze
maken welke kunstenaars ze willen
bezoeken. Elke locatie is herkenbaar
aan de vlag met het logo. Maar ook
op de website van de Kunstroute
Ringdijk Zuid (www.kunstrouteringdijkzuid.nl) zijn alle deelnemende
kunstenaars en een routekaart met
daarop de locaties te vinden.
De Kunstroute Ringdijk Zuid is twee
dagen kunst, cultuur, gastvrijheid,
kleinschalig en landelijk genot langs
de Ringvaart. Op de fiets is dit een
prachtige route van ongeveer 15
kilometer met diverse restaurants,

bankjes en picknickplekken. Ook te
doen met de auto maar dan wel met
obstakels (zie routekaart). Op zondag
5 juni zal de Burgerveen band Burger
Fame optreden in het Dorpshuis
Marijke (Kunstcafé) vanaf 15.30 uur.

op Eerste Pinksterdag, 5 juni. Gewoon
gezellig met elkaar een mooie wandelroute lopen door het Groene Hart. Beslist
de moeite waard om mee te wandelen!.
Er kan gekozen worden uit de afstanden
12,5, 17,5 of 30 kilometer. De start is
vanaf 8.00 uur. Er is volop de tijd om te

genieten van de wandeling, maar de
deelnemers worden verzocht wel uiterlijk 16.00 uur weer terug te zijn. Start en
finish is partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30 in Leimuiden. Aanmelden op
de dag zelf. Deelname kost 4 euro per
persoon. Graag contant betalen.

Open middag Tuin Bram de Groote
Uithoorn - Tuin Bram de Groote aan
de Boterdijk is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap
Noord-Holland. De tuin omvat onder
meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal
borders en een weide, waar in de
zomer kalfjes grazen. De werkgroep
Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig
met het onderhoud van de tuin. Op de
eerste zondag van april tot en met

september is de tuin open voor
bezoekers. Zondag 5 juni staan de vrijwilligers van de tuin klaar voor een
nadere toelichting bij al het moois.
Een bezoek aan deze schitterende tuin
vol bloeiers, die met zoveel liefde en
kennis bijgehouden wordt, is zeer de
moeite waard. Hoor het boeiende
verhaal over Bram de Groote die zijn
woonboot steeds iets verlegde om er
een bijzondere tuin aan te leggen. De

nie e andeling door o en
landschap van Ronde Hoep
Amstelland - Tijdens de Amstellanddag op zondag 12 juni neemt de
boswachter van Landschap NoordHolland belangstellenden mee om
11.00 uur en om 14.00 uur voor een
unieke wandeling door het schitterende open landschap van de Ronde
Hoep. Vanaf de Polderweg wordt
gewandeld tussen de vogels, in het

klassieke veenweidelandschap. Een
bijzondere kans om dat ene stukje
van het midden van de polder te
bekijken. Al wandelend vertelt de
boswachter over het ontstaan van de
polder en de bijzondere natuur. In
het historische landschap van de
Ronde Hoep broeden veel weidevogels als grutto, tureluur en slobeend.

tuin in Uithoorn ligt op de hoek van
de Boterdijk en Elzenlaan. De toegang
is gratis en de open middag is van
13.00 tot 16.00 uur. Kijk voor verdere
informatie op www.gaatumee.nl

Die hebben inmiddels kuikens en
met wat geluk zijn deze te zien.
Vertrekpunt is de Polderweg in
Ouderkerk aan de Amstel, 200 meter
ten oosten van de boerderij op
nummer 32, bij het hek van Landschap Noord-Holland. De wandeling
duurt ongeveer twee uur en deelname is gratis. Ter plekke aanmelden.
Neem een verrekijker mee en trek
wandelschoenen of laarzen aan. Kijk
voor meer praktische informatie op:
www.gaatumee.nl

Financiële stukken
In deze 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. Bij de Jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over welk voorgenomen
beleid gerealiseerd is en hoeveel
geld dit gekost heeft. In de eerste
Bestuursrapportage 2022 staan
financiële afwijkingen ten opzichte
van de begroting voor 2022 zoals die
vorig jaar door de raad is vastgesteld.
De raad bepaalt hoeveel geld mag
worden uitgegeven en waaraan, het
zogenaamde budgetrecht. In de
Kaderbrief 2023 wordt financieel en
inhoudelijke richting gegeven voor
de Begroting van 2023 en een
raming voor de jaren daarna, 2024
tot 2026. De raad zal keuzes moeten

maken om te zorgen dat Aalsmeer
financieel blijft. De coronacrisis, de
oorlog in Oekraïne en onzekerheid
over bijdrages vanuit het rijk slaan
een gat in de begroting.
Opruimen explosieven
Verder staat op de agenda de voorfinanciering voor het opruimen van
niet gesprongen explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog in de haven
van Fort Kudelstaart. Er is subsidie
van het Rijk beschikbaar om deze
veilig te verwijderen, maar de
gemeente moet het geld wel voorschieten en krijgt achteraf 68% van
de gemaakte kosten terug. De raad
wordt gevraagd met deze voorfinanciering in te stemmen. De volledige
agenda inclusief alle bijbehorende
stukken zijn te vinden op: www.aalsmeer.nl. Via de website van de
gemeente kan de vergadering vanaf
20.00 uur rechtstreeks gevolgd
worden. Raadslid Dick Kuin is de
nieuwe vaste voorzitter van zowel de
beeldvormende als de oordeelsvormende commissie Maatschappij en
Bestuur. De commissie een overwegingen meegeven over onderwerpen
die op de agenda staan? Neem dan
contact op met de griffie om in te
spreken tijdens de vergadering. De
griffie is bereikbaar per mail: griffie@
aalsmeer. nl en via 06- 44165032.

i overleg: Het is fi n onen
in de Hornmeer’
Aalsmeer – Tijdens het laatstgehouden Wijkoverleg in de Hornmeer
werd door gemotiveerde medewerkers van de Organisaties Buurtwerk
en Participe toegelicht welke activiteiten worden verricht om het
welzijn van bewoners te ondersteunen. Vooral bestrijding van
eenzaamheid, hulpverlening en
ondersteuning is de taak van de
medewerkers van Participe vanuit de
vestiging aan de Hadleystraat.
Het Buurtwerk richt zich op de
jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart.
Opvang en begeleiding wordt door
de vijf medewerkers enthousiast
opgepakt. De nadruk ligt hierbij op
“het duwtje in de goede richting”.
Voor contact met Buurtwerk is de
organisatie bereikbaar via Lizanne.
Eveleens@gro-up.nl
Aansluitend aan deze onderwerpen
stelde de nieuwe interim Wijkagent

zich voor, hetgeen aangaf dat er veel
mutatie is op deze post.
Geen verbinding parken
De uitwerking van het plan voor het
voormalig VVA-terrein werd toegelicht. Het is een mooi plan dat leidt
tot verrijking van de wijk. Wel werd er
betreurt dat, zonder aankondiging,
de verbinding tussen het bestaande
Hornmeerpark en dit nieuwe deel is
wegbezuinigd. In de voorbereidingsfase is hier altijd op aangedrongen
en het Wijkoverleg zal bezwaar
maken bij de Gemeente Aalsmeer.
Nadat er ook even werd teruggekeken op de aanleg van en de eerste
ervaringen met het Waterfront werd
na de rondvraag de vergadering
afgesloten met het gevoel dat het
fijn wonen is in de Hornmeer. Het
volgende wijkoverleg is 19
september.

edstri d loeg van rand eer
Aalsmeer naar halve finale
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei heeft de
wedstrijdploeg van Kazerne Aalsmeer
zich gekwalificeerd voor de halve
finale van de 112 vaardigheidstoetsen. In Montfort behaalde de
ploeg de tweede plaats en dit bete-

Zomers Bridgen in
dorpshuis Quakel
De Kwakel - Voor alle bridgers, die
graag op een zomerse donderdag
avond willen bridgen, neemt
Stichting Habacus de organisatie
op zich om samen te gaan

kent automatische kwalificatie voor
de halve finale. “Het was een mooie
en goed georganiseerde wedstrijd
met een uitdagend scenario”, aldus
het team van Brandweer Aalsmeer. De
halve finale is op 25 juni in Zeeland.

bridgen in het dorpshuis de
Quakel. Gestart wordt om 19.30
uuer en de bridgers spelen ongeveer 21 spellen. Inschrijven kost 6
euro per paar. Aanmelden via een
appje naar Hans Selman:
06-54108456 of per mail naar:
leerkomgabridgen@gmail.com.
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Gratis Pop Up workshops voor
leerlingen basisscholen
Aalsmeer - Het is juni, tijd voor
IkToon: de maand waarin amateurkunst en amateurkunstenaars
centraal staan. In Aalsmeer en Kudelstaart vinden deze maand veel gratis
workshops plaats voor leerlingen van
de basisscholen georganiseerd door
Cultuurpunt Aalsmeer. Bij het Pop Up
Atelier krijgen jongens en meiden
iedere woensdagmiddag de kans om
een toffe, gratis beeldende workshop
van een echte kunstenaar te volgen.
Gestart wordt op woensdag 8 juni
met een zeefdruk workshop van
Tobias Rothe. De deelnemers gaan
deze van oorsprong Japanse druktechniek ontdekken. Onder begeleiding van Tobias wordt een aantal
zeefdrukken gemaakt. Het
ontwerpen, compositie, kleur en
vorm van de drukken komen aan
bod. Maar vooral het zelf doen en
experimenteren met deze druktechniek zal in deze workshop de boventoon voeren. De workshop is voor

leerlingen van de groepen 6 tot 8 en
wordt gegeven in de KunstKas aan de
Aalsmeerderweg 325 van 15.00 tot
17.00 uur.
Graffiti en speksteen
Op woensdag 15 juni is er een workshop graffiti ontwerpen en spuiten
van Sander Bosman. Hij neemt je mee
in de straatcultuur van grafitti. Van
ontwerp tot eindresultaat, onder
begeleiding van Sander maak jij je
eigen handtekening of tag. Deze
workshop is eveneens voor kinderen
van de basisscholen uit de groepen 6
tot 8. Op woensdag 22 juni gaat
Femke Kempkes krachtstenen maken.
Speksteen snijden, slijpen en schuren
tot de je eigen mooie steen gemaakt
hebt in de vorm van een blaadje of
een dier. Ook wordt er nog een mooi
tasje bijgemaakt. Deze workshop is
voor de groepen 4 tot 8 en wordt
gegeven van 15.00 tot 17.00 uur in
PLace2Bieb in Kudelstaart.

Sieraden maken
Als laatste is er woensdag 29 juni een
cursus sieraden maken van hergebruikte materialen. Maak een stoere
armband of een mooi halsketting.
Het kan allemaal bij Monique van der
Heijdt. Zij zorgt voor de materialen,
maar helpt je ook bij het hergebruiken van je eigen meegenomen
materialen! Deze workshop is voor
jongens en meisjes uit de groepen 6
tot 8 van de basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart en vindt plaats aan de
Aalsmeerderweg 230.
Stuur voor gratis inschrijven voor een
of meerdere workshops en meer
informatie een mail naar
bblomberg@cultuurpuntaalsmeer.nl

Aalsmeer - Hoewel ze bij Atletiek Vereniging Aalsmeer deelnemen het allerbelangrijkste vinden bij schoolatletiek, zijn er
natuurlijk ook altijd prijzen uit te reiken. Op
de dag zelf worden de individuele prijzen
uitgereikt en een dag of wat later de prijs
voor de best presterende school. Afgelopen
dinsdag 24 mei was dit het geval. Samen
Een was de school met het hoogste aantal
punten op basis van individueel behaalde
medailles en kreeg hiervoor een beker
uitgereikt. De organisatie werd enthousiast
onthaald door de deelnemertjes van de
schoolatletiekdag. Met veel gejuich werd
de beker dan ook in ontvangst genomen!

Aalsmeer - Na het zeer succesvol
verlopen Verlaan toernooi in De
Kwakel werd het idee geopperd om
een eigen Aalsmeer Mini Cup op te
zetten. Van de leeftijdscategorie ‘trainingsgroep’, de kinderen die volgend
seizoen naar de Jo8 zullen gaan,
speelden vijf teams zaterdag een mini
voetbaltoernooi op het terrein van FC
Aalsmeer. KDO vaardigde twee teams
af, RKDES was vertegenwoordigd en
Aalsmeer zelf trad ook aan met twee
teams. 45 kinderen stonden om 9.45
uur te stuiteren rond om het veld, dat
pas om 10.00 uur vrij was om te
betreden. Iedereen van Aalsmeer was
netjes gehuld in het bekende roodgroen-zwart tenue, de meeste outfits
waren nog iets te groot voor deze
kleine talenten maar dat mocht de

pret niet drukken. Nadat alle leiders
en behulpzame ouders de doelen en
pionnen op hun plaats hadden gezet
kon het feest beginnen. En een feest
werd het! Het weer zat natuurlijk
verschrikkelijk mee en ook het
enthousiasme van de kinderen zorgen
voor een hele goede sfeer op en rond
de velden. Er werd gespeeld op twee
velden, veld A stond onder spelbegeleiding van Aad en veld D van Peter.
Zij zagen de eerste wedstrijden
gewonnen worden door KDO 1 en 2,
voor Aalsmeer 1 was het wel Sven die
nog voor een doelpunt zorgde. De
tweede ronde werd gewonnen door
Aalsmeer 2 met twee doelpunten van
Theo en door RKDES. Ronde drie was
voor Aalsmeer. Zowel 1 als 2 wonnen
hun wedstrijd. Bij 2 was het Sam die

Kudelstaart - Woensdag 8 juni organiseren gro-up Buurtwerk en Team
Sportservice Aalsmeer gezamenlijk
de Nationale Buitenspeeldag in
Kudelstaart van 14.30 tot 17.30 uur
op het grasveld achter de Place2Bieb
in de Graaf Willemlaan 1.
De Nationale Buitenspeeldag is een
middag waarop het buitenspelen
gevierd mag worden. Jongerenwerker Jeroen Ravensbergen vindt
dat het tijd wordt om deze Nationale
Buitenspeeldag ook te vieren in
Kudelstaart. Samen met Micha Hoogewoud van Team Sportservice Aalsmeer worden er verschillende activiteiten aangeboden voor kinderen tot
14 jaar. Denk hierbij aan een voetbal-

boarding, draaibal, Archery Tag,
reuze Jenga, reuze boter-kaas-eneieren, touwtje springen, stoepkrijten en meer.
Bij de Nationale Buitenspeeldag zijn
kinderen, ouders en verzorgers en
buurtbewoners allemaal welkom.
Koffie, thee, water en fruit zal
aanwezig zijn.
Jongerenwerker Jeroen Ravensbergen is de hele middag aanwezig
en te bereiken via 06-83660651 voor
vragen of initiatieven.
Opgeven is niet nodig en alle activiteiten zijn gratis. Bel of app Jeroen
voor meer informatie of stuur een
DM op Instagram (@gro_upbuurtwerk.aalsmeer).

Onderzoek gemeente naar bieb
voor kinderen in Kudelstaart

Beker voor Samen Een:
Meeste punten bij
schoolatletiekdag

Aalsmeer 2 wint eerste Mini Cup

Buitenspeeldag in Kudelstaart

scoorde en ook Theo was met drie
doelpunten weer zeer efficiënt. Bij
Aalsmeer 1 was het Ties die de show
stal door met twee goals voor de 2-1
winst te zorgen. Ronde vier was op
papier een vervelende ronde, want de
twee Aalsmeer teams stonden nu
tegen over elkaar. De strijd was heftig
maar uiteindelijk ging Aalsmeer 2 er
met de winst van door. Bart was met
twee doelpunten de ‘grote’ man van
de wedstrijd. RKDES won op veld A
van KDO 2 waardoor de laatste ronde
nog spannend werd. KDO 1 liet zien
waarom hun team één waren, en niet
twee, door met 5-1 te winnen van
KDO 2. Op veld D waren er minder
doelpunten. RKDES en Aalsmeer 2
waren zeer aan elkaar gewaagd. Uit
eindelijk maakte Theo zijn talenten
status waar door als topscoorder van
het toernooi ook hier de winnende
goal te maken. Zo won Aalsmeer 2 al
hun wedstrijden en werden Theo,
Thijs, Senn, Sam, Lucan, Dingeman,
Daylian, Daniel, Bart en hun twee
leiders Sven en Marleen de eerste
winnaars van de Aalsmeer mini cup.
KDO 1 en RKDES vulden het podium
en Aalsmeer 1 werd vierde. Maar ook
Eva, Lars, Mees, Stef, Sven, Thijs,
Thomas, Ties en Vince met hun begeleiding Gersom en Jeanette mogen
heel trots zijn op zichzelf. KDO 2
eindigde als vijfde, maar iedereen
ging blij en tevreden met een medaille
naar huis. Het was een zeer geslaagd
eerste Mini Toernooi.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer is
bezig met een onderzoek naar een
mogelijke bibliotheek gericht op met
name kinderen en jongeren in Kudelstaart. Voor het onderzoek wordt
gesproken met basisscholen en
maatschappelijke organisaties in
Aalsmeer en Kudelstaart. Daarnaast
is de gemeente benieuwd naar de
mening van inwoners. Wat vindt u
van een mogelijke bibliotheek in
Kudelstaart? Hoe vaak zou u naar de
bibliotheek gaan en voor welke acti-

viteiten? Uw mening geven over een
mogelijke bibliotheek in Kudelstaart
kan middels het invullen van een
enquête. De enquête invullen duurt
maximaal vijf minuten en de
antwoorden worden anoniem
verwerkt. Deelnemen kan tot 6 juni
aanstaande. Kijk op participatie.aalsmeer.nl (behoefteonderzoek bibliotheek Kudelstaart). Na analyse van
alle invulde enquêtes deelt de
gemeente de resultaten. De planning
is presentatie tussen 7 juni en 3 juli.

Goud, zilver en brons bij NK
Twirlen voor SV Omnia 2000
Aalsmeer - ‘And the championship is
ours’, zo eindigt het optreden van
Fien, Danique, Isa, Else en Merel die
met hun team een baseballdance
doen. Eerder dit jaar hebben ze met
hun optreden plaatsingspunten voor
het NK gehaald en afgelopen
zaterdag en zondag was het dan
eindelijk zover: De Nederlandse
kampioenschappen in de Topsporthal
in Almere. En niet alleen het team
had zich geplaatst voor deze
wedstrijd, er waren ook een aantal
individuele optredens. En vol trots
gingen alle meiden van Omnia uiteindelijk met een medaille naar huis.
Met hun vuisten gebald stonden de
meiden na hun optreden te lachen
naar de jury. Met een no drop
optreden (dit betekent dat de baton
geen enkele keer is gevallen) namen
ze met die laatste zin al een kleine
preview op de prijsuitrekening. Want
ze gingen daadwerkelijk met de
gouden medaille naar huis. Mooi om
te zien hoe het team goed op elkaar
is ingespeeld en veel plezier heeft
met elkaar. Naast dit mooie optreden

was er nog meer te genieten voor het
publiek. Danique won op het onderdeel Strut een bronzen medaille. Op
ditzelfde onderdeel werd Isa Nederlands kampioen. Ook bij het onderdeel 1 baton kon er gejuicht worden.
Isa en Else werden tweede in hun
categorie. Bij 2 baton werden Else en
Selina Nederlands kampioen. Sanne
won zilver en Isa brons. Selina won de
titel niet alleen bij 2 baton, maar ook
bij 3 baton. En ook voor Isa waren er
nog meer prijzen, namelijk een eerste
plek met haar duo en een bronzen
medaille op het onderdeel dance.
De trainsters, Maaike, Valerie en
Eveline zijn super trots op deze
mooie prestaties. Nu weer hard
trainen voor het WK komende zomer
in Eindhoven en natuurlijk voor alle
andere wedstrijden. Want ook de
meiden die zich niet wisten te
plaatsen voor de kampioenschappen,
laten tijdens de trainingen zien dat ze
steeds beter worden, maar bovenal
heel veel plezier met elkaar hebben
en dat is uiteindelijk het
allerbelangrijkst!
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Geluksmoment met Jake voor
poppenkastman Gerard Zelen

Lange sliert voor Avondvierdaagse
Kudelstaart - De Avondvierdaagse is
afgelopen maandag 30 mei van start
gegaan in Kudelstaart. Lange tijd was
er sprake dat de wandeltocht voor
kinderen geen doorgang kon vinden
vanwege een gebrek aan vrijwilligers,
maar na de oproep in de krant kreeg
de organisatie een groot aantal
aanmeldingen binnen en kon de
organisatie groen licht voor doorgang
geven. Direct bij de opening van de
inschrijving gaven veel kinderen (en
ouders) zich op en het resultaat:
Lange slierten wandelaars die al
zingend (en snoepend) 5 of 10 kilometer per avond lopen. De officiële

start voor de Avondvierdaagse werd
bij sportcomplex RKDES gegeven
door burgemeester Gido Oude Kotte,
met zoon en dochter, en kinderburgemeester Anne van Duijn. De burgemeester complimenteerde de vrijwilligers van de Avondvierdaagse. In veel
gemeenten kon de wandeltocht geen
doorgang vinden vanwege gebrek
aan medewerkers. In Kudelstaart is
het wel gelukt om dit sportieve uitje
veilig en goed te kunnen houden.
Voor de 5 kilometer ging de eerste
avond over de dijk tussen de koeien,
terwijl de 10 kilometer wandelaars op
weg gingen naar De Kwakel. Op

plus foto

Boaz, Sem en Levi gehuldigd als
Junior Cyber Agents Aalsmeer
Aalsmeer - In een politieauto met
zwaailicht en een loeiende sirene
kwamen Boaz (10 jaar), Sem van den
Berg (10 jaar) en Levi van Amsterdam
(8 jaar) woensdag 25 mei op het raadhuis voor hun huldiging als Junior
Cyber Agent van het Hackshieldspel.
Hackshield is bedoeld om kinderen

tussen de 8 en 12 jaar op online weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Via het spel worden zij opgeleid
tot Cyber Agents die zichzelf en hun
omgeving kunnen beschermen tegen
online risico’s. In de trouwzaal werden
Boaz, Sem en Levi ontvangen door
burgemeester Gido Oude Kotte. In

Tien trampolinespringers van
Omnia in juni naar NK
Aalsmeer - Wat een mooie prestatie!
Tien springers van SV Omnia 2000
doen op 25 en 26 juni mee aan het
Nederlands Kampioenschap Trampolinespringen in Rotterdam. De afgelopen maanden lieten zij in drie plaat-

singswedstrijden zien wat zij in huis
hebben. De beste springers uit die drie
wedstrijden stromen door naar het NK.
Op het NK wordt individueel én
synchroon gesprongen. Bij de individuele springers komen zeven Omnia

dinsdag een paar regenspetters
onderweg, maar met plezier
ontdekten de 5 kilometer lopers vanaf
het Dorpshuis ‘hun’ Kudelstaart,
terwijl de 10 kilometer lopers om weg
gingen naar Aalsmeer en onder
andere de watertoren bewonderden.
Op woensdag gingen de 5 kilometer
lopers op weg voor een rondje om
Kudelstaart langs ‘t Fort en mochten
de 10 kilometer lopers over de dijk
tussen de koeien richting Bilderdam
en terug langs het Jaagpad. Vandaag,
donderdag 2 juni, is alweer de laatste
wandeldag en natuurlijk wacht de
Avondvierdaagse-lopers een groots
onthaal door (groot)ouders, ooms,
tantes en broertjes en zusjes.

Aalsmeer - Een fantastisch geluksmoment heeft poppenkastman Gerard
Zelen afgelopen zaterdag 28 mei
beleefd samen met Jake tijdens de
eerste Geluksroute Aalsmeer. Gerard
vertelt: “Vol aandacht en overgave
stond hij te luisteren bij mijn poppenkastoptreden: De spookkist. Schoorvoetend kwam hij steeds dichterbij en
al gauw waren we ‘Poppenkastvrienden’ geworden. Overal had Jake
belangstelling voor, van Jan Klaassen
tot zijn favoriete handpop: de veldwachter. Af en toe kroop hij in de
poppenkast en kondigde de volgende
voorstelling aan. Natuurlijk is het
Molenplein nog geen vol Carré, maar
vanaf zaterdag weet ik het zeker: De
route van geluk en speelplezier zit
hem in kleine dingen, onder andere in
kinderen zoals Jake. Ook alle andere
bezoekertjes die middag brachten mij
tot een optimaal gevoel van geluk.”

maal streng in de gaten. Anders
wordt het maar een beestenboel.
Maar de dieren denken daar heel
anders over. De kip is zijn eigen
gekakel zat en het varken wil ook wel
eens loeien als een koe. Er breekt
paniek uit bij de baas en de oppasser.
Er is iets vreemds aan de gang. De
boerderij staat op zijn kop. Er
gebeuren hele rare dingen!
Knuffel mee!
De voorstellingen zondag zijn om
14.00 uur en om 15.00 uur. Zaal open
een half uur voor aanvang. De
toegang is gratis, maar reserveren is
verplicht en kan via www.cultureelcafebacchus.nl. PS: Kinderen mogen
hun eigen knuffeldier meenemen
naar Bacchus.

‘Beestenboel’ in Bacchus
Ook een poppenkastvoorstelling
bijwonen? Aanstaande zondag 5 juni
verzorgt Gerard Zelen twee poppenkastvoorstellingen in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat. Dit keer
‘Beestenboel’. De voorstelling gaat
over de baas van de kinderboerderij.
Met zijn oppasser houdt hij het alle-

bijzijn van familie en vrienden
ontvingen zij een heus certificaat.
Burgemeester Oude Kotte is trots op
de Aalsmeerse Junior Cyber Agents.
“Supergoed dat Aalsmeerse kinderen
de hackshield game spelen. Als Cyber
Agents helpen zij de gemeente en de
politie om Aalsmeer digitaal veilig te
houden.” Jeugdagente Kim van der
Weij legde uit hoe cybercriminelen te
werk gaan en waarom het belangrijk is
dat kinderen weten wat de gevaren
zijn en dat ook aan hun broers, zusjes,
ouders en opa’s en oma’s vertellen. Na
de bijeenkomst mochten de jongens
met Kim mee naar het politiebureau
voor een rondleiding.
Speel mee
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil jij
ook gehuldigd worden door de burgemeester en jeugdagente Kim van der
Weij? Meld je aan via www.joinhackshield.com, speel het spel en zorg dat
jíj de meeste punten verdient! Aan het
einde van dit jaar gaat de gemeente
nieuwe Junior Cyber Agents in het
zonnetje zetten.

leden in actie. In de derde divisie zijn
dat Finn Kweekel, Hannah Serné,
Isabelle Croes, Katelijne van der Avoird.
In de tweede divisie laten Fenne van
der Zwaard en Jenna van Leeuwen zien
wat zij kunnen. Jay Roelfsema vertegenwoordigt Omnia in de eredivisie.
Zes van deze springers hebben zich
ook in de categorie synchroon naar het
NK gesprongen. Finn Kweekel deed dat
samen met zijn partner Jordy Zuurbier
van Triffis. Isabelle Croes springt samen
met Maud Martens. Ook de duo’s
Hannah Serné en Katelijne van der
Avoird en Fenne van der Zwaard en
Jenna van Leeuwen hebben zich
geplaatst, net als Caitlyn van der Torre
en Eva Hermans. Tot slot komt ook
Omnia-trainster Marlies Kok in actie op
het NK. Zij springt voor trampolinevereniging Triffis en heeft zicht geplaatst
voor de onderdelen individueel en
synchroon. Omnia is enorm trots op
deze mooie prestaties en wenst alle
springers heel veel succes!

Jeugdbrandweer van Rijsenhout
vierde bij landelijke wedstrijd
Rijsenhout - Zaterdag 28 mei is de
jeugdbrandweer van Rijsenhout op
de vierde plaats geëindigd bij de
landelijke wedstrijd in Herwijnen.
De jeugdleden hebben na de coronatijd hard geoefend om zo hoog

mogelijk te scoren, en dat is gelukt.
Ze zijn door naar de volgende ronde
die plaats gaat vinden in Deventer op
2 juli. Uiteraard gaan de jeugdleden
hier weer hard voor oefenen op de
maandagavonden.

Circus met kleuters Zuidooster
Aalsmeer - De afsluiting van het thema
circus bij de kleuters van OBS de Zuidooster was een groot succes. Alle kleuters hadden een stokpaard gemaakt en
een speciale muzikale act ingestudeerd
met de muziekdocent. Samen met de

clown van het circus en 60 paarden
werd de act op het schoolplein opgevoerd voor (groot)ouders. Na afloop
van de show kregen de kleuters een
daverend applaus. Natuurlijk mochten
de stokpaarden mee naar huis.
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Bert Bouwer en Wai Wong blijven
selectie van Greenpark trainen
Aalsmeer - Bert Bouwer en Wai Wong
blijven ook volgend seizoen de heren
selectie van Green Park Handbal Aalsmeer trainen en coachen. Het succesvolle duo zal verder gaan bouwen
met de jonge talenten en de ervaren
krachten in de selectie. Al eerder is
bekend gemaakt dat het trainersduo
wordt aangevuld met Celine
Michielsen, die het tweede herenteam (de reserves van Aalsmeer,
spelend in de Eredivisie) onder haar
hoede zal gaan nemen. Herman
Schaap, verbonden aan de jeugdopleiding van Green Park, gaat het
derde herenteam(spelend in de
Eerste divisie) trainen en coachen.
Afscheid en nieuwe spelers
De huidige selectie zal na dit seizoen

afscheid nemen van Nils Dekker en
blijft verder in stand met de aanvulling van twee nieuwe krachten.
Hidde van Oorschot en Dennis
Vesters zullen na de zomer aansluiten
bij de selectie.
Hidde speelt momenteel bij Quintus
en gaat bij Green Park ingezet
worden ter versterking van de rechterhoek. Dennis is nu nog rechteropbouwer en clubtopscorer bij Houten.
Binnenkort wordt de naam van nog
een derde nieuwe speler bekend
gemaakt.
Het bestuur van Green Park Handbal
Aalsmeer is blij dat nagenoeg alle
spelers bij de selectie blijven, de trainers de club trouw blijven en blij met
de komst van Celine en de nieuwe
spelers.

Trainers Bert Bouwer en Wai Wong en voorzitter Mike v/d Laarse. Foto: Green Park

Handbal: Jeffrey Boomhouwer
terug bij Green Park Aalsmeer
is het gezin uitgebreid met twee
prachtige dochters en tijd om terug te
keren naar Nederland. Jeffrey Boomhouwer over zijn terugkeer naar Aalsmeer: “Ik wil heel graag wat terug doen
voor deze club.” Bij Aalsmeer komt hij
positiegenoot Donny Vink en Jeromy
van der Ban tegen.

Aalsmeer - Na twaalf seizoenen in
Duitsland keert international Jeffrey
Boomhouwer op 33-jarige leeftijd
terug in eigen land. De linkerhoek
speler gaat weer voor zijn oude liefde,
Green Park Aalsmeer, spelen. Bij het
Bergischer HC is Jeffrey Boomhouwer
nu nog actief op het hoogste niveau in
Duitsland. In 2010 verliet hij Aalsmeer
om het grote avontuur in Duitsland
aan te gaan. Hij speelde onder meer
voor TV Emsdetten en MT Melsungen.
Jeffrey heeft een geweldige carrière
kunnen opbouwen tijdens zijn professionele loopbaan in Duitsland. Elke
week tegen topteams uitkomen, zorgt
dat je zelf ook blijft groeien. Na 12 jaar

Opleiden talenten
Jeffrey Boomhouwer gaat bij de
huidige landskampioen in de hoofdmacht spelen. Tevens zal hij zich bezighouden met het opleiden van
talenten. Jeffrey behaalde onlangs zijn
HT4-diploma. “Het is geweldig dat ik
de talenten van Aalsmeer verder kan
helpen in hun ontwikkeling.” Daarnaast
zal Jeffrey ook aansluiten bij de trainersgroep van de handbalschool die
wekelijks op zaterdagochtend extra
trainingen heeft in de Bloemhof. Green
Park voorzitter Mike van der Laarse:
“Met de komst van Jeffrey Boomhouwer kan het trainersduo Bert
Bouwer en Wai Wong rekenen op een
zeer ervaren speler en een beginnende
trainer die, op basis van zijn eigen
ervaring, jonge spelers verder kan
helpen.”

KORT
RUUD WINT BIJ OVAK

Jongens A van Green Park Nederlands kampioen! Foto’s: www.kicksfotos.nl

Handbal: Aalsmeer in de finale
na winst op Limburg Lions
Aalsmeer - Het is Heren 1 van Green
Park Handbal Aalsmeer gelukt om de
finale te bereiken. In De Bloemhof
hebben de handballers afgelopen
zaterdagavond 28 mei met 31-28
gewonnen van Limburg Lions na een
tot de laatste minuut zeer spannende
wedstrijd. Nagenoeg het hele duel
ging de strijd gelijk op en bleven de
teams qua scores bij elkaar in de
buurt. De rust werd ingegaan met 1
puntje meer voor Aalsmeer, 15-14. In
de tweede helft kwamen de teams
regelmatig op gelijke hoogte, 23-23
in de 46ste minuut. In het ietwat
chaotische slotoffensief zette Green
Park door en wist uiteindelijk met 3
punten meer te winnen. Na het fluitsignaal barstte een uitzinnige
vreugde los. De finale is bereikt!
Topscorer was uitblinker Vaidas Trainavicius met liefst tien goals. Donny
Vink volgde met zes treffers. Tot Man
of the Match is keeper René de Knegt
uitgeroepen wegens prima en steady
keeperswerk inclusief enkele uitstekende reddingen voor Aalsmeer.
Concurrent Volendam trok tegen
Quintus eveneens aan het langste
eind en won met ruime cijfers: 37-21.
De finale in juni gaat een NoordHollands onderonsje worden: Aalsmeer tegen Volendam. De
wedstrijden zijn op 11 juni in
Volendam, 18 juni in Aalsmeer en
een eventuele derde op 25 juni weer
in Volendam. De competitie wordt
eerst echter aanstaande zaterdag 4
juni afgesloten. Green Park Aalsmeer

Jongens A Nederlands kampioen
Pakt Aalsmeer weer de landstitel? De
Jongens A van Green Park hebben in
deze afgelopen zondag 29 mei het
voorbeeld gegeven. Het team heeft
een prima competitie gespeeld en
dit bekroond met de titel Nederlands
kampioen! Het ‘kunstje’ is herhaald,
want vorig jaar werd deze titel ook
behaald door dit team. Een groot
deel van de spelers van Jongens A
gaat na de zomerstop handballen bij
de senioren met als doel natuurlijk
om uiteindelijk deel uit te maken van
het eerste team van Green Park. Trainers van de Jongens A zijn Wil
Plugge, Herman Schaap en Donny
Vink (ook speler in het eerste heren
team).

DAMES SLAAN TOE BIJ
BV HORNMEER

Aalsmeer - De dames hebben nu
echt toegeslagen bij Buurtvereniging Hornmeer. Het was Ria Moller
die met een prachtige score van
5524 punten iedereen te slim af
was. Liefst drie dames eindigden
in de top vier en zelfs de poedelprijs was voor een dame. Maria
Joore eindigde op twee met 5273
punten en Kees Noordhoek op
drie met 5146 punten. De poedelprijs was voor Plony de Langen
met 3609 punten. Op vrijdag 3
juni is er weer kaarten. Iedereen is
van harte welkom in buurthuis
Hornmeer aan de Dreef 1.
Aanvang is 19.30 uur, zaal open
vanaf 19.00 uur.
BRIDGEN ONDER ONS

Terecht de Man of the Match: Keeper
René de Knegt.

Aalsmeer - De bridgeavond bij
Onder Ons afgelopen woensdag
25 mei was niet druk bezocht. Toch
hebben de aanwezigen fijn en
fanatiek gebridged. Ingrid Pattin
en Rita Ritzen het beste met de
hoge score van 67.50%. Op twee
Ria en Renze Bijker met 62.92% en
de derde plaats was voor Mimi
Janszen en Gea v/d Berg met
62.08%. Op woensdagavond 14
september start bij BC Onder Ons
met bridgeles voor beginners in
buurthuis Hornmeer aan de Dreef.
Neem voor meer informatie
contact op met mevrouw A. Tromp
via 06-4530 436 of kijk op www.
bridgeleshaarlemmermeer.nl.
OP STAP IN HET BOS, WIE
LOOPT ERMEE...

Topscorer en uitblinker Vaidas Trainavicius.

43ste Dorpentocht: Geniet en
fiets voor het goede doel
Amstelland - Aanstaande zondag 5
juni, Eerste Pinksterdag, wordt voor
de 43ste keer de Dorpentocht georganiseerd. Gekozen kan worden uit
een fietsroute door de omgeving van
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
van 35 of 55 kilometer.

speelt deze laatste wedstrijd tegen
Bevo HC vanaf 20.00 uur in
Panningen.

Aalsmeer - Er waren 19 kaarters
aanwezig tijdens de OVAK-soos op
25 mei. De eerste plaats is behaald
door Ruud Bartels met 5129
punten, gevolgd door Afra Koelemeijer met 5007punten, nipt voor
Ria Bos die derde werd met 5006
punten. Thea Doeswijk plaatste
zich op als laatste met 3732
punten. Er wordt iedere woensdagmiddag door OVAK-leden
geklaverjast in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Aanvang is
13.30 uur, maar de deur staat al
eerder open zodat er eerst bijgepraat kan worden onder een
genot van een kop koffie of thee.
Op de woensdagen 22 en 29 juni
is er geen klaverjassen.

De recreatieve fietstocht is geschikt
voor jong en oud en de opbrengst is
voor Stichting Opkikker. De stichting heeft als doel het verzorgen
van ontspanning voor een gezin
met een langdurig ziek kind.
Inschrijven kan tot en met 4 juni via

www.dorpentocht.nl en bij het
Boekhuis in de Zijdstraat. De kosten
van deelname zijn dan 4 euro per
persoon. Inschrijven kan ook op de
dag zelf, dan wordt bij de startplaats
5 euro per persoon gerekend.
Starten kan tussen 9.00 en 14.00 uur
in Aalsmeer bij Den Daas Aardenwerk aan de Aalsmeerderdijk 281.
De stempelposten sluiten om 17.00
uur.

Aalsmeer - Op donderdag 30
juni van 19.00 tot 20.30 uur
kunnen liefhebbers weer mee
lopen met Anne Marie van
Elswijk en Ina van Willegen in het
prachtige Amsterdamse Bos.
Gezamenlijk ontspannen aan de
conditie werken, goed voor het
hoofd en het hart. Verzamelen op
de parkeerplaats halverwege de
Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg. De wandeling is
voor iedereen (man, vrouw, jong
en oud) die zin heeft om lekker te
lopen en anderen te ontmoeten.
Na de wandeling is er koffie en
thee bij de startlocatie. Op de
hoogte te blijven van de wandelingen of een vraag? Stuur dan
een e-mail sturen naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com of
mail je 06 nummer door, dan kan
er (zo nodig) een appje gestuurd
worden.
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Korfbal: Teleurstellend VZOD
verliest van Madjoe
Kudelstaart- Korfbalwedstrijden van
Madjoe tegen VZOD zijn bijna altijd
wedstrijden met spektakel en een
gezonde rivaliteit. Helaas was de
wedstrijd Madjoe tegen VZOD afgelopen zaterdag een uitzondering.
Vooral VZOD stelde teleur en liep
bijna de gehele wedstrijd achter de
feiten aan. Na een 8-7 ruststand,
werd er uiteindelijk verloren met
13-11. Onder moeilijke omstandigheden met veel wind, begon VZOD
slap aan de wedstrijd. Madjoe nam
direct een 2-0 voorsprong, Joelle Heil
scoorde nog wel 2-1, maar Madjoe
nam direct weer een voorsprong met
een marge van twee, 3-1. Even een
oprisping van VZOD, doelpunten van
Eric Spaargaren en Josine Verburg,
uit een vrije bal, brachten de teams
weer in evenwicht. Het vervolg van
de eerste helft deden de teams niet
veel voor elkaar onder. Wel kwam
Madjoe steeds op voorsprong, maar
VZOD bleef altijd bij. In de slotfase
van de eerste helft nam Madjoe wel

weer een voorsprong met een marge
van twee doelpunten, maar meteen
scoorde Vincent Algra van afstand,
waardoor de ruststand van 8-7 op
het scorebord stond. In het eerste
kwartier van de tweede helft kwam
VZOD zelfs op voorsprong, 10-11.
De goed spelende Vincent Algra, was
hier voornamelijk verantwoordelijk
voor door tweemaal te scoren, waardoor zijn totaal op vier kwam.
Maar in de slotfase trok Madjoe toch
aan het langste eind. VZOD was de
hele wedstrijd de bal in het
aanvalsvak te snel kwijt. Madjoe hield
zo lang mogelijk de bal in haar bezit
en scoorde hier tweemaal uit, waardoor de eindstand op 13-11 werd
bepaald. VZOD blijft nog wel op de
tweede plaats staan en profiteerde
niet van het verrassende verlies van
koploper HKC. Doelpuntenmakers
VZOD: Vincent Algra (4), Josine
Verburg (3), Joelle Heil, Eric Spaargaren, Ruben Maat en Arian Maat (elk
1).

KORT
DIKKE BANDENRACES VOOR
JEUGD IN RIJSENHOUT:
WIE FIETST MEE?

Foto: www.kicksfotos.nl

Winst en verlies voor voetballers
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Het was afgelopen
zaterdag en zondag weer gezellig druk
op en rond de voetbalvelden van FC
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Op 28
mei kwam Marken op bezoek bij FCA
(zat.) en met dit team wist Aalsmeer
wel raad. Er werd met liefst 9-1 door de
voetballers van FCA gewonnen. Ook
dames 1 van FCA speelde thuis en
boekte eveneens een ‘dikke’ overwinning. Van VVC werd gewonnen met
6-1. Op 29 mei waren de Aalsmeerse
en Kudelstaartse voetballers minder
op drift. FCA zo. speelde thuis tegen
VSV en moest in dit team met 1-3 haar

meerdere erkennen. RKDES had
zondag een zware dobber tegen
koploper Sporting Martinus, alhoewel
dit ook andersom gezegd kan worden.
RKDES hield de ‘kampioen’ goed bij en
wist zelfs lange tijd de 1-1 op het
scorebord te houden. Ver in de tweede
helft wist Sporting Martinus toch nog
op voorsprong te komen en kon er
feest gevierd worden. Ook een beetje
door de Kudelstaartse supporters. Het
seizoen is tot nu toe goed verlopen en
krap verliezen van de nummer één is
een compliment (feestje) voor het
team waard.

Atletiek: Clubrecords voor Wim
Metselaar bij NK voor Masters
Vincent Algra zet aanval op voor VZOD.

De Mont Ventoux op met Team
Aalsmeer tegen ALS en MS
Aalsmeer - Meerdere mensen in Aalsmeer hebben zich de afgelopen jaren
sportief ingezet voor diverse goede
doelen. Eind 2019 begon een team te
trainen om de Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen per racefiets. In juni
2020 zouden zij met Team Marieke,
Tour du ALS fietsen om hiermee geld
in te zamelen voor onderzoek naar de
spierziekte ALS. De Tour du ALS werd
in september 2021 gefietst door het
team en was een groot succes. Het
besluit om hier nogmaals aan deel te
nemen was dan ook gemaakt voordat
de fietsen in de bus stonden voor de
terugweg naar Nederland. Op 9 juni
zullen Ed Walraven, Marco Lodder,
Jelle Maarsse, Peter Engel, Richard
Heemskerk, Bert de Vries, Karlo Buijs
en Henk Boerlage de berg wederom
per fiets beklimmen in de strijd tegen
ALS. Daarnaast zullen volgende week
Elma van Leeuwen, Astrid Engel en
Lydia de Vries de top gaan halen door
lopend de berg te trotseren. Zij zijn de
Aalsmeerse leden van Team Marieke
dat in totaal 29 leden telt. Wim Engel
is vrijwilliger als Motard en zal samen
met anderen zorgen dat zij veilig
kunnen fietsen en wandelen. In
dezelfde week vindt ook het evenement Klimmen tegen MS plaats.
Maandag 6 juni wordt dezelfde Mont
Ventoux beklommen in de strijd tegen
een andere verschrikkelijke ziekte, MS.
Het was voor het team dan ook
geweldig dat zij zich hier ook voor in
kunnen zetten, een van de teamleden

heeft zelf MS en prijst zich gelukkig
dat hij deel kan en mag nemen aan
beide dagen. Richard Heemskerk:
“Zolang het kan en het van mijn
lichaam mag, wil ik mijzelf inzetten
voor anderen. Dat zijn mensen die
door ALS, MS of welke andere ziekte
niet meer van hun lichaam mogen.
Dat is de kleine bijdrage die ik kan
leveren, zodat er onderzoek gedaan
kan worden naar deze nare ziekten.”
Ook voor Astrid en Peter Engel was
Klimmen Tegen MS een actie waar zij
zich direct voor in wilden zetten. Van
dichtbij maken zij mee door hun
vriend Ruud Spring in ´t Veld wat MS
met iemand kan doen. Een aantal
weken geleden organiseerde zij al een
kinderspeelmiddag waarvan de
gehele opbrengst verdeeld werd over
beide doelen. Voor Zowel MS als ALS
werd maar liefst 650 euro opgehaald.
De motivatie is groot en de teamleden
zijn er helemaal klaar voor om vrijdag
3 juni af te reizen naar Frankrijk. De
Kale Berg wordt wederom
bedwongen en dit jaar maar liefst
twee maal, tegen ALS en MS. Het team
steunen met een of beide goede
doelen? De teamleden persoonlijke
sponseren is eveneens mogelijk,
uiteindelijke gaat elke euro naar deze
twee verschrikkelijke ziektes. Kijk voor
meer informatie en doneren op:
https://www.tourduals.nl/team/teammarieke-3/donate en https://klimmentegenms.moves.ms/team/teamaalsmeer-tegen-ms/donate.

Aalsmeer - In het weekend van 28
en 29 mei deed Wim Metselaar, lid
van Atletiekvereniging Aalsmeer,
mee aan de NK voor Masters in
Harderwijk. Wim had zich ingeschreven voor de 100 en de 400
meter op zaterdag en de 200 meter
op zondag, voor het eerst in de leeftijdsgroep ouder dan 80 jaar. In die
leeftijdscategorie laten steeds meer
atleten het afweten, meestal door
blessures. Ook Wim had wat last,
maar besloot toch mee te doen. Hij
bleek de enige 80-plusser te zijn die
aan deze looponderdelen meedeed
en moest zich meten met jongere
atleten. Wim liep de 100 meter in
18,41 seconden, de 200 meter in
38,23 seconden en de 400 meter in 1
minuut en 34,27 seconden. In de
series van de 100 en de 400 meter
werd Wim vierde. Op de baan was
meer wind dan aanvankelijk
verwacht, wat vooral nadelig was op

het laatste stuk van de 400 meter. In
de serie van de 200 meter werd Wim
tweede en versloeg daarmee twee
jongere deelnemers. De enige
80-plusser zijnde betekende dit wel
automatisch een eerste plaats.
Wegens de strenge limieten helaas
geen medailles, maar de resultaten
leverden wel drie clubrecords voor
Wim Metselaar op.

Rijsenhout – Jongens en
meisjes van vijf tot en met twaalf
jaar uit de regio kunnen zich nog
altijd aanmelden voor de Dikke
Bandenraces die donderdag 16
juni worden verreden in Rijsenhout, voorafgaand aan de
Dorpsronde. Meedoen kan op
alle soorten fietsen zonder
mechanische aandrijving. De
organisatie zorgt voor
valhelmen en voor alle deelnemers ligt er aan de streep een
prijs te blinken. Gratis inschrijven
kan op de dag van de
wedstrijden nabij de jurywagen
in de dorpskern. De starttijden
zijn: 16.15 uur, vijf en zes jarigen;
16.30 uur, zeven en acht jarigen;
16.45 uur, negen en tien jarigen;
17.00 uur, elf en twaalf jarigen.
De organisatie van het altijd
amusante en door familieleden
druk bezochte evenement is in
handen van Feestweek Rijsenhout, Wielervrienden Rijsenhout
en de landelijke Stichting Kom
aan de Start, die jongeren
enthousiast wil maken voor de
wielersport. Wie treden 16 juni
in de voetsporen van de succesvolle Rijsenhoutse renners Owen
Geleijn en Nils Eekhoff?
WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL

ZATERDAG 4 JUNI:
F.C.Aalsmeer
F.C.Almere 1 - F.C.A. 1
Swift 2 - F.C.A. 2
F.C.A. 35+1 - Real Sranang
Quickboys VR1 - F.C.A. VR1
S.C.W.
Kadoelen 1 - S.C.W. 1
S.C.W. 3 - RKAVIC 2
BSM 3 - S.C.W. 5
Roda’23.45+1 - SCW 45+1
ZONDAG 5 JUNI:
R.K.D.E.S.
Roda 023-1 - RKDES 023-1

14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.15 u
14.30 u
14.00 u
14.45 u
14.30 u

14.00 u

MAANDAG 6 JUNI:
R.K.D.E.S.
Spaarnwoude 1 - RKDES 1 14.30 u
Voorschoten 2 - RKDES 2
10.45 u
RKDES.J019-2 - MartinusJ01912.00 u

Podiumplaatsen voor RDGA bij
wedstrijden Ritmische Gym
Aalsmeer - Zaterdag 21 en zondag 22
mei vonden de derde plaatsingswedstrijden Ritmische Gymnastiek plaats
voor de Nederlandse Kampioenschappen. Na deze laatste plaatsingswedstrijden wordt bekend wie er
doorgaan naar de finales per onderdeel en wie mag deelnemen aan de
Nederlandse Kampioenschappen in
juni. Op zaterdag 21 mei werden de
meisjes uit de eerste divisie verwacht
in Katwijk Van Ritmisch Gym vereniging RDGA (Rhythmic Dreams
Gymnastics Academy) deden
benjamin Aleksandra Wodecka en de
junioren Martina Bondia D’Accardi,
Yun Li Zwetsloot en Livia van Hulsel
mee aan deze wedstrijd. Aleksandra

had succes met haar oefeningen waardoor ze op een mooie vijfde plek
eindigde. Later in de middag mochten
de junioren de vloer op. Yun Li heeft
met haar prachtige oefeningen een
tweede plaats weten te behalen en
mocht het podium betreden. Martina
en Livia hebben het ook heel goed
gedaan met een achtste en twaalfde
plek. Ook trainsters Lisa Vos en Ilse
Huiskens deden deze wedstrijddag
mee als team tegen andere seniorenteams. Samen behaalden ze de
meeste punten en zijn eerste
geworden. Zondag 22 mei werd de
eredivisie wedstrijd georganiseerd in
Amsterdam. ’s Middags werden de
junioren en senioren verwacht. Lisa

Donkervliet mocht als junior van
RDGA als eerste haar bal, knots en lint
oefening tonen. Met haar krachtige en
sierlijke uitvoering behaalde ze een
mooie vijfde plek. Senioren Valeria
Baars en Lyvana Garrelts lieten mooie
stabiele oefeningen zien en
behaalden daarmee respectievelijk de
derde plaats en vijfde plaats.
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Winnaars bij dartclub Poel’s Eye: Ronald, Bak, Tjitte en Rob.

Bak wint bij Poel’s Eye en grijpt
laatste kans op kampioenschap
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was in de sporthal Proosdijhal de
elfde, en één na laatste, speelavond
van de dartclub Poel’s Eye. De
opkomst was met 37 darters prima.
Bak greep met de speelavond overwinning zijn laatste kans op het
kampioenschap. Bak versloeg in de
halve finale de koploper Daan Broekhuizen. Toch deed Daan goede

Proefexamen AAS
voor schaakjeugd
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag waren
er proefexamens van het Stappenplan bij Schaakclub AAS. Tien leerlingen deden proefexamen in de

zaken, want hij liep een puntje uit op
René Kruit. Op de volgende speelavond gaat de ontknoping van deze
spannende strijd plaats vinden. Voor
Bak was het zijn 25ste speelavond
overwinning ooit, waardoor hij op
gelijke hoogte kwam met Danny
Zorn. Alleen Marco Cornelisse won
meer speelavonden (35). De finalist
op deze avond was Ronald Baars, het

om vervolgens zelf de ‘strijd’ aan te
gaan tegen Quintus DS2, dat op de
tweede plek in de competitie staat.
Aalsmeer staat na het terug trekken
van Hercules op de laatste plaats en
vecht tegen degradatie. Aalsmeer
neemt vanaf de aanvang brutaal de
leiding en zit gelijk goed in de
wedstrijd. Quintus DS2 houdt van
het snelle spel en Aalsmeer kan daar

Start Bosmobielseizoen:
Rijdende wandeling voor ouderen
Amstelland - Stap in de Bosmobiel
op woensdag- of vrijdagmiddag om
13.30 uur. Geniet van het mooie en
gevarieerde uitzicht in het Amsterdamse Bos. De rijdende wandeling is
voor iedereen boven de zestig jaar,
mobiel of minder mobiel. De eerste
rit van de bosmobiel is afgelopen
woensdag 18 mei gereden en de
laatste rit is op vrijdag 30 september.

Laatste speelavond
De volgende speelavond is al morgen,
vrijdag 3 juni, in de Proosdijhal aan de
Edisonstraat. Het belooft een drukke
avond te worden. Het is de laatste
speelavond van het seizoen én het is
een week voor de Dutch Open. De
inschrijving sluit om 20.00 uur. De
Poel’s Eye is laagdrempelig, iedereen
kan meedoen. Deelname kost vier
euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.
Op de website www.poelseye.nl is
nog meer informatie te vinden.

stappen 2, 3 en 4. Na afloop werden
de examens nagekeken en
besproken met de leerlingen. Bij de
meeste leerlingen was het goed
gegaan en dat geeft moed voor de
examens die komende vrijdag afgenomen zullen worden. Kijk voor meer
informatie over Schaakclub AAS op:
http://www.aas.leisb.nl

Handbal: Dames Greenpark nemen
punten mee uit Kwintsheul
Aalsmeer - Afgelopen zondag 29
mei moesten de handbalsters Dames
1 van Green Park Aalsmeer vroeg uit
de veren voor de uitwedstrijd tegen
de dames uit Kwintsheul. Voor hen
spelen de Jongens A van Aalsmeer
om het landskampioenschap. De
mannen laten zien wat ze waard zijn
en winnen vrij gemakkelijk. De
dames mogen de bloemen uitreiken

was zijn elfde grote finale ooit. Helaas
wacht hij nog altijd op zijn eerste
overwinning. Aan het eind van het
seizoen wordt de Top Tien gehuldigd.
Met het oog daarop deed Tjitte
Miedema goede zaken, door het
tweede niveau te winnen steeg hij
van de twaalfde naar de tiende
plaats. Raymond van de Weiden en
Danny de Hartog volgen echter op
slechts één puntje, dus ook dat
beloofd nog spannend te worden.
Rob Poland was de finalist in het
tweede niveau. Yuri Beringel
beleefde een primeur. Hij had met
een prachtige finish van 130 de
hoogste uitgooi van de avond.

Vertrek, reservering en betaling van
de ritten is bij De Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5. Er kunnen per
middag 10 mensen mee.
Aanmelden kan telefonisch via
020-2517840 of per mail boswinkel@
amsterdam.nl. Zorgcentra, seniorenclubs, bejaardentehuizen e.d. kunnen
zelf twee bosmobielen huren op
maandag, dinsdag of donderdag.

Tim en Leo van Tiem eerste op
NK Koppelsjoelen in B-klasse
Aalsmeer - Wederom was afgelopen
zaterdag 28 mei Barneveld ‘the place
to be”’voor de sjoelers die meededen
aan het NK Koppelsjoelen. In de Veluwehal streden 66 koppels, verdeeld
over 6 klassen, om de hoogste eer.
Beidespelers mochten een keer per
bak gooien en na dertig bakken werd
de eindstand bepaald. Nederlands
Kampioen werd het duo Siem Oostenbrink en Henk van der Ree Doolaard
met een gemiddelde van 131,93. Op
de tweede plaats de vorige Nederlands kampioenen Tim van
Sommeren en Ronald Polman met
gemiddeld 130,03. Stefan en Wim
Kiwiet eindigden met 122,83 op een
respectabele afstand op plek drie. In
de B-Klasse kon Aalsmeer wél een
Nederlands Kampioen verwelkomen.
Tim van Tiem, die met zijn vader Leo
een koppel vormde, beklom de
hoogste trede van het podium met
een score van 119,43. Iko van Elburg
kwam met Sandra Stoelhorst tot een
zevende plaats met 109,40 en de
zusjes Houweling hadden in de eerste
ronde al hun kruit verschoten (in de
tussenstand op plaats 3) en dus
eindigden Petra en Elisa als twaalfde
met 106,10. Hans van Leeuwen lijkt
ook altijd een patent op de prijzen te

hebben bij een NK. In de C-Klasse
won hij de hoofdprijs met Marja
Springin’tVeld met een gemiddelde
van 105,30. In de D-Klasse ook een
Aalsmeers koppel dat meedeed. Met
een negende plaats vielen Mirjam van
den Berg en Wijnand Springin’tVeld
buiten de prijzen, met een gemiddelde van 85,33, maar gedurende de
dag zat er wel een stijgende lijn in. In
de Open Klasse werd oud-clubgenoot
Wim Eijlers (84 jaar) met Lisette Pronk
Nederlands Kampioen met 97,00
gemiddeld. Op zaterdag 18 juni
resteert voor dit seizoen alleen nog
het uitgestelde NK 20-2 in BenedenLeeuwen. Kijk voor alle uitslagen en
meer informatie op
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Golfen in het Amsterdamse Bos
met Rotary Club voor FTD
in mee. Er ontpopt zich een mooi
duel waarin niets blijkt in het verschil
in stand van de competitie. De scores
gaat op en neer, dan weer Quintus
die de leiding neemt, vervolgens
Aalsmeer dat het net goed weet te
vinden. De rust gaan de teams in met
een kleine 19-18 achterstand voor
Aalsmeer. In de tweede helft weet
Aalsmeer de stand gelijk te trekken,
maar dan zet Quintus een tandje bij
en kijkt Aalsmeer in de 40e minuut
tegen een 27-22 achterstand aan.
Maar dan komt de geest uit de fles,
Aalsmeer recht de rug en Quintus
lijkt het spoor bijster. Feline Lanooij
staat geweldig te keepen en pakt de
ene na de andere bal. Aan de andere
kant weten de Greenpark Dames het
net wel te vinden en zo wordt het gat
van vijf doelpunten gedicht. En de
dames zetten door. Aalsmeer trekt de
score zelfs naar zich toe en wint
uiteindelijk met 32-35 op fraaie wijze
in Kwintsheul.
Doelpunten : Britney Fanger (13),
Robin Sahalessi (5), Lisa Hölscher (4),
Fleur Houtzager (4), Nanda Jansma
(4), Noel Reus (2), Kymani van Putten
(2) en Nina Buskermolen (1).

Amstelland - Afgelopen weken zijn
door leden van Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn de eerste van 18
cirkels in het Amsterdamse Bos
gemaaid. Dat maaien van de ‘greens’
is een voorbode van de aanleg van
een heuse 18 holes golfbaan. Op
dinsdag 28 juni is het Bos omgetoverd voor een evenement van één
dag. Dan vindt het Amsterdamse Bos
Golf plaats. Inzet is: geld bijeenbrengen voor het goede doel, de
behandeling van Fronto Temporale
Dementie. FTD is na de ziekte van
Alzheimer de meest voorkomende
vorm van dementie bij mensen
jonger dan 65 jaar. De ziekte ontstaat
meestal tussen het veertigste en
zestigste levensjaar. Bij FTD zijn de
voorste en zijkwabben van de
hersenen aangedaan. Beide
kwabben spelen een belangrijke rol
bij het reguleren van gedrag. De
temporaalkwab doet dit ook voor
taal en spraak. In het Erasmus MC
wordt onder leiding van Prof. Dr. J.C.
van Swieten al ruim 25 jaar onderzoek gedaan naar FTD. Sinds 2010
loopt een grootschalig onderzoek.
Dankzij de donatie van het Amsterdamse Bos Golf kan het onderzoek
verder uitgevoerd worden en kan

vastgesteld worden welke genetische factoren een rol spelen bij het
krijgen van de ziekte.
Bedrijven en individueel
Het wordt de tiende editie van het
Amsterdamse Bos Golf dat de Rotary
Club Aalsmeer-Uithoorn (inclusief
Ronde Venen) organiseert. Amsterdamse Bos Golf nodigt bedrijventeams uit de regio rond het Amsterdamse Bos uit om deel te nemen met
een flight van vier personen. Maar
ook individuele golfers kunnen
meedoen. Het toernooi wordt gezien
als een uniek relatiebeheer evenement in de regio. Inspanning wordt
gecombineerd met ontspanning en
verrassing met culinair genieten.
Inschrijven kan via de website www.
amsterdamsebosgolf.nl. Het aantal
flights is beperkt, dus wie het eerst
komt, golft ook het eerst. Na gedane
arbeid, is het nog beter eten en
drinken! Een exquise diner zal de
tongen letterlijk in beweging
brengen. De golfdag wordt afgesloten met een exquise diner en een
gezellige veiling van enkele hoogstaande diensten en prachtige
producten. Kortom een geweldige
dag voor een geweldig goed doel.

Boek deze tocht van drie uur via
www.bosmobiel.nl.
Gidsen en chauffeurs gezocht
Er worden dit seizoen nog vrijwillige
gidsen/chauffeurs voor de woensdagmiddagen en/of vrijdagmiddagen gezocht. Geïnteresseerd? Mail
naar: Rob Klaassen: rob@rklaassenmanagement.nl, kijk op www.
amsterdamsebos.nl, bel naar of vraag
informatie in de Boswinkel, iedere
woensdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Leden van de Rotary Club Aalsmeer Uithoorn maaien grascirkels voor aanleg van de
golfbaan in het Amsterdamse Bos.

