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Gezocht: 
creatieve marketeer. 
Iets voor jou?

Het Brillenhuis
Ze trouwden jong en woonden eerst 
in Leiden, waar hun twee dochters 
werden geboren: Dini en Ria. In 1972 
verhuisde het gezin naar Aalsmeer, 
omdat Piet hier een optiekbedrijf 
begon (Het Brillenhuis aan de Stati-
onsweg). Het gezin woonde eerst 
boven de winkel, daarna in de Horn-
meer en daarna in een nieuw appar-
tement in de Fuchiastraat. Nu wonen 
ze alweer 6,5 jaar in Zorgcentrum 
Aelsmeer, op de tweede etage. 

Puzzelen en knutselen
Ook in het Zorgcentrum weten ze Piet 
te vinden als er iets aan iemands bril 

mankeert. Bril stuk of scheef? Dan 
moet je bij Piet zijn, zeggen medebe-
woners. Laatst had er iemand met een 
rolstoel over een bril gereden, of Piet 
deze kon maken? En regelmatig gaat 
Piet naar de Leefgroep van het Zorg-
centrum (waar zijn dochter Dini 
werkt) om brillen van medebewoners 
schoon te maken, recht te zetten en 
schroe�es weer vast te draaien. Verder 
vermaakt Piet zich met legpuzzels en 
Riet knutselt graag. Ook doen ze mee 
aan de activiteiten die in het Zorgcen-
trum worden gehouden. Daar kunnen 
ze nog steeds van genieten. 
Het 65-jarig huwelijksfeest is gevierd 
met de hele familie, inclusief de vijf 

kleinkinderen en acht achterkleinkin-
deren. Het feest werd gehouden op 
zondag 22 mei bij de Sfeerstal in 
Nieuwveen. Het was prachtig weer, 
dus het feest kon buiten plaats-
vinden. Eerst was er ko�e met wat 
lekkers en daarna een uitgebreide 
lunch. Piet en Riet hebben genoten 
van het feest en van de achterklein-
kinderen die daar heerlijk in de tuin 
konden spelen. Natuurlijk hebben ze 
ook veel foto’s gemaakt van deze 
mooie dag. 

Bloemen en kaart
Burgemeester Gido Oude Kotte heeft 
het echtpaar gefeliciteerd met hun 
huwelijksjubileum en overhandigde 
een mooie bos bloemen en een 
kaart. Het was een gezellig bezoek, 
waar ze onder andere hebben 
gesproken over hoe ze elkaar 
hebben ontmoet, hoe het 65-jarige 
huwelijksfeest is gevierd en over hoe 
�jn ze wonen in het Zorgcentrum.

Piet en Riet Erades-Honders 
vieren 65-jarig huwelijksfeest
Aalsmeer - Burgemeester Gido Oude Kotte heeft op dinsdag 31 mei een 
bezoek gebracht aan het echtpaar Erades. De twee stapten 65 jaar 
geleden, op 23 mei 1957, in het huwelijksbootje in Leiden. Piet Erades 
(nu 89 jaar) en Riet Honders (87 jaar) woonden bij elkaar in de straat in 
Leiden en zo kenden zij elkaar. Piet werkte bij een optiekbedrijf en Riet 
werkte als coupeuse bij V&D. Ze werkten dicht bij elkaar in de buurt en 
gingen regelmatig samen naar het werk. 

Aalsmeer - Op de N201 ter hoogte 
van de Bloemenveiling is afgelopen 
dinsdag 7 juni rond kwart over 
negen in de avond een auto te water 
geraakt. De politie en de brandweer 
waren na de melding van het in de 
sloot belandde voertuig snel ter 
plaatse. De bestuurder is gewond 
geraakt, maar wist wel zelfstandig uit 
het voertuig te komen en naar de 
kant te zwemmen. De man is per 
ambulance overgebracht naar het 
ziekenhuis. De politie doet onder-
zoek naar de oorzaak van het eenzij-
dige ongeval. Vooralsnog lijkt het er 
op dat de bestuurder behoorlijk hard 
gereden heeft en hierdoor mogelijk 
de macht over het stuur heeft 
verloren. 

Auto te water langs de N201

Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Dinsdagavond 7 juni zijn 
de onderhandelaars van Absoluut 
Aalsmeer, CDA, VVD en D66 overeen-
gekomen dat zij elk een wethouder 
voor het nieuwe college van burge-
meester en wethouders leveren. Dit 
zijn Dick Kuin namens Absoluut Aals-
meer, Willem Kikkert namens D66 en 
de huidige wethouders Bart Kabout 
namens het CDA en Robert van Rijn 

namens de VVD. 
In de raadsvergadering van 30 juni 
wordt allereerst het raadsprogramma 
besproken. Alle fracties van de 
gemeenteraad van Aalsmeer hebben 
hieraan meegeschreven. Direct na 
het vaststellen van het raadspro-
gramma zullen de kandidaat-
wethouders worden benoemd door 
de gemeenteraad.

Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en 
D66 vormen nieuw college

Getuigen gezocht van 
aanrijding Hornweg
Aalsmeer - Op donderdag 2 juni heeft 
omstreeks half twee in de nacht een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
Hornweg. De politie is op zoek naar 
getuigen van het ongeval of personen 
die rond die tijd iets opvallends 
hebben gezien in de omgeving. Wie 
meer informatie heeft, wordt verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844 of doe melding bij het 
politiebureau tijdens openingstijden 
in het Raadhuis. Het proces-verbaal-
nummer is 2022112897.

Geen krant? 
0251-674433
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AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 17.600

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 12 JUNI

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

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

diensten om 10u. met ds. J. 
Bonhof uit Utrecht en 18.30u. met 
ds. D. Quant uit Houten. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dienst 
om 10u. Feestweek Rijsenhout 
met ds. G. van ‘t Kruis.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met zr. Franka Riesmeijer. Collecte: 
Jongerenwerk DGA. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-

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

Zondag 10u. dienst met ds. A. van 
der Deijl uit Hoofddorp. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. . Zondag 

10u. dienst met ds. R. van Putten 
uit Zwolle. Organist: Rogier 
Postma. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Henk van 
Voorst. Zie: www.hervormdaals-
meer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Walfried Giltjes. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

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

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

om 10u. met ds. D.J. Thijs uit Den 
Haag. 
Info: https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
(1e heilige communie) m.m.v. 
kinderkoor. 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Koffie en knutselen 
bij de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 15 juni is 
de Oost-Inn vanaf 9.30 uur weer 
open om elkaar te ontmoeten met 
ko�e en thee. In de avond, wordt 
vanaf 19.30 uur de laatste creatieve 
avond van dit seizoen gehouden. 
Opgeven hiervoor kan per mail: 
kolkedt@outlook.com of bel naar 06 
13255689. Voor deze avond wordt 
een bijdrage gevraagd van 5 euro. 
De activiteiten vinden plaats in de 
Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66.

Inloop voor ouderen 
in de Bindingzaal
Aalsmeer - Zondag 12 juni is ervan 
15.00 tot 16.30 uur weer een inloop 
voor ouderen die de zondag zo lang 
vinden duren. Er wordt begonnen 
met een kopje ko�e of thee en er is 
gelegenheid voor ontmoeting en 
een spelletje. Er wordt een verhaal 
verteld en er klinkt muziek. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage van 2 euro 
gevraagd. Het thema deze keer is 
‘Rozengeur en Maneschijn’. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de 
Bindingzaal van de Doopsgezinde 
kerk aan de Zijdstraat 55. Bel voor 
meer informatie 06-14144344.

Aalsmeer - Wereldwijd worden 
miljoenen christenen vervolgd omdat 
ze geloven in de Here Jezus. Zij 
vragen keer op keer om gebed. Om 
daaraan gehoor te geven houdt Open 
Doors jaarlijks een Nacht van Gebed 
op diverse locaties in Nederland. Met 
opzet in de nacht, omdat juist dan 
veel vervolgde christenen het extra 
zwaar hebben. Bid mee! Doe mee met 
de Nacht van Gebed voor de 
vervolgde kerk in de Dorpskerk in het 

Centrum. De Nacht begint op vrijdag-
avond 17 juni om 22.00 uur en duurt 
tot zaterdagochtend 18 juni 6.00 uur. 
Er kan ook gekozen worden om een 
(klein) deel van de nacht mee te 
bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de 
Nacht horen en zien de aanwezigen 
verhalen uit onder meer Noord-Korea, 
Afghanistan, Djibouti en Colombia en 
wordt gebeden voor vervolgde chris-
tenen. Kijk voor meer informatie op: 
www.opendoors.nl/nacht 

Nacht van Gebed in Dorpskerk

Aalsmeer - Bijna dertig gasten van 
de Zonnebloem Afdeling Aalsmeer-
Rijsenhout hebben vorige week een 
boottocht gemaakt. Na twee jaar 
mocht het gelukkig weer. De weer-
goden hadden die dag een goede 
bui. Er kon zelfs nog boven op het 
dek in het zonnetje gezeten worden.
Aan boord werden de gasten 
verwend met heerlijk eten en 
drinken. Elk uur was er wel iets 
lekkers. Het uitgebreide driegangen 
diner spande de kroon. De hele dag 
was het een gekwebbel van jewelste. 

De gasten hadden elkaar zoveel te 
vertellen. Rond half vijf kwam er een 
eind aan de boottocht. Op de vraag 
of de boottocht bevallen was, 
antwoordde elke gast dat het fantas-
tisch was geweest. Een dag met een 
gouden randje die dankzij de inzet 
van de vrijwilligers mogelijk was.
De Zonnebloem Afdeling Aalsmeer-
Rijsenhout zoekt nog vrijwilligers. Op 
dit moment is de functie van secre-
taris vacant. Meer informatie over 
deze functie staat op de Zonnebloem 
website: www.zonnebloem.nl.

Boottocht met de Zonnebloem

Open Hof Keuken 
weer van start!
Aalsmeer - Op vrijdag 17 juni om 
18.00 uur gaat de Open Hof Keuken 
weer van start en wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken aan 
de Sportlaan 86. Op het menu staat 
een Chinese maaltijd. De kosten 
bedragen 5 euro per persoon. Vanaf 
17.45 uur is de deur open en de 
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en deze 
smakelijke activiteit is voor iedereen 
toegankelijk. Opgeven kan tot 
woensdag 15 juni per mail: 
diaconie@pgaalsmeer.nl of telefo-
nisch via het nummer van de 
diaconie: 06-41700923.

Muziek van wanhoop 
en muziek van hoop
Aalsmeer - Op donderdag 14 juni biedt 
de Music-Inn van de Doopsgezinde 
Gemeente een bijzonder programma 
aan: ‘Systeem loopt vast’ van Jan Marten 
de Vries en Elianne Ardts. Muziek van 
wanhoop en muziek van hoop. Met 
liederen en gedichten van Jan Marten, 
Jacques Brel en Reinhold Glière (geboren 
in Kiev) vertellen ze het verhaal van 
vluchten, oorlog, donkerte en koude én 
het antwoord daarop: muziek maken, 
verhalen vertellen! Daar win je de wereld 
niet mee, daar los je niet alle problemen 
mee op, maar het helpt misschien een 
gevoel van rust te brengen, een stukje 
vrede op de vierkante meter, voor even. 
Een begin, geen einde. Het programma 
begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
staan de deuren open. De toegang is 
bedraagt 7,50 euro. Belangstellenden 
zijn welkom in de Doopsgezinde kerk 
aan Zijdstraat 55. Meer informatie via 
franka@dgaalsmeer.nl. 

Koppelkaarten in 
buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Na weken van ruim vijf 
duizend punten, zit nu de klad er een 
beetje in bij de kaarters van Buurt-
vereniging Hornmeer. Met moeite 
werd de vijfduizendgrens bereikt 
door Gerard Pouw en Rita Blauwboer 
met 5085 punten. Het koppel Geri 
van de Dool en Gerard Presser werd 
tweede met 4945 punten en de 
derde plaats was voor Frits de Jong 
en Paolo Molia met 4895 punten. De 
poedelprijs mochten Ria Moller en 
Maike Spaargaren met 3828 punten 
in ontvangst nemen. Komende 
vrijdag 10 juni is er weer koppel 
kaarten. Iedereen is van harte 
welkom in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. Aanvang is 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur.

Aalsmeer – Vrijdag 3 juni is de expo-
sitie ‘Amazing Amateurs in de 
Etalages’ geopend in het Centrum. 
Met deelnemers en belangstellenden 
is een rondgang langs de met kunst 
opgesierde etalages gemaakt. Vele 
jaren was de tentoonstelling 
‘Amazing Amateurs’ een jaarlijks 
feestje in het Oude Raadhuis en stee-
vast één van de best bezochte 
tentoonstellingen van KCA. Cultuur-
punt Aalsmeer had tweejaarlijks iets 
vergelijkbaars onder de naam ‘Kunst 
in de Etalages’. Zo’n zes jaar geleden 
sloegen Cultuurpunt Aalsmeer en 
KCA de handen ineen en sindsdien is 
het in de IkToon maand juni – de 
landelijke maand van de amateur-
kunst – Amazing Amateurs in de 
Etalages. Dit jaar zijn werken van 
amateurkunstenaars te zien in 13 
etalages van winkels in het Aals-
meerse winkelhart (Raadhuisplein, 

Zijdstraat, Punterstraat, Dorpsstraat), 
in het foyer van De Oude Veiling en 
in het Oude Raadhuis. Maar liefst 35 
amateurkunstenaars exposeren hun 
bijzondere kunstwerken, van schilde-
rijen, tekeningen, fotogra�e en 
collages tot beelden, glasgravures en 
beschilderde keien. Wandel eens 
door het Centrum en geniet van de 
(amateur)kunst in de etalages. Een 
aanrader!

Vakjuryprijs en publieksprijs 
Ook dit jaar gaat weer een vakjury-
prijs en een publieksprijs uitgereikt 
worden. Voor de publieksprijs kan 
vanaf vandaag, donderdag 9 juni, 
door inwoners worden gestemd met 
het stemformulier op www.skca.nl bij 
Amazing Amateurs in de Etalage. De 
afsluiting van de Amazing Amateurs 
in de Etalages is op zaterdag 2 juli 
met de uitreiking van de prijzen.

Expositie ‘Amazing Amateurs in 
etalages’ in het Centrum 

 ‘Amazing Amateurs in de Etalages’. Foto: Jacqueline Kristelijn









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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
9 juni 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Brylska M.E. 03-11-1972 31-05-2022
Brylski D.J. 03-07-1971 31-05-2022

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

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) 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 
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

 Suchońska M.K. 29-10-1997 03-06-2022
 Suszczewicz D. 07-11-1993 03-06-2022
 Szłapa P.J. 18-11-1999 03-06-2022
 Tkocz M.J. 12-06-1984 03-06-2022
 Tomczyński K.G. 15-06-1997 03-06-2022
 Walkowska K.M. 28-01-2003 03-06-2022
 Witkowska A. 11-12-1973 03-06-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 

rechthebbende van dit vaartuig. De eigenaar en/of rechtheb-
bende krijgt een termijn van 14 dagen na de datum van deze 
publicatie om zich te melden. Indien contact met de eigenaar 
en/of rechthebbende binnen de gestelde termijn uitblijft, zal 
de gemeente gebruik maken van haar handhavingsbevoegd-
heden. De gemaakte kosten hiervan zullen indien mogelijk op 
de eigenaar worden verhaald.

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.
- Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z22-041982), het vervangen 

van de bestaande woonark 
- Roerdomplaan tegenover nrs. 48-78 (kad. perc. C 7555), 

(Z22-041969), het bouwen van 31 zorg- en 30 reguliere 
woningen verdeeld over 3 appartementengebouwen met 
stalling/garage en gezondheidscentrum op de begane 
grond en het aanleggen van een in- en uitrit 

- Middenweg 11, 1432 DE, (Z22-041828), het wijzigen van 
de bestaande gevelbekleding en het plaatsen van een 
voorzetgevel 

- Burgmeester Ho�scholteweg/Bielzenpad (Kad.perc. C 
7835), (Z22-041434), het bouwen van een magazijn/kan-
toor, het aanleggen van een in- en uitrit en het aanbren-
gen van bedrijfsreclame 

- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-041426), het aanbrengen 
van verlichte bedrijfsreclame op de voor- en zijgevel 

- Ambachtsheerweg, kadastraal perceel D 3051, (Z22-
041402), het aanleggen van een CO2 transportleiding en 
inrichten van tijdelijke werkterreinen 

- Bilderdammerweg in Kudelstaart, (Z22-041083), het aan-
leggen van een vrijliggend twee richtingen-�etspad en 
het opschuiven van het bestaande voetpad in noordelijke 
richting 

- Gerberastraat t.h.v. nr. 2, (Z22-040907), het tijdelijk plaat-
sen van twee opslagcontainers op het parkeerterrein t.b.v. 
de opslag van materieel gedurende de periode van 1 jaar 

- Molenpad 19, 1431 BZ, (Z22-040170), het plaatsen van 
twee nieuwe vlaggenmasten en het vervangen van drie 
vlagdoeken op bestaande vlaggenmasten met Vomar-logo 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Stommeerkade nabij nr. 79, (Z22-036572), het maken van 

een tijdelijke bouwaansluiting Verzonden: 31 mei 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-022858), het uitbrei-

den van de woning aan de achterzijde Verzonden: 01 juni 
2022

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.

RAADHUIS 9 JUNI VANAF 15.30 UUR 
TELEFONISCH NIET BEREIKBAAR

Op donderdag 9 juni vanaf 15.30 uur is het raadhuis in Aals-
meer telefonisch niet bereikbaar voor het maken van af-
spraken, in verband met een personeelsbijeenkomst. Voor 
noodgevallen kunt u bellen met het reguliere nummer: 
0297-387575. Vrijdag 10 juni zijn wij zoals gewoonlijk van 
8.30-17.00 uur bereikbaar. Voor het aanvragen of ophalen 
van documenten kunt u digitaal een afspraak maken via 
https://internetafspraken.aalsmeer.nl/afspraken_aalsmeer. 
Gebruik het contactformulier om een vraag te stellen of een 
afspraak te maken voor andere onderwerpen dan documen-
ten. Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte 
dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Maak dan online 
een melding met Fixi.

VERGADERING DINSDAG 14 JUNI 2022

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte op dins-
dag 14 juni 2022, 20.00 uur. 

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd agenda- onderwerp
punt

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

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 
  Aalsmeer 2022-2025 (MPP)
20.35 5. Actualisering grondexploitaties
21.05  Vragenkwartier
21.20  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 16 JUNI 2022

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 16 juni 2022, 20.00 uur. 

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd agenda- onderwerp
punt

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

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Jaarstukken 2021
20.35 5. 1e Bestuursrapportage 2022
21.05 6. Kaderbrief 2023
21.35 7. Voor�nanciering opruimen niet 
  gesprongen explosieven uit de Tweede 
  Wereldoorlog in de haven van 
  Fort Kudelstaart
22.05 8. Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD 
  Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en 
  Centrum Seksueel Geweld)
22.20  Vragenkwartier
22.35  Sluiting

HANDHAVING OPENBARE RUIMTE IS OP ZOEK NAAR 
DE EIGENAAR EN/OF RECHTHEBBENDE VAN EEN 
GEZONKEN ZEIL-KAJUITBOOT TER HOOGTE VAN DE 
STOMMEERKADE NUM.5

- De kajuitboot ligt ter hoogte van de Stommeerkade. Ge-
meente Aalsmeer. De kajuitboot heeft een lengte van ong. 
7 meter. De romp is donkerblauw en het bovendek is wit 
van kleur.

- Ter hoogte van de Stommeerkade Aalsmeer ligt ook een 
Praam of een gelijkende boot geheel gezonken. Deze 
gezonken boot wordt normaal gesproken onder water 
bewaard, echter is er al maanden niemand die zich heeft 
bekommerd om dit vaartuig .

Op grond van artikel 5:24a van de Algemene plaatselijke veror-
dening van de gemeente Aalsmeer is het verboden een vaar-
tuigwrak in het openbaar water te hebben. Een vaartuigwrak 
is een vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en tevens in kennelijke verwaarloosde toestand 
verkeert. Wij komen graag in contact met de eigenaar en/of 



O�ciële Mededelingen
9 juni 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet 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:
- Zijdstraat 43 en 43a, 1431 EA, (Z22-022248), het verande-

ren van het pand in een winkel en 3 appartementen. Ver-
zonden: 01 juni 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Noordpolderweg 18, 1432 JH, (Z22-020169), het afwijken 

van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging 
van een logistiek dienstverleningsbedrijf voor een periode 
van 10 jaar. Verzonden: 02 juni 2022

- Jan Lunenburg Oever 5, 1433 HW, (Z22-010582), het plaat-
sen van een erfafscheiding. Verzonden: 01 juni 2022

- Rietwijkerdwarsweg 2 kwek, 1432 JD, (Z21-092668), het 
uitbreiden van de bedrijfsruimte van een handelskwekerij. 
Verzonden: 31 mei 2022

- Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z21-080542), het legaliseren 
van een reeds geplaatste berging in het voorerfgebied. 
Verzonden: 31 mei 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN 
DRANK- EN HORECA

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Kudelstaartseweg 20 (Z22-040481) 45 jarig bestaan op 8 

juli 2022, ontvangen op 25 mei 2022
- Surfeiland en de westeinderplas (Z22-039177) Grote Prijs 

van Aalsmeer op 2 oktober 2022. Ontvangen 26 mei 
2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Op het parkeerterrein bij Kudelstaartseweg 239 (Z22-

027586) Beachvolleybal Kudelstaart op 18 juni 2022, peri-
ode geldigheid vergunning: 18 juni 2022 tot en met 19 juni 

2027, verleend 7 juni 2022

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- tegenover AH ter hoogte van Ophelialaan 161 (Z22-

012129) verkoop van broodjes en maaltijden van 8 juni 
2022 t/m 8 juni 2024, verleend 2 juni 2022

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd.
- In het kader van wegwerkzaamheden in de avond/nacht 

voor de nacht van 4 juli, 5 juli en 6 juli 2022 op het perceel 
Oosteinderweg (Z22-040265), ontvangen d.d.31 mei 2022

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afde-
ling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en 
donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan 
via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 

verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is verleend.
- In het kader van Frees en asfaltwerkzaamheden op 15 juni 

2022, op het perceel Bachlaan tussen Mozartlaan en Kudel-
staartseweg ( Z22-035157) verzonden d.d.2 juni 2022

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

TER INZAGE

t/m 10 juni 2022 ontwerp omgevingsvergunning Stommeer-
kade Aalsmeer (z21-075784) en het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden geluid

t/m 30 juni 2022 vastgestelde wijzigingsplan (met bijbeho-
rende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranje-
straat naast 3’

t/m 1 juli 2022 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken, brandveilig gebruik 
KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097), 

t/m 7 juli 2022 ontwerpomgevingsvergunning en het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
Hornweg 242A te Aalsmeer (Z20-089013)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 11 
juni vindt voor de vierde keer Down-
Town Ophelia plaats in de Ophelialaan, 
‘een evenement met een boodschap’. 
In de winkels, bij de kappers en de 
horeca werken die dag mensen met 
een verstandelijke beperking. De orga-
nisatie laat hiermee zien dat deze 

mensen ook talenten hebben en 
kansen verdienen op de arbeidsmarkt. 
Om 10.00 uur is de opening op het 
podium met onder andere Opera 
Familia, er zijn optredens van Danny 
Terp, Dennis Wijnhout en Sasja Brou-
wers en DJ Wally zorgt voor de muziek 
tussendoor. Ook dansen de Amstelhof 

Veel te doen zaterdag tijdens 
vierde DownTown Ophelia

Let’s Dance Specials, zijn er mooie 
prijzen te winnen bij het Rad van 
Fortuin, is er een kinderplein met 
springkussens, een braderie en leuke 
activiteiten, zoals fotoshoots en 
schminken. Om 15.00 uur is de mode-
show, waarmee het evenement ooit is 
begonnen. Veel winkeliers en kappers 
uit Aalsmeer werken hieraan mee om 
de speciale modellen te laten stralen. 
En om 16.30 uur sluit het Meezingteam 
de feestelijke dag af met een interactief 
optreden. Polonaise lopen is 
toegestaan!

Wegafsluitingen
Zaterdag wordt de Ophelialaan tussen 
de Jumbo en Domino’s Pizza tussen 
05.00 uur en 19.00 uur voor alle verkeer 
in beide richtingen afgesloten. Vanaf 
05.00 uur kan er ook niet meer gepar-
keerd worden bij de winkels. De Primu-
lastraat en Begoniastraat worden die 
dag tweerichtingsverkeer. Er komen 
omleidingsborden te staan en er zijn 
verkeersregelaars. Meer informatie is te 
vinden op www.downtownophelia.nl 
of op de Facebookpagina.

Aalsmeer - Op vrijdag 10 juni houdt 
de Stichting Help Oekraïne een voed-
selinzamelingsactie bij AH op het 
Praamplein. In de winkel staat een 
display met de levensmiddelen die 
het hardst nodig zijn in het door 
oorlog getro�en land. Bij de uitgang 
staat een team van Help Oekraïne en 
bij hen kunnen de goederen afge-
geven worden. De Stichting zorgt 
ervoor dat het voedsel terecht komt 

bij ziekenhuizen, opvangcentra en de 
plaatsen die het zwaarst getro�en 
zijn. 

Wat is Help Oekraïne?
Help Oekraïne is de roepnaam van de 
recent opgerichte Stichting Humani-
taire Hulp Oekraïne. Het doel van de 
stichting is het leveren van hulpgoe-
deren aan Oekraïne waar ze het 
hardst nodig zijn. De Stichting bestaat 

Voedselinzameling voor Oekraïne

Aalsmeer - Komend weekend orga-
niseren Paula, Linda, Jolanda en Ida 
een verkoop van vintage, retro, 
brocante en bric en brac. De dames 
hebben de afgelopen periode weer 
de leukste spullen verzameld. Retro 
en brocante items, porselein, kris-
tallen glaswerk, vintage kleding, 
collector items van Avon, Delfts 
blauwe kuspoppetjes, Koningshuis-
verzameling, oud verzilverd bestek 
en een grote verzameling vintage 
Playmobil. Ook boeken, kerstarti-

kelen en nog heel veel meer. Dit alles 
is te vinden in de tuinkamer en 
tenten in de tuin grenzend aan de 
Westeinderplassen. Belangstellenden 
zijn zaterdag 11 en zondag 12 juni 
van harte welkom tussen 10.00 en 
16.00 uur. Natuurlijk gratis ko�e en 
thee voor de bezoekers. 
Adres: Kudelstaartseweg 36. Parkeren 
kan in de nabije omgeving van de 
vintageverkoop, onder andere op de 
parkeerplaatsen langs de Bachlaan 
en op het Surfeiland. 

Vintage- en brocanteverkoop 
aan de Westeinderplassen 

uit een team van gedreven mensen 
met verschillende achtergronden die 
allen, geheel onbezoldigd, het 
uiterste van hun kunnen inzetten om 
zoveel mogelijk hulp te bieden waar 
mogelijk en nodig is. Op verschillende 
manieren worden hulpgoederen 
verzameld in het distributiecentrum 
vlak achter de bloemenveiling. Daar 
worden de vrachtwagens en busjes 
geladen, die direct naar verschillende 
bestemmingen gaan. Doordat het 
team dagelijks in direct contact staat 
met Oekraïense en Poolse hulporga-
nisaties, weet men precies waar en 
welke goederen het hardst nodig zijn. 
Zelfs tot aan het oorlogsfront! Bij de 
inzameling in AH wordt inwoners 
gevraagd om soep, groenten en vlees 
in blik te doneren, evenals knak- en 
rookworsten, pindakaas, rijst, pasta en 
saus, proteïnedrankjes, noten, meel, 
suiker, zout en koekjes. Helpt u/jij 
mee? Kijk voor meer informatie op 
www.helpoekraine.org.

Aalsmeer - Dinsdagavond 14 en 
donderdagavond 16 juni vinden de 
eerste oordeelsvormende vergade-
ringen plaats volgens het nieuwe 
vergadersysteem. Commissieleden 
hebben in de beeldvormende verga-
deringen al hun vragen aan het 
college kunnen stellen; nu is het tijd 
om hun mening over de stukken op de 
agenda te geven. De vergaderingen 
vinden plaats in de raadzaal, beginnen 
om 20.00 uur en zijn toegankelijk voor 
publiek. Op de agenda van de 
commissie Ruimte staat het Meerjaren-
plan voor projecten in de openbare 
ruimte en het actualiseren van de 

grondexploitaties. Op de agenda van 
de commissie Maatschappij en Bestuur 
staan vooral �nanciële stukken over 
het afgelopen jaar en begrotingen 
voor volgend jaar. De volledige agen-
da’s inclusief alle bijbehorende stukken 
zijn te vinden op www.aalsmeer.nl. Via 
de website van de gemeente kunnen 
ook de vergaderingen rechtstreeks 
gevolgd worden of achteraf terugge-
keken worden. Wie vragen heeft over 
de vergaderingen, kan contact 
opnemen met de gri�e. De gri�e is 
bereikbaar via gri�e@aalsmeer.nl. 
Inspreken is tijdens deze vergade-
ringen niet meer mogelijk.

Eerste oordeelsvormende 
commissievergaderingen
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AGENDA

DONDERDAG 9 JUNI:
* Ko�eclub speciaal in buurthuis 

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

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Pedaalridders, �etstocht voor 

OVAK-leden. Start 13.30u. bij 
zwembad aan Dreef.

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

* Expositie ‘The Floral Album’ en 
mini-expo Mondriaan in Flower 
Art Museum. Open do. t/m zo. 
13 tot 17u. T/m 14 augustus.

VRIJDAG 10 JUNI:
* Expositie ‘Nieuwe Nederlanders’ 

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

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

* Da Musica met on tour NinaLynn 
en Raoel & The Wiseman in 
Bacchus, Gerberastraat, 21u.

ZATERDAG 11 JUNI:
* Kom in de Kas op Mijnshe-

renweg, Meerlandenweg, 
Poelweg en Steenwijcklaan van 
10 tot 16u.

* Crash Museum in Aalsmeerder-
brug open 10.30 tot 16.30u.

* Down Town Ophelia met 
braderie en modeshow in Ophe-
lialaan, van 10 tot 17u.

* Inschrijven voor zomerrit Aals-
meers Brom�ets Genootschap in 
café Joppe, Weteringstraat vanaf 
17u. Rit is op 19 juni.

* KCA Jazz met Marnix Busstra en 
Vincent Houdijk in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 20.30u.

ZONDAG 12 JUNI:
* 15e Aalsmeer Roest Niet (toer-

tocht oldtimers). Start: 9 tot 12u. 
en aankomst 14 tot 16.30u. bij 
The Beach, Oosteinderweg.

* Zonnefeest met diverse activi-
teiten bij kinderboerderij 
Boerenvreugd van 11 tot 15u.

* Watertoren open voor publiek 
van 13 tot 17u. Ook 19 juni

* Optreden AJ Plug Trio (blues) in 
The Shack, Schipholdijk, Oude 
Meer vanaf 16u.

MAANDAG 13 JUNI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

DINSDAG 14 JUNI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

* Open repetitie t.g.v. einde Song 
of Joy in De Spil, Kudelstaart van 
19.45 tot 20.15u.

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

* Music-Inn met liederen en 
gedichten over (wan)hoop bij 
Doopsgezinde Gemeente, Zijds-
traat 55 vanaf 20u.

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

WOENSDAG 15 JUNI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan vanaf 9.30u. Om 
19.30u. knutselavond.

* OVAK Soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

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

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

DONDERDAG 16 JUNI:
* 56e Wielerronde door straten 

van Rijsenhout. Start vanaf 
16.15u. 

VRIJDAG 17 JUNI:
* Start Flower Festival in Aalsmeer. 

Bloemdesign, kunst en activi-
teiten op meerdere locaties tot 
en met 21 juni. Zie: aalsmeer�o-
werfestival.nl

* Open Hof Keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u.

* Nacht van het Gebed in Dorps-
kerk, Kanaalstraat. Start om 22u. 
tot zaterdag 06u.

ZATERDAG 18 JUNI:
* Rommelroute in wijk Hornmeer 

van 11 tot 15.30u.
* Open Tuinen in Aalsmeer en De 

Kwakel. Van 11 tot 17u. Ook 
zondag van 11 tot 16u.

* Familiedag in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 12 tot 17u.

* Da Musica met duo Steelstreet 
in Bacchus, Gerberastraat, 21u.

Aalsmeer - In het Flower Art 
Museum werd afgelopen weekend 
de nieuwe tentoonstelling ‘The Floral 
Album’ geopend. Een expositie met 
werk van 21 kunstenaars en een 
enorme variëteit. De bloem is in al 
deze kunstwerken het stralende 
middelpunt. ‘The Floral Album’ is 
opgebouwd rond een project van 
Corry Zwart. Met haar wonderschone 
detailfoto’s van bloemen als 
uitgangspunt creëerden kunstenaars 
uit tal van disciplines nieuw werk, 
telkens met een foto als 
inspiratiebron. 

Tegeltjeswijsheid
Journalist Truus Oudendijk verrichtte 

zaterdag de o�ciële opening. De 
creativiteit van de kunstenaars in 
‘The Floral Album’ deed haar denken 
aan een tegeltjeswijsheid: Als het 
leven je laat struikelen, maak er dan 
een salto van. “Corona heeft de 
kunst- en cultuursector laten strui-
kelen en mensen stil laten staan, 
maar Corry en al deze kunstenaars 
mét haar, hebben kans gezien daar 
een salto van te maken. Een sprong 
naar nieuwe mogelijkheden, andere 
inzichten, een nieuw begin”, aldus 
Oudendijk. 
Haar woorden werden gevolgd door 
een prachtig dansoptreden van 
Amanda Carter. De tentoonstelling is 
tot en met half augustus te zien 

Nieuwe expositie ‘The Floral 
Album’ in Flower Art Museum

tijdens de vaste openingstijden van 
het museum tegenover de water-
toren aan de Kudelstaartseweg: 
donderdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.

Concert Lumen Ensemble
Naast tentoonstellingen organiseert 
het Flower Art Museum regelmatig 
andere activiteiten. In juni is het 
museum onderdeel van Aalsmeer 
Flower Festival en in dit kader zijn er 
ook speciale activiteiten. Zaterdag-
avond 18 juni is er een concert van 
het Lumen Ensemble, bestaande uit 
Anastasia Kozlova (viool) en Eva 
Tebbe (harp). Deze topmusici gaan 
dit concert een unieke samenwer-
king aan met bloemdesigner Mai 
Hiemstra. Terwijl de musici spelen, 
maakt Mai een arrangement met 
prachtige bloemen, waarbij zij zich 
laat inspireren door de composities.

Flower Festival Pubquiz
Dinsdagavond 21 juni staat in het 
teken van de Flower Festival Pubquiz. 
Een leuke avond uit waarbij lokale 
kennis, bloemenkennis en algemene 
kennis goed van pas komen. Deel-
nemen kan met een team van mini-
maal drie en maximaal vijf personen. 
Uiteraard zijn er leuke prijsjes te 
winnen, maar de avond is vooral een 
feest van herkenning en gezellig-
heid. Meer informatie en tickets voor 
de activiteiten zijn verkrijgbaar via 
www.�owerartmuseum.nl.

Aalsmeer - NinaLynn en Raoul & the 
Wisemen presenteren hun duo-tour 
aanstaande vrijdagavond 10 juni in 
cultureel café Bacchus. NinaLynn is 
een 23 jarige Americana-pop singer-
songwriter geïnspireerd door 
Emmylou Harris, Taylor Swift, Norah 
Jones en Eva Cassidy, die luisteraars 
betovert met hartverwarmende 
eigen composities en een stem die je 
tot diep in je ziel raakt. Raoul & the 
Wisemen is een Indie popformatie 
met een warme en heldere sound. 
Vrijdag speelt Raoul met zijn gitarist 
een (semi)akoestische optreden 
samen met songwriter NinaLynn als 
onderdeel van hun duo-tour langs 
huiskamers, tuinen en zelfs een 
bioboerderij. Het concert in cultureel 
café Bacchus begint vrijdag om 20.30 
uur, zaal open vanaf 20.00 uur. 

Gitaar en vibrafoon
En zaterdag 11 juni verzorgt het 
Marnix Busstra kwartet samen met 
vibrafonist Vincent Houdijk een 
optreden in cultureel café Bacchus. 

Het concert belooft een jazzavond 
van grote klasse te worden! Gitarist 
en componist Marnix Busstra toert 
met zijn jazzband over de wereld en 
heeft al diverse optredens verzorgt in 
Bacchus. Deze keer introduceert hij 
bij zijn kwartet de vibrafonist Vincent 
Houdijk. Een scholing in zowel de 
klassieke muziek als in de jazz gaf 
Houdijk een ongeloo�ijk open en 
brede kijk op muziek en heeft hem 
veelzijdig gemaakt. De muzikale 
ontmoeting van gitarist/componist 
Marnix Busstra met vibrafonist/
componist Vincent Houdijk belooft 
een niet te missen muzikaal avontuur 
te worden in Bacchus aanstaande 
zaterdag 11 juni, aanvang is 20.30 
uur. Zaal open vanaf 20.00 uur. 
Kaartverkoop voor beide concerten 
in de KCA Ticketshop via www.
kunstencultuuraalsmeer.nl. Tickets 
voor NinaLynn kosten 5 euro per 
stuk, toegang tot de jazzavond kost 
15 euro per persoon. Cultureel café 
Bacchus is te vinden aan de Gerbe-
rastraat 4.

Americana, pop en een muzikaal 
avontuur dit weekend in Bacchus

Oude Meer - Zondagmiddag 12 juni 
staan er drie voortre�elijke muzi-
kanten in The Shack, en bij mooi 
weer op het gezellige terras aan het 
water! AJ, Klaas en Guy zijn in The 
Shack bekend van die fantástische 
band AJ Plug. Deze multiple award-
winner is een absolute topper uit de 
Nederlandse music scène. Zangeres 
AJ Plug (Alexandra Jolanda) wordt 
gezien als één van de meest indruk-
wekkende blues-rock ladies die de 
Nederlandse blues rock en roots 
scène de laatste jaren heeft voortge-
bracht. Het laatste album Killer King 
is door de Dutch Blues Foundation 

uitgeroepen tot het beste blues-
album van 2021. De krachtige rauwe 
vocalen van Sandra, het prachtige 
gitaarspel van Klaas Wildgroove en 
Guy Smeets zijn een geweldige 
match, en dat gaan ze laten horen in 
een bijzonder mooie semi-akoesti-
sche setting waarin vele bekende 
songs voorbij komen uit verschil-
lende genres! Zorg dat je ze niet 
gaan missen! Met op deze middag 
een verrassende support-act van 
Nina op piano/gitaar.
The Shack aan de Schipholdijk 253b 
in Oude Meer is zondag 12 juni 
geopend vanaf 15.00 uur, de band 

AJ Plug acoustic in The Shack begint om 16.00 uur, entree 15 euro. 
Reserveren is niet verplicht maar wel 
mogelijk. Stuur dan even een mail 
naar info@the-shack.info Kijk voor 
verdere informatie en het volledige 
programma op: www.the-shack.info. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Inge Zekveld is een inspirerende persoonlijkheid; een en al 
enthousiasme en dadendrang. Samen met haar man is ze de drijvende 
kracht achter Oostoogst. Wat heeft haar bewogen om voor de voedsel-
bank te gaan kweken? “Mijn man is van oorsprong kweker en ik heb mij 
daarbij aangesloten. Zelf heb ik een heel andere achtergrond. Ik werkte als 
sociaal juridisch consulent bij een organisatie voor mensen met een 
beperking. Toen ik André leerde kennen werkte hij nog samen met zijn 
moeder, maar had wel de verantwoording voor het bedrijf. Ik vond dat ik 
de kwekerswereld beter moest leren kennen om goed te kunnen samen-
werken. Zo ben ik hier begonnen. We hebben dat een aantal jaren gedaan, 
kregen in die periode drie kinderen en met de combinatie opvoeden en 
een bedrijf runnen, had ik mijn handen wel vol. Maar toen de jongste naar 
school ging dacht ik: zal ik naast de kwekerij mijn oude werk weer 
oppakken? Of beginnen we hier iets nieuws? André zijn grootste passie is 
kweken en daar wilde ik hem graag in ondersteunen, maar ik miste het 
wel om iets voor een ander te kunnen betekenen en het menselijk contact. 
Rozen praten niet terug en er gingen soms dagen voorbij dat ik niemand 
zag. We zijn samen gaan puzzelen wat bij ons paste, want het beviel mij 
wel heel goed om aan huis te werken. In eerste instantie hadden we het 
idee om een zorgkwekerij te beginnen, maar dat bleek lastig, want de 
kwekerij is al oud en de gemeente werkte niet echt mee. In onze zoektocht 
kwamen we de advertentie van de Voedselbank tegen. Zij zochten leeg-
staande kasruimte om groenten te kweken als gezonde aanvulling op hun 
pakket.” 

En daar hebben jullie je voor aangemeld? 
“Die kas hadden wij beschikbaar en ook de nodige ervaring in groenten 
kweken, omdat we dat al tien jaar samen met de kinderen deden. Dus 
André wist als kweker wel waar hij aan begon en ik dacht: daar kan ik mijn 
sociale hart in kwijt. Inmiddels is dit ons achtste seizoen. Omdat we steeds 
minder waardering kregen voor ons product, voeren we geen rozen meer 
aan op de veiling, maar verkopen nog wel direct aan huis. Daarnaast 
hebben we de omslag gemaakt om ook commercieel groenten te gaan 
kweken. De vraag naar onbespoten, biologisch geteelde producten werd 
steeds groter en wij zijn simpelweg begonnen met verkoop aan huis. 
Gewoon een koelkast voor de deur met vers geoogste groente erin. De 
particuliere verkoop ging als een lopend vuurtje, iedereen was tevreden 
over onze producten en mensen vertelden dat aan elkaar. We zijn met 
onze tijd meegegaan en die koelkast is voor tachtig procent vervangen 
door verkoop op bestelling. Op vrijdag stuur ik een appje met ons actuele 
aanbod en daar kunnen mensen op reageren en een bestelling plaatsen. 
Er staan hier tassen klaar waar de groente onverpakt in kan. De koelkast 
gebruiken we nog incidenteel voor klanten die ter plekke even willen 
kijken wat er beschikbaar is. We oogsten ’s morgens vroeg de producten, 
zodat het altijd vers is. Door die bestellingen weten we wat er nodig is die 
dag en kunnen we verder de koelkast nog vullen of wat op reserve 
plaatsen. Er wordt niets verspild. Dat past heel goed in ons concept.” 

Jullie werken voornamelijk met vrijwilligers; 
Koos vertelde dat een van hen blind is?
“Ja, zij is volledig visueel beperkt en bij ons gekomen via de vrijwilligers-
centrale, omdat ze graag wat met groente voor de Voedselbank wilde 
doen. Voor mij is het een uitdaging om naar mogelijkheden te zoeken. Het 
kleinste zaadje kan zij zaaien, dat voelt ze beter dan dat jij of ik het kunnen 
zien. We zetten de materialen zoals aarde, zaadjes en tray’s voor haar klaar 
en ze gaat volledig zelfstandig aan het werk. Het enige wat wij nog doen is 
een labeltje erbij zetten met wat er in zit. Als het zaai seizoen is afgelopen 
weegt zij de groente af voor de bestellingen. We hebben een pratende 
weegschaal aangeschaft die het gewicht opleest. Ik ben heel trots op wat 
zij allemaal kan.” 

Wat doet het met jezelf? 
“De combinatie is heel �jn, André kan zijn kwekerstalenten kwijt en ik kan 
op sociaal gebied mijn ei kwijt. Het geeft voldoening dat mensen het �jn 
vinden om hier te werken. Dit jaar zijn we een nieuwe samenwerking 
gestart met ‘Haal meer uit je regio’. Zij kweken met vrijwilligers exclusieve 
groentes in een van onze kassen en maken daarbij gebruik van onze 
expertise. Leuke ontwikkeling met veel toekomstperspectief.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Onze blinde vrijwilligster Anouk van Egmond. Zij is zo positief en zet zich 
ondanks haar beperking altijd in voor een ander.”

Inge Zekveld: “In OostOogst 
kan ik mijn sociale hart kwijt”

Aalsmeer - De Sinterklaasbingo 
afgelopen zaterdag 4 juni in Studio 5 
mag een overweldigend succes 
genoemd worden. Het evenement 
was ruim voor aanvang volledig 
uitverkocht, de gezelligheid van 
voorgaande keren had menigeen 
nog vers in het geheugen staan. Ook 
deze editie trakteerde de organisatie 
op een supergezellige avond met 
leuke prijzen en grappige optredens 
en acts. Er zijn vier ronden bingo 
gespeeld en er was een loterij met 

gewilde prijzen, zoals een rubber-
boot, een buitenkeuken barbecue, 
kaarten voor de Grand Prix van Zand-
voort en passepartouts voor de 
Feestweek. Tussen de bingoronden 
waren er optredens en deze acts 
hadden mede door de uitgebreide 
lichtshow een professioneel karakter. 
Ronde één was een bokswedstrijd 
tussen Sint Rico Laas en Badr Harig.
Tijdens ronde twee was het swingen 
met Discoklaas en de Jackson Five. 
Vele bekende dansklassiekers 

Sinterklaasbingo: Supergezellig
Foto: www.kicksfotos.nl

werden gedraaid en er werd heerlijk 
meegedanst door de ongeveer 700 
aanwezigen. Ronde drie bracht de 
rust terug in de zaal met Sint Henk, 
die een prachtig eigen geschreven 
lied ten gehore bracht. Tijdens ronde 
vier kon het publiek weer ‘los’ en 
energiek meedansen met de Gabber 
Sint. De avond werd besloten met de 
uitreiking van de prijzen van de 
loterij. De Stichting Sinterklaas orga-
niseert de bingoavond voor het 
goede doel, het Emma Thuis Team, 
De groep begeleidt gezinnen met 
een ernstig ziek kind. Er is veel opge-
haald , dankzij gulle giften en diverse 
sponsoren die alle prijzen beschik-
baar hadden gesteld. Dat de avond 
geslaagd genoemd kan worden, 
bleek wel uit het feit dat er al 
gevraagd werd naar kaarten voor de 
volgende bingo. Goed nieuws tot 
slot: De Sintbingo wordt eind dit jaar 
nog een keer georganiseerd. En dat 
wordt een speciale, want dat is dan 
de tiende editie. “Daar gaan we 
natuurlijk een nog specialer feest van 
maken”, aldus de stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer.

Aalsmeerderbrug - Zaterdag 11 juni 
verzorgt Peter de Raaf om 13.00 uur 
een lezing over ‘Spookverschijnselen 
op en rond vliegvelden in het 
Verenigd Koninkrijk’ in het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum. 
Zowel tijdens als na de Tweede 
Wereldoorlog deden en doen veel 
verhalen de ronde over bijzondere 
en spookachtige verschijningen en 
gebeurtenissen op en rond oude 
vliegvelden in Engeland. Het gaat om 
geestverschijningen of bijvoorbeeld 
geluiden van mensen in een Control 
Tower terwijl die helemaal leeg is. 
Ook hoorde men op gezette tijden 

muziek van Glenn Miller uit een oude 
radio, terwijl die helemaal niet is 
aangesloten. Het zijn ongelofelijke, 
maar waar gebeurde, verhalen geba-
seerd op getuigenissen van mensen. 
Peter geeft in deze lezing een aantal 
zeer markante voorbeelden. Laat u 
verrassen en geloof een beetje in het 
ongelofelijke. De toegang tot het 
Crash museum bedraagt 7,50 euro 
voor volwassenen en kinderen van 
12 jaar en ouder en 4 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen 
jonger dan 6 jaar, donateurs en vete-
ranen hebben gratis toegang. Bezoe-
kers van het museum kunnen de 

Lezing over spookverschijningen op 
vliegvelden in VK in Crash Museum 

Zaterdagmiddag inschrijven 
voor Zonnige Zondag Zomerrit

Aalsmeer - Het Aalsmeers Brom�ets 
Genootschap heeft een mooie tocht 
uitgezet. Een rondje rijden van zo’n 75 
kilometer op je oude Kreidler, Zundapp 
of Puch. Elke type brommer van 25 jaar 
en ouder is welkom! De Zonnige 
Zondag Zomerrit vindt plaats op 19 
juni, vertrek om 13.00 uur en weer 
retour in Aalsmeer rond 17.00 uur. Blaas 
het stof eraf, lucht in je bandjes en gaan 
met je oude 49cc. Maar om mee te 
rijden is het nodig om je aan te melden. 
Aanstaande zaterdag 11 juni om klok-
slag 17.00 uur is de inschrijving in café 
Joppe in de Weteringstraat. Kom op 
tijd, net zoals voorgaande edities: vol is 
vol! De dame en heren van het Aals-
meer Brom�ets Genootschap hebben 
er zin in om met z’n allen weer een 
rondje te gaan brommen!

lezing gratis bijwonen. Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is gevestigd in het fort bij 
Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug bij Rijsenhout en is 
geopend op zaterdag en iedere 
tweede zondag van de maand van 
10.30 tot 16.30 uur.
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Aalsmeer - Vanuit het bedrijfsleven 
verneemt Yuverta mbo Aalsmeer met 
regelmaat dat er zoveel (stage)vaca-
tures zijn. Daarom organiseert de 
school op woensdag 15 juni een (bij)
banen- en stagemarkt. De markt 
vindt plaats van 15.00 tot 19.00 uur 
bij Yuverta mbo, in de Linnaeuslaan 
2. Meer dan vijftig bedrijven in de 
sectoren dier, hovenier, bloem, 
handel en teelt presenteren zichzelf 
met leuke kraampjes, �yers en 
andere artikelen.

Iedereen is welkom
De banenmarkt wordt niet alleen 
georganiseerd voor leerlingen en 
studenten van alle vmbo en mbo-
scholen uit de regio, maar ook voor 
alle werkzoekenden en voor diegene 
die op zoek zijn naar een nieuwe 

uitdaging! Ongeachte leeftijd of 
werkervaring. Iedereen die op zoek is 
naar een leuke (bij)baan, vakantie-
baan of stageplaats is dan ook van 
harte welkom bij Yuverta! Voor het 
bedrijf is het een voordeel dat zij de 
leerlingen, studenten, werkzoe-
kenden én andere geïnteresseerden 
van buiten de school op één dag 
leren kennen en er gelijk een goed 
gesprek gevoerd kan worden om te 
zien of de klik er is en of diegene bij 
het bedrijf past. Voor de bezoekers is 
dit dé kans om te netwerken en zo 
de baan te vinden die het beste bij 
hem/haar past.
Voor de (bij)banen- en stagemarkt 
hoeft niet vooraf aangemeld te 
worden. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen via mbo.aals-
meer@yuverta.nl

(Bij)banen- en stagemarkt bij 
Yuverta mbo op 15 juni

Aalsmeer - Tijdens de Doe Dag van 
Veen en Amstelland On Stage maken 
vmbo-leerlingen kennis met allerlei 
bedrijven en beroepen. Op 
donderdag 2 juni gingen bijna 1.000 
leerlingen uit de regio’s Aalsmeer, 
Uithoorn en De Ronde Venen op pad. 
Wethouder Bart Kabout (Onderwijs) 
bezocht Waterdrinker, waar verschil-
lende leerlingen hun Doe Dag 
hadden. Hij ging met hen in gesprek 

en mocht een prijs uitreiken. 
Wethouder Kabout: “Veen en Amstel-
land On Stage is voor leerlingen een 
prachtige manier om binnen te 
kijken bij bedrijven uit de regio en 
kennis te maken met de beroepen 
die daar te vinden zijn. Ze kunnen 
zich op een laagdrempelige manier 
oriënteren en dat is altijd waardevol; 
wellicht ontdekken zij hoe leuk een 
beroep is, misschien ervaren zij dat 

Wethouder reikt prijs uit tijdens 
Doe Dag on Stage voor vmbo

Wethouder Bart Kabout overhandigt Mirte de derde prijs voor haar visitekaartje.

een beroep juist minder bij hen past. 
Hoe dan ook helpt het hen in hun 
lastige zoektocht naar een leuke 
baan. Bovendien biedt dit project 
ook grote kansen voor bedrijven; 
bijna alle bedrijven zijn naarstig op 
zoek aan goed personeel. Dit project 
geeft de kans zich te presenteren aan 
hun collega’s van de toekomst!” In 
het kader van het On Stage project 
maakten de leerlingen een visite-
kaartje om zichzelf te presenteren. 
De Aalsmeerse Mirte, leerling van 
Vakcollege Thamen, won hiermee de 
derde prijs. Wethouder Kabout over-
handigde haar een prijs tijdens de 
Doe Dag bij Waterdrinker. 

Lassen
Een ander deelnemend bedrijf uit 
Aalsmeer is Jachtwerf Gouwerok. 
Daar maken de leerlingen kennis met 
het vak van de lasser. Jachtwerf 
Gouwerok is gespecialiseerd in het 
bouwen van aluminium casco’s voor 
motor- en zeiljachten. Ricardo 
Imanse nam de leerlingen mee in zijn 
werkdag. Zijn enthousiasme straalt 
direct af op Luca, Joey en Skye. “Ik 
weet al wat ik worden wil, hoor”, stelt 
Luca resoluut. “Ik wil hier werken! 
Aluminium lassen vind ik prachtig. 
Bovendien is dit bedrijf heel gezellig 
met heel veel jonge mensen.” 
Meer weten over het project en de 
On Stage doedagen? 
Kijk dan op de website: 
www.veenenamstellandonstage.nl 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Mijn leven zit momenteel in een stroomversnelling. Daar ben 
ik echt wel mede debet aan, maar toch gebeurt er soms meer dan je 
gepland of voor ogen hebt. Ons jaarlijkse familie Pinksterweekend viel 
het ene jaar door corona in duigen, het jaar daarop regelden we het goed 
en kon het wat ons betreft wel, maar durfde niemand. Dus gooiden wij 
vervolgens de handdoek in de ring met de mededeling: jongelui na 25 
jaar is het jullie beurt. Zoek het in het vervolg zelf maar uit. 
“Rustig Pinksterweekend”, zeiden we tegen elkaar. “Heerlijk, laten we iets 
leuks gaan doen.” We kwamen uit op de heg snoeien. Nou hebben we 
daar heel wat meters van dus nodigden we zoon en kleinzonen uit ter 
ondersteuning. Met de belofte van home made appeltaart, bier en 
hamburgers in het vooruitzicht, zei iedereen ja. Een van de kleinzonen 
nam zelfs een vriend mee. En toen kwam de uitnodiging binnen om in 
het Flower Art Museum de nieuwe tentoonstelling ‘the Floral Album’ te 
openen. De appeltaart werd gevulde koek van de markt, want in plaats 
van bakken moest ik mij verdiepen in de kunstenaars en een speech voor-
bereiden. Terwijl zaterdag zes mannen en een meisje in mijn tuin aan het 
snoeien, knippen en vegen waren, stond ik gepikt en gesteven in het 
Flower Art Museum, bewonderde de prachtige expositie en deed mijn 
woordje. Dochter, kleindochter en kleinzoon mee als support. Bij thuis-
komst werden in de tuin bellen geblazen en een spelletjes competitie 
opgezet, gingen de hamburgers in de pan, werd mijn kantoor als extra 
logeerkamer ingericht en zette zoonlief zijn tent op voor het kippenhok, 
omdat hij geen zin had vroeg naar huis te gaan met twee kleine kinderen. 
Al die gezelligheid stond in schril contrast met de vrijdagmiddag ervoor, 
toen ik samen met Zweedse kleinzoon op bezoek ging bij zijn andere 
oma, die ernstig ziek in het hospice ligt. Maar dat bezoek was wel de 
aanleiding voor een berichtje op zaterdag vanuit Zweden: “We stappen 
morgenochtend vroeg in de auto en komen jullie kant op. Dinsdag-
morgen rijden we weer terug.” In drie dagen op en neer naar Zweden is 
natuurlijk gekkenwerk, maar soms vraagt de situatie om zo’n actie. De 
beschikbare slaapplaatsen waren op, maar we schoven her en der een 
bed bij en op eigen terrein slapen in de camper heeft ook zijn charme. Ik 
bracht op zondag tussen de buien door nog even een bezoekje aan het 
Weekaatje op verzoek van nieuwe kleindochter en vond het geweldig. 
Wat een verschrikkelijk leuk kamp. Terwijl oudste dochter en haar man en 
kinderen emotioneel afscheid namen van hun moeder en oma voeren 
jongste dochter en ik op maandag in de gietende regen met het trek-
pontje naar het beeldeneiland van Femke in het kader van de Amb8route, 
want ook dat stond op mijn programma. Het was een bizar Pinkster-
weekend. Drie dagen lang heb ik tien tot twaalf man aan tafel gehad, 
hebben we bijzondere gesprekken gevoerd en emoties met elkaar 
gedeeld. Maar samenzijn doet een mens goed. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Pinksteren

Rijsenhout – Op maandag 30 mei 
zijn drie mannen aangehouden door 
de politie in het kader van een 
onderzoek naar grootschalige 
wapen- en drugshandel. Het trio, 
mannen van 30, 35 en 51 jaar uit 
Amsterdam en Diemen, wordt 
verdacht van overtreding van de 
Opiumwet, wet Wapens en Munitie 
en witwassen. Eén van de drie is de 

beruchte Amsterdamse beroepscri-
mineel Sjaak B.

Wapens en explosieven
Het rechercheteam kreeg de 
verdachten in november 2021 in 
beeld door berichten uit gekraakte 
PGP-telefoons. Na uitgebreid onder-
zoek kwam ook een loods in Rijsen-
hout in beeld als locatie waar moge-

Wapens en cocaïnewasserij in 
loodsen in Rijsenhout

Onderzoek politie in loodsen in Rijsenhout. Foto: VLN Nieuws

lijk een partij vuurwapens lag opge-
slagen. Tijdens een actie in het 
betre�ende pand afgelopen maandag 
namen agenten vervolgens een grote 
hoeveelheid wapens, waaronder 
automatische- en zogeheten sniper-
wapens, en explosieven in beslag.

Cocaïne en amfetamine
Bij een doorzoeking in een aangren-
zende loods is een in werking zijnde 
cocaïnewasserij aangetro�en met 
zeer veel chemicaliën en een aantal 
kilo cocaïne en amfetamine. In de 
loods lagen ook alle voor een wasserij 
benodigde apparatuur, zoals een 
blokkenpers en chemicaliën, waar-
onder vaten met aceton. Naar aanlei-
ding van het aantre�en van de cocaï-
newasserij is nog een vierde 
verdachte aangehouden. Het gaat om 
een 52-jarige man uit Rijsenhout. In 
zijn woning is ook een doorzoeking 
gedaan. Verder stond op het terrein 
nog een vermoedelijk gestolen auto, 
waar nog nader onderzoek naar 
wordt gedaan. Alle verdachten zijn 
donderdag 2 juni voorgeleid aan de 
rechter-commissaris. Het onderzoek 
gaat verder. Meer aanhoudingen 
worden niet uitgesloten.
Bron: Politie.nl

Aalsmeer - Onder druk van CDA, 
VVD en D66 heeft Absoluut Aalsmeer 
uiteindelijk besloten PvdA en Groen-
Links uit te sluiten van coalitie deel-
name. In goede harmonie is de afge-
lopen maanden door alle partijen 
onderhandeld met als uitgangspunt 
een raadsbreed akkoord en een 
raadsbreed college. Absoluut Aals-
meer heeft hier lang aan vastge-
houden, maar is uiteindelijk gezwicht 
voor de druk. Ronald Fransen, fractie-
voorzitter Groen Links: “GL en PvdA 

hebben beiden vanaf het begin 
aangegeven niet door een andere 
partij in het college vertegenwoor-
digd te willen worden.” De vorige 
periode werden GL, PvdA en AA 
vertegenwoordigd door een D66 
wethouder. Absoluut Aalsmeer 
stapte halverwege de periode uit het 
raadsbreed akkoord uit onvrede met 
de gang van zaken. GroenLinks en de 
Partij van de Arbeid zaten de rit wel 
uit. Jelle Buisma, fractievoorzitter 
PvdA: ”Het is jammer dat het zo 

Partij van de Arbeid en Groen 
Links (toch) de oppositie in

gelopen is. Vanaf de eerste 
gesprekken hebben we aangegeven 
niet te gaan tekenen bij het kruisje, 
we willen, evenals GroenLinks, 
worden gezien als volwaardig 
gesprekspartner. Vorige keer waren 
we als Partij van de Arbeid voor-
vechter van een breed akkoord. Nu 
gaan we dus de oppositie in. Uiter-
aard zal dit constructief zijn, we 
zullen de zaken die het college voor-
stelt niet op voorhand afwijzen, maar 
ook niet op voorhand akkoord gaan.” 
PvdA en GL gunnen Aalsmeer een 
goed en betrouwbaar bestuur en 
wensen de overgebleven partijen 
alle wijsheid toe.
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Aalsmeer - Zondag 12 juni wordt het 
zonnefeest gevierd op kinderboer-
derij Boerenvreugd aan de Beetho-
venlaan 118. De boerderijvrijwilligers 
hebben weer leuke activiteiten 
verzonnen die allemaal in het teken 
staan van de zon. In de grote tent 
kunnen zonnige bloemen worden 
geknutseld en er zijn meerdere leuke 
spelletjes te spelen, zoals zonnetjes 
kegelen, zoek de zonnetjes, zonne-
bloem ringgooien en boter-kaas en 
zonnekevers. Bij imker Roel kunnen 
bezoekers heerlijke honing en 
andere bijenproducten kopen. In de 
infohoek zal informatie te vinden zijn 
over lieverheersbeestjes die ook wel 
zonnekevers worden genoemd. Leuk 
voor kinderen om te ontdekken wat 
de stippen op het schild van het 
lieveheersbeestje betekenen en dat 
een baby lieveheersbeestje er heel 
anders uitziet dan een volwassen 
exemplaar.

O�ciële ingebruikname
Om 11.30 uur worden de zonnepa-
nelen o�cieel in gebruik genomen 

door burgemeester Gido Oude Kotte. 
De zonnepanelen zijn vorig jaar door 
energie Aalsmeer geplaatst. Op het 
dak van de boerentas liggen veertig 
zonnepanelen. Genoeg om de hele 
stroombehoefte van de boerderij te 
dekken. Het bestuur is trots dat deze 
vergroening van de boerderij moge-
lijk is geworden. Dit kon alleen 
dankzij gulle giften van sponsors. De 
bedrijven en particulieren die bij hun 
donatie hun gegevens hebben 
achtergelaten hebben een uitnodi-
ging gekregen om bij de ingebruik-
name aanwezig te zijn. Van sponsors 
die via de QR code een donatie 
hebben gedaan heeft het bestuur 
geen persoonlijke gegevens, maar zij 
zijn ook van harte welkom om bij de 
ingebruikname aanwezig te zijn. 
De vrijwilligers van Boerenvreugd 
hopen op zonnig weer, maar ook bij 
regen gaat de activiteit gewoon 
door. Alle spelletjes vinden dan over-
dekt, in de grote tent, hooiberg en 
stolp, plaats. Het zonnefeest is van 
11.00 tot 15.00 uur. Deelname aan de 
activiteiten is gratis. 

Zonnefeest op kinderboerderij

Kudelstaart - De kinderen van de Anto-
niusschool uit Kudelstaart hebben er 
vier jaar op moeten wachten, maar 
vorige week dinsdag was het zover: Er 
werd weer een Zeepkistenrace georga-
niseerd. In �ink wat schuurtjes is hard 
geknutseld en de nodige testritjes 
gingen er aan vooraf. Maar liefst 20 
karren van kinderen uit alle leerjaren 
werden vroeg in de ochtend gepar-
keerd op het schoolplein om te showen. 
Alle schoolkinderen kinderen mochten 
in de ochtend beoordelen welke wagen 
ze het mooist vonden. Begin van de 
middag stuurden de coureurs hun 
karren naar de startopstellen bovenaan 
de hoogte van de Madam Curriestraat. 
Na een �inke zet van leerlingen uit 
groep 8 was het de kunst om in de 
scherpe bocht te overleven, het stoepje 
op te komen en zo ver mogelijk op het 

Geslaagde zeepkistenrace 
Antoniusschool

Aalsmeer - Amaro, jongerenwerker 
bij gro-up Buurtwerk, is vanaf begin 
dit jaar een online server gestart voor 
alle jongeren van 13 tot en met 25 
jaar in de gemeente Aalsmeer. Gamen 
is razend populair en inmiddels niet 
meer weg te denken onder jongeren. 
Corona heeft ervoor gezorgd dat 
jongeren minder fysiek contact 
konden hebben met leeftijdsgenoten 
met gevolg dat er meer gegamed 
werd. Maar, zo zegt jongerenwerker 
Amaro: “Dit is juist een kans om 
jongeren binnen de gemeente Aals-
meer via het gamen dichter bij elkaar 
te brengen.” In de online Discord-
server kunnen jongeren elkaar vinden 
om gezamenlijk te gamen, chatten 
en/of gezelligheid te vinden. Amaro, 
over het project The Social Game: “Je 
zou de server kunnen zien als een 
online jongerencentrum waar 
jongeren naartoe kunnen gaan om op 
een makkelijke manier contact te 
maken met leeftijdsgenoten en zo 
eventuele eenzaamheid tegen te 
gaan. Uiteindelijk nodigen we 
jongeren uit de Discord-server ook uit 

voor toernooien, projecten en fysieke 
bijeenkomsten. Wat voor toernooien 
en projecten dit zijn ligt in de handen 
van de interesses van de jongeren.”
Voorlopig speelt Amaro elke 
woensdag van 19.30 tot 21.30 uur 
variërende multiplayer-games samen 
met de jongeren in de server. Dit 
houdt in dat de jongeren als team 
moeten samenwerken om uiteindelijk 
te winnen. Wil je meedoen? Kijk dan 
op www.gro-up.nl of neem contact 
op met Amaro (ook voor vragen) per 
mail amaro.vandervalk@gro-up.nl of 
via 06-57739637.

The Social Game: Gezamenlijk 
gamen/chatten voor jongeren

Bibliotheek zoekt Leesmonsters
Amstelland - De Bibliotheek Amstelland heeft de hulp van 7 tot 12 
jarigen nodig voor de oprichting van de nieuwe Leesmonstersclub. 
Tijdens de speciale Leesmonstersmiddag op donderdag 16 juni in de bieb 
Amstelveen Stadsplein wordt de club opgestart. Kinderen kiezen die 
middag het logo van hún club en maken plannen voor activiteiten om 
met elkaar te doen. Kinderboekenschrijver Thijs Goverde sluit de middag 
af met een hilarische voorstelling. De Leesmonstersmiddag is gratis, wel 
vooraf aanmelden. De Leesmonstermiddag begint om 15.30 uur, inloop 
vanaf 15.15 uur, en duurt tot 17.15 uur. Aanmelden en meer informatie: 
debibliotheekamstelland.nl/agenda

Foto’s: Stefan Pickee, Atlas Fotogra�e

samen veel energie in gestopt. Hulde 
aan alle deelnemers voor hun dappere 
poging, mee doen is immers belang-
rijker dan winnen. Al met al werd het 
een middag vol plezier en creativiteit. 
Nu is de hoop er uiteraard dat de 
volgende race niet weer 4 jaar op zich 
zal laten wachten, want dit smaakte 
zeker naar meer! Een volledig �lmver-
slag met beelden van alle deelnemers is 
te vinden op de site van school: 
www.rkantonius.nl.

Zapp Kids Top 20 bij de Brug Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 7 juni 
was een bijzondere en spannende 
dag voor de kinderen van basisschool 
de Brug. In de ochtend vertrokken de 
groepen 5, 6,7 en 8 richting de 
Bloemhof waar het team van Zapp 
Kids Top 20 op ze stond te wachten. 
Na de uitleg begonnen de opnames 
met Stefania als presentatrice. Uiter-
aard werd de jongens tegen de 
meiden quiz gespeeld en waren er 
optredens van Sem Hulsmann, Kiya 
van Rossum en hun idolen Unity! 
Voor de kinderen was dit een bele-
venis om nooit te vergeten! De 
uitzending is aanstaande zaterdag 11 
juni om 9 uur op NPO3. Kijken dus!

Aalsmeer - De gemeente is op zoek 
naar een waardige opvolger van 
alweer de zevende kinderburge-
meester Anne van Duijn, omdat haar 
éénjarige benoeming in juni a�oopt. 
Zit je volgend schooljaar in groep 7 of 
8, woon je in Aalsmeer of Kudelstaart 
en heb je zin om iets te betekenen 
voor je woonplaats? Stel je dan kandi-
daat voor de functie van kinderbur-
gemeester. Maak een �lmpje, stel 
jezelf voor en zeg waarom jij de 
opvolger van Anne wil worden. 

Kinderen een stem geven
De kinderburgemeester is het gezicht 
van de kinderen van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Hij of zij is onder andere 
voorzitter van de kinderraad, geeft 
kinderen een stem, legt af en toe 
werkbezoeken af met de burge-
meester en wethouders, speelt de 
hoofdrol in diverse campagnes, is bij 
verschillende ceremonies en evene-
menten en, niet onbelangrijk, 
ontvangt, samen met de grote burge-
meester, Sinterklaas.  De gemeente 
Aalsmeer wil met het instellen van de 

functie van kinderburgemeester de 
betrokkenheid van het Aalsmeerse 
college bij kinderen versterken en 
kinderen meer betrekken bij beleid 
dat over kinderen gaat.

Presentatie�lmpje
Tot uiterlijk 19 juni kunnen presen-
tatie- en sollicitatie�lmpjes (van 
maximaal 2 minuten) worden inge-
stuurd via kinderburgemeester@aals-
meer.nl. Vertel voor deelname wel 
eerst aan je ouders of verzorgers dat 
je mee wilt doen. Vertel in het �lmpje 
je naam, leeftijd, school, groep en 
vertel wat jij belangrijk vindt en 
waarom jij de nieuwe kinderburge-
meester zou moeten worden. Kijk 
voor alle voorwaarden op www.aals-
meer.nl/kinderburgemeester. Een 
jury gaat alle �lmpjes beoordelen. Op 
dinsdag 21 juni is er een selectie-
middag waarop de overgebleven 
kandidaten zich voor dezelfde jury 
mogen presenteren. Nog diezelfde 
dag wordt bekend gemaakt wie de 
nieuwe kinderburgemeester is 
geworden. 

Aalsmeer zoekt een nieuwe 
kinderburgemeester

Kinderraad
Bij de kandidaatstelling voor de 
kinderburgemeester, kunnen 
kinderen zich ook opgeven voor de 
kinderraad. De kinderraad is een 
adviesorgaan. Gedurende het jaar 
komt de raad een aantal keer bij 
elkaar over door de leden zelfge-
kozen thema’s, bijvoorbeeld gelijk-
heid, gezond bewegen, milieu, enzo-
voorts. De gemeente vraagt de 
kinderraad ook regelmatig mee te 
denken over onderwerpen die 
kinderen betre�en. Voor vragen of 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met Peter Maarsen of 
Saskia van Hees, telefonisch via 
0297-387575 of per mail: kinderbur-
gemeester@aalsmeer.nl.

schoolplein te eindigen. Uiteraard was 
de hele school present om de racers 
onder luid applaus aan te moedigen

Meedoen belangrijker dan winnen
Bryan Joustra wist met zijn groene 
Porsche maar liefst 195 meter ver te 
komen en ging daardoor met de grote 
prijs naar huis. Het Hans en Grietje 
huisje kon de meeste stemmen van de 
publieksjury in ontvangst nemen terwijl 
de pechprijs naar de gebroeders Pickee 
ging met hun Rugy wagen. Doordat het 
startnummer in het gezichtsveld waaide 
van de jonge chau�eur verloor hij de 
macht over het stuur en belandde naast 
de baan. Gelukkig vielen er geen 
gewonden in het publiek maar de schrik 
was er wel. Mike en Max kregen met 
hun Bullit Bull de prijs voor hun meest 
zelfgemaakte kar, zij hadden daar 
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KORT
ZOMERBRIDGEN BIJ ONDER ONS

Aalsmeer - De loop bij het zomer-
bridgen van BC Onder Ons komt 
er nog niet erg in. Op 1 juni gaven 
slechts twaalf paren acte de pres-
ence. Maar, de twaalf aanwezige 
paren hebben toch in een gezel-
lige sfeer hun 24 spellen gespeeld 
en iedereen ging met een plantje 
naar huis. Het zomerbridgen is 
deze avond gewonnen door Jan 
Joore en Pim van der Zwaard met 
65.83%, gevolgd door Willy 
Stokman en Francoise Daudel met 
58.33% en Rita Ritzen en Atie 
Doeswijk met 54.58%. Er wordt 
iedere woensdagavond gebridged 
in Buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1. Kom ook en speel mee. 
Aanvang is 19.30 uur.

DE WATERTOREN GAAT 
WEER OPEN

Aalsmeer - Vanaf zondag 12 juni 
gaat de Watertoren voor het 
komende zomer seizoen weer 
open. Nu er helaas geen slechtvalk 
baby’s in de broedkast zijn 
geboren, mogen weer bezoekers 
ontvangen worden. Van 13.00 tot 
17.00 uur kan eenieder de trappen 
beklimmen tot aan de trans en de 
Westeinderplassen in al zijn glorie 
bewonderen. Weer of geen weer, 
het uitzicht is bijzonder. In de 
verte ligt de Johan Cruij� Arena, 
de toren van Schiphol en als u in 
Aalsmeer woont, probeer dan uw 
huis te ontdekken. Ook alleen de 
binnenkant (gratis te bezoeken) is 
al bijzonder, kijk naar de muren en 
zie de putjes in de bakstenen. De 
gastvrouwen en/of gastheren 
kunnen veel bijzonderheden over 
de toren vertellen. Voor de 
kinderen geldt: vertel hoe hoog 
denk je dat de toren is en hoeveel 
treden je hebt geteld toen je naar 
boven liep. De kosten zijn voor 
volwassenen twee euro per 
persoon en kinderen tot en met 
twaalf jaar één euro. Kom 
aanstaande zondag 12 juni naar 
de Watertoren. Maar ook op19 
juni, Vaderdag en Flower Festival, 
is de toren te bezoeken. Kijk voor 
meer informatie op www.aals-
meer-watertoren.nl

PV’S NA CONTROLES 
RECREATIEVAART

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 3 
juni heeft de politie van 
Amsterdam samen met agenten 
van team Aalsmeer-Uithoorn en 
handhaving met drie vaartuigen 
toezicht gehouden op de recrea-
tievaart op de Westeinderplassen. 
Het merendeel van de schippers 
had alles keurig op orde. Toch 
bleek één schipper te varen onder 
invloed van alcohol. Daarnaast zijn 
diverse pv’s opgemaakt voor 
onder andere het varen zonder 
vaarbewijs, het varen van een te 
snelle tijd op te jonge leeftijd en 
staand varen zonder reddingsvest. 
Ook heeft de politie enkele boten, 
die in de problemen waren 
gekomen, meegesleept naar een 
veilige locatie. De komende tijd 
gaat er extra toezicht gehouden 
worden op overlast van recreatie-
vaart. Zorg ervoor dat u goed op 
de hoogte bent van de regelge-
ving, zo voorkomt u een bekeu-
ring en blijft de Poel leuk en veilig 
voor iedereen.

Aalsmeer – Heren 1 van Green Park 
Aalsmeer heeft de laatste wedstrijd in 
de HandbalNL League afgelopen 
zaterdag 4 juni winnend afgesloten. 
In Panningen had Aalsmeer aan Bevo 
HC een geduchte tegenstander. Er 
werd over en weer gescoord door de 
nummer vier in de competitie en 
(nog) landskampioen Aalsmeer. De 
eindsprint was echter voor Green Park 
en met een mooie 33-35 mocht Aals-
meer de winst mee naar huis nemen. 
Concurrent Volendam heeft in de 
laatste wedstrijd bij Kembit Lions in 
Limburg een steekje laten vallen en 
moest de Limburgers feliciteren. Eind-
stand 33-30 voor de Lions. In de eind-
stand geeft dit geen verandering. Alle 
teams hebben tien wedstrijden 
gespeeld, Volendam en Aalsmeer 
hebben er elk acht gewonnen.

Finale: Best of Three
Omdat Volendam een beter doelge-
middelde heeft behaald is dit team 
op één geëindigd en Aalsmeer op 
plaats twee. Voor de ‘Best of Three’ 
betekent dit dat de eerste �nale-
wedstrijd om de landstitel gespeeld 
gaat worden in Volendam en wel 
aanstaande zondag 12 juni om 13.30 
uur. Vervolgens wordt er gehand-
bald om de titel in De Bloemhof in 
Aalsmeer op zondag 19 juni en 
mocht een derde wedstrijd nodig 
zijn om het kampioenschap te 
bepalen vindt deze opnieuw plaats 
in Volendam.
Uiteraard hopen de Green Park 
Heren dat er veel fans afreizen naar 
Volendam om de eerste �nale-
wedstrijd bij te kunnen wonen en 
Aalsmeer naar de winst te juichen!

Handbal: Green Park Aalsmeer 
wint nipt van Bevo: 35-33

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - Het reeds gedegradeerde 
FC Almere moest ook tegen FC Aals-
meer het seizoen afsluiten met een 
grote nederlaag. In Almere wist FC 
Aalsmeer afgelopen zaterdag 4 juni 
met liefst 10-2 te winnen. Het was 
dat Aalsmeer in de tweede helft gas 
terug nam anders was de uitslag nog 
groter geworden. Al in de 5e minuut 
was het Mike Dam die op aangeven 
van Criss Dias de 0-1 scoorde. Hij zou 
in de loop van de wedstrijd nog 
zesmaal scoren. FC Aalsmeer, al een 
paar weken zeker van de nacompe-
titie voor het toetreden tot de eerste 
klasse A, moest niet het risico lopen 
op blessures en schorsingen. In de 
basis maakte Nick Blijleven zijn 
debuut, evenals de 16-jarige Olivier 
Mellink die in de tweede helft 
doelman Caril Heeren verving. Op 
aangeven van Stevan de Bruin in de 
12e minuut was het Mike Dam die de 
0-2 scoorde, Jordi van Gelderen 
maakte met zijn borst op aangeven 
van Stevan de Bruin 0-3 in de 17e 
minuut en Mike Dam vanaf de 
16-meterlijn 0-4 in de 20ste minuut. 
Een vrije trap van Mike Dam bracht 
de score op 0-5. Op een dieptepass 
van Nick Blijleven bracht Stevan de 
Bruin de stand op 0-6. Almere deed 
in de 26ste minuut wat terug en 

scoorde 1-6. Voor de rust bracht Mike 
Dam de stand nog in de 38ste 
minuut op 1-7. Aalsmeer vond het 
wel goed zo en liet Almere in de 
tweede helft meer aan de bal komen, 
maar in de 55ste minuut was het 
Thierry van der Kooye die uit een 
voorzet van Mark Ruessink 1-8 
scoorde. Nadat Almere de stand op 
2-8 bracht heeft Mike Dam die in de 
82ste en 88ste minuut de eindstand 
op 2-10 bracht zijn kans op het 
topscore-klassement van Voetbal in 
Aalsmeer verder vergroot. 
De nacompetitie start FC Aalsmeer 
(zat.) op zaterdag 11 juni in een 
uitwedstrijd tegen S.V. Die Haghe uit 
Den Haag, de nummer 12 uit de 
eerste klasse A. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. Locatie S.C. Die Haghe, 
Sportpark Ockenburgh, Wijndae-
lerweg 9, 2554 BZ Den Haag.

Wedstrijdenuitslagen zondag
RKDES heeft afgelopen 5 juni de 
laatste wedstrijd op zondag 
gespeeld. Er is in en tegen Spaarn-
woude gewonnen met 4-1. Na 90 jaar 
gaat de Kudelstaartse sportvereni-
ging met alleen voetbal op zaterdag 
verder. Ook FC Aalsmeer speelde 
zondag uit. Alliance’22 was in 
Haarlem de tegenstander. Aalsmeer 
moest de Haarlemmers feliciteren, er 
werd nipt met 4-3 verloren.

Voetbal: FC Aalsmeer zat. wint 
met ruime cijfers van Almere

Kudelstaart - Afgelopen donderdag 
2 juni was de laatste dag van de 
Avondvierdaagse in Kudelstaart. Het 
is fantastisch wandelweer geweest. 
Na vier dagen wandelen was de 
�nish en het eindfeest op het school-
plein van de OBS en de Antonius-
school. Daar werden de 550 lopers 
onthaald door hun familieleden en 

kregen zij eindelijk de welverdiende 
medaille omgehangen. Liefst 60 
jongste kinderen besloten om 1 dag 
mee te lopen en zij zijn beloond met 
een dagmedaille. De organisatie wil 
iedereen, zowel vrijwilligers als spon-
soren, bedanken die zich hebben 
ingezet om van deze avondvier-
daagse een groot succes te maken. 

550 lopers bij Avondvierdaagse

Kudelstaart - Vrijdag was in sporthal 
Proosdijhal de twaalfde, en laatste, 
speelavond van de dartclub Poel’s 
Eye. De halve �nale tussen Daan 
Broekhuizen en René Kruit was 
eigenlijk de �nale van het seizoen. 
De winnaar zou zich tot kampioen 
kronen. Na een spannende wedstrijd 
kwam Daan als grote winnaar uit de 
strijd. Hierdoor werd Daan Broek-
huizen voor het eerst ooit kampioen 
bij de Poel’s Eye! Als klap op de vuur-
pijl won hij aansluitend ook de �nale 
en de laatste periode. Het feit dat de 
laatste speelavond pas de beslissing 
bracht, gaf aan dat René óók een 
topseizoen had. Hij werd samen met 
Daan de winnaar van de laatste 
periode. Op de eerste vier darters na 
wisselden de darters binnen de Top 
Tien nog van positie, maar uiteinde-
lijk werden al deze darters aan het 
eind van de avond gehuldigd. De 
uiteindelijke Top Tien is geworden: 1. 
Daan Broekhuizen, 2. René Kruit, 3. 
Bak, 4. Martin Bax, 5. Dennis Splinter, 
6. Floortje van Zanten, 7. Ronald 
Baars, 8. Tim van de Poel, 9. John 
Guldemond, 10. Danny de Hartog. 

Blind Koppel Toernooi
Hoewel de laatste avond is gespeeld, 
is het seizoen van de Poel’s Eye nog 
niet helemaal voorbij. Over twee 
weken, op vrijdag 24 juni, is nog het 
Blind Koppel Toernooi. Bij dit toer-
nooi wordt per ronde geloot wie met 
en tegen wie gooit. Dit is altijd een 
uitermate gezellig toernooi. Deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op www.poelseye.
nl is nog meer informatie te vinden.

Daan Broekhuizen de nieuwe 
kampioen bij Poel’s Eye

Rijsenhout - Met honderd renners 
aan de start is het volgende week 
donderdag 16 juni ‘volle bak’ in de 
56e Dorpsronde van Rijsenhout. 
Willem van Dongen, secretaris van de 
Wielervrienden Rijsenhout, is enthou-
siast over de kwantiteit en kwaliteit 
op de startlijst: “Van bocht tot bocht 
een straat vol renners, daar kijk ik nu 
al naar uit.” De avondkoers gaat over 
tachtig kilometer met in het veld de 
beste criteriumspecialisten van het 
land. Onder hen de favorieten Rick 
van Breda, Mitchell Huenders en 
Remco Schouten.
De race voor meisjes en vrouwen is 
met ruim vijftig vertrekkers ook goed 
bevolkt. Van Dongen: “We zijn jaren 
geleden al gestart met wedstrijden 
voor vrouwen. De eerste keer hadden 
we slechts negentien aanmeldingen. 
Daar werd toen heel schamper over 
gedaan, maar intussen weten renster 
uit het hele land ons te vinden. Voor 
sommigen is rijden in Rijsenhout een 
opstap naar de top. Ik heb het pas 
nog opgezocht: veertien vrouwen die 
nu in het profpeloton rijden hebben 
wij in het verleden op de startlijst 
gehad.” Van Dongen is trots dat de 
Wielervrienden, na twee jaar corona-

pauze en het nemen van de gebrui-
kelijke papieren hobbels, het publiek 
toch weer een mooi programma 
kunnen aanbieden. “In het verleden 
werd er jaarlijks in ieder dorp in de 
Haarlemmermeer een wedstrijd 
gehouden. Dankzij medewerking van 
wijkbewoners, sponsors en gemeente 
zijn we als enige van het rijtje 
overgebleven.”

Afscheid speaker
De werkploeg in Rijsenhout weet 
voorlopig van geen ophouden. Dat 
geldt niet voor speaker Rinus Krom 
uit Velserbroek. Hij stop er mee. 
“Rinus heeft hier 28 jaar aan het 
parcours gestaan, vele inwoners van 
Rijsenhout kennen zijn stem”, weet 
Van Dongen. “Een betere speaker is er 
niet. Als de renners van ver uit de 
bocht komen kan hij aan hun 
lichaamstaal zien wie het zijn. We 
gaan hem missen. Donderdag kan hij 
rekenen op een warm afscheid.” Het 
programma van de 56ste Dorpsronde 
van Rijsenhout: tussen 16.15 en 17.00 
uur Dikke Bandenraces voor de jeugd 
in vier categorieën; 17.30 uur start 
vrouwen voor 55 kilometer; 19.15 
vertrek mannen voor 80 kilometer.

‘Volle bak’ tijdens 56e Ronde 
van Rijsenhout

 In het midden kampioen Daan met 
links René (2e) en rechts Bak (3e).

Aalsmeer - Zaterdag 4 juni om tien 
over acht in de ochtend werden 6805 
postduiven van de afdeling Noord 
Holland, waarvan 150 van postdui-
venvereniging de Telegraaf, met een 
noordoosten wind gelost te Pont 
Sainte Maxence, afstand 491 kilo-
meter. Om 14.59.15 uur arriveerde bij 
Johan van Ackooy de eerste van zijn 
31 deelnemende duiven. Met een 
gemiddelde snelheid van 68 kilo-
meter per uur werd deze duif 1e in 
de Telegraaf competitie en eerste in 
kring 4 van de afdeling Noord 
Holland met totaal 1345 duiven in 
concours. In afdeling Noord Holland 
klasseerde deze duif zich als zevende. 

Donderdag 9 juni inmanden voor 
Chateaudun en vrijdag 10 voor de 
vlucht Quievrain.

Duif Johan van Ackooy de snelste

Eerste plaats voor duif van Johan van 
Ackooy op vlucht vanuit Sainte 
Maxence.
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Kudelstaart - Ruim 30 schutters van 
handboogvereniging Target zijn 
zondag 29 mei in de touringcar 
gestapt vanwege een gezamenlijk 
uitje naar Warnsveld, in de buurt van 
Zutphen. In Warnsveld is een land-
goed waarvan de eigenaar zelf een 
fervent handboogschutter is. Hij 
heeft samen met zijn vrouw hun 
landgoed omgevormd naar een 
terrein waar het mogelijk is om op 
ruim 30 doelen te schieten. Bij HBV 
Target is ook wel een parcours om 
onder wat bomen en struiken op 
kunststof dieren te schieten, maar de 
Vrijhof Warnsveld was toch wel echt 
eredivisie! De doelen bestaan uit 
dieren die levensecht gemaakt zijn 
van een soort rubber. Deze discipline 
is het zogenaamde 3D schieten. Voor 
veel leden van HBV Target was dit de 
eerste keer dat ze 3D schoten, maar 
ze waren op de vereniging al inge-

wijd in deze spectaculaire vorm van 
de handboogsport. Het parcours is 
heel avontuurlijk aangelegd met een 
toren, een tunnel en een groot meer. 
Met name bij het meer was het moei-
lijk om het doel, een groot manne-
tjeshert, op ruim 80 meter te raken. 
De andere doelen stonden midden in 
een prachtige bosrijke omgeving. Na 
enkele schoten te hebben gelost 
werd er gezamenlijk geluncht en na 
de lunch was het weer direct de 
bossen in. Rond 17.00 uur werd de 
groep weer verzameld om met de 
bus naar een restaurant in de buurt 
te gaan voor een overheerlijk diner. 
Rond 22.00 uur waren de schutters 
weer op hun honk op sportpark 
Calslagen met een geslaagde dag in 
het geheugen en de nodige stappen 
in de benen. Kijk voor meer infor-
matie over handboogsport op: 
www.hbvtarget.nl 

Uitje HBV Target naar Warnsveld

Wedstrijden voetbal
ZATERDAG 11 JUNI:
F.C. Aalsmeer
Die Haghe 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
F.C.A. 2 - G.V.V.V. 2 11.00 u
F.C.A’dam 2 - F.C.A. 4 13.30 u
F.C.A. 5 - V.E.W. 2 14.00 u

F.C.A. 8 - C.S.W. 7 1 4.00 u
F.C.A. 9 - Onze Gazellen 3 14.00 u
FCA 35+1 - Sp.Martinus35+1 14.00 u
ZONDAG 12 JUNI:
R.K.D.E.S.
H.S.V.’69 3 - RKDES.4 14.30 u
Zwanenburg - RKDES.023-1 11.00 u
RKDES J019-2 - Alliance’22 12.00 u

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag waren 
de examens van de Stappenmethode 
voor de jeugd bij schaakclub AAS. 
Door ziekte en vakantie was de 
opkomst wat minder dan bij de 
proefexamens. Eva verpulverde de 
rondetijd voor stap 1, na een kwartier 
was ze al klaar en had alles goed! Er 

werd examen gedaan in de stappen 
1, 2, 3 en 4. Komende vrijdag 10 juni 
is er diploma- en prijsuitreiking en 
een afsluitend snelschaaktoernooitje.
En dan zit het seizoen 2021-2022 er 
weer op. AAS begint weer met de 
lessen en hopelijk een Interne 
competitie op de tweede vrijdag in 
september. Kijk voor meer informatie 
op: www.aas.leisb.nl

Schaakexamen voor jeugd AAS

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
heeft, na twee jaar, eindelijk weer 
een volledig weekaatje plaatsge-
vonden. In totaal 250 kinderen, meer 
dan 100 ouders als vrijwilliger, een 
keukenstaf, bouwploeg, opbouw-
ploeg, meer dan 45 leiders en een 
kampstaf hebben genoten van een 
fantastisch weekend op de velden 
van FC Aalsmeer. Het Safari 
weekaatje begon vrijdagavond met 
het bewonderen van de verschil-
lende groepen en daarna teambuil-
ding spelletjes op de velden. In het 
donker liepen de oudere groepen 
nog een angstaanjagende spook-
tocht. Zaterdag werd er een GPS 
puzzeltocht gelopen in het Horn-
meerpark en de wijk om het terrein 
heen. Ook werden er poldersport 

onderdelen gedaan. Sommige 
kinderen haalden hier een lekker nat 
pak terwijl zij over PVC buizen over 
de sloot liepen. Ook werd er samen-
gewerkt om zoveel mogelijk tennis-
ballen te vervoeren. Zaterdagavond 
stond natuurlijk de disco op het 
programma. Zondag stond in het 
teken van een elf kamp. Op het 
terrein stonden verschillende spring-
kussens/stormbanen en spellen. Wat 
een feest was dit. In de ochtend was 
het nog lekker zonnig, in de middag 
startte het helaas met regenen. De 
oudermiddag was weer lekker druk 
bezocht. Er werden veel verhalen 
uitgewisseld en lootjes gekocht voor 
de loterij. Helaas begon het steeds 
harder te regenen, waardoor de 
kampstaf uiteindelijk heeft moeten 

Ondanks regen, Weekaatje 
meer dan geslaagd!

besluiten om de kinderen thuis te 
laten slapen. De tenten waren 
ontzettend nat van binnen! Dit was 
voor iedereen een grote teleurstel-
ling. Gelukkig werd er wel eerst nog 
gezwommen. Hierna werd iedereen 
opgehaald om lekker een nachtje 
thuis te slapen. Maandag speelden 
de kinderen de spelenkermis. Een 
soort casino spelletjes waarmee de 
kinderen muntjes konden verdienen 
voor hun team. En toen om 14.00 uur 
was de afsluiting. Vanwege het weer 
vond deze ook plaats in de kantine. 
Wel ‘volle bak’ met 250 kinderen, hun 
leiders en een grote groep ouders. 
De eindscores werden bekend 
gemaakt en Eef Niezing, voorzitter 
van FC Aalsmeer, richtte tot slot nog 
een woordje tot de kinderen en 
ouders. Daarna echt naar huis en 
lekker uitrusten! De kampstaf kijkt 
terug op een meer dan geslaagd 
weekend. De keukenstaf heeft weer 
fantastisch voor iedereen gezorgd en 
gekookt, vele vrijwilligers hebben 
hun handen uitgestoken en de 
leiders hebben ervoor gezorgd dat 
de kinderen een fantastisch weekend 
hebben gehad. Hier zijn  José Kruijer, 
Kees van ‘t Schip, Priscilla van Aalst, 
Frank Eijkhout, Maurice Groeneveld, 
Pam Kruijer, Felix Ensinger en 
Danielle Blok ontzettend trots op. 
“We willen iedereen hartelijk 
bedanken voor zijn of haar bijdrage. 
We verheugen ons er nu al op om 
van 2023 een minstens net zo 
geslaagd weekend te maken”, aldus 
de kampstaf.

Aalsmeer - Een van de deelnemers 
aan de oldtimer toerrit Aalsmeer 
Roest Niet is een Biggelaar Ducati. 
Startnummer 61 heeft deze Ducati 
Biggelaar 900 SSR uit 1981 gekregen. 
Eind jaren zeventig heeft Ducati 
specialist Biggelaar uit Oirschot in 
totaal vijf Ducati 900 Super Sport (R) 
motoren gebouwd: drie wedstrijd-
versies en twee straatversies. En één 
van deze twee straatversies heeft 
Pascal van Leeuwen ingeschreven 
voor Aalsmeer Roest Niet. Afgelopen 
zondag heeft hij alvast een proefritje 

gemaakt en dit is prima en zonder 
pech verlopen, dus staat Pascal 
aanstaande zondag 12 juni aan de 
start van Aalsmeer Roest Niet en is na 
a�oop zijn Ducati te bewonderen.  
De oldtimer toerrit start vanaf 9.00 
uur (tot rond 12.00 uur) bij The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a en vanaf 
14.00 uur tot rond 16.30 uur worden 
de eerste deelnemers hier terug 
verwacht en kunnen alle oude auto’s 
en motoren bekeken worden onder 
het genot van een drankje en muziek 
van de dj’s Kees en Marcel.

Biggelaar Ducati uit 1981 aan de 
start bij Aalsmeer Roest Niet

Aalsmeer - De Stichting Veteraan Autobussen (voor-
heen Maarse & Kroon) zoekt met spoed stallingsruimte 
voor haar tien bussen en opslag voor materialen en een 
kleine werkruimte voor klein onderhoud, het liefst met 
een kleine personeelsruimte/kantine en toilet. De 
bussen van Maarse & Kroon staan thans in het Neder-
lands Transport Museum in Nieuw Vennep. Maar deze 
locatie moeten de gebruikers verlaten wegens woning-
bouw. De Stichting Veteraan Autobussen hoopt een 
stallingsruimte van circa 1000 vierkante meter aange-
boden te krijgen in de omgeving van Aalsmeer en 

Haarlemmermeer. Wie helpt of wie weet een stallings-
ruimte? “Het zou toch triest zijn dat wij geen onderdak 
zouden kunnen vinden, anders gaat de Maarse & Kroon 
collectie ten onder. Mobiel rijdend erfgoed buiten in de 
open lucht laten staan is geen optie. Dan kan het beter 
direct naar de schrootverwerking”, besluit Gert Jan 
Smith van de Stichting zijn oproep. 

Voor meer informatie en goed nieuws kan contact met 
Smith opgenomen worden via 06-23163441 of per 
mail: gj.smith@hotmail.com.

Stichting Veteraan Autobussen op zoek naar stallingsruimte

Rijsenhout – Wielrenner Owen Geleijn 
is als lid van de nationale talenten-
ploeg winnaar geworden van de berg-
trui in de Vredeskoers, een wereldbe-
kerwedstrijd voor beloften in Tsjechië. 
De 21-jarige renner uit Rijsenhout 
scoorde meer punten dan ploegge-
noot Enzo Leijnse en een Noor, die 
tweede en derde werden. In het alge-
meen klassement eindigde Geleijn na 
vier wedstrijddagen met veel klimwerk 
als 64ste. Het succes van Geleijn is 
opmerkelijk omdat hij zich bij zijn 
team Jumbo Visma doorgaans moet 
wegcijferen als stille werker voor 
ploeggenoten. Adriaan Helmantel, 
coach van de nationale selectie, vond 
echter dat Owen in Tsjechië maar eens 
uit zijn schaduw moest stappen. Dat 
was niet aan dovemansoren gezegd. 
Geleijn legde de basis voor zijn 
uitschieter op dag twee. Direct na de 
start ontsnapte hij met een Slowaak 
uit de groep en verzamelde op de 

lastigste heuvels in het parcours het 
maximum aantal te verdienen punten. 
Het tweetal bouwde intussen een 
voorsprong op van zeven minuten. 
Voor de reisgenoot van Geleijn lag 
diens klimtempo half koers echter te 
hoog. Het Rijsenhoutse wielertalent 
ging alleen verder, maar werd kort 
voor de �nish nog opgeslokt door het 
voortrazende peloton. In de twee 
resterende etappes over bergen en 
heuvels raapte Owen in samenwerking 
met team- en clubgenoot Enzo Leijnse 
uit Amstelveen meer dan voldoende 
punten bij elkaar om zich te verze-
keren van de blauwe bergtrui, zijn 
eerste aansprekende prijs in het semi-
professionele wielrennen. 
Overige resultaten van plaatselijke 
renners in het Pinksterweekend: 
Jeugdrenners Jytte Timmermans en 
Sven de Jong derde en vierde in 
Amstelveen, veteraan John Tromp 
zesde in Maassluis.

Renner Owen Geleijn winnaar 
van bergprijs in Vredeskoers

Owen Geleijn in de blauwe bergtrui leidt de kopgroep op een onverharde strook in 
de slotrit van de Vredeskoers in Tsjechië. Meteen achter hem team- en clubgenoot 
Enzo Leijnse uit Amstelveen. Foto: GP Jeseniky








