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 De leukste vaste 
banen in de regio!

Elementen zijn de stoffen of krachten 
waartoe volgens oude filosofische 
concepten alles op aarde te herleiden 
is. De vier klassieke elementen zijn 
aarde, water, lucht en vuur. Vertaald 
naar Aalsmeer spelen deze elementen 
een grote rol. Zonder aarde geen 
bloemen, zonder water geen Poel, 
zonder wind en vuur geen groei. 

Aftrap
Met de elementen als uitgangspunt 
richt het kunstproject zich vooral op 
buitenkunst en wordt zoveel mogelijk 
gewerkt met natuurlijke materialen. 
In de Historische Tuin werd maandag 
7 juni de aftrap gegeven voor het 
project. Het tuinbouwmuseum is een 
van de initiatiefnemers. De andere 

Kunstproject De Elementen gaat 
Aalsmeer deze zomer verrassen

De projectgroep bij een Sogetsu Ikebana kunstwerk op het terrein van het Flower Art Museum. Van links naar rechts: Anton Temme 

en Gerben de Vries (Historische Tuin), Ulla Eurich (KCA), Constantijn Hoffscholte (coördinator), Eveline van Weerdenburg 

(Cultuurpunt), Adrie Kraan (Fotogroep), Wieteke Doornebosch (Cultuurpunt) en Mariska de Graaf (Flower Art Museum).

Aalsmeer - Culturele organisaties in Aalsmeer hebben de handen ineen-
geslagen om deze zomer een mooi project neer te zetten: De Elementen. 
Op verschillende locaties worden exposities en activiteiten georgani-
seerd. Ook komt er een fotowedstrijd en een speciale editie van Happen 
en Stappen.

deelnemende organisaties zijn het 
Flower Art Museum, Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer (KCA), Fotogroep 
Aalsmeer, het Cultuurpunt en de 
Werkschuit. 

Creativiteit prikkelen
Wethouder Kunst en Cultuur Wilma 
Alink: “Met dit project willen de initia-
tiefnemers de kunstbeleving in Aals-
meer stimuleren. Na een jaar waarin 
de culturele sector grotendeels op 
slot zat, vinden zij het tijd om de crea-
tiviteit weer te prikkelen. Als 
gemeente werken we hier natuurlijk 
graag aan mee. Fijn dat het culturele 
veld dit zo oppakt en onze inwoners 
en bezoekers weer trakteert op 
nieuwe kunst en cultuur.”

Activiteiten
De basis van het project wordt 
gevormd door het exposeren van 
bijzondere kunstwerken op meerdere 
(buiten)locaties. Ook worden er work-
shops en demonstraties gehouden, 
komt er een fototentoonstelling in de 
bibliotheek en wordt het basisonder-
wijs betrokken. In juli en augustus kan 
iedereen meedoen aan een fotowed-
strijd met het thema De Elementen. 
Ook komt er een speciale kunsteditie 
van Happen en Stappen langs de 
verschillende locaties en wordt in 
september ingehaakt op de Kunst-
route. De organisatie staat open voor 
meer participanten. Volg kunstproject 
De Elementen Aalsmeer op Insta-
gram: https://www.instagram.com/
kunstprojectaalsmeer/ of Facebook: 
https://www.facebook.com/Kunstpro-
jectAalsmeer/ voor actuele 
informatie.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 13 JUNI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. 
Samenkomst met Dirk Jan 
Horjus. Aanmelden via: www.
cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Diensten om 10u. en 16.30u.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J.A.C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Franka Riesmeijer 
via dgaalsmeer.nl. Collecte: St. 
Vrienden van Mikondo.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst. ds. Teus 
Prins. Viering maaltijd van de 
Heer. Zie: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met dhr. Mart Jan 
Luteijn uit Tilburg. Organist: 
Hugo v/d Meij. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: Theo 
Griekspoor. Aanmelden via 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Spreker: Pieter-Jan 
van der Wolf. Info: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering met B. Dullens in Kloos-
terhof. Karmelkerk: Zondag 

 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
Cantors. Reserveren via 

 www.rkkerkaalsmeer.nl. Om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. Online: YouTube 
OKKN Vieringen.

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
A.J.O. van de Wal uit Hoofddorp. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met ds. W. 

Nijsse uit Hilversum. Te volgen 
via https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Viering eerste 
communie. Maximaal 50 kerk-
plaatsen. Vooraf reserveren via 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735.  Te volgen 
via livestream. Hemelvaartsdag 
kerk gesloten.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Info: www.begraaals-
meer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Info: 323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Aalsmeer - In Kudelstaart hangen nu 
voldoende dag en nacht beschikbare 
AED’s. In Aalsmeer zijn nog op enkele 
plekken AED’s nodig voor een 
dekkend netwerk. Stichting Reani-
matie Aalsmeer Kudelstaart zet zich 
in om op deze laatste plekken nog 
AED ‘s te krijgen. Zo heeft de stich-
ting onlangs een AED verplaatst naar 
de hoek Dorpsstraat-Ringvaartzijde. 
Tevens is er een AED geplaatst aan 
de Beethovenlaan om de Hornmeer 
iets beter af te dekken. 
Bij een hartstilstand telt elke minuut. 
Het is van groot belang om binnen 
zes minuten de reanimatie te starten 
en een AED aan te sluiten. 

Burgerhulpverleners gevraagd
Daarom zijn naast voldoende AED’s 
in de gemeente ook voldoende 
mensen nodig die kunnen reani-
meren en zijn aangesloten bij het 
reanimatie oproepsysteem Hart-
slagNu. Via dit oproepsysteem 
krijgen deze mensen een bericht 

wanneer iemand in hun buurt een 
hartstilstand heeft. In dit bericht 
staat de vraag om de reanimatie te 
starten of om eerst de dichtstbij-
zijnde AED op te halen.
Kunt u reanimeren en wilt u hulp 
bieden bij een hartstilstand in uw 
buurt? Aanmelden als burgerhulp-
verlener kan bij HartslagNu via de 
website (www.hartslagnu.nl). 

Reanimatietrainingen
Wilt u leren reanimeren? Na de 
zomer start Stichting Reanimatie 
Aalsmeer Kudelstaart weer met het 
organiseren van reanimatietrai-
ningen. Samen met de ambulance-
dienst in de regio organiseert de 
stichting ook speciale herhalings-
lessen om burgerhulpverleners goed 
getraind te houden. 
Houd de website www.reanimatie-
aalsmeerkudelstaart.nl in de gaten 
voor updates hierover. Ook is op de 
site meer te lezen over de covid-19 
reanimatierichtlijnen. 

Kudelstaart heeft dekkend 
netwerk van AED’s

Aalsmeer - Participe Amstelland is op 
zoek naar een coördinator voor Auto-
Maatje. AutoMaatje is een dienst 
waarbij vrijwilligers minder mobiele 
‘buren’ met de eigen auto vervoeren. 

Informatiepunt in Bibliotheek 
voor hulp bij digitale overheid
Aalsmeer - Dingen regelen met de 
overheid: het gebeurt steeds vaker 
op de computer via internet. Om 
mensen daarbij te helpen start 
Bibliotheek Amstelland vanaf 
woensdag 9 juni met het nieuwe 
Informatiepunt Digitale Overheid. 
Zorgtoeslag aanvragen, werk zoeken, 
een rijbewijs verlengen, een afspraak 
maken bij de gemeente, je inkom-
stenbelasting aangeven. Veel van 
deze dingen moet je tegenwoordig 
online doen. Daarvoor moet je wel 
kunnen omgaan met een computer 
en heb je vaak een DigiD nodig. Naar 
schatting vinden 4 miljoen volwas-
senen in Nederland dit lastig. Om die 
reden start de Bibliotheek Amstel-
land met het Informatiepunt Digitale 
Overheid. 

Medewerkers weten de weg
Bibliotheken zijn deze samenwerking 
gestart met landelijke organisaties 
zoals de Belastingdienst en UWV. Zij 
willen dat inwoners dichtbij huis 
geholpen worden met de digitale 
overheid. Anton Furnée van de 

Bibliotheek Amstelland: “Onze mede-
werkers weten de weg op de 
websites van de overheid. Of we 
kijken samen naar een geschikte 
computercursus, zodat je het zelf 
leert. Iedereen mag bij ons binnen-
stappen, ook als je vraag over iets 
anders gaat. We wijzen de weg naar 
organisaties in de buurt die je verder 
kunnen helpen, zoals Participe, Taal-
huis, Humanitas of Aa Werkplein. Dat 
zijn partners van het Informatiepunt. 
We verbinden je snel met de juiste 
persoon.”

Gratis service
In de bibliotheek in Aalsmeer in de 
Marktstraat kunnen vragen gesteld 
worden en helpt een medewerker 
verder. Deze service is gratis en lid 
zijn van de Bibliotheek is niet nood-
zakelijk. Een afspraak maken mag, 
maar hoeft niet. 
Meer weten over het Informatiepunt 
Digitale Overheid? Bel dan naar 
020-6414126 of neem een kijkje op 
www.debibliotheekamstelland.nl/
ido.

Anton Furnée van Bibliotheek Amstelland helpt een klant met de computer.

INGEZONDEN

Kudelstaart - Sinds juni 2014 woon ik met veel plezier in Kudelstaart. Uitkij-
kend op een grasveldje met sloot en een leuke brug kan ik mij niet beter 
wensen, maar ik wist niet dat er in Kudelstaart zoveel hondenbezitters 
waren, minimaal zo’n 25 personen met ongeveer 30 honden, in ieder geval 
in ‘mijn’ buurt. Regelmatig (zo’n drie keer per dag) zie ik de hondeneige-
naren hun hond(en) met veel plezier en onder alle weersomstandigheden 
de vrijheid geven die ze nodig hebben. En mijn complimenten, 99% van de 
hondenbezitters ruimt de hondenpoep op en deponeert deze in de aanwe-
zige afvalbakken, zo ook die nabij mijn deur. Uitgaande van één ‘grote’ sani-
taire stop per dag een behoorlijk aantal zakjes voor de afvalbakken. Vanaf 
mijn start in Kudelstaart komt er twee keer per week een wagen van de 
gemeente (Meerlanden?) de betre�ende afvalbakken legen. Echter sinds 1 
jaar rijdt er een andere ambtenaar op de wagen, maar, in tegenstelling tot 
zijn vorige collega, komt hij met een bloedvaart en veel lawaai via het �ets- 
en wandelpad aanrijden, maakt een bocht naar links en stopt vlakbij de 
afvalbak. Dan kijkt hij, vanuit de auto, of het de moeite loont om uit te 
stappen. Op dinsdag is dat nooit en dus rijdt hij hard door op naar de 
volgende. Op donderdag hetzelfde ritueel, maar meestal wordt de afvalbak 
dan wel leeg gemaakt. Tot mijn verbazing zag ik dat er intussen een andere 
ambtenaar wordt ‘opgeleid’ voor deze route met dezelfde ‘gewoontes’! Met 
de zomer voor de deur een ongewenste situatie. Ook al deponeert men de 
hondenpoep in zakjes, het wordt er qua hygiëne niet frisser op. De vraag 
roept zich op: Waarom twee keer per week rijden als, volgens de ambtenaar, 
één maal per week voldoende is? Het is tenslotte ook nog kostenbesparend 
of moet ik zeggen, de ambtenaar is te lui om zijn werk te doen? 
Louk Rijbroek
Burggravenambacht 28, lrijbroek@yahoo.com

Afvalbakken voor hondenpoep één of twee 
keer per week legen?

Als coördinator organiseer je dat inwo-
ners in Amstelland een beroep kunnen 
doen op AutoMaatje. De coöodinator 
zorgt er ook voor dat AutoMaatje 
bekend wordt bij de doelgroepen, dat 

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Coördinator gezocht voor AutoMaatje de dienst op werkdagen bereikbaar is 
voor inwoners en dat er voldoende 
geschikte AutoMaatjes zijn om te 
voldoen aan de vraag. Benieuwd naar 
wat deze functie nog meer inhoudt? 
Kijk dan op de website www.participe.
nu (vacatures medewerkers). 
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10 JUNI:
*  Historische Tuin weer open van 

dinsdag tot en met zondag, van 
10 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein.

*  Kinderboerderij Boerenvreugd 
open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u.

ZATERDAG 12 JUNI:
* Nationale voetbaldag in Kudel-

staart. Zie: www.rkdes.nl
*  Klaverjassen bij buurtvereniging 

Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 14u. Zaal open: 13.30u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
van 16 tot 22u. Ook op 19 en 26 
juni.

*  Tweede handbal�nale Best Of 
Three in De Bloemhof v/a 19u. Te 
volgen via www.handbalnl.tv

*  The New Conrad Miller Trio live 
in groot Bacchus, Gerberastraat. 
Optredens om 20u., zaal open 
19.30u. Tot 22u.

12 EN 13 JUNI:
*  Lezingen over Fokker fabriek in 

oorlogsjaren in Crash Museum. 
Zaterdag en zondag om 10.30u. 
en om 12.30u. Reserveren 
verplicht. Museum open 10 tot 
16u.

*  Midgetgolfbaan in Beethoven-
laan open. Zaterdag, zondag en 
woensdag van 13 tot 17u. Reser-
veren: 0297-340433.

ZONDAG 13 JUNI:
*  Aalsmeer Roest Niet, toertocht 

historische voertuigen. Start: 9u. 
bij The Beach, Oosteinderweg 
247a. Finish vanaf ong. 14.30u.

14 T/M 17 JUNI:
*  Ko�e-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 12u. 
Dinsdag ook wandelen en 
klaverjassen. Woensdag koers-
ballen en sjoelen (tot 11.30u). 
Avond 19.30 tot 22u. Darten en 
tafeltennissen.

WOENSDAG 16 JUNI:
*  Flower Art Museum open. Iedere 

woensdag tot en met zondag 13 
tot 17u. Reserveren: www.
�owerartmuseum.nl/reserveer. 
Kudelstaartseweg 1.

*  Vergadering commissie Ruimte 
en Economie in raadzaal vanaf 
20u. Publiek niet welkom. Te 
volgen via livestream.

DONDERDAG 17 JUNI:
*  Vergadering commissie Maat-

schappij en Bestuur in raadzaal 
vanaf 20u. Publiek niet welkom. 
Te volgen via livestream.

ZATERDAG 19 JUNI:
*  Lezing in Crash Museum in Fort 

bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
over grootste missie in Tweede 
Wereldoorlog. Om 10.30 en 
12.30u.

* Haringparty bij Centennial en 
Chariot vanaf 15u. Oostein-
derweg 243. Reserveren 
verplicht: 0297-388144.

*  Flamenco concert Yorgos Valiris 
met Erminia Fernandez Cordoba 
en Romina Toroz Flamenco in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 
20u., zaal open 19.30u. Tot 22u.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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UITBREIDING 
IN DE 
SCHOOLSTRAAT: 

DE MUZIEKWINKEL 
WORDT DUBBEL 
ZO GROOT!

Aalsmeer - Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat maakt zich ook op voor de 
heropening met gelijk twee tentoon-
stellingen: Binnen zal de tentoonstel-
ling ‘Toekomst - Kunst uit de regio’ te 
zien zijn met werken van beroepskun-
stenaars van de Vereniging Amstel-
land Kunst (VAK). De prachtige tuin 

van het Oude Raadhuis maakt vanaf 
juni onderdeel uit van kunstproject De 
Elementen, dat zich op meerdere loca-
ties in Aalsmeer afspeelt. Kunstenaar 
Mireille Schermer zal in de Oude Raad-
huis tuin bijzondere creaties maken 
waarmee ze de verbinding zoekt 
tussen kunst en natuur.

Heropening Het Oude Raadhuis 
met twee tentoonstellingen

Aalsmeer - Jazzliefhebbers én muzi-
kanten moesten er lang op wachten, 
maar eindelijk mag het doek in de 
theaters weer open en trapt KCA op 
zaterdag 12 juni af in het sfeervolle 
theater van Bacchus met The New 
Conrad Miller Trio. Een uniek trio van 
door de wol geverfde musici presen-
teert zichzelf in Bacchus. Coen Mole-
naar (piano) en Enrique Firpe (drums) 
speelden jaren samen met vocalisten 
Deborah J. Carter en Josée Koning, 
David de Marez Oyens (bas) en Coen 
Molenaar toeren nog steeds met de 
legendarische gitarist Jan Akkerman. 
Davids voorliefde voor ritmes van 
over de hele wereld klikt als vanzelf 
met Enrique’s rijke wereld van het 
slagwerk. ‘Door de verschillen, in 
zowel muzikale als persoonlijke 
achtergrond van de drie musici, 
brengt dit nieuwe akoestische piano-
trio een originele en frisse mix van 
stijlen en sferen’.  Het gebruik van 
Zuid-Amerikaanse ritmes en harmo-
nieën gecombineerd met zowel 

traditionele Jazz als Blues & Soul 
resulteert in lyrische, impressionisti-
sche composities. Klassieke harmonie 
en contrapunt gecombineerd met 
‘high energy’, authentieke sterke 
‘groove’ , brengen een nieuwe kleur 
en dimensie aan binnen het traditio-
nele pianotrio. Coen Molenaar, die in 
de jaren tachtig studeerde bij Bert 
van den Brink en Jasper van ’t Hof, en 
sindsdien de podia beklimt met 
artiesten als Randy Brecker (USA), Jan 
Akkerman en Chris Hinze, ontpopt 
zich als een virtuoos pianist, die links 
en rechts strooit met vingervlugge 
lijnen en gevatte akkoorden. Vrij snel 
verlaat hij elke vorm van impressio-
nisme, om zich te buiten gaan aan 
alles wat hij kan en alles wat bij hem 
opkomt, expressief, impulsief, impo-
nerend. David de Marez Oyens is een 
van de meest vooraanstaande 
bassisten van Europa. Groot 
geworden aan de hand van Toon 
Hermans, werkte hij daarna met 
Toots Thielemans, Philip Catherine, 

Zaterdag jazz met The New 
Conrad Miller Trio in Bacchus

Hoofddorp - Op zaterdag 12 juni om 
12.00 uur kunnen artiesten de kans 
grijpen om hun eigen songs naar een 
hoger niveau te brengen onder 
professionele begeleiding. Poppo-
dium Duycker organiseert samen 

Aalsmeer - Eindelijk: Ook N201 is 
weer ontwaakt uit de coronawinter-
slaap en dat meteen met iets heel 
nieuws; een groot buitenterras naast 
en achter het pand aan de Zwar-
teweg van 200 vierkante meter! 
Uiteraard in N201 stijl, dus heel 
anders dan de doorsnee: Het terras is 
zeer ruim opgezet met talloze zitmo-
gelijkheden aan deels geïmprovi-
seerd en deels tweedehands meubi-
lair, hangmatjes, parasols en tapijtjes. 
Verdeeld over het terras kun je een 
plekje vol in de zon of lekker in de 
schaduw uitkiezen om te genieten 
van een uitgebreide kaart koude 
drankjes, speciaal bieren, cocktails en 

een lekker muziekje op de achter-
grond. Nieuw is ook de keuken. Vanaf 
heden heeft N201 een kleine kaart 
waar je ’s avonds een lekker hapje 
eten kunt bestellen, zoals saté, 
Falafel, zoete aardappelfrites, tosti’s, 
grote porties nacho’s met alles er op 
en eraan en nog veel meer. 

Terras op vrijdag
De hele zomer is het terras van N201 
elke vrijdag geopend vanaf 16.00 tot 
de eindtijd die op dat moment geldt 
in verband met de coronaregels en is 
gratis toegankelijk voor iedereen. 
Voor specialere activiteiten is de 
planning om vanaf juli op zaterdag 

Eindelijk: Ook N201 is ontwaakt!

Deborah Brown en het Metropole 
Orkest. In The New Conrad Miller Trio 
tjompt hij gewoon de houten double 
bass alsof het niets is, met ijzingwek-
kende precisie qua intonatie (in feite 
bijkans zonder vibrato) en met 
vergevorderd inzicht qua timing 
(alsof hij steeds enkele maten voor-
uitdenkt). De van oorsprong Urugua-
yaanse drummer Enrique Firpi is 
onder meer bekend van Sergio 
Mendes, Mike del Ferro, Lilian Vieira 
en Deborah Carter. Een geweldige 
vent en heerlijke topdrummer, met 
een geweldig gevoel voor bossa. 
Kortom: Coen Molenaar heeft met 
Firpi en De Marez Oyens een 
gedroomde ritmesectie aan zijn 
zijde, die - waar hij zich te buiten 
gaat aan pianistische uitstapjes, en 
soms welhaast grotesk vitruoze 
impovisatie - de boel kalmpjes op de 
rails houdt. Met andere woorden: een 
supertrio dat op geen enkel festival 
zou misstaan.
Het KCA jazzconcert in cultureel café 
Bacchus aan de Gerberastraat begint 
op zaterdag 12 juni om 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.30 uur en sluiting 
om 22.00 uur. Afstand houden en 
mondkapjes dragen bij verplaat-
singen door de zaal blijven helaas 
nog verplicht. Blijf zo veel mogelijk 
op uw plaats zitten. De bar mag weer 
open, bestellingen worden aan tafel 
opgenomen en uitgeserveerd. Inlich-
tingen bij Reinoud Staps via 0297-
325304 en bij Pierre Tuning via 0297-
360355. De entree is 15 euro, jazz-
clubleden betalen 10 euro toegang 
per persoon. Kaartverkoop: uitslui-
tend via voorverkoop in de 
KCA Ticketshop. Zie 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

en zondag weer kleinschalig 
bandoptredens, house, techno, hard-
core en andere muziekstromingen 
op het programma te zetten, houdt 
de website en social media in de 
gaten.

Bandbrouwerij op zaterdag
In juni is elke vrijdag het terras 
geopend (bij slecht weer wordt het 
terrasmeubilair naar de zaal 
verplaatst) en elke zaterdag is De 
Bandbrouwerij weer present. Alle 
muzikanten zijn welkom om te 
komen jammen, andere muzikanten 
te leren kennen en nieuwe dingen uit 
te proberen, zodat er weer veel 
nieuwe bands kunnen ontstaan. De 
Bandbrouwerij is voorlopig op 
zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur. Alle 
oefenruimtes van N201 zijn beschik-
baar, dus er is plek genoeg voor 
iedereen. Met ondersteuning van 
bandcoaches Bart Vreken, Lars 
Veenhof, Marit Enthoven en Jan 
Voortwist kan elke muzikant en elke 
nieuwe band veel nieuwe dingen 
leren en daarbij gebruik maken van 
alle voorzieningen in N201, maar je 
eigen apparatuur ‘inprikken’ kan 
natuurlijk ook. Meer informatie, foto’s 
en �lmpjes zijn te vinden op de Face-
book en Instagram pagina van De 
Bandbrouwerij.

Songwriting met professionals
met de artiesten Tim Akkerman, 
Kevin Stunnenberg en schrijver en 
regisseur Frank Siera de ‘Writers Day: 
Songwriting & Lyrics’. Alle begin-
nende singer-songwriters, bands of 
schrijvende solo artiesten zijn 

welkom. De dag bestaat uit drie 
delen. Een workshop tekstschrijven, 
een live sessie lyrics schrijven en als 
klap op de vuurpijl een feedback 
sessie met Akkerman. 

Kijk voor meer informatie  en tickets 
op www.duycker.nl







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

Officiële Mededelingen
10 juni 2021

van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

 Bakker C.G.M. 09-10-1950 02-06-2021
 Nicolau D. 11-04-1977 31-05-2021
 Sint Jago O.R. 30-09-1960 01-06-2021
 Szpakowicz E.J. 16-01-1988 31-05-2021

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

PARTICIPATIE BOMENPLAN

Praat mee over de toekomst van bomen in Aalsmeer en Kudel-
staart! De gemeente wil de waarde en kwaliteit van het huidige 
bomenbestand behouden en waar mogelijk verder verbeteren 
en werkt daarom aan een Bomenplan. Voor het opstellen van 
dit Bomenplan hoort de gemeente graag uw mening. Tot en 
met 13 juni 2021 staat op https://participatie.aalsmeer.nl een 
enquête over de bomen in gemeente Aalsmeer.

Onderzoek voor aardwarmte
In juni vindt in de noordelijkste punt van Aalsmeer seismisch 
onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. werk-
zaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onder-zoek 
om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Kijk op 
https://scanaardwarmte.nl/ voor meer informatie.

Coronatestbus GGD parkeerterrein de Dreef
Tot en met zondag 20 juni 2021 staat de corona testbus van de 
GGD nog op het parkeer-terrein aan de Dreef in Hornmeer. In 
de bus kunnen mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte 
klachten zich zonder afspraak gratis laten testen op corona.

VERGADERING WOENSDAG 16 JUNI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op woensdag 16 juni 2021, 20.00 uur. De vergade-
ring vindt plaats in de raadzaal met maximaal één vertegen-
woordiger per fractie per agendapunt. Het raadhuis is niet 
toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via 
de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Nota Kunstwerken 2022-2025
20.25 5. Vaststellen bestemmingsplan 
  Uiterweg 223-225
20.55 6. Vaststellen bestemmingsplan 
  Marinapark
21.30 7. Regionale Energiestrategie 
  Noord-Holland Zuid 1.0
22.00 8. Actualisering grondexploitaties 2021
22.30 9. Meerjarenprojectenplan (MPP) 
  Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024
23.00 10. Wensen en opvattingen MRA 
  Verstedelijkingsconcept versie 2
23.20 11. Regionale samenwerking
23.30 12. Vragenkwartier

23.45  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 17 JUNI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 17 juni 2021, 20.00 uur. De verga-
dering vindt plaats in de raadzaal met maximaal één verte-
genwoordiger per fractie per agendapunt. Het raadhuis is niet 
toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via 
de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
  De agendapunten 4, 5 en 6 worden 
  integraal behandeld
20.05 4. Jaarstukken 2020
 5. 1e Bestuursrapportage 2021
 6. Kadernota 2022
21.45 7. Vaststelling kaders veranderopgave 
  inburgering (VOI)

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

de Bruijn M.G. 28-06-1967 04-06-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
•	 uw	naam	en	adres;
•	 de	datum	van	uw	bezwaarschrift;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	
	 u	bezwaar	maakt;
•	 waarom	u	het	niet	eens	bent	met	ons	besluit;
•	 uw	handtekening;	
•	 zo	mogelijk	uw	e-mailadres;	
•	 het	telefoonnummer	waarop	u	overdag	te	bereiken	bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal 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 

22.10 8. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
  (VrAA) voor zienswijze en besluit
22.20 9. Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 
  Gemeenschappelijke regeling Openbare 
  Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)
22.30 10. Eindrapportage 2020 en 
  Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief 
  begrotingswijziging 2021) 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied (OD NZKG)
22.40 11. Jaarverslag 2020, begroting 2022 en 
  actualisatie 2021 Gemeenschappelijke 
  Regeling GGD Amsterdam-Amstelland 
  (Veilig Thuis)
22.50 12. Vragenkwartier

23.05  Sluiting
 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 529A, 1432 BK, (Z21-043367), het bouwen 

van een paardenstapmolen 
-  Aalsmeerderweg 48, 1432 CR, (Z21-043238), het maken 

van een uitbouw op de begane grond en etage aan de 
achterzijde van de woning 

-  1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW, (Z21-043183), het aan-
brengen van gevelreclame 

-  Stationsweg 12a, 1431 EG, (Z21-042907), het bouwen van 
een entree met lift aan de zijgevel en het vervangen van de 
bestaande garage 

-  Moslaan 5, 1433 WJ, (Z21-042871), het bouwen van een 
schuurtje naast de woning 

-  Dorpsstraat 135 en 135 kwek (kad. perceel G6915), (Z21-
042638), het bouwen van een woning 

-  Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE, (Z21-042633), het vervangen 
van de gevelreclame 

-  Willem-Alexanderstraat 54, 1432 HM, (Z21-042096), het 
maken van een muurdoorbraak om de keuken bij de 
woonkamer te voegen 

-  Gaffelstraat 23, 1433 SK, (Z21-041461), het verbreden van 
de bestaande in- en uitrit 

-  Einsteinstraat 85d, 1433 KJ, (Z21-041433), het plaatsen van 
een afvalcontainer voor 1 dag 

-  Jan Lunenburg Oever 15, 1433 HW, (Z21-041411), het 
plaatsen van een dakkapel (westgevel) en het vergroten 
van het tussenlid op de verdieping 

 



Aalsmeer – Omdat gebruik van 
lachgas steeds meer overlast geeft, is 
in de gemeente Aalsmeer een lach-
gasverbod tot stand gekomen. Het 
verbod is afgelopen zaterdag 5 juni in 
werking getreden. Op een groot 
aantal locaties is het dan verboden om 
lachgas recreatief als roesmiddel te 
gebruiken, voorbereidingen daartoe 
te verrichten of ten behoeve van dat 
gebruik voorwerpen of stoffen in het 
bezit te hebben (gascilinders). Het 
lachgasverbod is geregeld in artikel 
2:48a van de Algemene plaatselijke 
verordening voor de gemeente Aals-
meer. Het verbod gaat vanaf zaterdag 
gelden in een tiental gebieden: 1. Bij 
de jongeren ontmoetingsplaatsen 
(JOP) bij De Bloemhof aan de 
Hornweg, Bilderdammerweg en de 
Dreef; 2. Westeinderplassen (inclusief 
het Surfeiland); 3. Praamplein (het 

hele parkeergebied inclusief de 
opstapplek voor boten); 4 Beethoven-
laan (vanaf de kruising Haydnstraat tot 
aan perceel 88); 5. Hornmeerpark; 6. 
Koningsstraat (gebied gelegen tussen 
de Koningsstraat en de Ruisvoornlaan, 
inclusief plein in Ruisvoornlaan); 7. 
Winkelgebied Ophelialaan (gebied 
vanaf de rotonde bij de Burgemeester 
Kasteleinweg tot de Kastanjelaan); 8. 
Loswal Kudelstaart (gebied tussen 
Herenweg en de Westeinderplassen); 
9. Alle schoolpleinen binnen de 
gemeente Aalsmeer; 10. Kinderspeel-
plaatsen, sportterreinen, speelveldjes 
en speeltoestellen in Aalsmeer en 
Kudelstaart binnen een afstand van 
200 meter. Het overtreden van het 
APV artikel kan leiden tot een gevan-
genisstraf (tot drie maanden) of een 
geldboete van de tweede categorie 
(tot 4.350 euro).

Lachgasverbod in Aalsmeer!

Officiële Mededelingen
10 juni 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. de beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Hogedijk, kad.perceel B10000 t/m B5914, (Z21-028170), 

het ophogen en versterken van de dijk met klei en het 
plaatsen van drie damwanden en een zware beschoeiing 
bij het gemaal (dijkverbetering Hogedijk fase II). Verzon-
den: 31 mei 2021

-  Hogedijk tussen Oosteinderweg 320 en Schinkeldijkje 
(kad.perc. B5203 t/m B9026), (Z21-029901), het ophogen 
en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van een 
kistdam t.h.v. de kerk (dijkverbetering Hogedijk fase III). 
Verzonden: 31 mei 2021

 
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:

-  Oosteinderpoelpolder (kad.perc. B 3818 en B 7409), (Z21-
023176), het aanleggen van een weilanddepot t.b.v. het 
tijdelijk opslaan van verspreidbare baggerspecie (conform 
het BBK). Verzonden: 02 juni 2021

-  Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z21-024941), het vervan-
gen en vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van 
de woning. Verzonden: 02 juni 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 Van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Oosteinderweg 55 ws4 (kad.percelen G 4326 en 4327), 

1432 AD, (Z21-028801), het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het plaatsen van een mobiele houten 
mantelzorgwoning in de voortuin. Verzonden: 07 juni 2021

-  Hadleystraat 46, 1431 SN, (Z21-007163), het legaliseren 
van het reeds aangelegde dakterras en de vergroting van 
het appartement. Toelichting: tijdens de verdere behande-

ling is gebleken dat de omschrijving zoals eerder vermeld 
niet volledig was. Verzonden: 03 juni 2021

-  Aalsmeerderweg tussen nrs. 41 en 47, (Z21-027776), het 
dempen van een greppel gelegen op de erfgrens tussen 
beide percelen en het compenseren van water. Verzonden: 
01 juni 2021

-  Maarse & Kroon Hof 47, 1431 PC, (Z21-019354), het maken 
van een dakopbouw. Verzonden: 01 juni 2021

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Beethovenlaan 120 (Z21-043553) Kindervakantieweek van 

19 t/m 23 juli 2021, ontvangen 8 juni 2021

COLLECTES

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

ONTHEFFING NACHTVERBLIJF IN OPENBARE 
RUIMTE

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) de volgende ontheffing is aangevraagd.
- Westeinderplassen/Westeinderdijksloot (Z21-042567) 

Groepskamperen op scoutingeilanden 10 t/m 13 juni, 20 
juli tot 27 juli en 15 t/m 18 augustus 2021, ontvangen op 2 
juni 2021.

TER INZAGE

t/m 17-06-21 Ontwerp paraplubestemmingsplan Kamer-
verhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)

t/m 02-07-21 Ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 
1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij be-
horende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Of je nu van, naar of 
binnen Aalsmeer reist, dit moet veilig 
en op verschillende manieren 
kunnen. Het verkeer wordt steeds 
drukker en er komen nieuwe 
vervoersmiddelen, zoals elektrische 
fietsen, auto’s en bussen. 
Daarnaast komen er nieuwe (bouw) 

ontwikkelingen op Aalsmeer af. Dit 
alles bij elkaar vraagt om een nieuwe 
mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. 
“Alle bestaande en nieuwe ontwik-
kelingen in Aalsmeer en de regio 
hebben effect op het verkeer”, zegt 
wethouder Robert van Rijn. 
“Om Aalsmeer bereikbaar en 

Gemeente ontwikkelt nieuwe 
Mobiliteitsagenda Aalsmeer

verkeersveilig te houden maken we 
nu een toekomstgerichte Mobili-
teitsagenda. Deze agenda maken we 
via de drie uitgangspunten: bereik-
baar, innovatief en veilig en toegan-
kelijk. Graag horen we hierover ook 
de mening van de inwoners en zijn 
benieuwd hoe iedereen hierover 
denkt. De reacties nemen we mee in 
de nieuwe mobiliteitsagenda.”

Meedenken en planning
Mogelijk heeft u ook nog specifieke 
aandachtspunten voor Aalsmeer of 
delen hiervan. Reacties kunnen van 7 
tot en met 20 juni gegeven worden 
op www.participatie.aalsmeer.nl. 
Na 20 juni worden alle reacties 
verwerkt. De planning is dat na de 
zomer de ‘Ontwerp Mobiliteitsa-
genda Aalsmeer’ ter visie gelegd 
wordt en de gemeenteraad eind dit 
jaar de Mobiliteitsagenda kan 
vaststellen.

Aalsmeer - De heer Gert Eigenhuis 
heeft afgelopen donderdag 3 juni de 
Aalsmeerse Rozenpenning uitgereikt 
gekregen. Hij kreeg deze onderschei-
ding uit handen van burgemeester 
Gido Oude Kotte voor zijn jarenlange, 
vrijwillige inzet voor de samenleving 
en voor muziekvereniging Aalsmeers 
Harmonie. “Het is mij een grote eer u 

vandaag persoonlijk te ontmoeten 
en u te mogen toespreken”, verwel-
komde Oude Kotte de heer Eigen-
huis. “Graag hadden wij u reeds vorig 
jaar, het jaar van uw 70-jarig jubileum 
bij de muziekvereniging, in het 
zonnetje willen zetten. Helaas gooide 
de huidige gezondheidscrisis roet in 
het eten.” 

Aalsmeerse Rozenpenning voor 
saxofonist Gert Eigenhuis

Voor de uitreiking van deze bijzon-
dere onderscheiding was de Trouw-
zaal prachtig versierd met rozen. “In 
Aalsmeer heeft de roos - naast de 
sering -  een belangrijke en bijzon-
dere betekenis. Zo zijn er bijvoor-
beeld diverse rozensoorten die hun 
oorsprong hebben in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Ook zien we deze bloem 
terug in namen van onze wegen. De 
bekendste is denk ik de Ophelialaan”, 
begon Oude Kotte zijn speech. 
“Alleen al de symbolische betekenis 

van de roos is indrukwekkend. Een 
roos staat namelijk symbool voor 
liefde, voor vreugde, geluk, trouw en 
genegenheid. Voor liefde en 
vertrouwen. Misschien heeft u 
weleens gehoord van de Aalsmeerse 
Rozenpenning. Een bijzondere 
onderscheiding die niet vaak wordt 
toegekend. Met name omdat de 
toekenningscriteria pittig zijn. Op de 
Rozenpenning staat de tekst: Wij zijn 
verheugd dat de doornen Rozen 
kennen. Meneer Eigenhuis, u bent 
zo’n roos. Een persoonlijkheid die 
met muzikale inspiratie het leven van 
mensen verrijkt. Die de aandacht 
vestigt op de roos, en niet de 
doornen des levens. U bent iemand 
die kleur aanbrengt in het leven van 
anderen. Zo bent u al 71 jaar lid van 
Aalsmeers Harmonie en heeft u zich 
jarenlang ingezet als tenorsaxofonist 
bij het Aalsmeers Saxofoon kwartet. 
U heeft bij de muziekvereniging 
jarenlang een bestuursfunctie 
vervuld. En u staat nog steeds klaar 
voor allerhande hulp bij muziek-
zaken. Ook bezorgde u de muzikale 
jeugd van Aalsmeer een warm thuis 
bij u in de kas. Het jeugdorkest kon 
daar jarenlang repeteren en hun 
spullen opslaan. Maar dat is nog niet 
alles. U heeft ook lange tijd het oud 

papier van de muziekvereniging naar 
de papiercontainer gebracht.
Uit alles blijkt dat u een vereni-
gingsman bent in hart en nieren.
Naast het verenigingsleven was u 
ook muziek-lid van het reünieorkest 
Trompetterkorps der Cavelerie. En in 
de jaren tachtig was u voorzitter van 
de Diaconie van de Oosterkerk. En 
tot vorig jaar onderhield u zelfs de 
tuin van de pastorie van de kerk.
Uw inzet is zeker niet onzichtbaar 
gebleven.”  Als blijk van waardering 
voor zijn inzet bij de muziekvereni-
ging heeft Gert Eigenhuis al een 
aantal erespelden ontvangen. “Maar, 
vandaag mag ik u namens de gehele 
Aalsmeerse gemeenschap een 
eervolle blijk van waardering geven 
voor alles wat u als vrijwilliger heeft 
gedaan. En ik herhaal nog maar eens: 
Wij zijn verheugd dat de doornen 
Rozen kennen. U bent zo’n roos. Het 
is mij dan ook een groot genoegen, u 
te mogen berichten dat het de 
Commissie Ereblijken van de 
gemeente Aalsmeer heeft behaagd u 
te mogen onderscheiden met de 
Aalsmeerse Rozenpenning.” Vervol-
gens reikte de burgemeester de 
Rozenpenning uit aan een ontroerde 
en trotse Gert Eigenhuis. 
Gefeliciteerd!
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Aalsmeer - Met het mooie weer is de 
Kunstkastorganisatie weer begonnen 
met haar schilderwerk. Ook in 2021 
hoopt ze weer samen met de buurt 
de straten mooier en leuker te 
maken. De eerste kast van 2021 is 
inmiddels onder handen genomen. 
Juul van Daal zit in groep 8 van de 
Oosteinderschool. Ze beschilderde in 
de Boomgaard bij het grote grasveld 
de elektriciteitskast voor haar eigen 
deur. Ze kan hem zien vanuit haar 
slaapkamer. Instagram leverde de 
inspiratie om een strakke vlakverde-
ling te maken met haar favoriete 
kleuren. Na een zonnige zaterdag-
ochtend hard werken kan Juul nog 
jaren van ‘haar’ kunstkast genieten!  

Positieve kunst
Aanstaande zaterdag 12 juni zal Hans 
Breuker zijn eigen stijl laten zien aan 
Aalsmeer. Op de kruising van de 

Machineweg en de Aalsmeerderweg, 
vlak bij het stationshuis, gaat hij een 
elektriciteitskast omtoveren in een 
kunstwerk. Hans schildert kleurrijke 
positieve kunst waarin karakteris-
tieke cartoony koppen de overhand 
hebben. “Mijn doel is een supervro-
lijke, positieve kast te maken waar je 
een glimlach van krijgt. Er is al 
genoeg grijs en saai.” De schoonou-
ders van Hans wonen in Aalsmeer en 
hij is getrouwd met een Aalsmeerse 
schone. Inmiddels woont hij met 
vrouw en twee dochters in Boven-
kerk, een steenworp verderop.
 
Meer in de planning
Er zijn nog meer kunstkasten in de 
planning, in Aalsmeer en Kudelstaart, 
maar ook in Amstelveen. Betty Kooij 
en Netty van der Weijden maken zich 
op om in juni een tweede kunstkast 
in de fortbocht te verfraaien. Ook zal 

een tweede jonge schilder laten zien 
wat ze kan. Sarah Bouman gaat in 
Kudelstaart van een ‘saaie’ kast een 
�eurig, tropisch geheel maken. 
Samen met haar vader heeft Sarah 
een mooi ontwerp gemaakt van een 
�amingo met palmboom en regen-
boog. Nu alleen nog het ontwerp op 
de kast zetten, maar dat gaat vast 
lukken!
 
Ook bij u in de straat?
Wilt u zelf ook een mooie beschil-
derde elektriciteitskast in de straat? 
Neem dan even contact op met 
kunstkast@hotmail.com. Het zou 
helemaal mooi zijn als u zelf wilt 
schilderen of samen met de buren 
aan de slag gaat. Geef door om welke 
kast het gaat en de kunstkast organi-
satie gaat u verder op weg helpen. 
“We horen graag van u”, besluit initia-
tiefnemer Lex Berghuis.

Nieuwe kunstkasten in de maak
Juul van Daal bij ‘haar’ kunstkast met haar vader en Lex Berghuis.

Aalsmeer - Over een paar dagen is 
het zover, zondag 13 juni om 9.00 
uur in de ochtend gaan de eerste 
eigenaren van nostalgische voer-
tuigen vanaf The Beach beginnen 
aan Aalsmeer Roest Niet 2021. Na 
een jaar overgeslagen te hebben als 
gevolg van de corona maatregelen, 
heeft de organisatie dit jaar met ruim 
200 inschrijvingen toch weer een 
volledig gevulde deelnemerslijst. 
Hoewel het elk jaar lastiger wordt om 
een echt nieuwe route uit te zetten, 
denkt de organisatie er ook dit jaar 
weer in te zijn geslaagd een mooie 
en uitdagende toerrit van zo’n 130 
kilometer voor de deelnemers te 

hebben gemaakt. Aan de deelne-
mers wordt, namens de fotografen  
en de parkeerbegeleiders van Aals-
meer Roest Niet, gevraagd het rally-
schild met startnummer duidelijk 
zichtbaar aan de voorzijde van uw 
auto of motor te bevestigen. Bij 
auto’s desnoods achter de voorruit. 
De organisatoren van Aalsmeer Roest 
Niet zijn zondag bereiken via
06-29087519 (Cees-Jan Eikelenboom) 
en 06-45381474 (Talitha van 
Itterzon). De organisatie vindt het 
leuk om via twitter op de hoogte 
gehouden te worden van de beleve-
nissen van de deelnemers tijdens de 
rit via @AalsmeerRoesNie met 

Aalsmeer Roest Niet zondag van 
start met ruim 200 deelnemers 

Foto: Aalsmeer Roest Niet

Amstelland - Zondag 13 en zondag 
20 juni vanaf 11.00 uur komt The Best 
of IDFA on Tour langs in Cinema 
Amstelveen. Vier prachtige prijswin-
nende en genomineerde documen-
taires zijn te zien. Het International 
Documentary Festival Amsterdam is 
inmiddels uitgegroeid tot het 
grootste en best bezochte Documen-
taire Festival ter wereld. Laat je 

verrassen en wees getuige van de 
beste documentaires van 2020. Deze 
editie vond deels online plaats. Vier 
prijswinnende �lms die door de jury’s 
van IDFA 2020 zijn bekroond om hun 
uitmuntendheid, omdat ze urgente 
verhalen vertellen of op een bijzon-
dere manier raken. Dat is The Best of 
IDFA on tour. Een uniek programma 
met �lms die je kijk op de wereld 

The Best of IDFA on Tour twee 
keer in Cinema Amstelveen

Aalsmeer - De kaarten voor de 
Feestweek-avonden op donderdag 
9, vrijdag 10 en zaterdag 11 
september zijn volledig uitverkocht. 
Uniek, want bij aanvang van de 
voorverkoop waren nog geen 
namen bekend van artiesten en 
bands die komen optreden. Aals-
meer heeft duidelijk zin in een 
feestje! Donderdag gaan de bezoe-
kers feesten in tropische sferen, 
want niemand minder dan Latin-
koning Rolf Sanchez komt 
optreden. Natuurlijk brengt hij zijn 
grootste hits ‘Más, Más, Más’ en ‘Ven 
Ven’ in de feesttent op het Praam-
plein. Alle artiesten worden deze 
avond begeleid door de Marcel 
Fisser Band, onder andere bekend 
van het tv-programma Beste 
Zangers. Op vrijdag 10 september 
staat onder andere Tino Martin op 
het podium in de feesttent. Hij 
treedt op voor volle zalen in Ziggo 
Dome, Afas Live en nu dus ook in 
Aalsmeer. Zaterdag wordt vooral 
een meezingavond met optredens 
van Wilbert Pigmans van ‘De Tore-
ador’, Stef Ekkel van ‘De woonboot’ 
en ‘Liever te dik in de kist’ en René 
Karst van ‘Atje voor de sfeer’ en 
‘Supergave tijd’. Ook gaan de spots 
aan voor de band Pater Moeskroen. 
Meezingen én dansen op ‘Laat maar 
waaien’, ‘Hela hola’ en ‘Roodkapje’. 
Voor de feestavond op woensdag 8 
september zijn nog beperkt kaarten 

te koop. Reserveren kan via 
www.feestweek.nl. 

Online ‘feestavond’
Ook SPIE is volop in beweging als 
het om het organiseren van de 
Pramenrace 2021 gaat. Op zaterdag 
11 september klinkt rond het 
middaguur het startschot. Her en der 
komen nu reeds pramen boven 
water en worden de penta’s uit het 
vet gehaald. Ook naar dit feestje 
wordt toe geleefd. Maar in welke 
out�ts dienen de teams deze dag te 
verschijnen? ‘Spie goes USA’ was het 
thema van 2020, maar het bestuur 
heeft gekozen voor een nieuw, fris 
thema voor een extra feestelijke 
terugkeer van deze voor veel Aals-
meerders leukste dag van het jaar. 
Nieuwsgierig? Dan vanavond, 
donderdag 10 juni, Facebook 
openen, want om 20.00 uur wordt 
online het thema van de Pramenrace 
2021 bekend gemaakt. SPIE 
kennende is veel aandacht aan de 
‘feestavond’ besteed. Net als ‘live in 
the Beach’ wordt met foto’s en meer 
(hints) een aanloop gemaakt naar 
het onthullende moment...  Uiter-
aard wordt het thema ook zo snel 
mogelijk gepubliceerd op de 
nieuwssite van de krant: www.meer-
bode.nl. Op www.pramenrace.nl 
informatie over de race (en het 
thema), tijdstip van inschrijving, 
regels en meer.

Aantal Feestweek-artiesten bekend 
en wat wordt thema Pramenrace?

Aalsmeerderbrug - Meer weten over 
de grootste bombardementsmissie 
van de Tweede Wereldoorlog? Die 
missie is door meer dan 2.000 
bommenwerpers en jagers uitge-
voerd op 24 december 1944. Deze 
missie was een knap staaltje logistiek, 
planning en coördinatie, want de 
operatie was volledig met de hand 
berekend en gepland. Joost de Raaf 
heeft deze missie uitgebreid bestu-
deerd en geeft hierover een boeiende 
lezing op zaterdag 19 juni om 10.30 
uur en om 12.30 uur in het Crash 
Museum. Hij vertelt uitgebreid over 
deze grootste missie die de Achtste 
Luchtmacht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heeft uitgevoerd. Met 
onder andere Google Earth en histori-
sche foto’s wordt een beeld geschetst 
van de omvang van deze missie. De 
lezing is goed te combineren met een 
uitgebreid bezoek aan het Crash 
luchtoorlog- en verzetsmuseum 
’40-’45 in het fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk. Het museum is 
geopend op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en iedere tweede zondag 

van de maand van 10.00 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt 6 euro voor 
volwassenen en 3 euro voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de 
stichting en veteranen hebben gratis 
toegang.

Vooraf reserveren
Voor het muziekbezoek en de lezing 
moet vooraf gereserveerd worden. 
Een reservering is voor maximaal 4 
personen, met uitzondering van 
kinderen tot en met 12 jaar en 
personen van eenzelfde huishouden. 
Als gevolg van de beperkingen inge-
volge de corona richtlijnen moeten 
bezoekers 1,5 meter afstand houden 
en een mondkapje dragen. Bezoekers 
aan het museum en de lezing moeten 
zich vooraf opgeven via de website 
op www.crash40-45.nl/kaarten-reser-
veren/. Per lezing kan een beperkt 
aantal toehoorders worden toege-
laten, dus geef snel op. Kijk voor meer 
informatie over het museum en het 
werk van het Crash Luchtoorlog en 
Verzetsmuseum ’40- op de website, 
Instagram of Facebook.

Lezing ‘Grootste missie van 8e 
Luchtmacht’ in Crash Museum

zullen veranderen. Van 11.00 tot 
12.15 uur: Dealing with Death (75 
minuten). De vele culturen in de 
Bijlmer, in Amsterdam-Zuidoost, 
hebben allemaal hun eigen rituelen 
rond het afscheid van de doden. 
Uitvaartmanager Anita gaat als witte 
Nederlander op verkenning. Ze moet 
de wensen in kaart brengen voor een 
nieuw rouwcentrum voor alle 
culturen dat uitvaartorganisatie 
Yarden hier hoopt op te richten.
Van 12.15 tot 12.50 uur: Unforgivable 
(35 minuten). Op zijn twaalfde werd 

Geovanny bendelid en moordenaar. 
In de gevangenis sloot hij zich aan bij 
een evangelische kerk die Gods 
vergi�enis over hem uitstortte. Maar 
er is een zonde die de bende noch de 
kerk hem kunnen vergeven: 
Geovanny is gay. Van 13.20 tot 14.45 
uur: Radiograph of a Family (85 
minuten). Regisseur Firouzeh Khosro-
vani is de dochter van een seculiere 
vader en een strenggelovige moeder, 
die onder één dak naast elkaar 
leefden in Teheran. De Islamitische 
Revolutie vond plaats in hun huis-

kamer en raakte elk aspect van het 
gezinsleven. Van 15.05 tot 16.45 uur: 
Gorbachev, Heaven (100 minuten). 
Fascinerend interview met de Russi-
sche oud-president Gorbatsjov, een 
van de invloedrijkste personen uit de 
afgelopen eeuw, wiens bewind het 
einde van de Sovjet-Unie inluidde. In 
een intieme toonzetting geeft hij zijn 
blik op Rusland toen en nu.
Kijk op www.cinemaamstelveen.nl 
voor meer informatie en het reser-
veren (verplicht) van 
toegangskaarten.

hashtag #arn2021. Uiteraard houdt 
de organisatie, samen met de mede-
werking van alle deelnemers en vrij-
willigers, op zondag 13 juni rekening 
met de op dat moment geldende 
corona-maatregelen. Rond 14.30 uur 
worden de eerste deelnemers terug 
verwacht bij The Beach aan de Oost-
einderweg. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeerroestniet.nl.
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Aalsmeer - In het rampjaar 1672 
(oorlog met Frankrijk, Engeland en 
nog wat Duitse bisdommen) heeft de 
centrale overheid in Den Haag veel 
geld nodig. Er worden landelijk forse 
belastingen geheven en er bestaat 
bij de Staten van Holland geen enkel 
begrip over de precaire  situatie 
waarin het dorp Aalsmeer verkeert. 
Op 5 december 1672 komt daar nog 
’s een extra hooibelasting bovenop. 
Aalsmeer moet in Leiden a�everen: 
29 balen hooi van 500 kilo elk voor 
de ruiterij van het Staatse leger. Het 
dorpsbestuur schetst daarop een 
deplorabel beeld van de kassituatie.  
Maar daar trekken de Staten van 
Holland zich niks van aan. Er komt 
dreigende taal uit het centrum van 
de macht. “Aalsmeer mag niet in 
gebreke blijven. Of anders zijn wij 
genoodzaakt om met militaire macht 
de leverantie van hooi af te dwingen, 
onder meer door een ‘vervelende’ 
inkwartiering in Aalsmeer van een 
groot aantal ruiters en hun paarden.” 
Schout Johan Coq van Aalsmeer reist 
zelfs af naar Den Haag om de Aals-
meerse argumenten kracht bij te 
zetten. Maar hij wordt meteen gegij-
zeld en komt pas na enkele dagen 
weer vrij als Aalsmeer aan de opge-
legde verplichting gevolg heeft 
gegeven. En die inkwartiering van de 
ruiterij gaat nog gewoon door ook. 
Het is oorlog!

888 jaar ‘Alsmer’
De eerste keer dat de naam ‘Alsmer’ 
te lezen valt, is op een oorkonde van 
graaf Dirk VII en zijn vrouw Aleid. In 
dat document van 1199 wordt beves-
tigd dat het dorp ‘Alsmer’ door Dirk’s 
voorvader graaf Dirk VI en diens 
moeder gravin Petronella werd 
geschonken aan de Abdij van Rijns-
burg. Bij die eerdere schenking moet 
de naam van Aalsmeer voor het eerst 
zijn opgeschreven. De vraag is dan 
alleen: wanneer? Bekend is dat 
gravin Petronella de Abdij van Rijns-
burg in 1133 heeft gesticht. Aange-
nomen wordt dat de abdij toen 
meteen al de opbrengsten van de 
oogsten uit Aalsmeer kreeg. Neem 
het jaar 2021 en trek daar 1133 vanaf 
is 888.

Functionalisme
In de vierde a�evering van Aalsmeer 
in het licht van architectuurstro-

mingen, belicht architect Jack (Jaap) 
Breen een radicaal moderne stro-
ming als reactie op het Expressio-
nisme van de Amsterdamse School. 
Een van de hoofdrolspelers in het 
begin van die stroming (Nieuwe 
Zakelijkheid, Nieuwe Bouwen en 
Functionalisme) was J.J.P. Oud die in 
Aalsmeer het ‘Oud-huis’ aan de 
Uiterweg ontwierp. Bij latere uitingen 
van het Functionalisme stonden in 
Aalsmeer de architecten-ingenieurs 
Johannes Duiker en Wiebenga 
centraal. Duiker en Bernard Bijvoet 
kregen in 1924 de opdracht voor een 
ontwerp van een tuinderswoning in 
Aalsmeer voor een zoon van de 
Haagse familie Suermondt. Het Suer-
mondt-huis zou bekend worden als 
‘De Populier’. Het was in een periode 
dat De Klerk het Barendsen-huis in 
1923 creëerde, en het Rietveld-
Schröder-huis in 1924 ontstond. Een 
andere vertegenwoordiger van het 
Functionalisme die in Aalsmeer van 
zich deed spreken, was Jan Gerko 
Wiebenga. Hij werd in 1928 hoofd 
Gemeentewerken van Aalsmeer en 
ontwierp  rond 1930 de Naai- en 
Knipschool en de ULO-school. Voor 
gemeentesecretaris J.M. Wentzel 
ontwierp hij in 1932 een woonhuis 
aan de Ophelialaan. Jack Breen 
beziet de Aalsmeerse panden vanuit 
de aspecten ruimte en orde, als ook 
vorm en ontwikkeling en plaatst ze 
daarmee in het Functionalisme. 

Sloot werd goot
Negen jaar geleden werd een 
stedenbouwkundig plan ‘Nieuw 
Calslagen’ opgesteld. Met als 
uitgangspunt; het zichtbaar maken 
van cultureel erfgoed door het in te 
bedden in de nieuwe planvorming. 
Belangrijke aanleiding was daarin 
ondermeer de Breggevaart en het 
voormalig kruispunt met de 
Herenweg. Dit water vormde in 
Kalslagen tot 1882 een verbinding 
tussen de Westeinderplas en de 
Legmeerplassen compleet met een 
sluisje in de sloot die pal voorlangs 
het kerkje van Kalslagen stroomde. In 
de afgelopen twee eeuwen slibde de 
sloot dicht en werd het kerkho�e als 
monument opgemeten. 
Mooi dat er aandacht wordt besteed 
aan een ‘herleving’ van de Bregge-
vaart. In een artist impression
op de website van dit nieuwe wijkje 

wordt een ruime sloot afgebeeld. Dat 
water is ook ingetekend voor de plat-
tegrond van de voormalige kerk van 
Kalslagen. De teleurstelling is dan 
ook groot als vlak voor het gereed 
komen van het wijkje blijkt dat de 
Breggevaart van cultuurhistorische 
aanleiding tot een sluitpost is 
geworden. De geplande vaarsloot 
blijkt een smalle, diep liggende goot 
te zijn geworden die in niets doet 
denken aan een voormalige vaar-
route. Niemand is hier achteraf 
tevreden mee en niemand kan er ook 
wat mee. Een gemiste kans voor 
open doel. Niettemin wordt er nu 
gekeken of de vaart niet alsnog 
verbreed kan worden.

En verder
In de juni-editie van Oud Nuus kunt u 
verder lezen over de verhuizing van 
de klederdrachtcollectie, over een 
tyfusepidemie in relatie tot een 
COVID-pandemie, over een luchtfoto 
van Aalsmeer vlak voor het eind van 
de oorlog. Dirk Jongkind gaat in op 
de ontstaansgeschiedenis van het 
Oosteinde van Aalsmeer en ‘de 
omweg’ die Farregatters met hun 
vaartuigen moesten maken.
Op een kaart van Amerika staan 
midden 18de eeuw de Aelsmeer-
eilanden ten noordwesten van 
Manhattan. Bijzonderheid: die 
eilanden zijn eigendom van de 
familie van Malcolm Forbes, die zijn 
luxejachten in Aalsmeer liet bouwen. 
De in boekvorm verschenen geschie-
denis van de Aalsmeerse scheeps-
typen van de hand van Rudolf Tulp 
wordt in Oud Nuus besproken.
Oud Aalsmeer kondigt de start aan 
van ‘de �lm van de maand’ op de 
eigen website, en belicht uit Aals-
meer verdwenen teelten, met dit 
keer de Pyretherum roseum. In 
‘Kweken als ambacht’ staat de 
nieuwe tentoonstelling in de kas van 
de Historische Tuin centraal. En 
tenslotte een brie�e van Corry Vonk 
en Wim Kan waaruit blijkt dat 
Calslagen erg belangrijk voor het 
theater-duo was. De nieuwe Oud 
Nuus telt 24 pagina’s, is bij het Boek-
huis verkrijgbaar en kost 7,50 euro. 
Een lidmaatschap van Oud Aalsmeer 
kost slechts 25 euro. Aanmelden als 
donateur van Oud Aalsmeer kan 
door een mailtje naar 
info@stichtingoudaalsmeer.nl

In nieuwe Oud Nuus: Schout Johan 
uit Aalsmeer gegijzeld in Den Haag

Sloot werd goot (Breggevaart) in Nieuw Calslagen.

De Kwakel - De Dutch Flower Group 
(DFG) ontving op 1 juni de leerlingen 
Max, Thomas en Rik in het kader van 
Veen en Amstelland On Stage 2021. 
Zij liepen de ochtend mee en 
hebben kennis gemaakt met de 
beroepen Logistiek Medewerker, 
Accountmanagement of ICT Support 
Engineer. Startend bij DFG op de 
kleurrijke Marketingafdeling alwaar 
Brit Fopma (Communicatie Manager) 
ze in vogelvlucht uitlegt wat er zoal 
gedaan wordt gedurende een door-
snee werkdag. Feiten, zoals de 10 
miljoen boeketten, 75 miljoen stelen 
bloemen en 10 miljoen planten die 
iedere week hun weg, via bedrijven, 
naar de consument vinden, spreken 
wel tot de verbeelding. De rondlei-
ding die hierop volgde plaatste alles 
meteen in de juiste context. Het 
meelopen met de experts bij 

OZ-Hami (De Kwakel) en DFG ICT was 
erg leerzaam. De leerlingen zijn met 
een volle rugzak aan kennis weer 
vertrokken naar de volgende stage. 
“Ontzettend leuk om hieraan mee te 
kunnen doen! Het is erg belangrijk 
dat leerlingen tijdig kennis maken 
met verschillende beroepen en 
sectoren. Het is dé kans om onze 
mooie sierteeltsector bij de leer-
lingen onder de aandacht te 
brengen. We moeten nodig het 
oubollige image afsto�en, want deze 
sector is juist heel ver en vooruitstre-
vend op allerlei vlakken. Dat willen 
we de leerlingen graag zelf laten 
ervaren en ik durf te zeggen dat dit 
goed is gelukt”, aldus een enthousi-
aste Brit. Binnen de Dutch Flower 
Group wordt studenten de mogelijk-
heid gegeven om stage te lopen. Kijk 
voor meer informatie op www.dfg.nl.

Leerlingen maken kennis met 
veelzijdige sierteeltsector

Een kijkje in het beroep Accountmanagement bij OZ-Hami. Uitleg van Sten (links) 
aan Rik en Thomas.

Sieraden in het zonnetje in de 
Wereldwinkel: Koop fairtrade!

In de werkplaats van Kazuri in Kenia maken meer dan 350 vrouwen sieraden van 
keramiek. Iedere kraal wordt met de hand gemaakt en beschilderd om ze vervolgens 
te verwerken tot unieke sieraden. Door de verkoop vaan deze sieraden biedt de 
Wereldwinkel de vrouwen van Kazuri en hun gezinnen een beter leven en hoop voor 
de toekomst.

Aalsmeer - Het zijn onzekere tijden, 
voor iedereen. Toch laten deze tijden 
zien dat iedereen met elkaar 
verbonden is. Niet alleen hier, maar 
over de hele wereld. Ook boeren en 
arbeiders wereldwijd maken zich 
grote zorgen over hun gezondheid en 
hun inkomen. Extra zorgelijk is dat in 
veel arme landen het sociale vangnet 
en de medische zorg veel minder 
goed geregeld zijn of soms zelfs 
afwezig zijn. Fairtrade kan helpen. Niet 
alleen door voorlichting, voorzorgs-
maatregelen en �nanciële steun, maar 
ook door de directe band die er 
bestaat tussen de producent daar en 
de afnemer hier. De Wereldwinkel in 
de Zijdstraat in het Centrum is inmid-
dels weer zes dagen per week 
geopend. Dankzij de verkoop via de 
etalage, de bestellingen van vaste 
klanten én de steun van de 
verhuurder staat de Wereldwinkel er 
goed voor. Daar zijn alle vrijwilligers 
heel blij mee. Zo kan de Wereldwinkel 

blijven mee helpen om de produ-
centen én leveranciers overeind te 
houden tijdens deze wereldwijde 
pandemie.   

Korting op sieraden en sjaals
Tijdens de winkelsluiting vanwege de 
lockdown zijn er maar weinig sieraden 
verkocht. Daarom zet de Wereldwinkel 
in juni sieraden, uit onder andere 
Nepal, Indonesië, Mexico, India, Kenia, 
Mali en Thailand, in het zonnetje. Er 
zijn prachtige nieuwe sieraden en 
sjaals ingekocht. De hele maand juni 
wordt korting op alle sieraden (inclu-
sief zilver) en sjaals gegeven. Zo kan 
de Wereldwinkel extra orders plaatsen 
en wordt een bijdrage geleverd aan 
het inkomen van de producenten ver 
weg. Doet u ook mee? Juist nu is het 
extra belangrijk om fairtrade 
producten te kopen. Iedere aankoop 
(groot en klein) telt. Meer weten over 
de Wereldwinkel? Kijk dan op 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl. 
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Door Miranda Breur
 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
juni werd een eerste wandelrally 
georganiseerd door Rally Club Aals-
meer. De club die door hobby gestart 
is in 2014 en gewoonlijk, zoals in de 
naam verwerkt, rally’s organiseert 
met auto’s. Zo is de Ladiesrally inmid-
dels een begrip, maar ook andere 
evenementen worden ondernomen. 
Ineke Loogman en Nils van Beek zijn 
de drijvende krachten achter Rally 
Club Aalsmeer. Kijk voor meer info 
maar eens op rallyclubaalsmeer.nl. 
Nu dus een wandelrally. Hoe dat zo? 
Ineke: “Door corona moest het dit 
jaar anders. We konden geen rally 
organiseren zonder afstand te 
houden. Dat ging gewoonweg niet. 
Omdat ik de afgelopen tijd veel 

gewandeld heb met goede vriendin 
Frouwke Kersch kwamen we tot dit 
geslaagde evenement. Sterker nog, 
we hebben de route zelf wel een keer 
of twaalf afgelegd en ze heeft me 
bijgestaan met de organisatie. Per 
tweetal kon er gewandeld worden. 
Verschillende start- en dus ook eind-
tijden en geen groepsvorming. En 
dat is echt goed gelukt. Alle zestig 
deelnemers (meer kon niet vanwege 
de horeca) hielden zich keurig aan de 
regels. We zijn van plan om dit jaar-
lijks te organiseren, want we hebben 
ontzettend veel enthousiaste reactie 
mogen ontvangen.” 
Een kleine greep uit de reacties: 
‘Hartstikke bedankt voor de fantas-
tisch mooie tocht door het Amster-
damse Bos. Prachtig groen, prachtig 
weer, wat wil een mens nog meer.’ 

Eerste wandelrally van Rally 
Club Aalsmeer een succes

‘Wij vonden het een feestje. Bedankt 
voor jullie inzet.’ En ‘Ontzettend 
bedankt voor de organisatie van dit 
leuke wandel-Event. Wij hebben er 
van genoten en inmiddels ook 
anderen geënthousiasmeerd. Tot de 
volgende keer!’ “Kijk, daar doen we 
het toch voor!” Aldus Ineke. 
 
Route en winnaars
De route ging dus door het Amster-
damse Bos (start en finish bij Silver-
sant) langs grote grazers, het Vogelei-
land, de Geitenboerderij en Boerderij 
Meerzicht alwaar een heerlijke lunch 
genuttigd kon worden, de bosbaan, 
kanovijver en over de vele bruggen 
die het bos rijk is. Dat de vraag 
achteraf ingevuld moest worden 
over hoeveel bruggen er is gelopen, 
is helaas maar door één team goed 
beantwoord. Het waren er 21. 
De spelelementen onderweg werden 
goed nageleefd. Er waren enkele 
pittige vragen en er kon gezocht 
worden naar foto’s, dat veel moei-
lijker was dan gedacht. Het was een 
interactieve wandeling van 13,5 kilo-
meter, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat sommigen er maar liefst 
18 van hadden gemaakt! Gelukkig 
waren de weergoden de wandelaars 
goed gezind. Het bleef droog en de 
temperatuur was wandelwaardig. 
Op de derde plaats zijn geëindigd  
Michael Rijnders en Judith Bocxe-
Verlaan, de tweede plek was voor 
Joyce Schouten en Leone Oliemans 
en de winnaars van de gouden beker 
zijn Marike Wegbrans en Gemma 
Bon. Helaas moesten de prijzen, door 
corona, op een later tijdstip worden 
overhandigd, maar de pret was er 
niet minder om. De geslaagde 
wandelrally krijgt volgend jaar 
hoogstwaarschijnlijk een vervolg.

De winnaars van de eerste wandelrally: Marike Wegbrans en Gemma Bon.

Regio - In de IJmond, het havenge-
bied van Amsterdam (Westpoort) en 
de Haarlemmermeer, is in 2020 op 
alle meetlocaties voldaan aan de 
Europese wettelijke grenswaarden 
voor luchtkwaliteit. Dit staat in de 
jaarlijkse datarapporten luchtkwali-
teit 2020 die mede zijn opgesteld in 
opdracht van de provincie Noord-
Holland. Gedeputeerde Jeroen 
Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en 
Milieu): “De luchtkwaliteit in Noord-
Holland voldoet aan de Europese 
norm. Dat is goed nieuws. Maar het is 
niet genoeg. Nog steeds hebben 
inwoners last van stoffen in de lucht. 
Dat blijkt uit het briefrapport ‘Tussen-
tijdse resultaten gezondheidsonder-
zoek IJmond’. Iedereen heeft recht op 
een gezonde leefomgeving. Om dat 
in heel Noord-Holland te kunnen 
bereiken, hebben we aan het Rijk 
gevraagd scherpere regels op te 
stellen. Tot die tijd blijven wij met 
onze partners werken aan het zo snel 
mogelijk voldoen aan de strengere 
WHO-advieswaarden (World Health 
Organization) voor fijnstof.” 
 
Wettelijke grenswaarden
In 2020 is in alle drie de regio’s op alle 
meetlocaties voldaan aan de Euro-
pese wettelijke grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. De trendanalyse laat 
zien dat vanaf 2009 de concentraties 
fijnstof (PM10, PM2,5) en stikstofdi-
oxide (NO2) in alle drie de regio’s 
dalen. Daarnaast blijkt dat voor een 
aantal stoffen (NO2 en koolstofmo-
noxide (CO)) in alle drie de regio’s al 
voldaan wordt aan de WHO-advies-
waarden. Voor fijnstof (PM10, PM2,5) 
is dit nog niet helemaal het geval.

Thuis werken
In 2020 moesten veel mensen 
vanwege het coronavirus verplicht 

thuiswerken. Dit is een van de 
redenen dat er in dat jaar een sterke 
afname van mobiliteit was. Hierdoor 
is de uitstoot van stikstofoxiden, fijn-
stof en koolstofmonoxide in 2020 
lager dan in andere jaren. Dit lijkt ook 
zichtbaar in de gemeten concentra-
ties in de regionale luchtmeetnetten.

Schone lucht
De provincie werkt op verschillende 
manieren aan een schonere lucht. 
Het project Hollandse Luchten is daar 
een voorbeeld van. Ook is de 
provincie een van de ondertekenaars 
van het Schone Lucht Akkoord. Zij 
stelden in maart 2021 een uitvoe-
ringsprogramma op waarin staat hoe 
Noord-Holland werkt aan een schone 
lucht. 

Samen meten
De provincie Noord-Holland meet al 
jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, 
Westpoort en de Haarlemmermeer. 
Dit gebeurt in deze gebieden, omdat 
hier sprake is van uitstoot door 
bijvoorbeeld industrie, verkeer, 
scheepvaart of luchtvaart. GGD 
Amsterdam voert deze metingen uit 
en rapporteert erover. De metingen 
zijn een aanvulling op het Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu) en zijn bedoeld om op 
basis van lokale omstandigheden 
meer details over de luchtkwaliteit te 
meten. De metingen zijn voor 
iedereen te volgen op www.lucht-
meetnet.nl. De meetgegevens 
worden een keer per jaar in een 
datarapport per regio verzameld en 
geanalyseerd. Meer weten over de 
luchtkwaliteit in Noord-Holland? Kijk 
op de webpagina Luchtkwaliteit. Of 
bekijk de drie rapporten luchtkwali-
teit 2020. 

Luchtkwaliteit Noord-Holland in 
2020 binnen de norm

Regio - De gidsen van Natuurmonu-
menten zullen in juni voor het eerst in 
acht maanden weer bezoekers 
meenemen naar het prachtige natuur-
gebied de Nieuwkoopse Plassen. 
Boswachter Anneloes Vennik is blij dat 
de populaire vaartochten weer zijn 
gestart. “Natuurlijk voor de deelne-
mers, maar ook zeker voor onze groep 
vrijwilligers die de excursies geven. 
Velen van hen zijn verliefd op het 
natuurgebied en doen de excursies 
met veel plezier.” Nu veel mensen de 
zomer dicht bij huis blijven, is een 
excursie bij Natuurmonumenten een 
uitgelezen kans om natuur naast de 
deur te ontdekken. “Je ervaart hier de 
rust en stilte die je op zoekt als je op 
vakantie bent. En bovenal, je ziet, 
hoort, proeft én ruikt de prachtige en 
unieke natuur in het Groene Hart“, 
aldus de boswachter van Natuumonu-
menten. “Daarvoor hoef je dus niet ver 
weg te gaan.”Natuurmonumenten 
biedt verschillende activiteiten aan, zo 
is er voor ieder wat wils. Ontdek de 
Nieuwkoopse Plassen tijdens een 
watersafari voor kinderen of vaar naar 
de purperreigers of roofvogels tijdens 
één van de thematochten. 

Richtlijnen
Natuurlijk worden bij de excursies ook 
de geldende richtlijnen omtrent het 
coronavirus in acht genomen. 

Boswachter Anneloes vertelt: “Tijdens 
de excursies zullen minder mensen 
kunnen deelnemen. En de bak met 
verrekijkers om uit te delen tijdens de 
excursie laten we ook staan. Die 
moeten de deelnemers zelf dus 
meenemen.”

Reserveren
Aangezien er gevaren wordt met een 
kleinere groep mensen is vooraf 
boeken noodzakelijk. Dit kan via www.
natuurmonumenten.nl/nieuwkoop. 
De prijs van de tochten is niet 
verhoogd. “We willen de natuur voor 
iedereen toegankelijk houden”, aldus 
boswachter Anneloes. “En wil je liever 
zelf op pad, op de website van Natuur-
monumenten en de app Natuur 
Routes staan meerdere wandel- en 
fietsroutes. Of huur een kano!”

Weer excursies met boswachters 
op de Nieuwkoopse Plassen

Excursie op de Nieuwkoopse Plassen. 

Foto: Rene Koster

Regio - Vanaf half juni is de natuur 
een maand lang op zijn mooist. 
Stichting Meer Groen probeert met 
1000 vrijwilligers met de natuur mee 
te werken en een van de activiteiten 
is om zoveel mogelijk soorten bloe-
menweides te maken. In totaal is er 
sinds 2007 25 hectare van meer dan  
tien soorten bloemenweides aange-
legd, vooral in Heemstede een Haar-
lemmermeer. Voor iedereen die inte-
resse in de natuur heeft en wil weten 
hoe bloemenweides aangelegd 
worden, organiseert Meer Groen 
begeleide fietstochten. Belangstel-
lenden worden uitgenodigd mee te 
fietsen op zaterdagavond 12 juni in 
Heemstede langs acht bloemen-
weides. Verzamelpunt is het Raad-
huisplein om 20.30 uur. In verband 
met de coronamaatregelen is het 
maximum aantal deelnemers twintig  
personen per fietstocht. Wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Op 

zondagavond 13 juni wordt door de 
Haarlemmermeer gefietst. Ook daar  
is het verzamelpunt het Raadhuis-
plein in Hoofddorp om 20.30 uur. 

Tien soorten bloemenweides
In Heemstede is de grond zandig en 
wordt langs de Vrijheidsdreef 
gefietst, de net aangelegde Bleekers-
vaartswegweide, de Kohnstamlaan, 
Slot Heemstede en Meermond. In de 
Haarlemmermeer gaat de fietstocht 
vanaf het Pop Up Parkje op het Raad-
huisplein via de voedseltuin op Park 
2020 naar het Groen Carre en de 
IJtochtzone. Beide fietstochten duren 
ongeveer twee uur. Tussentijds  
aansluiten en afhaken is mogelijk. In 
totaal kunnen de deelnemers kennis-
maken met tien soorten bloemen-
weides, van vijf soorten akkerkruiden 
tot orchideeënweides, weidekruiden 
en verticale tuinen. Een duizeling-
wekkende variatie aan bloemen waar 

Fietsen langs bloemenweides in 
Heemstede en Haarlemmermeer

de biodiversiteit en ook de fauna  
van af spat: Klaprozen, koren-
bloemen, bolderiken, konings-
kaarsen, gele Ganzebloem, kamille, 
bijenorchissen,  rietorchissen, rate-
laars,  spiegelklokje, slaapmutsje en 
nog vijftig andere soorten kunnen 
deelnemers leren kennen en even-
tueel in de eigen buurt ontwikkelen. 
Indien de bloemenweelde gewaar-
deerd wordt, is er de gelegenheid 
om in de loop van de tijd meer te 
leren in on-the- job trainingen door 
mee te helpen in het beheer en om 
het areaal te vergroten.

Aanmelden verplicht
Aanmelden voor de fietstochten is 
verplicht en kan via info@stichting-
meergroen.nl, vermeld hierbij met 
hoeveel personen er deelgenomen 
gaat worden en voor welke fietstocht 
gekozen wordt. Het is mogelijk voor 
groepen vanaf vijf mensen om een 
afspraak te maken voor een kennis-
making op een andere datum. Kijk 
voor meer informatie op de website 
van de stichting Meer Groen.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Piet Lammers; niet de oudste, maar wel een 
van de oudere inwoners van Kudelstaart. Vroeger een 
enthousiast zeiler, nu volgt hij vanaf zijn balkon de zeil-
wedstrijden op de Westeinder, mét een verrekijker, dan 
kan hij de nummers van de boten zien. Zijn echtgenote 
Riet heeft veel gesport, maar bridget nu graag. Samen 
spelen ze dagelijks een potje klaverjas om de geest 
scherp te houden en met mooi weer fietsen ze gerust 
nog 30 kilometer. Piet en Riet Lammers 90 en 83 jaar 
jong en al 60 jaar bij elkaar. Ondenkbaar dat Piet alleen 
zijn verhaal zou doen. Daarom deze week samen in de 
Schijnwerper. Piet: “Ik ben geboren als boerenzoon, 
mijn vader had een kleine boerderij met zestien melk-
koeien. In mijn jonge jaren hielp ik mijn vader vaak met 
koeien melken. ‘Man ga toch in de bloemen’ zei hij 
altijd, ‘met die koeien is niks te verdienen’. Uiteindelijk 
zijn mijn broer Hein en ik een kwekerij begonnen op 
grond van de boerderij, die zo’n 10 hectare groot was. 
In 1927 kocht mijn vader de grond, het huis en de 
schuren voor 25.000 gulden. En dat was veel te veel 
geld, ook in die tijd, want ze kregen maar 3 cent voor 
een liter melk. Het was eigenlijk armoe troef.” 

Wat zijn jullie gaan kweken?
Piet: ”De eerste teelt was fresia’s en daarna zijn we 
begonnen met anjers. Dat was leuk, want als boer 
werkte ik zeven dag per week, de koeien moesten 
zondags ook gemolken worden, en ineens had ik 
zomaar op zondag vrij. Na een aantal jaren kwam er 
een ziekte in de anjers en moest de grond iedere keer 
gestoomd worden; toen zijn we overgeschakeld op 
rozen.”  Riet: “Vanaf dat we getrouwd zijn ben ik mee 
gaan helpen op de kwekerij en heb ik heel wat netten 
gebreid voor de anjers”. 

Gebreid?
“Dat deed je boven het gewas, met een klos garen 
tussen het ijzerdraad en de palen door zodat de 
bloemen er tussendoor konden groeien en rechtop 
bleven staan.” 

Jullie zijn altijd op de Herenweg gebleven?
Piet: “Ik heb er meer dan tachtig jaar gewoond, maar we 
zijn op dezelfde weg drie keer verhuisd, want ik heb er 
iedere keer een ander huis gebouwd. Het was hard 
werken in de kwekerij en als ik mensen langs zag 
fietsen zei ik tegen Riet:  Als ik 55 ben stop ik ermee, 
want samen op pad gaan lijkt me ook wel leuk. Toen ik 
57 was heb ik de kwekerij verkocht aan Dick Venema. Ik 
ben nog wel mee blijven helpen, maar we kregen veel 
meer tijd voor onszelf. Riet: “Vanaf die tijd zijn we veel 
gaan reizen. Prachtige landen bezocht, onder andere 
Amerika en Canada, Indonesië en Zuid-Afrika.”  

Al 80 jaar herinneringen aan Kudelstaart. Wat heb je 
zien veranderen? 
Piet: ”Toen ik jong was, kende iedereen elkaar. Van de 
Herenweg tot Vrouwentroost wist je wie waar woonde, 
maar dat dorpse is er af. Ik deelde vroeger de telefoon 
met de dokter, omdat er niet genoeg ruimte was op de 
kabel. Als de dokter in de winter terug naar Amsterdam 
ging, had ik weer een eigen lijn. In mijn tijd wilden 

mensen niet zo graag aan de Poel wonen. Bij slecht 
weer kalfde het land af, stroomde het water de tuinen 
en soms zelfs de huizen in. Maar bij mooi weer, gingen 
de buren met elkaar op ‘de kaai’ zitten, het dijkje dat de 
waterkering was langs de Westeinder met betonnen 
randen en sleuven om schutten tussen te plaatsen. Die 
moesten voorkomen dat bij hoog water, de polder 
onderliep. Als jongens zaten we daar een beetje te 
prossen. Er kwamen ook leuke meisjes langs. Een van 
de mannen heeft zo zelfs verkering gekregen, die 
hoefde er niet meer op uit.”

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Riet: “Vroeger kon je op zondagavond dansen in het 
Parochiehuis achter de katholiek kerk, met muziek van 
de Vrolijke Vrijbuiters. Een geweldige band. Daar heb ik 
Piet leren kennen.” Piet: “Zij weet dat niet, maar ik had 
haar al eens gezien op het ijs en toen dacht ik al: dat is 
een leuk ding. Het was ook een heel mooi meisje.”

Hoe is het om hier te wonen? 
Piet: “Als ze tien jaar geleden hadden voorspeld: jij gaat 
in een appartement wonen had ik gezegd: dat heb je 
mis. Maar op de Herenweg is twee keer ingebroken en 
Riet zei: Als jij er niet meer bent, durf ik hier niet alleen 
te wonen. Op een open dag zijn we hier gaan kijken en 
ik vond het uitzicht over de Poel zo prachtig. Dit appar-
tement is ideaal voor ons; een lift en alles gelijkvloers. 
We wonen hier hartstikke gezellig. Er is veel contact 
met de andere bewoners en iedereen wil ons helpen.”
Riet: “Het is zo’n leuke plek, wij zijn echt de oudjes, de 
kinderen die in de flat wonen en die we beneden vaak 
tegenkomen zien ons als opa en oma.” 

Op wie willen jullie de schijnwerper richten?
Piet: “Ronald Stolwijk. Op een klein stukje grond aan de 
Herenweg heb ik nog wat aardbeien en tomaten-
plantjes staan. Ik kom er elke dag en Ronald heeft mij 
geholpen om van oud hout en wat plastic een kasje te 
maken. Hij zit in de ICT, maar is een eersteklas klus-
jesman. Als hij nou een tweede beroep mocht kiezen, 
zou hij dan bouwvakker worden?” 

Piet Lammers (90): “Toen ik jong 
was, kende iedereen elkaar”

Aalsmeer – Het 93ste seizoen van Het 
Oosterbad is zaterdag 5 juni van start 
gegaan. Om één uur ’s middags ging 
de vlag in top. De eer om dit officiële 
moment te verrichten was aan de 
heer Piet Rinkel. De 85-jarige inwoner 
is al jaren een trouwe vrijwilliger bij 
het natuurbad aan de Mr. Jac. 
Takkade 1. Na het hijsen van de vlag 
mochten de aanwezige belangstel-
lenden de eerste sprong of duik 
maken. De een waagde zich voor-
zichtig in het water, de ander sprong 
dapper van de duikplank. Overigens 
was de temperatuur van het water 
goed, door de afgelopen zomerse 
dagen opgelopen naar 21 graden. 

Helaas geen zon deze zaterdag om 
na het zwemmen even warm te 
worden, maar dat maakte de zwem-
mers niet uit. Handdoek om en ijsje 
halen. De eerste tien bezoekers die 
als eerste in het water lagen werden 
namelijk getrakteerd op een gratis 
ijsje.
Voor het verrichten van de officiële 
opening werd de heer Piet Rinkel 
door Loeki Brommer van Het 
Oosterbad bedankt met een prach-
tige bos rozen en een lekkere versna-
pering. Het Oosterbad is elke dag 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
hetoosterbad.nl of op Facebook.

Het Oosterbad voor 93e seizoen 
geopend door Piet Rinkel

Opening van Het Oosterbad door Piet Rinkel. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Bijna 40.000 Nederlandse 
liefhebbers van het kaartspel Texas 
Holdem hebben een poging 
gewaagd tijdens de online voor-
rondes van het Open Nederlands 
Kampioenschap Poker, (ONK Poker). 
De deelnemers die bij een online 
voorronde bij de beste 6 tot 10 
procent eindigden kwalificeerden 
zich voor de kwartfinales van het 
grootste pokerevenement van 
Nederland. 

Uit Aalsmeer namen vier inwoners 
deel aan de kwartfinales. Otto van 
Andel, Aswien Dihal, Sharita Tjong 
Ten Yoe en Patrick de Brock zijn de 
strijd om de titel pokerkampioen van 
Nederland aangegaan, maar zijn niet 
door naar de halve finales. Deze gaan 
op 19, 20, 24 en 25 juni gespeeld 
worden via de mobiele app Pokerrrr 
2. De beste 10% van iedere halve 
finale ontvangt een ticket voor de 
finale van het ONK Poker 20/21.

Open Nederlands Kampioenschap 
Poker online van start gegaan

Twee avonden finale 
Ook de finale zal vanwege de corona 
maatregelen online plaatsvinden en 
wordt over twee avonden (vrijdag 9 
en zaterdag 10 juli) gespeeld. Beide 
avonden zijn via livestream te 
volgen. Er gaan live beelden van de 
online tafels uitgezonden worden en 
deze worden voorzien van 
commentaar. 
De finalisten zitten thuis op de bank 
te spelen, maar op deze manier 
hoopt de organisatie onder deze 
bijzondere omstandigheden toch 
zoveel mogelijk beleving te creëren.
Meer weten, de finales volgen? Kijk 
op www.onkpoker.nl.

Amstelland – In de nieuwe podcast-
serie ‘Je brein is er dol op!’ behan-
delen de programmamakers van de 
Bibliotheek Amstelland actuele 
onderwerpen, met in elke aflevering 
een bijzondere gast. ‘Je brein is er dol 
op!’ wordt gemaakt door program-
mamakers Anton Furnée, Meliza de 
Vries en Hiske Deinema. In de afleve-
ringen worden actuele onderwerpen 
behandeld met bijzondere gasten, 
laat horen wat de Bibliotheek voor 
jou kan betekenen, kun je genieten 
van cultuur en literatuur en ongetwij-
feld valt er ook nog iets te leren! 
Hiske Deinema: “Met de podcast 
gaan we in gesprek met elkaar, onze 
bezoekers en deskundigen. We 
maken korte podcast series die op 
specifieke doelgroepen zijn gericht. 

Door verschillende rubrieken af te 
wisselen zorgen we naast kennis 
opdoen, ook voor ontspanning en 
inspiratie.” De eerste reeks afleve-
ringen staat in het teken van voor-
lezen, kinderboeken en 
meertaligheid. 
Aflevering één staat inmiddels 
online, waarin Anton, Meliza en Hiske 
collega en (ervarings)deskundige 
Maarten Spaan alles vragen over het 
voorlezen aan 8-plussers. Maarten 
Spaan vertelt waarom voorlezen aan 
je kinderen gedurende de hele basis-
school tijd zo belangrijk is en geeft 
tips om dit te doen. Bekijk de website 
(www.debibliotheekamstelland.nl) 
voor meer informatie over de 
podcast en een overzicht van de 
afleveringen. 

Podcastserie Bibliotheek: ‘Je 
brein is er dol op!’





16 inderegio.nl • 10 juni 2021NIEUWS

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - In tegenstelling tot wat ze van vrouwen vaak beweren kan ik 
prima kaart lezen. Geef mij een plattegrond en ik kom probleemloos door 
Parijs, Londen, München of Kopenhagen. Over de hele wereld heb ik de 
weg gevonden; door heel Europa, maar ook in de woestijn van Namibië 
en in de binnenlanden van Zimbabwe en Zuid-Afrika. We hebben de 
taken altijd keurig verdeeld: hij is de chauffeur, ik de navigator en ik moet 
er niet aan denken om die rollen om te draaien. Autorijden doe ik wel, ik 
ga overal naar toe, maar het is niet mijn hobby. Op reis houd ik mij altijd 
aan het advies van neef Frans, die in zijn eentje te voet door Lapland en 
de onherbergzame gebieden van Noorwegen trekt: ‘het maakt geen klap 
uit waar je naar toe gaat, als je maar weet waar je bent.’ Om het maar even 
simpel te stellen: als ’s middags om 3 uur de zon door het rechterraampje 
van je auto schijnt, rijd je niet naar het noorden. En van die logica heb ik 
de chauffeur wel eens moeten overtuigen. Daar dacht hij op dat moment, 
ergens langs de grens met Botswana, namelijk anders over. Maar ook dat 
is uiteindelijk goed afgelopen. De TomTom is natuurlijk een heerlijke 
uitvinding, maar daarnaast gaat er altijd een gedetailleerde kaart mee, 
want ik vertrouw het ding nooit helemaal. Voor een avontuur qua infra-
structuur hoef je op het ogenblik geen buitenlandse reis te maken. Als ik 
nu een uitdaging zoek, probeer ik van huis naar Hoofddorp te komen. 
Eigenwijs als ik ben wil ik dat natuurlijk gewoon via de Burgemeester 
Kasteleinweg doen en niet via de N201, wat logischer zou zijn en straks 
ook echt de bedoeling is, maar wat nog steeds voelt als een takkeneind 
om. Ik maak dat ritje wekelijks ’s morgens om 7 uur en op dat tijdstip was, 
tot vorige week, de Van Cleeffkade nog prima te doen. De tijdelijke 
rotondes, de alternatieve rijbanen, dan weer links, dan weer rechts, ik 
beschouw het maar als creatieve kunstwerken. Op de terugweg is McDo-
nalds altijd mijn baken; daar moet ik linksaf. Tot vorige week een 
wegwerker ’s avonds om 8 uur midden in Schipholrijk pal voor mijn auto 
een wegversperring neerzette. “Nee mevrouw, vanaf nu is de weg dicht.” 
De bus voor mij mocht nog wel, maar bij mij was het klaar. Toen was ik 
wel even de draad kwijt. Met de fiets is het nog leuker. In het Hornmeer-
park en langs de Legmeerdijk kom ik regelmatig verdwaasde fietsers 
tegen, die niet meer weten hoe ze dit dorp uit of in komen. Zelf dacht ik 
van de week: kom laat ik dat gezellige fietspad achter de Triade langs 
nemen. Ook dicht; ik moest halverwege weer retour. De rotondes bij de 
Zwarteweg maken echter alles weer goed. Zo fantastisch dat je daar als 
fietser altijd voorrang hebt. Ik doe het rondje soms twee keer, gewoon om 
de buschauffeur een beetje te pesten. Wil hij net optrekken, kom ik weer 
langs. Aalsmeer is op het ogenblik letterlijk en figuurlijk een beetje de 
weg kwijt. Overal ‘padwerke’, zoals ze het zo beeldend in het Zuid-Afri-
kaans zeggen. Maar het komt allemaal weer goed. Tot dan geniet ik nog 
even van de chaos. 
Reageren? Truus@bente.net

De weg kwijt

Amstelland - Ken je het Project 
Edu-PC? Zij schenkt gerecyclede 
computers aan kinderen uit gezinnen 
die zelf geen computer kunnen 
betalen. Helaas is dit het geval voor 
duizenden gezinnen in Nederland. 
Hierdoor hebben deze kinderen 
grote kans op een onderwijsachter-
stand. Inmiddels hebben al 70 
kinderen een laptop in ontvangst 
mogen nemen, maar zijn er meer 
dan 160 aanmeldingen.
Om nog meer kinderen te voorzien 
van een laptop doneert Muiswerk 
Educatief 50 computermuizen aan 
project Edu-PC. “Op deze manier 
helpen we dit prachtige project en 
geven wij kinderen een kans op een 
zonnige toekomst. Dit past helemaal 
bij de missie van Muiswerk Educatief: 
elke leerling slim laten groeien in 
talen en rekenen”, aldus Manon de 
Vries. Project Edu-PC is een initiatief 
van Edwin Hortensius. Edwin zet zich 

vrijwillig en belangeloos in om iets 
positiefs bij te dragen aan de samen-
leving. Wil jij ook een kind blij maken, 
je ‘oude’ laptop doneren óf als school 
kinderen aanmelden? Kijk dan op 
www.projectedupc.nl  naar de 
mogelijkheden. 

Muizen vinden thuis bij Edu-PC

Aalsmeer - In Aalsmeer kleurt het 
steeds meer oranje. Diverse straten 
en wijken zijn vrolijk versierd met 
oranje vlaggetjes en spandoeken. 
Helemaal klaar om gezellig met 
elkaar het EK voetbal te beleven. Na 
twee maal afwezigheid is Nederland 
er weer bij en deze prestatie is een 
feestje waard. Het EK voetbal gaat 

vandaag, donderdag 11 juni, van 
start, duurt tot en met 11 juli en 
wordt in 11 landen gespeeld. Oranje 
mag de drie eigen wedstrijden 
spelen in de Johan Cruijff Arena in 
Amsterdam. De eerste wedstrijd is 
aanstaande zondag 13 juni, begint 
om 21.00 uur en tegenstander is 
Oekraïne. Vervolgens is op 

EK voetbal: Aalsmeer kleurt oranje

donderdag 17 juni vanaf 21.00 uur 
Oostenrijk de tegenstander van 
Oranje en begint op maandag 21 
juni om 18.00 uur de wedstrijd 
Nederland tegen Noord-Macedonië. 
Hoe meer Oranje wint, vast hoe 
meer oranje te zien zal zijn in wijken 
en buurten. Jouw buurt nu al 
versierd met vlaggetjes, uw buurt 
oranje EK-klaar? De Meerbode kleurt 
oranje mee en plaatst graag foto’s 
van oranje wijken en buurten. Het EK 
duurt nog een maand en natuurlijk 
gaat Nederland heel ver komen...  
Foto’s (en leuke oranje anekdotes) 
kunnen gestuurd worden naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

Fotopagina’s en rebus
Voor nu alvast veel plezier met de 
EK special in deze Meerbode met 
onder andere de leuke voorspel-
fotopagina’s, de hier aan gekop-
pelde rebus (waar leuke prijzen mee 
te winnen zijn) en natuurlijk adver-
tenties met diverse 
EK-aanbiedingen. 

Aalsmeer - Om Aalsmeer niet hele-
maal op ‘slot’ te doen, heeft 
aannemer Dura Vermeer vorige week 
een tijdelijke rotonde gemaakt bij de 
kruising Burgemeester Kasteleinweg 
met de Dorpsstraat. Sinds afgelopen 
zaterdag 5 juni geeft deze de moge-
lijkheid om Aalsmeer in en uit te gaan 
via vier richtingen. Nu wordt gewerkt 
aan de realisatie van het volgende 
‘rondje’, bij de Van Cleeffkade en de 
Oosteinderweg. Na eerst een weekje 
afsluiting is er weer een aansluiting 

tussen de Burgemeester Kaste-
leinweg en de Van Cleeffkade. 
Verkeer van en naar de Oostein-
derweg is op het kruispunt niet 
mogelijk, maar sluiproutes zijn vast al 
gevonden en vooraf bedacht door de 
aannemer (bij de Lijnbaan is een bord 
‘verboden voor vrachtwagens’ neer-
gezet). Vanaf de Van Cleeffkade kan 
verkeer niet meer rechtdoor over de 
Kasteleinweg richting de Ophelialaan, 
andersom is de nieuw ingerichte 
‘dorpsverbinding’ wel in gebruik. De 

Tijdelijke rotonde in 4 richtingen bij 
kruising Kasteleinweg/Dorpsstraat

werkzaamheden bij de kruising in 
deze situatie duren tot en met 23 juli. 
Dan start fase drie en deze duurt tot 
en met 9 september. “Bouwen zonder 
hinder gaat helaas niet, maar we 
proberen dit tot een minimum te 
beperken”, aldus Dura Vermeer in een 
schrijven aan bewoners in het 
Centrum. “De bereikbaarheid zal een 
stuk minder zijn dan u gewend bent. 
Vanwege de werkzaamheden en 
sluipverkeer, verwachten wij dat het 
bij u in de wijk drukker wordt.” Voor 
vragen over de werkzaamheden kan 
contact opgenomen worden via 
hovasz@duravermeer.nl. Kijk voor 
actuele informatie op www.hovasz.nl

Aalsmeer – Veilig opgroeien is helaas 
niet voor alle jongeren vanzelfspre-
kend. Professionele hulp is soms 
nodig. Om te zorgen dat jongeren 
niet tussen wal en schip raken is de 
Multisignaal Verwijsindex ontwikkeld. 
Dit is een digitaal systeem voor 
professionals uit onder meer de 
jeugdzorg en het onderwijs. In Multi-
signaal kunnen zij een signaal 
afgeven als ze zich zorgen maken 
over, of betrokken zijn bij, een 
jongere. Ze zien dan meteen of 
andere professionals ook betrokken 
zijn. Zo krijgen jongeren de best 
mogelijke afgestemde begeleiding. 
“Multisignaal is een onmisbaar instru-
ment in de jeugdhulp. Professionals 
komen hiermee vroegtijdig met 
elkaar in contact”, zegt wethouder 
onderwijs en jeugd Bart Kabout. “Dat 
bevordert de samenwerking en 
daarmee de hulp aan kinderen en 
gezinnen. Zodat er geen kind meer 

tussen wal en schip valt. Als 
gemeente Aalsmeer doen wij er alles 
aan om te zorgen dat zoveel mogelijk 
partijen zich bij Multisignaal 
aansluiten.” 

Op zoek naar de match
Multisignaal Verwijsindex is een digi-
taal systeem waar professionals, via 
een afgeschermd account, een signaal 
afgeven. Ze signaleren alleen dát ze 
zich zorgen maken, niet waarover. Als 
een collega van een andere organi-
satie ook een signaal afgeeft bij 
dezelfde cliënt, ontstaat er een match. 
Zo brengt Multisignaal professionals 
met elkaar in contact, zodat ze samen 
de situatie, hulp en ondersteuning 
van het kind (beter) kunnen 
afstemmen. Dit is uiteraard altijd met 
toestemming van de ouders.

Video voor professionals
Gemeente Aalsmeer, gemeente 

Multisignaal Verwijsindex: 
Vangnet voor jongeren

Amstelveen en Multisignaal hebben 
samen een korte instructievideo 
gemaakt voor professionals. In deze 
video vertellen Roy (Combinatie-func-
tionaris Sport), Tessa (Jeugdwerker+) 
en Berend-Jan (Top1000 regisseur/
verbindingsfunctionaris Straf & Zorg) 
meer over hoe het signaleren in Multi-
signaal werkt, welke stappen er zijn 
en welke casussen zij weleens 
tegenaan zijn gelopen.

Samenwerking
MULTIsignaal is van en voor 
gemeenten. Alle 267 gemeenten die 
gebruik maken van de Verwijsindex 
van Multisignaal zijn sinds 2009 
onderdeel van de Gebruikersvereni-
ging Multisignaal (GVMS). Daarmee is 
Multisignaal niet alleen een ICT-
systeem, maar zet zij zich samen met 
zeventig procent van de deelne-
mende gemeenten actief in om het 
gebruik van de Verwijsindex te stimu-
leren. Meer informatie of zelf werken 
met Multisignaal? Kijk dan op de 
website: multisignaal.nl/
regio-amsterdam.
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Aalsmeer - Op woensdag 16 juni 
begint om 20.00 uur de maandelijkse 
vergadering van de commissie 
Ruimte en Economie. De vergadering 
vindt plaats in de raadzaal met maxi-
maal één vertegenwoordiger per 
fractie per agendapunt. Voorzitter is 
Nanda Hauet. Als eerste wordt de 
nota Kunstwerken 2022-2025 
besproken. De kunstwerken is deze 
zijn geen beelden of sculptures, maar 
bruggen, kades en grondkeringen. In 
de nota wordt ingegaan op kwaliteit 
en investeringsbehoefte ervan. 

Woningen en Marinapark
Vervolgens komt het bestemmings-
plan Uiterweg 223-225 aan de orde.
Dit bestemmingsplan heeft als doel 
om de herinrichting van de gronden 
aan de Uiterweg 223 en 225 mogelijk 
te maken. Daartoe worden de 
bestaande kwekerij en woning 
gesloopt en in het bebouwingslint 
twee bouwkavels gecreëerd voor 
twee vrijstaande woningen. Besluit-
vorming wordt voorgesteld in de 
raadsvergadering van 8 juli. 
En de commissie blijft even ‘hangen’ 
op de Uiterweg. Het nieuw te reali-
seren Marinapark staat ook op de 
agenda. Dit bestemmingsplan heeft 
als doel om aan de Uiterweg 116a 
herinrichting mogelijk te maken voor 
de ontwikkeling van een nautisch 
recreatieterrein met recreatiewo-
ningen. De voormalige bedrijfsbe-
bouwing van de jachthaven op deze 
locatie zal worden gesloopt. Besluit-
vorming wordt voorgesteld in de 
raadsvergadering van 8 juli. 

Energiestrategie
Daarna wordt gesproken over de 
Regionale Energiestrategie Noord-
Holland Zuid. Het doel van de Regio-
nale Energiestrategie is om bij te 
dragen aan de landelijke doelstel-
lingen om in 2030 35TW duurzame 
energie op te wekken. Voor Aalsmeer 
staan er in de RES drie potentiele 
zoekgebieden: Oosteinderpoel en 
N201, Burgemeester Brouwerweg 

(opwekken zonne-energie) en 
Zuider-Legmeerpolder (opwekken 
zonne- en windenergie). De 
gemeente heeft met de ‘Kaders 
Zonne-energie Aalsmeer’ onlangs 
prioriteit gelegd bij het uitwerken 
van generieke zoekgebieden om zon 
op daken te stimuleren, voordat de 
specifieke zoekgebieden verder 
worden uitgewerkt. Besluitvorming 
wordt voorgesteld in de raadsverga-
dering van 8 juli. 

Grondexploitaties
Een na laatste onderwerp is actuali-
sering grondexploitaties 2021. Een 
grondexploitatie is het uitvoerings-
programma van een ruimtelijk plan 
en bevat de financiële kaders voor de 
uitvoering. De gemeenteraad dient 
jaarlijks deze financiële kaders 
opnieuw vast te stellen of te herzien. 
Met dit voorstel wordt de raad ook 
geïnformeerd over de belangrijkste 
ontwikkelingen bij lopende grondex-
ploitaties en private ontwikkelingen. 
Besluitvorming wordt voorgesteld in 
de raadsvergadering van 24 juni. 

Meerjarenprojectenplan
Tot slot komt het Meerjarenprojec-
tenplan (MPP) Buitenruimte Aals-
meer 2021-2024 aan de orde. Het 
doel van het MPP is om de kwaliteit 
van de openbare ruimte planmatig 
op orde te houden en te verbeteren. 
Daarnaast moet dekking worden 
verkregen voor de uitvoering van 
werken in 2021 en 2022 om dit te 
bereiken en wordt een doorkijk 
gegeven naar de projecten in de 
jaren 2023 en 2024. Besluitvorming 
wordt voorgesteld in de raadsverga-
dering van 24 juni. Portefeuillehou-
ders zijn de wethouders Wilma Alink 
en Robert van Rijn. De vergadering 
wordt besloten met het vragenkwar-
tier voor de fracties. 

Maatschappij en Bestuur
De volgende dag, donderdag 17 juni,  
komen college en fracties bijeen voor 
de maandelijkse vergadering van de 

commissie Maatschappij en Bestuur. 
Deze vindt vanaf 20.00 uur plaats in 
de raadzaal met ook deze avond 
maximaal één vertegenwoordiger 
per fractie per agendapunt. Voor-
zitter is Dirk van Willegen. Gesproken 
gaat worden over de jaarstukken en 
programmabegroting 2020 en 
bestuursrapportage en programma-
begroting 2021 en de kadernota 
2022. Met de jaarstukken legt het 
college verantwoording af over de 
realisatie van de door de raad vastge-
stelde beleidsvoornemens voor het 
jaar 2020. De raad wordt met de jaar-
stukken geïnformeerd over het finan-
ciële resultaat van de Programmabe-
groting 2020. Voorlopige besluitvor-
ming wordt voorgesteld in de 
raadsvergadering van 24 juni en de 
definitieve besluitvorming in de 
raadsvergadering van 8 juli. 

Kadernota 2022
Met de Kadernota 2022 geeft de 
gemeenteraad de financiële kaders 
mee aan het college voor het 
opstellen van de Programmabegro-
ting 2022 en de meerjarenraming 
2023-2025. Het college stelt voor om 
een gezamenlijk proces te doorlopen 
om te komen tot een structureel en 
sluitend meerjarenperspectief bij de
Programmabegroting 2022. Besluit-
vorming wordt voorgesteld in de 
raadsvergadering van 24 juni. Ook 
deze commissie wordt besloten met 
een vragenkwartier voor de fracties. 

Geen publiek, stem laten horen
Het raadhuis is beide avonden, in 
verband met het coronavirus, niet 
toegankelijk voor publiek. De verga-
deringen zijn live te volgen via de 
webstream en achteraf terug te 
kijken. Uw stem laten horen over 
onderwerpen die op de agenda’s 
staan, is overigens wel mogelijk.
Stuur bij voorkeur een bijdrage per  
mail naar griffie@aalsmeer.nl. Toch 
liever mondeling inspreken? Neem 
dan contact via mail of bel naar 06- 
4456 6183.

Weer met elkaar vergaderen: 
Commissies bijeen in raadzaal

Aalsmeer - Donderdag 10 juni is auteur 
en journaliste Bernice van Leijen te 
gast bij ‘Echt Esther’. Bernice heeft een 
methode ontwikkeld om mensen af te 
helpen van hun onzekerheid. Het is 
haar missie om zoveel mogelijk 
mensen te leren hoe zij van onzeker 
naar zelfbewust kunnen switchen. Wat 
was haar inspiratie bron voor deze 
methode? Esther gaat er met haar over 
praten en ook over haar andere werk. 
Want Bernice schreef al meerdere 
boeken. Nieuwsgierig? Luister dan 
mee donderdagavond om 19.00 uur. 
Den vraag voor Bernice? Mail deze dan 
naar esther@radioaalsmeer.nl.

Veteranen top 50 bij Sem
De laatste zaterdag van juni is de Vete-
ranendag. In aanloop naar deze dag 
zal Sem in zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’ op zaterdag 12 juni tussen 
10.00 en 12.00 uur alvast een muzikaal 
voorschot nemen door enkele 
nummers uit de Veteranen top 50 te 
laten horen en daar omheen ook 
zomerse melodieën. 

‘Door de Mangel’ gaat voor goud
Maandag 7 juni was het smikkelen 
geblazen in ‘Door de Mangel’. Als 310e 
gast was Zoey van Toor naar de studio 
gekomen. De 20-jarige Aalsmeerse 
verzorgt de desserts in restaurant OH 
en is onlangs voor zichzelf begonnen 
als homebaker. De programmamakers 
konden dan ook lekker smullen van de 
meegebrachte brownies en blondies. 
Zoals gebruikelijk heeft Zoey ook weer 
voor opvolging gezorgd. Zij heeft 
vriendin Gita Engel en Kaylee 
Vermeulen als nieuwe gasten uitgeno-
digd voor de uitzending van 14 juni. 
Helaas kunnen ze niet beiden komen, 
maar zal Kaylee aan tafel aanschuiven. 
Gita en Kaylee organiseren met 
‘Golden Circle’ onder andere evene-
menten, bijeenkomsten en workshops. 
Zoey wil weten hoe hun samenwer-
king tot stand is gekomen en wat hun 
toekomstplannen zijn. Dit en meer 
aanstaande maandag vanaf 19.00 uur. 

Terugblik politieke jaar
Op woensdag 14 juni is wethouder 

Wethouder Bart Kabout te gast 
in ‘Radio Aalsmeer Politiek’

Wethouder Bart Kabout te gast bij 

‘Radio Aalsmeer Politiek’.

Bart Kabout te gast bij Erik Kreike en 
Sem van Hest in het politieke 
programma ‘Radio Aalsmeer Politiek’. 
Een terugblik op het bijna afgelopen 
politieke jaar, uiteraard bezien vanuit 
zijn portefeuille. Voor vragen aan de 
wethouder kan een mail gestuurd 
worden naar sem@radioaalsmeer.nl of 
bel tijdens de uitzending naar 
0297-325858

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. En op televisie te bekijken 
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaals-
meer.nl/tv. 

Aalsmeer – Het beroep van brand-
weerman is veelzijdig, zo bleek afge-
lopen zaterdag weer. Rond half een in 
de middag werd de brandweer van 
Aalsmeer gealarmeerd voor een dier 
in nood bij de Aalsmeerderweg. Een 
eendje was een duiker in 
gezwommen en kon er niet meer 
zelfstandig uitkomen. Aan de andere 
kant van de duiker heeft de brand-
weer met een straal een tegenstro-
ming gecreëerd. Kort daarop kwam 
het pulletje uit de duiker en konden 
de medewerkers van de dierenambu-
lance het eendje meenemen om hem 
of haar in de opvang bij te laten 
komen van dit avontuur.

Brandweerprofessionals gezocht
De brandweer van Aalsmeer is overi-
gens nog op zoek naar parttime 
brandweerprofessionals. Je komt niet 
alleen in actie bij het redden van 
dieren en blussen van branden, maar 
ook bij verkeersongevallen, storm-
schade en tal van andere incidenten. 
Samen met je collega’s zorg je ervoor 

dat mensen en dieren 365 dagen per 
jaar, 24 uur per dag, op brandweer 
kunnen rekenen. Parttime brand-
weerprofessional zijn kost veel tijd, 
maar het levert naast een financiële 
bijdrage ook veel op. Voldoening, 
echt mensen kunnen helpen en daar-
naast is het met team ook gewoon 
heel gezellig. Interese? Kijk voor meer 
informatie op www.brandweer.nl (en 
vult het contactformulier in voor 
Aalsmeer). Er wordt dan contact met 
je opgenomen.
Foto’s: Brandweer Aalsmeer

Eendje uit duiker gered door 
Brandweer Aalsmeer

Schiphol - Omwonenden van Schiphol hebben met de nieuwe app 
Notifly altijd inzicht in het vliegverkeer op hun locatie. In de app zien 
buren real-time informatie over het vliegverkeer. De app maakt boven-
dien het verwachte vliegverkeer en baangebruik voor de komende 24 uur 
inzichtelijk. Indien het verwachte vliegverkeer onverwachts verandert 
door bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden, dan kunnen 
gebruikers van Notifly desgewenst een notificatie ontvangen. Per uur 
kunnen omwonenden bekijken hoeveel vliegtuigen er op hun locatie 
naar verwachting overvliegen. Ook kunnen gebruikers op de kaart met 
het live vliegverkeer eenvoudig zien om welk type vliegtuig het gaat, op 
welke baan deze gestart is of gaat landen, waar hij naar toe gaat of 
vandaan komt en wat de vlieghoogte of -snelheid is. De nieuwe app is te 
downloaden via de Google Play Store en iOS App Store. 

Samen met buren ontwikkeld 
Uit onderzoek dat Schiphol twee jaar geleden startte naar de informatie-
behoefte onder omwonenden, bleek dat er vraag is naar meer voorspel-
baarheid van het vliegverkeer en meer proactieve communicatie daar-
over. Met Notifly wil de luchthaven antwoord geven op deze vraag. Voor 
livegang is Notifly een aantal maanden met buren getest. Op basis van de 
feedback uit deze zogenaamde beta-test is de app geoptimaliseerd en 
klaargemaakt voor livegang. Ook na lancering blijft Schiphol in samen-
werking met omwonenden werken aan de doorontwikkeling van de app, 
onder andere aan het vergroten van het werkingsgebied.

Zelflerend algoritme 
Notifly doet de locatiegebonden voorspellingen over vliegverkeer op 
basis van een zelflerend algoritme. De voorspelling van Notifly ontstaat 
doordat meerdere variabelen aan elkaar verbonden worden om een 
betrouwbare voorspelling te doen. Het model verwerkt weerdata van het 
KNMI en radardata over het vliegverkeer. Het model zoekt naar gelijksoor-
tige omstandigheden en pakt daar een gemiddelde uit. Het model is zelf-
lerend, waarbij de voorspelling die het heeft gegeven langs de meetlat 
legt van het daadwerkelijk aantal vliegtuigen dat op dat moment komt 
overvliegen. Deze data wordt vervolgens verwerkt, om de voorspelling 
steeds te blijven verbeteren. Kijk voor meer informatie over Notifly op 
Schiphol.nl/notifly.

Buren Schiphol op de hoogte van 
vliegverkeer met Notifly
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Spits Katja Snoeijs over het EK voor mannen en de Olympische Spelen voor vrouwen:

“Het is aan mij om zo te presteren dat de 
bondscoach niet meer om me heen kan”
Het voetballeven van OranjeLeeuwin Katja Snoeijs draait maar om 
één ding: goals maken. Dat doet ze dan ook veel en graag, bij haar 
club Bordeaux én bij Oranje. Komende zomer wil ze schitteren 
tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Daarnaast hoopt ze natuur-
lijk dat het Nederlands mannenelftal Europees Kampioen wordt. 
“Het is mooi dat Wout Weghorst er defi nitief bij zit, hij doet het 
hartstikke goed.”

Tekst: Paul Poley

3 basisplaatsen in Oranje, 7 doel-
punten. De statistieken die Oran-
jeLeeuwin Katja Snoeijs (24) kan 
overleggen, spreken tot de 
verbeelding. Opvallend: alle goals 
zijn gemaakt in het laatste kwar-
taal van 2020. Maar om vorig jaar 

nu een droomjaar te noemen, 
gaat Snoeijs wat te ver. “Eigenlijk 
ben ik al jaren behoorlijk constant 
met mijn statistieken. 2020 was 
hooguit de bevestiging dat ik op 
de goede weg ben.” En inderdaad, 
wie haar loopbaan onderzoekt, 
ziet dat Snoeijs altijd en overal 
scoort. Bij Telstar, vv Alkmaar, PSV 

én Girondins de Bordeaux bewijst 
ze zich als een ware doelpunten-
machine. Ze omschrijft zichzelf 
dan ook als ‘een doelgerichte 
aanvaller’. “Ik kan goed positie 
kiezen in en om de zestien meter, 
weet regelmatig kansen voor 
mezelf te creëren. Daarnaast ben 
ik iemand die graag uitzakt om 
tussen de linies mee te voetballen. 
Wel ben ik niet de grootste en de 
sterkste, ik ben dan ook veel bezig 
met mijn fysiek, hoe ik slim met 
mijn lichaam kan omgaan om de 
bal vast te houden.”

Van linksback naar spits
Sinds Snoeijs de overstap maakte 
naar het vrouwenvoetbal, is ze 
centrumspits. “Ik voetbal al sinds 
mijn vijfde, ben begonnen bij 
Sporting Martinus in Amstelveen. 
Mijn hele jeugd heb ik in jongens-
teams gevoetbald. Dan stond ik 
echter meestal aan de linkerkant, 
soms zelfs linksback. Nooit heb ik 
me in die tijd serieus bezigge-
houden met profvoetbal.” Pas na 
haar overstap naar Fortuna 
Wormerveer, toen ze zeventien 
was, werd duidelijk dat ze meer in 
haar mars had. Als spits werd ze in 
2015 gescout door Telstar, dat 
later opging in vv Alkmaar. Haar 
carrière kwam snel verder in de lift 
te zitten toen ze in haar eerste 
seizoen in Alkmaarse dienst 
topscorer werd van de eredivisie. 
Het duurde niet lang voordat PSV 
bij haar kwam aankloppen. “Daar 
heb ik twee mooie seizoenen 
gehad,” vertelt Snoeijs. “In het 
eerste seizoen heb ik vanuit 
Noord-Holland heen en weer 
gereisd naar Eindhoven, omdat ik 
de ALO-opleiding (Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding) volgde 
in Amsterdam. In het tweede 
seizoen kon ik in Eindhoven stage 

lopen, daarom ben ik er ook gaan 
wonen.”

Genieten van het leven
Inmiddels woont Snoeijs zo’n slor-
dige duizend kilometer verderop, 
in Mérignac om precies te zijn, 
een voorstadje van Bordeaux. De 
Franse grootmacht was een van 
de clubs die zich bij haar zaak-
waarnemer meldden nadat ze 
aangaf na PSV open te staan voor 
een buitenlands avontuur. “Het 
was wel vreemd, want door 
corona kon ik Bordeaux niet 
bezoeken. Alles moest online. 
Toch was het gevoel bij de club al 
meteen heel goed. Ze hadden 
mooie plannen, zo spraken ze de 
intentie uit om bij de top drie in 
Frankrijk te horen. Voor mij 
hadden ze daarbij een belangrijke 
rol weggelegd. Ze wilden niet 
alleen dat ik doelpunten zou 
maken, maar ook dat ik internatio-
nale ervaring aan het jonge 
Franse team zou toevoegen.” Bijna 
een seizoen later kun je de 
conclusie trekken dat haar missie 
al is geslaagd. “We gaan met 
Bordeaux derde worden in de 
competitie, achter de sterke 
teams van Olympique Lyon en 
PSG. Met tot nu toe negen doel-
punten heb ik daaraan een mooie 
bijdrage kunnen leveren.” Het 
leven in de Zuidwest-Franse stad 
bevalt haar ook nog eens goed. 
“De omgeving is mooi en het 
weer is vaak prima. De mensen 
genieten er van het leven, zijn 
minder gestrest dan in Nederland. 
Alles is veel relaxter.”

Olympische Spelen
Veel tijd om te relaxen heeft 
Snoeijs zelf overigens niet, want 
eind juli staat mogelijk een abso-
luut hoogtepunt in haar loopbaan 

op het programma: de Olympi-
sche Spelen in het Japanse Tokio. 
“Dat moet iets heel speciaals 
worden. Met Oranje willen we 
voor de medailles gaan, maar een 
eindtoernooi is altijd lastig, je 
moet echt elke wedstrijd pres-
teren om de fi nale te halen. Daar 
komt nog eens bij dat het de 
Olympische Spelen zijn, een toer-
nooi dat eens in de vier jaar 
plaatsvindt. Elk land doet er alles 
aan om dan top te zijn. Op het 
oog hebben we misschien een 
redelijk gunstige poule, met 
China, Brazilië en Zambia, maar 
we zullen echt ons niveau moeten 
halen om die door te komen. 
Daarna hangt het ook een beetje 
af van de loting. Hoe dan ook 
zullen de Verenigde Staten een 
geduchte concurrent worden.”

Wout Weghorst
Voor het zover is, zal Snoeijs aan 
de buis gekluisterd zitten om de 
verrichtingen van haar mannelijke 
collega’s in het oranje shirt te 
volgen. “Ook zij kunnen ver 
komen natuurlijk. Maar hetzelfde 
geldt voor hen als voor ons: op 
het moment zelf moet alles 
kloppen, ze moeten de aanwezige 
kwaliteiten omzetten in resul-
taten. Iets wat in de voorbije 
periode niet altijd is gelukt. Naast 
de verrichtingen van Nederland 
volg ik die van de Fransen 
komend EK op de voet, dat team 
is enorm gegroeid de afgelopen 
jaren. Ik beschouw ze als een van 
de grote favorieten.” Binnen het 
Nederlands Elftal kijkt ze vooral 
graag naar Frenkie de Jong, maar 
ook naar haar positiegenoten. 
“Het is mooi dat spits Wout 
Weghorst meegaat naar het EK. In 
mijn ogen zit hij nu op zijn top. In 
de afgelopen seizoenen heeft hij 
het hartstikke goed gedaan.”

Stijgende lijn
Snoeijs’ eigen focus is uiteraard 
volledig gericht op Tokio. “Eerst 
wil ik de competitie in Frankrijk 
goed afsluiten, daarna ga ik er 
alles aan doen om bij de selectie 
te zitten.” Dat wordt een mooie 
uitdaging, aan de ene kant omdat 
er bij de Olympische Spelen 
slechts 18 speelsters mee mogen 
in plaats van 23 bij een ‘normaal 
eindtoernooi’, aan de andere kant 
omdat bij Oranje niet de minste 
spitsen rondlopen. “Zo staat Vivi-
anne Miedema op mijn positie, zij 
is er natuurlijk al heel lang bij.” 
Maar Snoeijs is hoopvol en strijd-
baar. “Ik merk dat ik steeds meer 
speelminuten krijg bij Oranje, 
soms speel ik ook samen met Vivi-
anne. Er zit dus een stijgende lijn 
in mijn ontwikkeling, dat beves-
tigt de bondscoach ook. Het is nu 
aan mij om zo te presteren dat ze 
niet meer om me heen kan.”

EK
 20

21

(c) KNVB

(c) KNVB









Terugblik EK 1988: 
eindelijk een titel!
Het WK 1974 in Duitsland heeft geleid tot een groot Nederlands 
trauma. Veertien jaar later kon er bij het EK 1988 eerherstel komen. 
Dat kwam er, en hoe. Na een benauwd begin tegen de Sovjet-Unie, 
een ongekende ontsnapping tegen Ierland en een wervelende 
wedstrijd tegen West-Duitsland volgde een euforische eindstrijd 
tegen de Sovjet-Unie. Een reconstructie van de weg naar Neder-
lands enige voetbaltitel tot dusver.

We hebben ook geen 
geluk, hij mag er 
gewoon niet in*

12 juni 1988: Nederland-Sovjet-
Unie 0-1
Een klassiek begin van een eind-
toernooi voor het Nederlands 
elftal: de openingswedstrijd 
verliezen tegen een mindere 
tegenstander. De tegenstander in 
kwestie was de Sovjet-Unie, een 
geoliede machine die onder 
leiding stond van de vermaarde 
Valeri Lobanovski. De kern van het 
elftal bestond uit spelers van Loba-
novski’s Dinamo Kiev. Nederland 
startte met John Bosman in de 
spits, Marco van Basten zou nog 
niet fi t genoeg geweest zijn. 
Oranje zette aanval na aanval op in 
de richting van de legendarische 
keeper Rinat Dasajev. Maar de 
stugge Sovjet-defensie gaf geen 
krimp. Uit een van de spaarzame, 
maar oh zo zuiver uitgevoerde 
counters wist Vassili Rats doelman 
Hans van Breukelen het nakijken te 
geven. De 0-1 leidde tot een kater 
in Nederland én tot de weten-
schap dat de komende twee 
wedstrijden moesten worden 
gewonnen.

Komt de bal bij Van 
Basten, Van Basten 
draait en… daar gaat ie, 
jaaaaaaa

15 juni 1988: 
Nederland-Engeland 3-1
De beste ingreep ooit door een 
Nederlandse bondscoach gedaan. 
Zo mag het inbrengen van Marco 
van Basten door Rinus Michels wel 
worden bestempeld. De opdracht 
vooraf was duidelijk: winnen. Geen 
gemakkelijke opgave tegen een 
Engels elftal met vedettes als 
Lineker, Hoddle en cult-held Tony 
Adams. Zeker niet omdat Engeland 
ook zijn eerste wedstrijd had 
verloren, met 1-0 tegen Ierland. 
Nederland-Engeland werd dan ook 
bloedstollend spannend. In de 
eerste fase teisterden de Engelsen 
twee keer het houtwerk rond Hans 
van Breukelen. Maar toen begon 
de episode-Van Basten. Voor rust 
maakte hij op aangeven van Ruud 
Gullit knap de 1-0. Na de pauze 
speelden de Engelsen va banque 
en kwamen ze op gelijke hoogte 
na een mooie rush van Bryan 
Robson. Beide ploegen schoten 
niets op met een puntendeling en 
de wedstrijd golfde op en neer. 
Weer was het Gullit die Van Basten 
wist te bereiken, en hij plaatste de 
bal in de verre hoek achter Peter 
Shilton. Niet veel later konden de 
Engelsen zich opmaken voor de 
terugreis: uit een hoekschop van 
Erwin Koeman schoot wederom 

Marco van Basten de 3-1 binnen. 
Het doelpuntentrio van Van Basten 
betekende echter nog geen kwali-
fi catie voor de halve fi nale. Gezien 
de ontwikkelingen in de poule 
moest daarvoor gewonnen 
worden van Ierland.

Kieft, Kieft, Kieft, Kieft, 
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa

18 juni 1988: 
Nederland-Ierland: 1-0
Zinderend. De wedstrijd Neder-
land-Ierland kan niet anders 
worden omschreven. Grote kampi-
oenen kunnen bij het terugblikken 
op een toernooi altijd momenten 
aanwijzen waarop ze onvoorstel-
baar veel geluk hebben gehad. 
Nederland kan daarbij wijzen op 
de wedstrijd tegen de Ieren. Het 
ging allemaal uiterst moeizaam, 
Nederland speelde duidelijk 
verkrampt en het waren de Ieren 
die de eerste grote kans kregen: 
Paul McGrath kopte op de paal. 
Wéér geluk dus met die paal. In de 
tweede helft speelde Nederland 
niet alleen tegen de Ieren, maar 
ook tegen de klok. En die tikte 
gedecideerd weg. Terwijl driekwart 
van Nederland zich al had 
verzoend met het einde van dit EK, 
kwam het gelukkigste moment 
van het toernooi. Met nog acht 
minuten te gaan, legde Ronald 
Koeman aan voor een van zijn 
gevreesde afstandsschoten. Het 
werd mogelijk zijn zwakste 
afstandsschot ooit, maar wel een 
van zijn belangrijkste. De 
misplaatste bal belandde pardoes 
op het hoofd van Wim Kieft en met 
een later nooit meer vertoonde 
curve stuiterde deze langs de 
verbouwereerd grabbelende Ierse 
keeper Bonner. De 1-0 stond op 
het bord, plaatsing voor de halve 
fi nale was een feit. En daar wachtte 
aartsrivaal West-Duitsland…

We hoeven niet te 
verliezen van deze 
Duitse ploeg!

21 juni 1988: 
Nederland-West-Duitsland 2-1
Nederland-West-Duitsland is een 
van de wedstrijden die hoog prijkt 
in de Nederlandse voetbalcanon. 
Deze wedstrijd had alles, maar dan 
ook alles wat voetbal mooi maakt. 
Het niveau, de ambiance, het 
verloop en de ontknoping: alles 
was even onvergetelijk. De eerste 
helft in het Volksparkstadion in 
Hamburg was bikkelhard, maar 
doelpuntloos. Nochtans kon het 
Nederlands Elftal zich al in die 
eerste helft onderscheiden: Van 
Basten was weergaloos, Gullit 
draaide zijn tegenstanders dol, Van 

Breukelen, Koeman en Rijkaard 
waren onverzettelijk. Maar de 
doelpunten kwamen in de tweede 
helft. Klinsmann maakte een 
schwalbe avant la lettre, en kreeg 
een strafschop in plaats van een 
gele kaart. Lothar Matthäus pakte 
dit buitenkansje met beide handen 
aan: 0-1. Even leken de Duitsers 
Nederland te overlopen maar lang-
zaam maar zeker pakte Nederland 
de draad van voor de 0-1 toch 
weer op. In de slotfase van de 
wedstrijd raakte Kohler Marco van 
Basten licht en Nederland kreeg 
een heerlijk onverdiende penalty 
van scheidrechter Igna. Koeman 
bleef koel: 1-1. De wedstrijd 
stevende af op een verlenging. 
Nederland dacht daar in de 89ste 
minuut anders over: het was Gullit 
die ruimte maakte en Van Basten 
die het ontstane gat in sprintte. 
Wouters begreep deze opzet en 
gaf een passje op maat. Van Basten 
twijfelde geen moment en gleed 
langs Kohler de 2-1 binnen. De 
wraak was zoet en Nederland werd 
gek. Deze midzomeravond werd 
één grote feestavond: West-Duits-
land was verslagen en de EK-fi nale 
was bereikt!

Arnold Mühren met 
meteen de voorzet rich-
ting Van Basten, kan 
die erbij komen aan de 
rechterkant…?

25 juni 1988: 
Nederland-Sovjet-Unie 2-0
De tegenstander in het Olympia-
stadion in München was door en 
door bekend: de Sovjet-Unie. De 
openingsfase was nerveus met 
weinig spektakel voor beide 
doelen. Maar na ruim een half uur 
brak Nederland de ban. Op 
aangeven van Van Basten was het 
Gullit die met veel kracht de bal 
achter Dasajev kopte: 1-0. Neder-
land hield stand tot de rust, nog 
drie kwartier scheidde Nederland 
van de eerste titel ooit. In minuut 
54 werd het doelpunt gemaakt 
dat altijd zal worden beschouwd 
als een van de mooiste doel-
punten ooit. Arnold Mühren geeft 
vanaf de linkerkant een fraaie 
lange pass. De bal waait richting 
buitenkant van het zestienmeter-
gebied. Voordat de bal daar komt, 
heeft Van Basten slim positie 
gekozen en hij volleert de bal met 
de rechtervoet hard achter 
Dasajev in de linkerbovenhoek: 
2-0. Willekeurig welke andere spits 
had in deze situatie zijn knie 
verdraaid of de bal het stadion 
uitgejaagd, maar Van Basten 
beschikte over een zeldzame trap-
techniek. Het feest was compleet 
toen Hans van Breukelen tamelijk 
lomp een strafschop veroorzaakte, 
nogal bluff erig met zijn vinger 
naar zijn oog wees ten teken dat 
hij wist waar Belanov zijn straf-
schop zou plaatsen, maar uiterst 
knap zijn fout herstelde en zijn 
bluf waarmaakte. Toen Vautrot 
voor de laatste maal op zijn fl uit 
blies, was het dan eindelijk zover: 
Nederland was Europees 
Kampioen voetbal!

*De citaten in dit artikel zijn 
uitspraken van Jack van Gelder en 
Bert Nederlof in hun radiocommen-
taar tijdens het EK 1988.

De EK-selectie van het 
Nederlands elftal
Keepers
1.  Jasper Cillessen (32, Valencia)
2.  Tim Krul (33, Norwich City FC)
3.  Maarten Stekelenburg (38, Ajax)

Verdedigers
4.  Patrick van Aanholt (30, Crystal Palace)
5.  Nathan Aké (26, Manchester City)
6.  Daley Blind (31, Ajax)
7.  Denzel Dumfries (25, PSV)
8.  Matthijs de Ligt (21, Juventus)
9.  Jurriën Timber (19, Ajax)
10. Joël Veltman (29, Brighton & Hove Albion)
11. Stefan de Vrij (29, Inter Milaan)
12. Owen Wijndal (21, AZ)

Middenvelders
13. Donny van de Beek (24, Manchester United)
14. Ryan Gravenberch (19, Ajax)
15. Frenkie de Jong (24, Barcelona)
16. Davy Klaassen (28, Ajax)
17. Teun Koopmeiners (23, AZ)
18. Marten de Roon (30, Atalanta Bergamo)
19. Georginio Wijnaldum (30, Liverpool)

Aanvallers
20. Steven Berghuis (29, Feyenoord)
21. Memphis Depay (27, Olympique Lyon)
22. Cody Gakpo (22, PSV)
23. Luuk de Jong (30, Sevilla)
24. Donyell Malen (22, PSV)
25. Quincy Promes (29, Spartak Moskou)
26. Wout Weghorst (28, Vfl  Wolfsburg)

Technische staf
Frank de Boer (bondscoach)
Dwight Lodeweges (assistent-bondscoach)
Maarten Stekelenburg (assistent-bondscoach)
Patrick Lodewijks (keeperstrainer)
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“Heel bijzonder dat we als echte 
voetbalstad onderdeel zijn van 
dit unieke toernooi.”
Femke Halsema, burgemeester 
van Amsterdam, gaf toestem-
ming voor vier EK-duels 
binnen de poorten van haar 
stad.
7 april 2021

“Ik ben blij dat we bij alle 
EK-wedstrijden toeschouwers 
kunnen verwelkomen.”
UEFA-baas Aleksander Ceferin 
heeft er hard voor gevochten: er 
zijn geen lege stadions 
komende zomer.
23 april 2021

“Het is verschrikkelijk, maar dit is 
de juiste beslissing.”
Oranje-aanvoerder en -steunpi-
laar Virgil van Dijk maakt aan 
alle onzekerheid een eind en 
deelt mee dat hij helaas niet te 
bewonderen is als speler tijdens 
het EK.
12 mei 2021

“Ik heb wel vaker voor moeilijke 
situaties gestaan, en in al die 
gevallen heb ik mijn eigenbelang 
op de tweede plaats gezet.”
Didier Deschamps, bondscoach 
van titelfavoriet Frankrijk, 
verklaart de opvallende terug-
keer in de Franse selectie van de 
bij Real Madrid opgeleefde 
Karim Benzema, met wie 
Deschamps jarenlang in onmin 
leefde.
18 mei 2021

Citaten
“Dit Nederlands elftal is een 
vriendenteam.”
Volgens bondscoach van Oranje 
Frank de Boer zit het met de 
sfeer in het team alvast wel 
goed.
19 mei 2021

“Daarna wellicht tegen Italië, dan 
tegen Frankrijk en de fi nale zal 
tegen Spanje zijn en volgens mijn 
simulatie winnen we die wedstrijd.” 
Computerwetenschapper 
Robberechts van de KU Leuven 
heeft de computer laten bere-
kenen wie er Europees 
kampioen wordt: België. Ook de 
weg naar de Belgische titel is 
volgens de computer reeds 
bekend.
26 mei 2021

“Ik zou je op dit moment niet 
selecteren voor de defi nitieve 
selectie.” 
Via dit appje (!) krijgt de in Enge-
land opvallend goed preste-
rende Anwar El Ghazi van 
bondscoach Frank de Boer te 
horen dat hij niet mee mag naar 
het EK.
26 mei 2021

“Wij zijn absoluut niet bang voor 
Oranje!”
Noord-Macedonië maakt duide-
lijk dat ze reikhalzend uitkijken 
naar 21 juni, 18 uur, als het land 
in de Johan Cruijff  Arena mag 
aantreden tegen het Nederlands 
elftal.
28 mei 2021
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Aalsmeer - Afgelopen woensdag 2 
juni had de gemeenteraad een 
gesprek met Dick Benschop, de CEO 
van Schiphol, en met Michiel van 
Dorst, de CEO van Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL). Aanleiding 
van de bijeenkomst was de door 
Schiphol voorgestelde hinderbeper-
kende maatregelen om overlast in de 
omgeving van Schiphol te vermin-
deren. Schiphol heeft hiervoor een 
uitvoeringsplan hinderreductie 
gemaakt. Het programma is, zo 
vertelde Benschop, continu in 
ontwikkeling, maatregelen worden 
regelmatig geupdate en indien 
mogelijk worden nieuwe maatre-
gelen toegevoegd. 

Maatregelen
Meerdere maatregelen vragen om de 
inzet van diverse partijen, instanties 
en gemeenten. Maatregelen onder 
andere zijn: Hoger aanvliegen 
overdag, investeren in stillere vlieg-
tuigen, vaste naderingsroutes 
overdag en ‘s nachts, korter achter 
elkaar naderen voor gelijke vliegtuig-
types, hoger aanvliegen in de nacht, 
voorspelbaarheid vertrekkend vlieg-
verkeer verbeteren en gekeken 
wordt of optimalisatie van de start-
route vanaf de Kaagbaan naar het 
oosten meer zuidelijker te laten 
vliegen, waardoor er minder dicht 

langs Kudelstaart wordt gevlogen. 
Tom Verlaan van het CDA liet weten 
hier wel blij mee te zijn, maar gaf aan 
er nog weinig van te merken. “Regel-
matig word ik ‘s nachts wakker van 
een laag overvliegende Boeing 747. 
Niet te harden in Kudelstaart.” Erik 
Abbenhuës van de VVD noemde de 
ambitie van Schiphol lovenswaardig. 
“Maar, we zijn bang dat het Aalsmeer 
weinig oplevert.” Willem Kikkert van 
D66 was wat krachtiger in zijn 
bewoordingen: “Genoeg is genoeg. 
De enige oplossing is minder 
vliegen.” 

Fransen verlaat zaal
Ronald Fransen, die sprak namens 
GroenLinks en PvdA, beaamde deze 
woorden. “Het enige wat helpt om de 
hinder te reduceren is minder 
vliegen. Dat helpt, de rest niet.” Hij 
maakte vervolgens een punt van 
orde. Fransen stapte op en verliet de 
zaal. “Ik heb respect voor uw tijd, 
maar ook respect voor mijn tijd.” 
Ook Absoluut Aalsmeer liet weten 
minder vliegen als enige optie te zien 
om de hinder in Aalsmeer, van liefst 
vier banen(!), te verminderen. Greta 
Holtrop: “Staat Schiphol open voor 
een krimpscenario?” En Judith 
Keessen: “Krimp is de enige 
hinderbeperking.” 
René Martijn noemde de nacht-

vluchten, verleggen en aanpassen 
van routes en isolatie van woningen 
allemaal pleisters op die grote wond. 
“Zo bent u al twintig jaar pleisters 
aan het plakken. Maak tijd en inzet 
vrij om Schiphol in zee te bouwen. 
Daarmee los je alle problemen op. 
Schiphol heeft geen toekomst meer 
in dit gebied.” 
Volgens Dick Benschop toont het 
kabinet in deze weinig interesse en 
neemt geen initiatief vanwege de 
hoge kosten. Voor Martijn was dit 
antwoord niet voldoende. “Ik vraag 
aan u om in te zetten voor een lucht-
haven in zee. Ga lobbyen om de 
benodigde miljoenen bij elkaar te 
krijgen.” 

Mensen achter de cijfers
De avond in Aalsmeer verliep, zo 
denken wij, voor Dick Benschop en 
Michiel van Dorst niet anders dan in 
andere gemeenten. Ondanks alle (te 
nemen) maatregelen blijft Schiphol 
(nog) een luidruchtige buurman. 
Hopelijk was het bezoek aan Aals-
meer, zoals Benschop het zelf 
noemde, een inspiratiebron om 
transparant en open verder te 
werken aan het uitvoeringsplan 
hinderreductie en hopelijk wordt 
hierbij niet alleen gekeken naar de 
cijfers, maar ook (nog meer) naar de 
mensen achter deze cijfers!

Martijn: “Schiphol is al twintig 
jaar pleisters aan het plakken”

Aalsmeer - De ledenraad van Rabo-
bank Regio Schiphol vertegenwoor-
digt de ruim 18.000 leden in de regio 
Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmer-
meer. Regelmatig praat de ledenraad 
samen met de directie over de koers 
van de bank. Zo vormt de raad een 
belangrijke schakel tussen de klant, 
de leefomgeving en de bank.

Ledenraad iets voor jou?  
Momenteel bestaat de ledenraad van 
Rabobank Regio Schiphol uit 25 
leden, maar de coöperatie zou dat 
graag uitbreiden naar minimaal 30. 
De ledenraad behartigt het belang 

van klanten en leden. Samen met de 
medewerkers van de bank zetten zij 
zich in om regio Schiphol in finan-
cieel en maatschappelijk opzicht nog 
sterker te maken. 
Ledenraadsleden krijgen inzicht in 
het reilen en zeilen van de bank. 
Verder praten zij vanuit hun achter-
grond en namens hun achterban 
mee over het beleid en de maat-
schappelijke activiteiten. Tot slot 
krijgen zij er een netwerk bij, van 
jong tot oud en met uiteenlopende 
achtergronden. Vanzelfsprekend is 
de klant lid van de bank. Gezien de 
huidige samenstelling van de leden-

Bij de coöperatieve Rabobank 
hebben leden het laatste woord

Aalsmeer - Een prokkel is een prikke-
lende ontmoeting tussen iemand met 
een verstandelijke beperking én 
iemand zonder. Dit gebeurt natuurlijk 
het hele jaar door. Maar deze week 
wordt daarvoor extra aandacht 
gevraagd. Tot en met 12 juni is het 
namelijk Prokkelweek. Bij een prokkel 
gaat het om samen iets doen en zo 
elkaar beter leren kennen. Prokkelen 
kan natuurlijk op alle terreinen: op het 
werk, in de vrije tijd, in de wijk, 
rondom wonen, op een vereniging, op 
school of in het onderwijs. Tijdens de 
Prokkelweek organiseren zorginstel-
lingen, bedrijven, overheden, onder-
wijsinstellingen en verenigingen 
ontmoetingen tussen mensen met en 
zonder verstandelijke beperking. 

Waardering
Wethouder Wilma Alink van zorg 

heeft gekozen om komende week 
een Prokkel-ommetje te maken: een 
mooie wandeling met een aantal 
bewoners van Ons Tweede Thuis en 
hun begeleiders: “Voor mij is een 
prokkel natuurlijk iets heel vanzelf-
sprekends en ik vind het alleen maar 
leuk om te doen. Ik denk dat dit voor 
veel mensen in Aalsmeer geldt en 
mijn ervaring is dat de belangstelling 
zeer wordt gewaardeerd. Het mooie 
is dat je tijdens zo’n ontmoeting weer 
even anders naar de wereld kijkt.”

Inspiratie
Stichting Prokkel stimuleert organisa-
ties, bedrijven, particulieren én mensen 
met een verstandelijke beperking om 
samen iets te doen tijdens de Prokkel-
week: één week in het jaar als voorbeeld 
en inspiratie voor de rest van het jaar. 
Kijk op www.prokkel.nl voor meer info.

Ommetjes in de Prokkelweek

Aalsmeer - Deze week is het de week 
voor gezonde jeugd in de gemeente 
Aalsmeer. In deze week is er extra 
aandacht voor een toekomst waarin 
iedereen gezond kan opgroeien. Zo 
stond de waterbakfiets (met lekker 
fruitwater) bij alle winkels van de AH 
in Aalsmeer en Kudelstaart, was er 
gisteren de buitenspeeldag en wordt 
er lekker fruit uitgedeeld tijdens het 
schoolvoetbaltoernooi bij RKDES. Dit 
allemaal mede mogelijk gemaakt 
door de JOGG partners in Aalsmeer: 
Levarht, AH en Zorg en Zekerheid. 
Daarnaast was er ook aandacht voor 
de gezonde sportkantine. In Aals-
meer zijn al een meerdere gezonde 

sportkantines en deze hebben vorig 
jaar al de ‘gezonde veegmat’ mogen 
ontvangen. Afgelopen maandag kon 
ook de sportkantine van RKDES deze 
ontvangen. 
RKDES heeft al jaren een kantine met 
een gouden certificaat en dit komt 
mede door het goede kantineteam 
onder leiding van Marielle Busker-
molen. Zij kreeg dan ook namens 
Micha Hoogewoud (JOGG regisseur) 
de veegmat uitgereikt. Uiteraard 
hopen de JOGG-partners dat alle 
sportverenigingen weer langzaam 
verder open gaan en iedereen 
gebruik kan maken van de (gezonde) 
kantines!

JOGG: Week voor gezonde jeugd  

Marielle Buskermolen (RKDES) krijgt uit handen van Micha Hoogewoud (JOGG 

regisseur gemeente Aalsmeer) de ‘gezonde veegmat’ uitgereikt.

Aalsmeer - De landelijke corona-
cijfers zijn positief, steeds minder 
besmettingen, minder ziekenhuis-
bedden bezet en meer prikken gezet. 
Het vaccineren werkt. Over het aantal 
corona-besmettingen in Aalsmeer 
minder goed nieuws. Het aantal posi-
tief geteste inwoners is tussen 26 mei 
en 8 juni niet afgenomen, is zelfs iets 
toegenomen.  In de tweede en derde 
week van mei werd bij 74 inwoners 
corona geconstateerd, 34 minder dan 
de periode ervoor. Nu in juni werden 
80 inwoners positief getest, +6 dus. 
Qua percentage blijft Aalsmeer in de 
regio hoog scoren, 251.1 per 100.000. 
Maar gelukkig deze week geen 
ziekenhuisopnames (vorige periode 
1) en al twaalf dagen geen aan 
corona overleden inwoners. En de 
laatste paar dagen is een sterke 

afname qua positief getesten te zien 
(van 9 naar slechts 2)! 
In Uithoorn is de daling wel verder 
ingezet: nu 38 (-20), evenals in 
Amstelveen: nu 141 (-7) en Haarlem-
mermeer: nu 314 (-124), respectieve-
lijk 128.9, 153.8 en 201.3 per 100.000 
inwoners. In Uithoorn en Amstelveen 
geen overleden inwoners, in Amstel-
veen wel 2 ziekenhuisopnames, en in 
Haarlemmermeer geen opnames, wel 
1 overleden inwoner. Ondanks dat 
het vaccineren in snel tempo gaat, 
blijven enkele corona-maatregelen 
van kracht: Houd 1,5 meter afstand, 
was regelmatig de handen, blijf bij 
een verkoudheid thuis, ga testen bij 
klachten en draag een mondkapje in 
openbare gebouwen. Het gaat de 
goede kant op, nog even volhouden, 
er wacht (hopelijk) een mooie zomer! 

Lichte stijging aantal corona-
besmettingen in Aalsmeer

Aalsmeer - De stichting Ontwikke-
lingssamenwerking Aalsmeer (OSA) 
heeft in 2020 achttien subsidieaan-
vragen voor ontwikkelingssamenwer-
king te beoordelen gekregen. Eén 
aanvraag daarvan was doorgeschoven 
uit 2019. Er moest helaas ook één 
aanvraag worden afgewezen en één 
aanvraag is ingetrokken. Twee 
aanvragen zijn naar 2021 verschoven, 
onder andere omdat nog niet alle 
stukken binnen waren om de subsi-
dieaanvragen te kunnen beoordelen. 

Het bedrag dat Ontwikkelingssamen-
werking Aalsmeer mocht ontvangen 
van de gemeente Aalsmeer om de 
subsidie-aanvragen uit te betalen voor 
2020 was totaal 31.726 euro. Daar-
naast ontving de OSA een bedrag van 
8.217 euro uit de opbrengst van de 
kledingcontainers van Sympany. De 
veertien aanvragen die subsidie 
hebben ontvangen zijn: Stichting 
Kinderhulp Afrika (voor aanleg van 
een nieuwe speeltuin, bouw van een 
woning voor het schoolhoofd en voor 

27.207 euro subsidie van OSA 
voor veertien projecten 

raad, is de Rabobank op zoek naar 
leden die bij voorkeur affiniteit 
hebben met duurzaam wonen, duur-
zaam ondernemen, duurzame 
voeding, de energietransitie of 
iedereen financieel gezonder.

Sluit je aan en doe mee! 
Ben je geïnteresseerd en is de leden-
raad wellicht iets voor jou, stuur dan 
een mail naar de afdeling Marketing, 
Communicatie en Coöperatie via 
communicatie.MRA@rabobank.nl.     
Je ontvangt dan vanuit de bank meer 
informatie en een interesse-formu-
lier. Er wordt vervolgens contact 
opgenomen voor het vervolg. Doel is 
om tijdens de ledenraadsvergadering 
in september de eerste nieuwe leden 
te benoemen.

Tiende Aalsmeerse Haringparty
Aalsmeer - Markeer hem vast in de agenda: Zaterdag 
19 juni organiseren hotel Chariot en restaurant Centen-
nial alweer de tiende Aalsmeerse Haringparty! Iedereen 

is vanaf 15.00 uur van harte welkom. Komt ook de 
nieuwe haring en oesters proeven! Reserveren voor 
binnen in het restaurant of op het terras is wel verplicht! 
Wees er snel bij en bel 0297-388144. De entree is 6 euro 
per persoon. Adres: Oosteinderweg 243.

noodhulp in Oeganda), Stichting 
Nepal Benefiet (2 x noodhulp), Jeugd-
werk Protestantse Gemeente voor 
Oeganda, Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer voor noodhulp in Tanzania, 
Congo en Oeganda, Stichting Heart-
4Children voor Oeganda, Stichting 
Hart4onderwijs Nepal voor de 
aanschaf van kasten en boeken voor 
de mobiele bibliotheek, ZWO 
Commissie Open Hof kerk voor Kenia 
en Diaconie Hervormde Gemeente 
voor noodhulp in Oeganda. In totaal is 
27.207, 35 euro subsidie verleend, 
ondanks dat er weinig georganiseerd 
kan worden om geld in te zamelen 
vanwege de corona-maatregelen.
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Kudelstaart - Voor het tiende jaar op 
rij zijn de groepen 5 en 6 van basis-
school De Ruimte weer aan het 
genieten van hun moestuin. Onder 
begeleiding van onmisbare ouders 
hebben ze keer op keer een prach-
tige oogst. Buiten dat het werken in 
de moestuin heel leerzaam is, wordt 
het door de kinderen ook als super 
leuk ervaren. Lekker wroeten in de 
aarde,  beestjes ontdekken en 
gewoon even lekker bezig zijn met 
alles wat groeit en bloeit. Er wordt al 
druk gesproken met elkaar wat voor 
lekkers je er allemaal van kan gaan 
maken.

Leerlingen De Ruimte genieten 
al tien jaar van hun moestuin

Amstelland - Van bloemen transpor-
teren tot tarte tatin maken en van 
werken als mondhygiëniste tot aan 
metaalbewerker; meer dan 800 
vmbo-leerlingen gingen voor een 
dagdeel aan de slag bij bedrijven in 
de regio in het kader van de Doe Dag 
van VMBO On Stage. Ze ontvingen 
een rondleiding, maakten kennis met 
medewerkers en probeerden het 
beroep uit. Zo ontdekken zij hun legio 
mogelijkheden.

Ponsen, lassen en frezen
Een van de betrokken bedrijven is 
Stieva Metaal Groep in Aalsmeer. Dit 
bedrijf richt zich op het bewerken van 
metaal in de breedste zin van het 
woord. Als het van metaal is, kan 
Stieva het maken. Hoe moeilijker, hoe 
leuker! Ponsen, lassen, frezen en 
schuren. Voor het middagprogramma 
van de Doe Dag bij Stieva hebben 
zich vier enthousiaste jongens 
gemeld. Zij zijn dolenthousiast over 
techniek en willen graag meer leren 
over metaalbewerking. “Ik vind metaal 
geweldig”, vertelt een leerling van het 
Vakcollege Thamen. “Vanmorgen was 
ik bij jacht- en scheepsbouwbedrijf 
Gouwerok waar ik mocht lassen. Dat 
vond ik ook super leuk. Bij dit bedrijf 
hoop ik te ontdekken wat je nog meer 
met metaal kunt doen en wat je ervan 
kunt maken.” Na een korte bedrijfspre-
sentatie en een rondleiding, is het tijd 
om zelf aan de slag te gaan. De leer-
lingen gaan een animatiefiguur uit 
Minecraft bouwen. Hiervoor moet 
metaal worden gebogen, gaten 
geboord en onderdelen aan elkaar 

worden gelast. “Dit is vet!”, roept een 
van de leerlingen enthousiast. “Het 
zou echt wel heel leuk zijn als ik later 
ook dit soort vette dingen zelf kan 
maken. Dan ga ik ze eerst tekenen op 
een computer en laat ik daarna 
gewoon de machine het werk doen. 
Dat kan, heb ik net geleerd.”

“Lekker met mijn handen werken”
Even verderop in Ouderkerk aan de 
Amstel zijn ook leerlingen actief. Zij 
brengen een bezoek aan Brasserie 
Paardenburg. Na een korte rondlei-
ding gaan de leerlingen daar aan de 
slag om zelf een tarte tatin te maken. 
Bloem wordt gemengd met suiker, 
boter en eigeel en even verderop 
worden vakkundig de appels 
geschild. “Ik denk dat ik later wel in de 
horeca wil werken”, stelt een leerling. 
“Daar kan ik lekker met mijn handen 
werken. Ik vind het wel leuk.” Ook een 
andere leerling is onder de indruk; hij 
heeft al een baantje als keukenhulp. 
“Ik weet al hoe de horeca is”, zegt hij. 
“Toch vind ik het heel leuk om hier te 
zijn; hier gaat alles weer net even 
anders dan ik gewend ben. Veel luxer 
ook. Misschien dat ik later ook wel bij 
zo’n soort bedrijf zou willen werken.”
Veen en Amstelland On Stage is een 
loopbaanoriëntatieproject voor 
vmbo-leerlingen uit de regio’s Amstel-
veen, Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen. Meer dan achthonderd 
leerlingen en honderdveertig 
bedrijven doen hieraan mee. In 2022 
wordt de vierde editie georganiseerd. 
Kijk voor meer informatie op www.
veenenamstellandonstage.nl 

Leerlingen steken handen uit de 
mouwen tijdens VMBO On Stage

Kudelstaart - Op maandag 7 juni 
barstte eindelijk het schoolvoetbal-
toernooi 2021 los in Kudelstaart. Na 
maandenlange voorbereidingen en 
weken in spanning wachten konden 
ruim 550 basisschool leerlingen uit 
Kudelstaart  starten met de strijd om 
de titel kampioen schoolvoetbaltoer-
nooi. Vorig jaar kon het toernooi 
vanwege de toen geldende corona-
maatregelen immers niet doorgaan.  
Dit was een grote teleurstelling voor 
de kinderen van de basisscholen uit 
Kudelstaart en Aalsmeer. Om te 
kijken wat er in 2021 wél mogelijk 

kon zijn, heeft het schoolvoetbalco-
mité van S.V. RKDES al vroegtijdig de 
koppen bij elkaar gestoken. Hieruit is 
het idee ontstaan om de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken en twee 
gescheiden toernooien te organi-
seren: een toernooi voor de scholen 
uit Kudelstaart bij RKDES en voor de 
Aalsmeerse scholen bij FC Aalsmeer. 
Helaas heeft het bestuur van FC Aals-
meer moeten besluiten het toernooi 
voor de Aalsmeerse scholen niet 
door te laten gaan. Maar, in Kudel-
staart gaat het schoolvoetbaltoer-
nooi wel door! Ook tot groot enthou-

Schoolvoetbaltoernooi bij RKDES 
van start met 550 deelnemers!

Kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh geeft de aftrap bij RKDES voor het 

schoolvoetbaltoernooi in Kudelstaart.

siasme van de kinderen: er zijn ruim 
550 deelnemers!  Onder toeziend 
oog en na de aftrap door kinderbur-
gemeester Julius van Wilgenburgh 
werd het toernooi feestelijk 
geopend. RKDES heeft de 
wedstrijden zoveel mogelijk 
gespreid, zodat het aantal kinderen 
tegelijkertijd op het complex beperkt 
is. Omdat er geen ouders en andere 
toeschouwers toegelaten worden op 
het complex, wordt dit jaar gebruik 
gemaakt van een online, realtime 
systeem voor het programma, de 
uitslagen en de standen. Dit bete-
kent dus dat de ouders thuis ook 
mee kunnen kijken naar de uitslagen 
van de wedstrijden van hun 
kinderen. Het schema, programma 
en standen zijn te vinden op: www.
tournify.nl/live/schoolvoetbal2021/. 
Tip: op de website www.rkdes.nl 
staat een handige QR-code, die 
meteen toegang geeft tot deze site. 
Een live-verslag en foto’s zijn te 
vinden op de facebook-pagina van 
RKDES. Tijdens het toernooi wordt er 
fruit verstrekt aan de kinderen. De 
kantine is open met een beperkt 
assortiment, zie hiervoor www.rkdes.
nl. RKDES dankt de sponsoren, 
leiders, ouders en in het bijzonder 
alle vrijwilligers die hun bijdrage 
leveren aan dit toernooi. Zonder 
deze hulp is het niet mogelijk om dit 
historische waardevolle evenement 
tot een succes te maken voor de 
kinderen.

Kudelstaart – Op de allerwarmste 
dag van dit jaar, woensdag 2 juni, 
vond de RKDES meidenclinic plaats. 
Ondanks het warme weer was de 
belangstelling groot, maar liefst 110 
bikkels trotseerden de hitte en 
kwamen om half zes ’s middags 
enthousiast aan bij RKDES. Meer dan 
de helft van deze meiden voetbalt nu 
nog niet bij RKDES, maar kwam 
kennismaken en zich voorbereiden op 
het schoolvoetbaltoernooi van 

volgende week. De dames werden 
verdeeld in negen teams met een 
eigen trainer. Er was een mooi, maar 
uitdagende trainingscarrousel 
opgezet door hoofdtrainer Sander van 
der Lip. Alle meiden hebben (meer) 
geleerd over dribbelen, schieten, 
passen en aannemen, rennen, keepen 
en samenspelen. Met heel veel water-
pauzes tussen door en uiteraard een 
watergevecht hier en daar was het 
anderhalf uur veel plezier maken en 

Voetbalclinic voor meiden bij 
RKDES druk bezocht

leren met elkaar. Om zeven uur was 
het tijd voor een groepsfoto en met 
nog een ijsje als beloning voor het 
harde werken vertrokken alle meiden 
naar hun ouders die heel netjes buiten 
het hek stonden te wachten.

Oranjefestival
Wat een feestje was het! Meiden, jullie 
waren top. RKDES hoopt dat jullie je 
allemaal inschrijven bij de vereniging, 
zodat wekelijks van jullie voetbalkun-
sten genoten kan worden. Eerst nog 
een feestje van RKDES meemaken? 
Schrijf je dan in voor het Oranjefestival 
op zaterdag 3 juli via www.rkdes.nl 

Amstelland - Op zaterdag 12 juni om 
10.30 uur speelt Theatergroep Knars 

voor de kleintjes (2+) de voorstelling 
De Boekeling in het Amstelveens 
Poppentheater. Op zoek naar haar 
lievelingsboek vindt mevrouw 
Boekeling  boeken die veranderen in 
een auto, een trein, in een appel of 
zelfs in een zee vol vissen. Maar er 
zijn ook eigenwijze boeken die 
dansen, kriebelen en giechelen.

Grappig en vol muziek
Op zondag 13 juni om 14.30 uur is De 
Neus, een familievoorstelling voor 

Voorstellingen over boeken en 
neuzen in het Poppentheater

iedereen vanaf 6 jaar, te zien in het 
Amstelveens Poppentheater. Opera-
zangeres Koosje wordt wakker en 
komt erachter dat zij haar neus mist. 
Zij speurt door de stad, zoekt hulp bij 
de politie, de krant en bij de dokter 
maar het haalt niets uit. Tot opeens 
de neus weer terug op haar gezicht 
zit en ze zonder problemen weer kan 
optreden. Na het succes van Ieorg 
Idur vorig jaar belooft dit ook weer 
een grappige, muzikale beeldende 
Unieke Zaken voorstelling te worden. 
Toegangsprijs per voorstelling is 9 
euro per persoon. Reserveren kan via 
info@amstelveenspoppentheater.nl 
of bel 020-6450439.

Door Ben de Leur

Aalsmeer - De een na laatste ronde 
van de online jeugdschaakcompetitie 
bij AAS is afgelopen vrijdag gespeeld. 
Marien tegen Merlijn was een mini-
wedstrijd, zes zetten en toen stond 
Marien mat. Simon tegen Pieter was, 
met verwisseling van zetten een 
Spanjaard, waarin Pieter een stuk 
weggaf en toen overschakelde naar 
weggeefschaak. Dat vond Simon 
prima en als good old Packman 
haalde Simon alles van het bord en 
ging Pieter ten onder. Chia-Chia kreeg 
tegen Konrad enig voordeel uit de 
opening, maar kon dit niet omzetten 
naar definitief voordeel. Daarna kwam 

Konrad minimaal gelijk en in het eind-
spel trapte Chia-Chia in een truc die 
een pion kostte en daarna was het 
simpel voor zwart. Winst voor Konrad.
Luuk V was uitgeloot en Christiaan 
was een weekendje weg om zijn 
verjaardag te vieren, dus de partij 
tegen Robert moet nog ingehaald 
worden. Bij winst is Christiaan 
kampioen, als de online stand klopt 
met de stand van competitieleider 
Henk Noordhoek. De definitieve stand 
is vooralsnog even afwachten. 
Komende week de ontknoping van 36 
ronden online competitie voor de 
jeugdleden van AAS. Volgend seizoen 
kan er hopelijk weer in fysieke vorm 
met elkaar geschaakt worden.

Nog een ronde te gaan bij AAS 
online jeugdschaakcompetitie
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - De laatste corona versoe-
pelingen zetten het sein op groen 
voor de jeugdvoetballers. Geen 
competitie voetbal, maar regio cup 
wedstrijden mogen er gespeeld 
worden, nog wel zonder ouders en 
publiek. Zaterdag 5 juni stond er bij 
FC. Aalsmeer aan de Beethovenlaan 
al een mooi programma op de rol. 
Het was al vroeg in de morgen een 
gezellige drukte op het complex met 
al die jonge jeugdspelers uit de 
diverse verenigingen. Om 12.00 uur 
werd er op veld 1 afgetrapt tussen de 
FCA 14-1 boys tegen de 14-1 boys 

van RODA ’23 uit Amstelveen. Na de 
aftrap werd er meteen door beide 
teams flink tempo gemaakt met 
goed veldspel. Het eerste kwartier 
golfde het spel heen en weer met 
gevaarlijke aanvallen, maar de defen-
sies stonden tot nu toe als een huis. 
In de 16e minuut een mooie RODA 
aanval, het schot op het FCA doel 
werd van richting veranderd waar-
door FCA keeper Jasper werd verrast 
en de bal tussen Jasper en de doel-
paal in het FCA doel verdween: 0-1. 
Drie minuten later een prachtige FCA 
dieptepass op spits Ian. Ian 
omspeelde de uitgelopen RODA 
keeper en tikte de bal in het verlaten 

RODA’23 JO14-1 maatje te groot 
voor FC Aalsmeer JO14-1 

FCA verdedigster Fee met een sliding en keeper Jasper stoppen een RODA aanval. 

Foto: Ruud Meijer

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 5 
juni heeft hockeyclub Qui Vive het 
seizoen voor de huidige jeugdteams 
afgesloten met de slotdag. Tijdens 
deze slotdag speelden de teams voor 
de laatste keer in de samenstelling 
waarin ze afgelopen seizoen gehoc-
keyd hebben. En ondanks het rare 
seizoen, waarin er geen competitie 
werd gespeeld, heeft de jeugd 
gelukkig het hele seizoen heel veel 
kunnen hockeyen doordat de trai-
ningen door zijn gegaan en er ook 
ieder weekend interne wedstrijden 
georganiseerd werden. 

Stormbaan en bootcamp
Tijdens deze slotdag kon de jongste 

jeugd (Benjamins, F, 6 en 8 E) zich 
tijdens een circuit uitleven op een 
stormbaan, waren er opblaasvelden 
waarop geknotshockeyd en gevoet-
bald werd en werden er partijtjes 
gespeeld. De  C en D Jeugd maakten 
ook gebruik van deze opblaasvelden, 
konden via een snelheidsmeter testen 
hoe hard ze konden slaan en speelden 
ook onderling een wedstrijdje. De A 
en B jeugd kon van te voren kiezen of 
ze een wedstrijd wilden spelen of dat 
ze een bootcamp gingen volgen. Er 
waren dus volop mogelijkheden om 
het seizoen op een gezellige manier 
met het huidige team af te sluiten. 
Normaal gesproken werden tijdens de 
slotdag de (zaal) kampioenen gehul-

Qui Vive sluit seizoen deels af 
met een gezellige slotdag

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag-
ochtend 5 juni verzamelde de 
jongste jeugd van VZOD samen met 
hun vriendjes en vriendinnetje bij de 
korfbalvereniging. Om 09.45 uur 
startte namelijk de training voor de 
Kangoeroes en F jeugd. Zij zijn 
gestart met een warming-up: kat en 
muis. Hierna volgde een schotspel-
letje waarbij de teams zoveel moge-
lijk lintjes probeerden te verzamelen. 
De kinderen hadden nog energie 
genoeg, waarna ze in twee teams 
een estafette hebben gelopen. 
Trainster Dorien had daarna nog een 
leuke oefening klaarstaan, waarbij de 
kinderen tennisballen in (op de 
grond liggende) korven moesten 
gooien. Eerst even goed oefenen en 
daarna vlogen ze er allemaal in! De 
training werd afgesloten met 
‘schipper mag ik overvaren?’. Na 
afloop hebben de kinderen genoten 
van heerlijke poffertjes en limonade.
 
Training door bondscoach
Na de Kangoeroes en F jeugd 
mochten de E en D teams in actie 
komen. Ondanks vele kinderen in 
quarantaine toch nog een mooie 
opkomst van 20 kinderen, waarvan 7 
vriendjes en/of vriendinnetjes. De 
training werd verzorgd door 
niemand minder dan Stijn Hoekstra 
(korfbal league speler bij Groen Geel 

en bondscoach van Oranje <17). Ook  
hoofdtrainer Gert Krook van VZOD 
was aanwezig om de kinderen te 
helpen. De training bestond uit veel 
afwisselende oefeningen waarbij er 
zowel gewerkt werd aan het schot als 
aan de balbehandeling. De training 
werd afgesloten met onderlinge 
wedstrijdjes 3 tegen 2 met kameleon. 
Bastiaan, Jasper K en Nikita hadden 
het pas echt getroffen, zij mochten 
hun wedstrijdje spelen tegen Stijn 
zelf! Ook deze kinderen werden na 
afloop verwend met poffertjes en 
limonade, met dank aan Aveline, 
Chantal en Lianne.

Clinic met Nikki Boerhout
Aanstaande zaterdag 12 juni heeft 
VZOD weer een leuke en speciale 
training op het programma staan. 
Nikki Boerhout (korfbal league speel-
ster KZ 2 en Oranje <19) komt name-
lijk samen met een teamgenoot een 
clinic verzorgen. Zorg dat je erbij 
bent en neem al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee! De training 
wordt wederom afgesloten met wat 
lekkers. De trainingstijden voor 
zaterdag 12 juni zijn van 09.45 tot 
10.45 uur Kangoeroes en F (groep 1 
t/m 4) en van 11.00 tot 12.00 uur E en 
D (groep 5 t/m 8), C en B (middelbare 
school). Graag aanmelden via: jeugd-
trainerscoordinator@vzod.nl

Geslaagde vriendjesdag bij VZOD 
met training door Stijn Hoekstra

RODA doel: 1-1. In de 24e minuut 
had FCA enorme pech. Een RODA 
aanvaller werd door keeper Jasper 
gestuit, maar de bal rolde via het 
lichaam van Jasper tergend lang-
zaam over de doellijn: 1-2. Door deze 
ongelukkige goal was de FCA 
defensie even van slag, de RODA 
spelers profiteerden daar meteen 
van en scoorden met een fraai schot 
1-3. Dit was ook de ruststand. 
In de tweede helft liepen de RODA 
aanvallen over hun snelle vleugel-
spelers, de FCA verdedigers kregen 
veel aanvallen te verwerken en 
deden hun uiterste best. In de 11e 
minuut werd een RODA aanval nog 
afgeslagen, maar in de rebound 
scoorde RODA alsnog van dichtbij: 
1-4. De FCA defensie met de zeer 
sterk spelende Fee hield RODA lang 
van scoren af. In de 25e minuut 
scoorde RODA met een mooi afstand 
schot: 1-5. 
Het werd nu duidelijk dat de RODA 
boys in de competitie hoger hebben 
gespeeld dan de FCA boys. De RODA 
boys hanteren ook truckjes, de mooie 
FCA aanvallen in de tweede helft 
werden regelmatig door RODA afge-
stopt door shirtje trekken, tackelen 
en spelers omver kegelen. Scheids-
rechter Prent, die een zeer goede 
wedstrijd floot, wapperde dan ook 
regelmatig met gele kaarten. In de 
32e minuut werd uit een RODA hoek-
schop de bal door een RODA speler 
keihard boven FCA keeper Jasper in 
het doel gekopt: 1-6. Dit was meteen 
de einduitslag.

digd. Maar omdat er geen competitie 
is gespeeld zijn er eigenlijk geen 
kampioenen, maar Qui Vive vindt dat 
alle jeugdleden dit seizoen kampioen 
zijn. De Benjamins, F-jes en 6E 
kinderen kregen om deze reden dan 
ook een medaille. De andere jeugd-
leden kregen ter herinnering een foto. 
Toch is het seizoen nog niet helemaal 
ten einde: vanaf woensdag 9 juni 
trainen de kinderen alvast een aantal 
keren met hun nieuwe team waarin ze 
tijdens seizoen 2021/2022 gaan 
hockeyen. Op die manier maken de 
kinderen voor de grote vakantie alvast 
kennis met hun nieuwe teamgenoten. 

Kickoff en open dag
Zaterdag 19 juni wordt de jaarlijkse 
Qui Vive Kickoff dag gehouden 
waarbij de kinderen in het nieuwe 
team interne wedstrijdjes gaan spelen. 
Deze kick off dag is de laatste activiteit 
van dit seizoen. Daarna wordt er een 
aantal weken vakantie gehouden om 
in augustus weer vol frisse energie te 
starten aan het nieuwe seizoen. Ook al 
zijn er ondertussen nieuwe teams 
gemaakt, je kunt altijd aansluiten bij 
Qui Vive.
Informeer via proefles@quivive.nl naar 
de mogelijkheden om proeflessen te 
volgen. Ook hoopt Qui Vive eind 
augustus, als de corona-maatregelen 
dat toelaten, weer een open dag te 
kunnen organiseren. Houd hiervoor 
de website (www.quivive.nl) goed in 
de gaten.

Uithoorn - Afgelopen weekend is de 
eerste interclubwedstrijd voor de 
jeugd wielrenners van de clubs in 
Noord-Holland weer verreden. DTS 
Zaandam had toestemming 
gekregen om onder strenge voor-
waardes een jeugdwedstrijd te orga-
niseren. Per vereniging mocht er één 
begeleider met de kinderen mee het 
terrein op. De overige ouders 
moesten op het parkeerterrein 
wachten. Joël van Capel van UWTC 
kon de eerste twee rondes het tempo 
van de sterke groep goed volgen om 
vervolgens de rit op zijn eigen tempo 
goed uit te rijden wat een mooie 
elfde plek bij categorie 1 en 2 ople-
verde. Jytte Timmermans mocht bij 
de derde groep van start gaan (cate-
gorie 5 en 6). De wedstrijd van Jytte 
was 18 rondjes op het parcours van 
DTS. Net na de start was er een kleine 
valpartij. Dit was reden om een 
tweede keer te gaan starten, zodat 
iedereen weer mee kon rijden. In de 
wedstrijd was het peloton nagenoeg 
bij elkaar gebleven. Gedurende de 
wedstrijd zijn er wel vluchtpogingen 
geweest van enkele renners, maar 
die werden snel weer ingehaald door 

het peloton. Dus werd het een 
massasprint, Jytte is 15de geworden. 

Trainingswedstrijd Gouda
Tweedejaarsnieuweling Rens 
Grömmel van UWTC won zaterdag 
een trainingswedstrijd in Gouda. De 
nieuwelingen kunnen niet wachten 
tot de echte wedstrijden weer 
mogen beginnen. 

Winst voor Lorena en Jetze
Voor de topsporters is het wedstrijd-
seizoen alweer even opgang. Zondag 
6 juni greep UWTC lid Lorena Wiebes 
alweer haar zesde zege van 2021 bij 
de dames. In de massasprint was ze 
te snel voor Jolien D’hoore en 
Barbara Guarischi. En ook handbiker 
Jetze Plat was goed op dreef. Vrijdag-
avond was hij op televisie te zien in 
een mooie reportage van sportlab 
Sedoc en dit weekend stond de para-
triathlon in Leeds op zijn programma. 
Jetze was het snelst op alle onder-
delen: 750 meter zwemmen, 20 kilo-
meter handbiken en 5 kilometer 
wheelen. Komende vrijdag 11 juni 
start hij op het WK handbiken in 
Portugal.

Wedstrijden voor jeugdleden 
van UWTC weer van start
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Door Aukje Dol

Kudelstaart - Dankzij de versoepe-
lingen van de coronamaatregelen 
mogen veel sportclubs weer binnen in 
de sportzalen trainen. Iets waar veel 

sportliefhebbers naar uit hebben 
gekeken, zo ook de leden van badmin-
tonvereniging Volant’90. Afgelopen 
dinsdagavond was de tweede keer dat 
leden van de vereniging weer binnen 
aan de slag mochten. Het voelde weer 

Volant’90: Weer binnen badminton

Rijsenhout - In verband met de 
maatregelen omtrent het corona-
virus was het lange tijd niet mogelijk, 
maar nu kan er dan eindelijk weer 
gesjoeld worden in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14. Op 
donderdag 10 juni hebben liefheb-
bers de mogelijkheid om tussen 
09.30 en 11.30 uur de bakken op te 
zoeken. Dit evenement is bedoeld 
voor iedereen: van jong tot oud en 

van beginner tot gevorderde speler. 
Van tevoren opgeven is niet nodig en 
de entree is gratis. Gelukkig is de bar 
ook weer open, zodat er ook gezellig 
een drankje gedronken kan worden.
De Sjoelvereniging hoopt natuurlijk 
vele sjoelers te mogen verwelkomen. 
Bij vragen kan contact opgenomen 
worden met het bestuur via 
06-25214082 of stuur een e-mail naar 
elisa.arendse@outlook.com

Sjoelen voor iedereen in De 
Reede op donderdagmorgen

De Kwakel - Al bijna anderhalf jaar 
moeten hardlopers wachten op hun 
eerste wedstrijdloop. Maar in De 
Kwakel kan er op donderdag 29 juli 
weer in wedstrijdverband worden 
hard gelopen. Atletiekvereniging AKU 
en het feestcomité De Kwakel zijn blij 
dat dit jaar de Kooyman Polderloop 
weer door kan gaan. Vanaf vorig jaar 
maart zijn er door de coronamaatre-
gelen geen loopevenementen in 
groepsverband meer gehouden en 
was het ook niet altijd makkelijk om 
georganiseerd te trainen. Wat er 
precies mogelijk is op 29 juli is nu nog  
onduidelijk maar, waarschijnlijk in 
enigszins aangepaste vorm, maar de 
Polderloop gaat door! In verband met 
de nog geldende coronamaatregelen 
zal de organisatie van de loop op een 
aantal punten worden aangepast. De 
33e editie start om 18.30 uur met een 

1,6 kilometer special G-run, gevolgd 
door vanaf 19.00 uur de 1 kilometer 
kidsrun (tot en met 11 jaar), om 19.15 
uur de vier kilometer loop en om 
20.00 uur starten de deelnemers aan 
de 10 kilometer in groepen. In 
verband met coronamaatregelen 
gebeurt inschrijven  uitsluitend met 
voorinschrijven via www.inschrijven.
nl en dit kan al vanaf nu. Startnum-
mers worden van te voren aan 
iedereen die zich heeft aangemeld, 
opgestuurd. Vooralsnog zullen er 
geen toeschouwers bij de start en op 
het evenemententerrein toegelaten 
worden. Contactpersoon van de 
Kooyman Polderloop namens de 
organiserende vereniging AKU is Jos 
Lakerveld, bereikbaar via 06 
57036868. Informatie over de Polder-
loop is te vinden op 
www.aku-uithoorn.nl. 

Polderloop gaat op 29 juli door!

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Na zijn verrassende 
tweede plaats vorig jaar heeft wiel-
renner Nils Eekhoff afgelopen 
zaterdag 5 juni in Dwars door het 
Hageland genoegen moeten nemen 
met een zeventiende plek. Kans op 
een beter resultaat in de aanspre-
kende race over korte klimmetjes en 
lange gravelstroken verspeelde 
Eekhoff door een moment van onop-
lettendheid. Juist op het ogenblik dat 
hij, en zijn teamgenoten, zich even 
uit de kop van de groep lieten 
zakken ontsnapten acht renners, 
onder wie een aantal favorieten. Met 
Davide Ballerini en Wesley Kreder 
probeerde de Rijsenhouter vervol-
gens de vluchters nog te achter-
halen. Dat lukte niet, ook omdat zijn 
companen al ploeggenoten in de 
vluchtgroep hadden en aanvankelijk 
niet voluit wilden meewerken in de 
achtervolging. 
Na een half uur buffelen tussen 
kopgroep en peloton moesten de 
drie tegenaanvallers zich gewonnen 
geven. Op de slotklim had sterke en 
strijdbare Eekhoff nog wel een restje 
energie over om bijna een minuut na 
de Noorse winnaar Rasmus Tiller op 
de Citadel van Diest naar een prijs 

biedende klassering te sprinten. 
Gisteren, woensdag 9 juni, is Nils 
Eekhoff begonnen aan de vijfdaagse 
Ronde van België, die komende 
zondag 13 juni eindigt in Beringen. 
Livebeelden van deze wedstrijd zijn 
te zien op Sporza van het Belgische 
Vrt. 

Owen Geleijn
Belofterenner Owen Geleijn was 
vorige week met opleidingsteam 
Jumbo-Visma actief in de Tour of 
Malopolska, een vierdaagse 
wedstrijd in het heuvelachtige 
zuiden van Polen. Na de derde dag 
stond Geleijn nog op een knappe 
negende plek in het klassement, 
maar in de slotrit, afgesloten met een 
klim van tien kilometer à 7.2 procent, 
verspeelde hij als 28ste aankomende 
vier minuten op de dagwinnaar. Hij 
zakte daardoor naar de 24ste plaats 
in de eindstand. Zijn beste dagresul-
taat behaalde de Rijsenhouter in de 
eerste rit: dertiende. Hij werd boven-
dien vijfde in het jongerenklasse-
ment, elfde in het klimmersklasse-
ment en met zijn team derde in de 
ploegenstand. 163 renners waren in 
de categorie 2-profkoers van start 
gegaan. De zege was voor de Tsjech 
Schlegel.

Harde werk renner Nils Eekhoff 
pover beloond in Het Hageland

als vanouds om samen te badmin-
tonnen en om een praatje te maken 
met elkaar. Wat dat betreft is Volant’90 
een vereniging die staat voor sportief 
samenspel en gezelligheid. Wegens de 
anderhalve-meter-afstand regel 
werden er slechts enkelspellen 
gespeeld, maar de leden verheugen 
zich op het feit dat er binnenkort ook 
weer dubbelspelgespeeld mag 
worden! Het jongste team in de leef-
tijd van 8 tot en met 12 jaar heeft 
tijdens de sluiting van de sportzalen 
buiten training gehad en krijgt vanaf 
nu weer binnen training van 18.30 tot 
19.50 uur, onder leiding van Yordan, 
Aukje en Thom. De andere teams 
kunnen terecht van 20.00 tot 22.00 
uur in de Proosdijhal te Kudelstaart. 
Geïnteresseerd en wil je ook een keer 
mee komen spelen? Contacteer de 
badmintonvereniging dan via info@
volant90.nl of volg @volant90 op 
Instagram. 

Aalsmeer – Green Park Handbal Aals-
meer heeft de eerste slag geslagen in 
de strijd om de landstitel. In de eerste 
wedstrijd van de best-of- three afge-
lopen zaterdag 5 juni van de Hand-
balNL League won de ploeg uit Aals-
meer met 23-27 van Kembit Lions in 
Sittard. Aanstaande zaterdag 12 juni 
om 19.00 uur wordt de return 
gespeeld in De Bloemhof in Aalsmeer. 
Bij winst prolongeert Greenpark de 
titel. Als Lions wint, moet een derde 
duel de beslissing brengen en 
kunnen de Limburgers na vier jaar de 
schaal weer pakken. 

Initiatief
Joris Baart opent de score in de stads-
sporthal in Sittard, waar 250 suppor-
ters als vanouds voor sfeer zorgen. 
Rob Jansen doet meteen wat terug 
met een geplaatst schot in de krui-
sing. In de beginfase heeft Luuk 
Hoiting een aantal knappe reddingen 
in huis. Hierdoor kan Lions met snelle 

tegenaanvallen uitlopen naar 4-2. 
Aan de overkant van het veld weet 
keeper René de Knegt Lions een paar 
minuten van scoren af te houden. 
Aalsmeer scoort vier keer op rij en 
buigt de achterstand om in een 4-6 
voorsprong. Halverwege de eerste 
helft is de score in evenwicht dankzij 
twee benutte penalty’s van Ivo Steins. 
Aalsmeer pakt het initiatief in de 
wedstrijd. De ploeg van Bert Bouwer 
heeft een sterke fase en loopt uit naar 
7-10. Met zijn derde treffer van 
afstand brengt Rob Jansen de stand 
op 8-12. Lions loopt tegen een tijd-
straf aan, maar weet de schade te 
beperken door een gestopte penalty 
van de uitblinkende Hoiting en twee 
benutte zevenmeters van opnieuw 
Ivo Steins. Lions maakt goed gebruik 
van de man meer op het veld na een 
tijdstraf aan de kant van Aalsmeer. 
Voor het rustsignaal verkleinen de 
Limburgers de achterstand naar 
11-12. 

Handbal: Greenpark Aalsmeer 
wint eerste duel om landstitel

In het slot
Aalsmeer komt sterk uit de kleed-
kamer. Dankzij Tim Bottinga, Don 
Hartog en twee goals van Pepijn 
Michielsen wordt de voorsprong 
vergroot naar vier goals: 12-16. Het 
verschil blijft gelijk en de coach van 
Lions Christoph Jauernik grijpt naar 
een time-out. Dat heeft effect. Jeroen 
de Beule brengt Lions terug in het 
duel: 18-19, maar loopt niet veel later 
tegen een tijdstraf aan. Aalsmeer 
profiteert optimaal: 18-23. Luuk 
Hoiting houdt zijn ploeg in de 
wedstrijd. Lions toont karakter en 
brengt de stand via Ivo Steins op 
23-25. Een cruciale fase breekt aan. 
Dezelfde Steins kan via de penalty 
streep aanleggen voor de 24-25, 
maar de paal brengt redding voor 
Aalsmeer. Tim Bottinga gooit de 
wedstrijd in het slot met zijn zevende 
goal van de avond. Donny Vink 
bepaalt de eindstand op 23-27. 
Doelman René de Knegt van Green-
park werd gekozen tot ‘Man of the 
Match’. 

Zaterdag tweede wedstrijd
Aalsmeer op weg naar de veertiende 
landsoverwinning. Lukt het 
aanstaande zaterdag 12 mei in De 
Bloemhof opnieuw om Kembit Lions 
te verslaan of is een derde wedstrijd 
nodig om de strijd te beslissen? 
Succes Greenpark heren, Aalsmeer 
kijkt (www.handbaltv.nl) en duimt 
met jullie mee! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Regio – De provincie Noord-Holland 
roept (recreatie)schippers op om 
gebruik te maken van een digitale 
vaargids. Varen in de provincie 
Noord-Holland draait om genieten, 
maar ook om vlot doorvaren. Dat kan 
met een digitale vaargids. Naast 
persoonlijke routeinformatie en 
handige vaarinformatie is het moge-
lijk om automatische openingsver-
zoeken te sturen naar meer dan 50 
aangesloten bruggen in Noord-
Holland. De provincie stimuleert 
hiermee het in konvooi varen. Daar-
door hoeft de brug minder vaak open 
en dat zorgt voor een betere door-
stroming op weg én water.

Betere doorstroming
Door het invoeren van de gewenste 
bestemming in een van de digitale 
vaargidsen krijgt de schipper een 
persoonlijk routeadvies, met daar-
naast de mogelijkheid om automati-
sche openingsverzoeken in te dienen 
voor de bruggen. Dankzij deze unieke 
functie in de digitale vaargids weet 
de brugbedienaar dat de schipper 
eraan komt. Samen met de informatie 
over de drukte op de weg, het open-
baar vervoer en de nood-en hulp-
diensten kan de brugbedienaar het 

beste bedientijdstip bepalen. Het kan 
zijn dat het voorste schip even moet 
wachten tot een konvooi gevormd is, 
maar daarna ervaart de schipper de 
voordelen van varen op de Blauwe 
Golf. Gedeputeerde Bereikbaarheid 
en Mobiliteit Jeroen Olthof: “Hoe 
meer schippers een vaargids 
gebruiken, hoe meer rekening we 
met de (recreatie)schippers kunnen 
houden. Met de digitale vaargids 
stimuleren we konvooivaren, waarbij 
een grote groep schippers in één keer 
de brug passeert. Varen op de Blauwe 
Golf noemen we dat, net zoals de 
Groene Golf op de weg, maar dan op 
het water. Zo hoeven niet alleen 
schippers minder vaak te wachten bij 
een brug, minder brugopeningen is 
ook gunstig voor het wegverkeer.”

Meer keuze
Tot voorkort was er één digitale vaar-
gids waarmee automatisch bedien-
verzoeken ingediend konden 
worden. Dit jaar zijn er meer apps 
(Waterkaarten Nederland, Waterkaart 
Live, WinGPS 5 of NavKid waterkaart) 
die deze functie aanbieden in een 
digitale vaargids (deels tegen beta-
ling). Dat is op dit moment in ontwik-
keling en kan vanaf juni getest 

Vaar (digitaal) mee op de 
blauwe golf in Noord-Holland

worden op het water. Zo kunnen 
schippers een digitale vaargids kiezen 
die het beste bij hen past. 
De provincie wil de doorstroming op 
weg én water verbeteren met het 
gebruik van de digitale vaargids. Het 
kan voorkomen dat tijdens werk-
zaamheden aan bruggen, sluizen of 
de bediencentrale de wachttijd voor 
schippers langer is dan gewoonlijk. 
De provincie probeert deze wacht-
tijden tot een minimum te beperken. 

Slim, schoon en veilig reizen 
De provincie investeert volop in 
Smart Mobility. Met de introductie 
van automatische openingsver-
zoeken in digitale vaargidsen 
vergroot de provincie de zicht op de 
scheepvaart. Met deze innovatieve 
oplossing hoeft het weg- en vaar-
wegverkeer minder lang te wachten 
voor een open brug. Dat scheelt tijd, 
geld (brandstof ) en is beter voor het 
milieu en de bereikbaarheid. 
Met vragen of opmerkingen kunnen 
(vaar)weggebruikers contact 
opnemen met het Servicepunt van 
de provincie via 0800-0200 600 
(gratis) of mailen naar servicepunt@
noord-holland.nl. Meer informatie 
over het varen op de Blauwe Golf met 
een digitale vaargids is te vinden op 
www.noord-holland.nl/blauwegolf. 
Kijk voor alle brugopeningstijden op 
www.vaarweginformatie.nl.

Regio – Wie vanaf 1 juli iets koopt in 
een webshop buiten de Europese 
Unie (EU) betaalt altijd btw. Ook bij 
aankopen onder de 22 euro. Dit komt 
door de nieuwe EU btw-regels. Uit 
een peiling in opdracht van de 
Douane blijkt dat de meerderheid 
van de Noord-Hollanders (57,5%) die 
het afgelopen half jaar iets kocht in 
een webshop buiten de EU, nog niet 
op de hoogte is van de nieuwe EU 
btw-regels. 
Daarom start de Douane een 
campagne om te voorkomen dat 
online shoppers worden verrast door 
onverwacht duurder uitvallende 
aankopen. Momenteel hoeven 
bedrijven buiten de EU voor 
pakketjes tot 22 euro geen invoer-
btw te rekenen, maar bedrijven 
binnen de EU wel. Hierdoor kunnen 
webshops buiten de EU producten 
goedkoper aanbieden dan Europese 
webshops. Met de nieuwe regels 
komt daar verandering in. Dit draagt 
bij aan een eerlijkere concurrentie 
met Europese webshops.
 
Campagne
Volgens Nanette van Schelven, direc-
teur-generaal van de Douane, is 
voorlichting over de nieuwe EU btw-
regels belangrijk: “Met de campagne 
internetaankopen wil de Douane 
consumenten bewust maken van de 

bijkomende kosten in een webshop 
buiten de EU. Voor aankopen onder 
de 22 euro komt hier vanaf 1 juli de 
btw bij. Meestal gaat het om 21% 
van het aankoopbedrag. Op www.
douane.nl/internetaankopen vind je 
meer informatie over de nieuwe btw-
regels en bijkomende kosten voor 
bestellingen in webshops buiten de 
EU.” 

Top 3 vestigingslanden
China is al jaren favoriet als het gaat 
om webshops buiten de Europese 
Unie. De verdiepende peiling in 
opdracht van de Douane bevestigt 
dit. Negen op de tien (90,6%) respon-
denten deed hier recent een 
aankoop. Op de tweede plek staan 
Britse webshops (14%). Sinds 1 
januari 2021 behoort het Verenigd 
Koninkrijk niet meer tot de EU. Ook 
webshops in de Verenigde Staten 
(12,3%) blijven populair. Laatstge-
noemde vooral onder 16- en 
17-jarigen (24,3%).
 
Bijkomende kosten
Koop je iets in een webshop buiten 
de EU? Kijk dan voor je afrekent 
welke kosten zijn inbegrepen. Als de 
btw er niet bijstaat, dan betaal je 
deze achteraf. Het post- of pakketbe-
drijf dat het pakket in Nederland 
vervoert, doet hiervan aangifte bij de 

Douane: Vanaf 1 juli altijd btw op 
aankopen webshops buiten EU

Regio - In het weekend van 5 en 6 
juni is het seizoen gestart van de 
forten, vestingen en bunkers van alle 
Nederlandse waterlinies. Na een 
lange lockdown bieden versoepe-
lingen ruimte voor meer activiteiten. 
Fortlocaties zijn ideale plekken om 
veilig te recreëren en te genieten van 
historie in het post-corona tijdperk. 
Ga op bunkerexpeditie, ontdek 
wandelend of fietsend het linieland-
schap, boek een rondleiding of pak 
een terrasje. Ook de fortmusea 
mogen hun deuren weer openen. 
Bekijk het programma op www.
forten.nl. 

Expeditie Waterlinie 
Een nieuw educatief gezinsproduct 
dit seizoen is Expeditie Waterlinie; 
een gratis QR-code speurtocht, 
waarbij kinderen tussen de 6 en 12 
jaar de forten in Nederland digitaal 
kunnen ontdekken. Op diverse 
forten, zoals Fort Pannerden en het 
Waterliniemuseum Fort Vechten, zijn 
Expeditie-routes uitgezet met 
posters. Zoek de posters, scan de 
codes en ontdek 12 forten in Neder-
land met leuke puzzels, video’s en 
kleurplaten. Streep ze af op je 
bingokaart, zoek het antwoord op 5 
vragen en maak kans op mooie 

prijzen. Elke speurneus krijgt een 
eigen diploma. Kijk op expeditiewa-
terlinie.nl. Bewoners, buurthuizen en 
musea kunnen Expeditie Waterlinie 
ook zelf lanceren in de eigen 
omgeving! 

Ode aan Hollandse Waterlinies 
Nederland telt 10 waterlinies; verde-
digingslinies bestaande uit forten en 
bunkers met een ingenieus systeem 
van dijken en sluizen. Eén daarvan, de 
Stelling van Amsterdam, is sinds 1996 
UNESCO Werelderfgoed en viert dit 
jaar haar 25-jarig jubileum. En een 
andere grote waterlinie, de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, is genomineerd 
voor de status van Werelderfgoed als 
uitbreiding op die Stelling van 
Amsterdam. Naar verwachting zullen 
deze twee linies juli 2021 één groot 
Werelderfgoed vormen; de Hollandse 
Waterlinies. Tijdens Ode aan de 
Hollandse Waterlinies kan dit hele 
jaar kennis gemaakt worden met de 
geheimen, verhalen en bijzondere 
objecten op en rond de forten door 
vele mooie activiteiten. Ode aan de 
Hollandse Waterlinies is onderdeel 
van het nationale NBTC-themajaar 
Ode aan het Landschap. Bekijk het 
volledige programma op odeaande-
hollandsewaterlinies.nl. 

Fortenseizoen 2021 gestart

Douane. Voor deze administratieve 
werkzaamheden berekent het post- 
of pakketbedrijf vaak een vergoe-
ding; de inklaringskosten. De inkla-
ringskosten verschillen per 
vervoerder en komen bovenop de 
btw die je aan de Douane betaalt. 
Bij aankopen vanaf 150 euro betaal je 
de Douane meestal invoerrechten 
(tot 12% van het aankoopbedrag). 
Meer weten over bijkomende kosten 
voor aankopen in webshops buiten 
de EU? Kijk op www.douane.nl/inter-
netaankopen of stel je vraag aan de 
virtuele assistent.
 
Over de peiling
De peiling is van 2 tot en met 12 april 
2021 uitgevoerd door PanelWizard in 
opdracht van de Douane. Aan het 
onderzoek namen 1.116 respon-
denten deel vanaf 16 jaar die de 
afgelopen zes maanden ten minste 
een aankoop deden in een webshop 
die buiten de Europese Unie geves-
tigd is.

Regio - Op zaterdag 26 en zondag 27 
juni vindt de zevende editie plaats van 
het Landelijk Atelierweekend waaraan 
meer dan 350 ateliers in heel Neder-
land deelnemen. Bezoekers krijgen zo 
een unieke kijk in het leven en werk 
van beeldend kunstenaars. Tijdens het 
Landelijk Atelierweekend krijgen 

kunstliefhebbers in heel Nederland de 
kans om binnen te kijken in de werk-
plaats van een kunstenaar bij hen in 
de buurt en zo meer te weten te 
komen over hun werkwijze en inspira-
tiebronnen. Daarnaast is het ook 
mogelijk om kunst te kopen, direct bij 
de kunstenaar. De organisatie is in 

Landelijk Atelierweekend:  
Uniek kijkje in ruim 350 ateliers

Regio - Heb je af en toe een opsteker 
nodig? Bloemen geven je humeur een 
flinke boost. Niet voor even, maar 
voor de rest van de dag. Uit onder-
zoek is gebleken dat bloemen je pret-
tiger laten voelen. Ze verminderen 
angst en stress waardoor je makke-
lijker en lekkerder slaapt. En wist je 
dat ze er ook voor zorgen dat je 
medeleven voor anderen wordt 
versterkt? Niet verkeerd voor een 
mooi boeket bloemen.
 
Beleving jaargetijde
Het zomerseizoen is de perfecte 
periode voor, je raadt het al, zomer-
bloemen. Deze seizoensbloemen 
versterken de beleving van dit heer-
lijke jaargetijde. Wie wordt daar nu 
niet blij van? Gladiolen, calla’s, dahlia’s 
en lelies zijn typische zomerbloemen. 
Dat komt omdat ze alleen in dit 
seizoen buiten groeien. Ze worden 

met liefde geteeld om jou een lach op 
je gezicht te toveren.
De huidige bloementrend is kleurrijk 
maar niet schreeuwend. Combineer 
bloemen met tinten die contrasteren 
en zet ze op een speelse manier in 
geometrische vazen, die je bijna 
dwingen om de bloemen van meer-
dere kanten te bekijken. Het gebruik 
van meerdere vazen helpt hierbij, 
omdat ze zorgen voor dynamiek door 
het hoogteverschil. Kijk voor meer 
informatie op www.ilsysays.com.

Van zomerbloemen word je blij! 

handen van Stichting Kunstweek met 
als voornaamste doel het samen-
brengen van kunstliefhebber en 
kunstenaar. Meer dan 350 kunstenaars 
gunnen belangstellenden een kijkje in 
hun wereld. Met veel passie en trots 
tonen ze hun kunstwerken en 
vertellen geïnteresseerden graag over 
het ontstaansproces. In elke provincie 
zijn meerdere ateliers te bezoeken. Via 
de website van het Landelijk Atelier-
weekend kunnen geïnteresseerden 

makkelijk opzoeken welke ateliers 
wanneer geopend zijn. Een handige 
zoekfunctie maakt het vinden van 
deelnemende ateliers in de eigen 
omgeving heel eenvoudig.

Workshops en demonstraties
Veel kunstenaars organiseren in hun 
atelier ook extra activiteiten zoals een 
mini-workshop, een demonstratie of 
een expositie met werk van andere 
kunstenaars. In de online agenda van 

het Landelijk Atelierweekend is te 
vinden welke ateliers extra activiteiten 
organiseren en of reserveren daarvoor 
eventueel (vanwege covid19-maatre-
gelen) nodig is. Een bezoek aan één of 
meer ateliers is gratis tijdens het 
Landelijk Atelierweekend. Uiteraard 
gelden bij een bezoek de geldende 
overheidsmaatregelen. Deze zijn ook 
te vinden op de homepagina van het 
Landelijk Atelierweekend: www.lande-
lijkatelierweekend.nl.

Bron en foto: iBulb








