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Ter aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een

(allround) timmerman
Als (allround) timmerman werk je op verschillende projecten. 
Dit betekent afwisseling van werkzaamheden, zowel grote als 
kleine verbouwingen. Maar ook bouwen wij vrijstaande woningen.

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV is een bedrijf dat reeds generaties 
lang bestaat. Wij bestaan uit een klein team met gemotiveerde werknemers.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag een gesprek, twijfel niet en neem 
contact op met Johan van Scheppingen, telefoonnummer 0297-281369 
of mail naar johan@scheppingenbouw.nl

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV
Bozenhoven 135
3641 AE Mijdrecht
www.scheppingenbouw.nl

oTox € 79,-
iller €185,-
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Deze concept startnotitie geeft aan 
dat er in dit deelgebied enkele 
honderden woningen, een basis-
school en aanvullende voorzie-
ningen komen. De woningen en 
voorzieningen komen in het gebied 
tussen de Legmeerdijk en de Aals-
meerderweg aansluitend op Nieuw 
Oosteinde. 

Wethouder Robert van Rijn: “Het 
uitgangspunt van de Aalsmeerse 
Woonagenda 2020 is om betaalbare 
woningen te realiseren voor diverse 
doelgroepen. In de Oosteindedrie-
hoek kunnen we nog een groot 
aantal woningen bouwen die goed 
aansluiten bij deze uitgangspunten. 
Ook sluit dit bouwplan mooi aan bij 

de bestaande bouw van Nieuw 
Oosteinde.”

Informatieavond
Op maandag 28 juni worden de 
plannen digitaal gepresenteerd voor 
omwonenden en geïnteresseerden. 
Deze presentatie is na 23 juni al te 
bekijken via https://participatie.aals-
meer.nl. Ook kunnen inwoners op 28 
juni aanwezig zijn bij de digitale 
presentatie hiervan. Aanmelden hier-
voor kan door een e-mail te sturen 
aan projecten.aalsmeer@amstelveen.
nl. Na aanmelding wordt op 28 juni, 
via e-mail, een link gegeven om bij 
de presentatie aanwezig te zijn. 
Wie geen mogelijkheden heeft om 
digitaal de presentatie te volgen, 

Startnotitie open voor inspraak: 
Bouwplannen Oosteindedriehoek
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag heeft het college besloten om de concept 
startnotitie voor de Oosteindedriehoek deelgebied 1 vrij te geven voor 
inspraak en vooroverleg.

kan een e-mail sturen naar 
projecten.aalsmeer@amstelveen.nl 
voor meer informatie.

Ruimtelijke en randvoorwaarden
De startnotitie vormt het kader 
waaraan het te ontwikkelen bouw-
plan moet voldoen. De ruimtelijke en 
andere randvoorwaarden worden 
gebruikt als leidraad bij het later dit 
jaar op te stellen bestemmingsplan 
en de toetsing van het bouwplan 
door de gemeente. Daarnaast 
worden in de startnotitie voor-
waarden gesteld aan de openbare 
ruimte met de onderdelen groen, 
water en parkeren. Het is in deze fase 
nog niet mogelijk om al in te 
schrijven voor de woningen.

Verdere procedure
De concept startnotitie ligt vanaf 
18 juni tot en met 15 juli ter inzage. 
Inwoners kunnen in deze periode 
een reactie geven op deze startno-
titie via de website https://partici-
patie.aalsmeer.nl en via e-mail: 
projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. 
De vragen en antwoorden worden 
geanonimiseerd opgenomen in een 
‘nota van beantwoording’ en meege-
zonden naar de gemeenteraad die 
uiteindelijk de startnotitie vaststelt. 
Na vaststelling van de startnotitie 
maakt de gemeente een ontwerpbe-
stemmingsplan. Alle fases van het 
project worden beschreven op 
https://participatie.aalsmeer.nl en 
www.aalsmeer.nl/bouwprojecten. 
De Oosteindedriehoek maakt deel uit 
van het Ruimtelijk Raamwerk Aals-
meer Oost. In dit deelgebied hebben 
een aantal partijen waaronder Eigen 
Haard, aangegeven hier woning-
bouw te willen realiseren. 
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Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
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dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 JUNI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

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

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Markus uit 
Hellouw.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm via 
dgaalsmeer.nl. Collecte: St. 
Vrienden van Mikondo.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Joep 
Dubbink. Zie: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met dhr. A.J. Fraanje 
uit Drachten. Organist: Cornelis 
Schaap. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met dhr. 
P. Mostert uit H.I. Ambacht. 
Organist: Rogier Postma. 
Aanmelden via www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst via 
livestream. Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering met B. Dullens in Kloos-
terhof. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Woordcommunieviering 

 m.m.v. Cantors. Voorganger: 
Mascini. Reserveren via 

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. Online: YouTube 
OKKN Vieringen.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zaterdag, zondag en maandag 

9u. Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Marijke Gehrels uit Amsterdam. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

S. ten Heuw, Leiden. Te volgen 
via https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering met zang door cantors. 
Maximaal 50 kerkplaatsen. 
Vooraf reserveren via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735. Te volgen via 
livestream. Hemelvaartsdag kerk 
gesloten.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Door Piet Voorn

Aalsmeer - “Als gediplomeerd 
EHBO-er en oproepbaar bij de AED 
stichting Aalsmeer-Kudelstaart ben ik 
bij diverse reanimaties betrokken 
geweest en heb ik gezien hoe 
belangrijk het is als er snel en 
adequaat wordt gehandeld.
Helaas ben ik op 9 april zelf getroffen 
door een hartstilstand en door snel 
handelen van voorbijgangers is er 
met de reanimatie begonnen en zijn 
de hulpdiensten opgeroepen. Na 
drie weken ziekenhuis en drie weken 
revalidatie ben ik nu thuis bezig aan 
het verder herstel onder begeleiding 

van doctoren. Des te meer besef ik 
nu hoe belangrijk het is dat meer 
mensen kunnen reanimeren en 
weten hoe zij de hulpdiensten zo 
snel mogelijk van de juiste informatie 
kunnen voorzien. Ik ben me bewust 
dat ik mijn leven heb te danken aan 
de mensen die direct zijn begonnen 
met mij te reanimeren, daarvoor 
duizend maal dank. Daarom doe ik 
een beroep op u/jou: Ook u/jij kunt 
een mensenleven redden. Daarvoor 
zijn cursussen en opleidingen.
EHBO Aalsmeer, email: opleiding@
ehboaalsmeer.nl. Stichting AED Aals-
meer-Kudelstaart, email: www.reani-
matie-aalsmeerkudelstaart.nl”

Ook u kunt mensenlevens redden!

U bent niet de enige! Iedereen 
piekert wel eens. Maar liefst één op 
de vier Nederlanders is hier dagelijks 
meer dan een uur mee bezig. Veel 
mensen blijven tobben over bijvoor-
beeld geld, kinderen, werk of 
gezondheid zonder een stap verder 
te komen. Herkent u zich hier in en 

wilt u minder piekeren? Dan is de 
groepscursus ‘Minder Piekeren’ iets 
voor u! Veel problemen, zoals niet 
lekker in je vel zitten, somberheid en 
stress, hebben te maken met 
verkeerde manieren van denken. In 
deze cursus van Prezens leren de 
deelnemers om anders te denken. 

Want anders denken helpt om je 
beter te voelen.
De cursus start op vrijdag 
10 september en is van 10.00 tot 
12.00 uur bij Amstelmere aan de 
Laan van de Helende Meesters 433 in 
Amstelveen. De cursus bestaat uit vijf 
bijeenkomsten. Deelname is koste-

loos. De cursus is bedoeld voor 
mensen in Amstelland. Bel voor infor-
matie en aanmelding: 088-7885015 
of stuur een email naar: 
preventie@prezens.nl. 
Of ga naar www.ggzingeest.nl en vul 
de online vragenlijst PrezensQuest in 
voor advies.

Aalsmeer - De derde zaterdag van 
de maand juni staat altijd in het 
teken van de jaarlijkse botendag van 
Stichting Dag van je Leven. Net als 
vorig jaar kan dit leuke uitje voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking helaas niet doorgaan. 
Stichting Dag van je Leven is deze 
doelgroep uiteraard niet vergeten en 
wil toch iets speciaals doen op deze 
dag. Daarom gaan aanstaande 
zaterdag 20 juni diverse artiesten bij 
een aantal Ons Tweede Thuis voor-
zieningen optreden. De voorzie-
ningen worden getrakteerd op 
optredens van onder andere Het 
Meezingteam, René Eshuijs en 
Dennis Wijnhout. Op Bevrijdingsdag 
2020 zijn ook optredens gegeven en 
deze waren heel succesvol. Er is 

volop meegezongen en gedanst. De 
zangers gaan er in de tuin van de 
voorzieningen weer een echt feestje 
op afstand van maken. 

Genietmomentje gunnen
Om dit allemaal te kunnen bekos-
tigen zijn er donaties nodig, want 
Stichting Dag van je Leven kan alleen 
dingen organiseren met hulp van 
donateurs en sponsors. Wilt u een 
kleine bijdrage doen voor een 
genietmomentje voor deze speciale 
doelgroep? Geef dan een donatie op 
het bankrekeningnummer van Stich-
ting Dag van je Leven NL56 RABO 
0314168273. Meer informatie of wilt 
een factuur? Stuur dan een mail naar 
info@dagvanjeleven.org of neem 
contact op via 06-20030134.

Donaties gevraagd voor ‘Dag 
van je Leven’ optredens

Rijsenhout - De collecteweek van de 
Maag Lever Darm Stichting gaat van 
start op maandag 21 juni. In die week 
gaan 12.000 mensen de straat op 
voor ruim 2 miljoen mensen die 
dagelijks beperkingen ondervinden 
als gevolg van hun spijsverterings-
ziekte. Vele Nederlanders kampen 
met een ziekte in één van de spijsver-
teringsorganen. Het gaat om ziekten 
als het Prikkelbare Darm Syndroom 
(PDS) of coeliakie (glutenallergie), die 
dagelijks de kwaliteit van leven beïn-
vloedt, maar ook om dodelijke 
ziekten als darmkanker of alvlees-
klierkanker. Met de opbrengst van de 
collecte financiert de Maag Lever 

Darm Stichting wetenschappelijk 
onderzoek en voorlichting. In de 
onderzoeken richt de stichting zich 
op vroege opsporing van spijsverte-
ringskankers, betere diagnostiek 
voor maag-, darm- en leverziekten en 
innovatieve behandelmethoden. 
Meer grip op de spijsvertering redt 
levens. Tot en met zaterdag 26 juni 
kan er een collectant bij je aan de 
deur komen voor een vrijwillige 
bijdrage. De Maag Lever Darm Stich-
ting hoopt op je steun. Je kunt 
contant geven aan de deur, maar ook 
via de QR-code. Samen strijden voor 
een gezonde spijsvertering voor 
iedereen. 

Collecteweek Maag Lever Darm 
Stichting maandag van start

Aalsmeer - Onlangs heeft de 
gemeente Aalsmeer het plan onder-
tekend om mensen in Groot 
Amsterdam te ondersteunen die 
ernstige problemen hebben met de 
Nederlandse taal. Een mooi initiatief, 
want mensen die daar problemen 
mee hebben zijn vaak gehandicapt in 
hun dagelijkse (sociale) leven. En dat 
betreft in Aalsmeer ruim 2.000 
mensen! Goed om te melden, dat in 
de bibliotheek Het Taalpunt weer 
geopend is. Problemen met de 
Nederlandse taal en je kunt wel wat 
hulp in deze gebruiken? Kom dan op 

dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
naar de bibliotheek in de Marktstraat. 
En dat geldt ook voor mensen die 
bereid zijn om deze mensen hulp te 
verlenen. Door de coronamaatre-
gelen is er een behoorlijke wachtlijst 
ontstaan. Alle taalhulp is dus welkom. 
Uit ervaring blijkt dat dit erg dank-
baar werk is! Dus, kom naar het Taal-
punt in de bibliotheek op dinsdag. 
Het Taalcafé, dat normaal gesproken 
op dinsdagmiddag geopend was, is 
tot nader order nog gesloten, maar 
ook hiervoor wordt naar mogelijk-
heden gezocht om weer te beginnen. 

Taalpunt in bibliotheek weer open

Groepscursus Minder 
Piekeren bij Prezens
Amstelland - Ziet u altijd beren op 
de weg? Bent u kampioen piekeren? 
Of voelt u zich vaak gespannen? 
Maakt u zich zorgen en ligt u daar 
’s nachts wakker van? 

Kettingbotsing op 
de Bosrandweg
Aalsmeer - Op donderdag 10 juni 
rond kwart voor zes in de middag 
heeft een ongeval plaatsgevonden op 
de Bosrandweg. Vier auto’s botsten bij 
een kleine kettingbotsing op elkaar. 
Een van de inzittende van een auto is 
nagekeken in de ambulance, maar 
hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 
Een kindje uit een van de auto’s kreeg 
van de politie nog een traumabeertje 
voor de schrik. Een berger heeft de 
voertuigen afgevoerd.
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OPENING
NADERT...

AGENDA

15 T/M 22 JUNI:
*  Historische Tuin open, iedere 

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

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

DONDERDAG 17 JUNI:
*  Vergadering commissie Maat-

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

VANAF VRIJDAG 18 JUNI:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. In 
tuin ‘De Elementen’. Open 
vrijdag tot en met zondag 14 tot 
17u.

ZATERDAG 19 JUNI:
*  Klaverjassen bij buurtvereniging 

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

*  Russian Swing in Het Oosterbad, 
Jac. Takkade. Van 13.30 tot 15u. 
en van 15.30 tot 17u.

* Haringparty bij Centennial en 
Chariot, Oosteinderweg v/a 15u.

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

*  Flamenco concert Yorgos Valiris 
in Bacchus, Gerberastraat vanaf 
19.30u. Zaal open 19u.

19 EN 20 JUNI:
*  Midgetgolfbaan in Beethoven-

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

*  Lezing in Crash Museum in Fort 
bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
over grootste missie in Tweede 
Wereldoorlog. Zaterdag en 
zondag om 10.30 en 12.30u.

*  Open tuindagen ‘Volharding 
Loont’, Achterweg 15, De Kwakel. 
Zaterdag 10 tot 21u. en zondag 
10 tot 18u.

ZONDAG 20 JUNI:
*  Open trainingen SV Omnia tram-

polinespringen om 11 en 13u. in 
Proosdijhal Kudelstaart.

21 T/M 24 JUNI:
*  Ko�e-inloop in De Reede, 

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

*  Expositie Aalsmeers Schildersge-
nootschap in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart. Maandag tot 
en met vrijdag 10 tot 11.30u.

DINSDAG 22 JUNI:
*  Taalpunt in bibliotheek Markt-

straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

WOENSDAG 23 JUNI:
*  Flower Art Museum open. Iedere 

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

DONDERDAG 24 JUNI:
*  Raadsvergadering over begro-

ting met algemene beschou-
wingen fracties van 14 tot 18u. 
in Raadzaal. Publiek welkom.

ZATERDAG 26 JUNI:
*  Lezingen over Duitse bombarde-

ment op Rotterdam in Crash 
Museum. Om 10.30 en 13.30u.

*  Dorpswandeling met oud-
burgemeester Joost Ho�scholte. 
Start 13u. bij Historische Tuin, 
Praamplein.

Aalsmeer - Na de corona aanstaande 
zaterdag 19 juni vlammende 
Flamenco in cultureel café Bacchus.
Echte Flamenco met gitarist Yorgos 
Valiris, zanger Juan Peñas en 
danseres Romina Toroz. In Aalsmeer 
woont al jaren de virtuoze �amenco-
gitarist Yorgos Valiris, gewoon aan de 
Ophelialaan. Hij werd geboren in 
1958 in Athene, Griekenland, in een 
familie van musici. Zijn relatie met de 

gitaar begon op zijn vijftiende 
levensjaar. Bewogen door �amenco-
muziek, ging hij in 1982 naar Sevilla, 
waar hij drie jaar de kunst van het 
�amenco-gitaarspelen leerde van 
mensen, zoals Juan del Gastor, Carlos 
Herredia, Rafael Riqueni, en vooral 
Pedro Bacan. Van Juana Amaya en 
Farucco leerde hij �amencodansen te 
begeleiden. Zanger Juan Peñas is in 
1972 geboren in Spanje, maar 

Vlammende Flamenco met zang, 
gitaar en dans in Bacchus

verhuist al op jonge leeftijd naar 
Nederland (Enschede). Zijn Spaanse 
bloed verloochent zich echter niet. Al 
op zeer jonge leeftijd begint hij 
�amenco te zingen, en volgt daarin 
de voetstappen van zijn opa, een 
goede vriend van de beroemde 
�amencozanger Pepe Marchena. Zijn 
favoriete stijlen waren toen al sevil-
lanas en fandangos. Zijn passie voor 
�amenco werd verder aangewakkerd 
tijdens zijn bezoeken aan zijn familie 
in Andalucia, het hart van �amenco, 
waar zijn vader en moeder vandaan 
komen. In 1992 besloot hij zich 
volledig op de �amenco te storten.
Danseres Romina Toroz is ‘muy 
�amenca’. Ze danst in de pure 
�amencostijl, pittig en vol passie. 
Jarenlang heeft Romina workshops 
en privélessen gevolgd in Sevilla, 
Madrid en Parijs. Haar belangrijkste 
leraren zijn Juana Amaya en maestro 
El Farruquito. Bacchus de Musica in 
cultureel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint zaterdagavond om 
19.30 uur; zaal open vanaf 19.00 uur. 
Inlichtingen bij Reinoud Staps via 
0297-325304. Vooraf een ticket à 15 
euro kopen is noodzakelijk en kan via 
cafebacchus.nl

Aalsmeer - De Vereniging Amstel-
land Kunst (VAK) is een platform voor 
beroepskunstenaars die werkzaam 
zijn in de regio Amstelland, 
Amsterdam en Haarlem. Maanden-
lang moesten de kunstenaars erop 
wachten om hun werk rond het 
thema ‘Toekomst’ aan u te mogen 
tonen. Gelukkig mag KCA het Oude 
Raadhuis weer openstellen. Met het 
werk van maar liefst zestien leden 
van de VAK staat deze tentoonstel-
ling garant voor een grote diversiteit 
aan kunstvormen en disciplines. In 
de tentoonstelling ‘Toekomst’ is werk 
te zien van: Jos Out, Liesbeth 
Schouten, Pieter Schmits, Hanae 

Sasaoke, Elly de Jong, Jeltje van 
Houten, Corry Zwart, Tamar Shilo, 
Helena van Essen, Neely Schaap, 
Astrid Sto�els, Sunny Neeter, Annette 
van Waaijen, Hanneke Rijks, Marja 
Verhage en Heidi Wallheimer.

De Elementen
Het Oude Raadhuis heeft een prach-
tige tuin. In de zomermaanden is de 
tuin onderdeel van het buitenkunst-
project De Elementen. Kunstenaar 
Mireille Schermer maakt daar elke 
maand een nieuwe creatie waarmee 
ze de verbinding zoekt tussen kunst 
en natuur. Mireille Schermer begint 
op 18 juni aan haar eerste installatie 

Expositie ‘Toekomst’ vanaf 
vrijdag in Oude Raadhuis

geïnspireerd op ‘Lucht’. Bezoekers 
zijn welkom om haar aan het werk te 
zien. Ook op zondag 20 juni is 
Mireille aanwezig om bezoekers te 
verrassen en verwonderen. Mireille 
werkt graag in en met de natuur. Ze 
gebruikt gejut en gesprokkeld mate-
riaal en exposeert dit bij voorkeur 
buiten waar de elementen licht, 
lucht, regen en zon haar werk trans-
formeren. Over haar eerste kunst-
werk ‘Lucht’ zegt ze: “Lucht zou je 
kunnen zien als het universum 
waaruit alles is ontstaan; de ruimte. 
Maar lucht is ook onze adem. Het 
element kan zacht en vriendelijk zijn, 
denkend aan een zachte bries maar 
net zo goed wild en onstuimig, als 
een woeste storm.” Element twee 
wordt vanaf 15 juli gepresenteerd, 
element drie vanaf 12 augustus en 
element vier vanaf 11 september.

Reserveren verplicht
Voor een veilig bezoek aan het Oude 
Raadhuis is het voorlopig nog nodig 
maatregelen in acht te nemen. In 
grote lijnen komen die op het 
volgende neer: registratieplicht via 
aanmelden vooraf of bij binnen-
komst, houd 1,5 meter afstand en 
draag binnen een mondkapje. Een 
bezoek reserveren kan via de website 
van KCA en kan tijdens openings-
tijden via 0297-344318. De toegang 
is gratis. De tentoonstellingen in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 
zijn iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag te zien van 14.00 tot 17.00 
uur.

Aalsmeer – Aalsmeer heeft er een 
nieuwe kunstkast bij. Het kunstwerk 
van Hans Breuker is te bewonderen 
op de Machineweg, kruising met de 
Aalsmeerderweg (nabij het oude 
spoorhuis). De kunstkast is eerst 
knalgeel gemaakt en vervolgens 
heeft Hans er hartjes en verliefde 
mannetjes op geschilderd.
“It’s all about love”, schrijft hij op 
Facebook. “Mijn grote liefdesverkla-
ring aan Astrid-Breuker-Ho�scholte 

Nieuwe, kleurige kunstkast op 
Machineweg: It’s all about love

op een elektriciteitskast in de 
gemeente Aalsmeer. Omdat de kast 
in Aalsmeer staat en mijn vrouw er 
vandaan komt, moest het natuurlijk 
over liefde gaan! Keep it sunny 
honey, zeg ik vaak als het glas half-
leeg lijkt. Nu ziet iedereen dit op het 
grote kruispunt van de Machineweg 
en hopelijk geeft het iedereen wat 
vreugde en plezier.”

“Tof om te doen”
Na deze uitleg bedankt hij Kunstkast 
Aalsmeer en initiatiefnemer Lex voor 
de geweldige mogelijkheid om deze 
kunstkast te mogen maken. “Heel tof 

om te doen en te maken”, besluit 
Hans zijn bericht. De nieuwe kunst-
kast is al bij diverse inwoners opge-
vallen. “Mooi geworden” en “Super-

gaaf”, aldus enkele reacties. Meer 
werk van deze kunstenaar uit 
Amstelveen zien? Kijk dan op 
www.hansbreuker.nl







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

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

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

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

Officiële Mededelingen
17 juni 2021

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Balińska U.A. 16-03-1970 09-06-2021
Broda K.J. 06-02-1995 10-06-2021
Chrzanowski R.D. 26-11-2001 07-06-2021
Correia Cardoso Gomes J.W. 19-12-1996 09-06-2021
Dyla D.P. 27-02-1987 09-06-2021
Froelich J.M. 01-11-1992 09-06-2021
Jabłońska-Szczanowicz E. 28-08-1985 09-06-2021
Jakubowski D. 10-05-1987 09-06-2021
Kalitka N. 27-09-1992 09-06-2021
Krzykanowski R.M. 05-08-1974 07-06-2021
Stępień E.J. 17-12-1969 09-06-2021
Szczanowicz A.M. 04-09-2019 09-06-2021
Szczanowicz M. 03-07-1981 09-06-2021
Teper J.U. 18-05-1997 10-06-2021
Titow F.S. 25-08-1999 07-06-2021
Wilkoszewska P.A. 17-08-1981 07-06-2021
Winkler M.W. 09-07-1993 10-06-2021
van der Zwaard T.V. 20-02-1995 09-06-2021

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

GEMEENTE AALSMEER  CONCEPT STARTNOTITIE 
OOSTEINDEDRIEHOEK, DEELGEBIED 1 AALSMEER 
D21183786

Het project Oosteindedriehoek, deelgebied 1 voorziet in het 
mogelijk maken van woningbouw op deze voormalige glas-
tuinbouwlocatie. Ook is sprake van het realiseren van een basis-
school met aanvullende maatschappelijke voorzieningen. Het 
plan voorziet in zowel eengezinswoningen als appartementen. 
En is bedoeld voor een breed publiek. Het woonprogramma 
biedt een ruime keuze voor jongeren, starters, ouderen en ge-
zinnen. En sluit aan bij de Woonagenda 2020 zoals die op 12 
december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Met een 
consortium van private partijen heeft het gemeentebestuur af-
gesproken dat voor de eerste fase van Oosteindedriehoek een 
concept startnotitie wordt opgesteld en in procedure gebracht. 
Een stedenbouwkundige visie vormt de bouwsteen voor deze 
startnotitie. Deze visie wordt later uitgewerkt tot een steden-
bouwkundig verkavelingsplan.

Ter inzage
Met ingang van 18 juni 2021 ligt de concept startnotitie gedu-
rende 4 weken met de daarbij behorende stukken, op de vol-
gende wijzen ter inzage:
-  via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/
 wonen-leven/publicatie/bouwprojecten
-  op https://participatie.aalsmeer.nl zijn de stukken in te zien 

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader van 
corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden 
gemaakt via telefoon: 0297-387575. De papieren stukken liggen 
tevens ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het 
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. In verband 
met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hier-
voor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Inspraakreactie 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een in-
spraakreactie geven op de concept startnotitie Oosteindedrie-
hoek deelgebied 1 schriftelijk bij het college van burgemeester 
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) of digitaal via 
fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “inspraakreactie 
concept startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1, D21-
183786”. U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar projecten.
aalsmeer@amstelveen.nl

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een la-
ter stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of 
een beroepschrift worden ingediend.
-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z21-043772), het wijzigen en 

intact brengen van de brandcompartimentering 
-  Aalsmeerderweg 44, 1432 CR, (Z21-042038), het maken van 

een uitbouw op de begane grond en etage aan de achter-
zijde van de woning 

-  Uiterweg 27 ws14, 1431 AA, (Z21-043432), het plaatsen van 
een woonark 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVER-
GUNNING, 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:
-  Kudelstaartseweg, project Women’s Eye (kad. percelen D 

7674, 7679 en 7680), (Z21-031872), het maken van een kel-
der onder de woning type D, E en F. Verzonden: 14 juni 2021

-  Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-029040), het plaatsen van een 
zorg-containerwoning die bestaat uit gekoppelde zeecon-
tainers. Verzonden: 08 juni 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor 
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones via Google Play.

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

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen 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 ver-
huizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vas-
te termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet 
iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien 
een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet 
doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten 
tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent 
dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende 
persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als 
het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v.a. 20 januari 2016 
officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de 
kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand 
naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken 
meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorg-
toeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum  
  datum beschikking

Didouh Z. 07-05-1996 09-06-2021
Miller B.M. 06-09-1978 08-06-2021
Noya E.I.A. 16-06-1952 07-06-2021
Verhoeven M.H.G. 08-12-1984 08-06-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U 
moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaar-
schrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

-  Aalsmeerderweg 329a, 1432 CP, (Z21-020509), het uitbrei-
den van de woning aan de achtergevel op de begane grond 
en eerste verdieping. Verzonden: 08 juni 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te 
verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Uiterweg 134 ws8, 1431 AS, (Z21-031482), het plaatsen van een 

bestaande woonark afkomstig uit een andere gemeente op de 
ligplaatslocatie Uiterweg 134 ws10. Verzonden: 11 juni 2021

-  Uiterweg 36, 1431 AN, (Z21-034427), het plaatsen van een 
prefab kunststof zwembad achter in de tuin. Verzonden: 08 
juni 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van 

een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veran-
deren van de inrichting. De verandering betreft het stralen 
van metalen oppervlakken, gedurende een korte periode na 
het gereedkomen van een aluminium scheepscasco. Toelich-
ting: deze aanvraag is behandeld door de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 9585402). Meer infor-
matie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.
nl. onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze pro-
cedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
Verzonden: 10 juni 2021

EVENEMENTEN

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

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 17-06-21 Ontwerp paraplubestemmingsplan Kamerver-
huurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)

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

t/m 16-07-21 Concept startnotitie Oosteindedriehoek, deel-
gebied 1 Aalsmeer (D21-183786) met de bijbe-
horende stukken





8 inderegio.nl • 17 juni 2021CULTUUR

Dorpswandelingen starten weer

Uitleg van oud-burgemeester Joost Hoffscholte tijdens een eerdere dorpswandeling.

Aalsmeer – Het Aalsmeers Schilders 
Genootschap (ASG) heeft bij het 
Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart 
een kleine expositie ingericht. Het 
Genootschap bestaat uit een groep 
enthousiaste amateurschilders die 
op woensdagavond bij elkaar komt.
Vlak voor corona vond het Genoot-
schap onderdak bij het wijkpunt 
achter het winkelcentrum, dat deel 
uitmaakt van Zorgcentrum Aelsmeer.
Tijdens de coronaperiode heeft het 
wijkpunt een schildersbeurt onder-

gaan waardoor de expositie nog 
beter uit de verf komt!
Vanwege verkorte openingstijden is 
publiek welkom van 10.00 tot 11.30 
uur. Er kan tijdens het bezoek ook 
een kop koffie of thee gedronken 
worden. Het wijkpunt is namelijk 
sinds afgelopen 7 juni weer open van 
maandag tot en met vrijdag vanaf 
10.00 uur. Op maandag en 
donderdag worden ook weer groeps-
activiteiten georganiseerd om 10.00 
uur en om 11.00 uur.

Expositie ASG in ‘Voor Elkaer’

Aalsmeer – Donderdag 17 juni is het 
weer die ene donderdag van de 
maand, waarin het tijd is voor kunst 
en cultuur op de lokale radiozender. 
In ‘That’s Life’ is de hoofdgast 
Monique van der Heijdt. Ze is edel-
smit/glassmit, maar ook creatief, 
kunstzinnig en een dynamisch 
trainer. De muziek is uiteraard door 
haar uitgekozen. Tevens komt 
Constantijn Hoffscholte in de uitzen-
ding om over alle activiteiten te 
vertellen in het Flower Art Museum, 
maar ook over nog veel meer leuke 
evenementen die er aan komen. 
Verder komen er veel kunst en 

cultuur weetjes langs in deze infor-
matieve uitzending van Jenny Piet en 
Dennis Wijnhout. 

Mascha Gesthuizen bij Esther
Auteur Mascha Gesthuizen was al 
eerder te gast bij ‘Echt Esther’ en toen 
sprak Esther Sparnaaij met haar over 
depressie. Het thema van haar eerste 
boek. Nu is ze donderdag 17 juni 
vanaf 19.00 uur weer te gast. Ze komt 
vertellen over haar tweede boek ‘De 
Stier’. Het verhaal van ‘De Stier’ gaat 
over huiselijk geweld. Heb jij een 
vraag voor Mascha? Mail deze naar 
esther@radioaalsmeer.NL. 

Wereldreis bij Sem 
Het EK voetbal is begonnen met een 
rondreis langs diverse steden. Dat 
kan ik ook, dacht Sem van Hest. Dus 
zal hij in zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’ de luisteraars zaterdag-
morgen muzikaal leiden langs veel 
wereldsteden, klein dorpen of 
steden. Een lekkere manier om je 
weekend te starten.

Zangeres in talkshow
Maandag 14 juni was Kaylee 
Vermeulen de 310e gast in de talk-
show ‘Door de Mangel’. Zij is met Gita 

Lynn van de Polder in ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer

Aalsmeerderbrug - Op dinsdag 14 
mei 1940 om 13.27 uur vielen de 
eerste bommen op Rotterdam. Wat 
ging daaraan vooraf? Hoe komt het 
dat het Duitse opperbevel op het 
Noordereiland in Rotterdam zelf min 
of meer verrast werd door het 
bombardement? Wat was de rol van 
het Nederlandse militaire gezag 
eigenlijk? Het is een verhaal over 
ongeloof, twijfel en moed, maar ook 
over miscommunicatie en bijzondere 
feiten. Zo werd door de Duitsers zelf 
een groot tweede bombardement op 
Rotterdam (diezelfde middag) 
ternauwernood voorkomen. Op 
zaterdag 26 juni verzorgt Peter de 
Raaf een lezing over het Duitse 
bombardement op Rotterdam, 14 
mei 1940. De lezing geeft inzicht in 
de vijf oorlogsdagen in de regio 
Rotterdam en Den Haag, het bijna 

onvermijdelijke bombardement op 
14 mei, en de gevolgen daarvan, en 
bevat foto- en filmmateriaal waarin 
de verschrikkingen zijn vastgelegd. 
Peter de Raaf belicht deze inktzwarte 
dagen uit de Nederlandse geschie-
denis op 26 juni twee keer, de eerste 
om 10.30 uur en de tweede om 13.30 
uur.

Reserveren verplicht
De lezing is goed te combineren met 
een uitgebreid bezoek aan het Crash 
luchtoorlog- en verzetsmuseum 
’40-’45 in fort Aalsmeer aan de Aals-
meerderdijk. Het museum is 
geopend op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en iedere tweede zondag 
van de maand van 10.00 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt 6 euro 
voor volwassenen en 3 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs 

Lezing in Crash Museum: Duitse 
bombardement op Rotterdam

Kudelstaart - In de afgelopen twee 
weken zijn de kinderen uit groep 5 van 
KC De ruimte bezig met een project 
over huizen. Hierbij ging het eigenlijk 
niet zo zeer om de huizen waarin ze 
zelf wonen, de leerlingen waren juist 

op zoek naar bijzondere huizen om in 
de wonen. Er worden echte kastelen, 
iglo’s, bunkers, piramides en boom-
hutten gebouwd. Oké, het zijn niet 
allemaal huizen, maar waar werden ze 
dan voor gebruikt? En wie maakte er 

Huizenproject op KC De Ruimte

Maquettes bouwen tijdens het huizenproject op KC De Ruimte.

Lynn van de Polder te gast bij ‘Door de 

Mangel’ op Radio Aalsmeer.

Engel midden in de coronatijd een 
evenementenbedrijf begonnen. Met 
‘Golden Circle’ hopen zij straks als het 
weer mogelijk is vele evenementen te 
organiseren in hun eigen bedrijfs-
ruimte of op het water. Ook Kaylee 
heeft een opvolger voor ‘Door de 
Mangel’ gevonden. Op maandag 21 
juni komt zangeres Lynn van de 
Polder naar de studio. De presenta-
toren hopen nu de persoon achter 
deze zangeres te leren kennen. Kaylee 
wil graag weten wanneer ze wist dat 
ze kon zingen? Stiekem wil Kaylee ook 
van haar weten wanneer ze echt 
doorbreekt. Dit en meer aanstaande 
maandag vanaf 19.00 uur. 

Brahms in ‘Intermezzo’ 
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ staat maandag 21 juni geheel 
in het teken van Brahms. Zowel het 
vijfde pianokwintet, zeer ingetogen 
en dan weer jubelend op het 
bombastische af, en door velen 
beschouwd als een van Brahms’ 
mooiste composities, als de vierde 
symfonie zullen te beluisteren zijn. 
Vanaf 21.00 uur. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. Op televisie 
te bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. 
Reserveren voor zowel de lezing als 
het museumbezoek is verplicht en 
kan via www.crash40-45.nl/kaarten-
reserveren/. Als gevolg van de 
corona-richtlijnen dienen bezoekers 
1,5 meter afstand te houden en een 
mondkapje te dragen. Kijk voor meer 
informatie over het oorlog- en 
verzetsmuseum op de website, insta-
gram of facebook.

Vaderdag actie
Op Vaderdag, zondag 20 juni, heeft 
het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 een actie. Vaders en 
grootvaders onder begeleiding van 
hun kinderen en/of kleinkinderen 
betalen half geld, dus geen 6 maar 3 
euro. Kinderen van 12 jaar en ouder 
betalen de normale toegangsprijs.
Let op: vaders en grootvaders die 
niet door hun kinderen en/of klein-
kinderen worden begeleid betalen 
de normale toegangsprijs.

Aalsmeer – De Historische Tuin is 
verheugd dat de dorpswandelingen 
worden hervat! Zaterdag 26 juni 
trapt oud burgemeester Joost Hoff-
scholte het spits af. Hij zal de deelne-
mers het dorp op een andere manier 
laten zien en er valt aardig wat over 
te vertellen! Laat u verrassen door 
sappige anekdotes en saillante 
details over Aalsmeer. De start is om 
13.00 uur bij de ingang van de Histo-
rische Tuin aan het Praamplein. Deel-

name kost 5 euro per persoon en een 
plaats reserveren kan via coordi-
nator@historischetuinaalsmeer.nl  of 
door te bellen naar de Historische 
Tuin: 0297-322562. Na de wandeling 
zult u met een andere blik door het 
prachtige dorp lopen! Na afloop of 
voor aanvang is (tegen betaling) een 
bezoek aan de Historische Tuin 
mogelijk. Het tuinbouwmuseum is 
iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

gebruik van? In de eerste week werd er 
informatie gezocht over de gekozen 
bouwwerken. Vervolgens gingen de 
leerlingen aan de slag met het maken 
van maquettes. En vanaf volgende 
week gaan ze beginnen aan het echte 
werk. Dan bouwen ze hun huizen na, 
het liefst zo groot dat ze er zelf in 
kunnen zitten (wonen)!
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COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Ons plan om even een paar dagen te gaan kamperen, nu er 
eindelijk mooi weer voorspeld werd en de covid regels in de koelkast 
stonden, was bepaald niet origineel, want half Nederland dacht er ook zo 
over. En mijn idee: we zien wel waar we heen gaan, zelfs een beetje 
onnozel. De bedoeling was om zaterdagochtend te vertrekken en op vrij-
dagmiddag dacht ik: misschien is het toch wel verstandig als ik ergens 
een plekje ga reserveren. Vervolgens bracht ik een paar uur door met 
bellen naar hot en her zonder resultaat; alles vol. Nou had ik ook nog 
gezeik met mijn telefoon, ik kon maar niet op Google terecht, ik werd 
constant bestookt met kreten over privacy en nieuwe regels en dat ik 
nodig al mijn wachtwoorden moest veranderen. Ik was het er allemaal 
mee eens en volkomen bereid om overal akkoord op te geven, maar al 
scrolde ik tien schermpjes naar beneden nergens vond ik het vinkje dat 
me eindelijk uit de narigheid zou verlossen. Mijn kampeer apps lieten het 
ook hardnekkig afweten. Bij de een werkte de link naar de telefoonnum-
mers niet en de ander wilde me hardnekkig naar Zuid Frankrijk hebben 
en dat vond ik wat ver voor vijf dagen. Bovendien wil ik helemaal nooit 
naar Frankrijk. Het kostte allemaal veel te veel tijd en ik werd er lichtelijk 
wanhopig van, zeker toen manlief al met kreten kwam als: ‘dan blijven we 
toch thuis, zo is er geen gein aan’. Maar om half acht ’s avonds had ik 
ineens Jochem uit Zeewolde aan de lijn die zei: “Welja, één campertje lukt 
nog wel, alleen wel zonder stroom.” Kon mij het schelen, ik was allang blij 
dat er een plekje was. Op zaterdagochtend belde ik de buurvrouw om te 
vragen of ze op huis en hof wilde letten. Ik kreeg geen gehoor, maar een 
kwartier later zag ik dat ik haar oproep weer gemist had. Ik drukte gelijk 
op het bijbehorende nummer en kreeg niet de buuf maar R., haar echtge-
noot, aan de bel. “We gaan een paar dagen weg”, riep ik. “O ja?” “Even 
kamperen, wil jij de boel in de gaten houden?” “Hoezo, wat precies?” Ik 
ratelde vrolijk verder over ons nieuwe watermanagement, waarmee je de 
sla kon besproeien terwijl ondertussen de kippen ook van water werden 
voorzien. Dat we maar een paar dagen weg bleven en hij gerust peultjes 
kon plukken, die hingen voor het grijpen. Na een paar minuten dacht ik: 
wat reageert hij vreemd? Dit weet hij toch allemaal al? Zijn stem klinkt 
trouwens ook anders. “Met wie spreek ik?”, vroeg ik voorzichtig. “Met J”, 
klonk het monter. De boekhouder! Ik had niet mijn buurman, maar mijn 
boekhouder aan de telefoon. En die was nu ook op de hoogte van al het 
wel en wee in mijn achtertuin. “Ik wil alles voor je doen hoor”, zei hij 
vrolijk, “zeg het maar”.  Lang verhaal kort, diezelfde middag stonden we 
prinsheerlijk in Zeewolde, tussen de Tipi tenten, zaten ’s avonds in ouder-
wetse crapauds, werd het eten geserveerd vanuit een foodtruck (zelf bord 
en bestek meenemen en ook je eigen �es wijn) was er muziek, dansten 
jongelui rond het kampvuur en gingen de kinderen met de boswachter 
op vleermuizentocht. 
We waren zomaar in een hippie scene beland. Heerlijk sfeertje. En de 
buren passen gewoon op de tuin. 
Reageren? Truus@bente.com

Hippie scene

Aalsmeer - De veertiende editie van 
Aalsmeer Roest Niet afgelopen 
zondag 13 juni is een groot succes 
geworden. Onder schitterende 
weersomstandigheden hebben 
totaal 200 nostalgische auto’s en 
motoren een mooie route gereden. 
“Eindelijk, we waren wel weer toe 
aan wat leuks”, aldus het merendeel 
van de deelnemers. Ook gehoord: 
“Heerlijk, er wordt tenminste weer 
wat georganiseerd.” Dankzij de uitste-
kende discipline van bezoekers en 
deelnemers hebben de geldende 
corona-maatregelen geen enkel 
probleem opgeleverd. De nostalgi-
sche voertuigen vertrokken één voor 
één vanaf The Beach en keerden hier 
na enkele uren rijden tevreden terug. 

Bezoekers kregen na terugkomst de 
mogelijkheid om alle mooie oldti-
mers te bewonderen. Uiteraard 
waren er ook prijzen te verdienen. De 
winnaar Overall is Geralda Stenzen 
en ‘haar’ oldsmobile Holiday 88 uit 
1956. De Kawasaki 500 mach III van 
Jaap Groeneveld vond de jury de 
meest bijzondere motor (met een 
internationale race geschiedenis) en 
Jaap de Jong kreeg voor zijn Norton 
Commando het certi�caat voor de 
mooiste motor�ets. 
Het team van Aalsmeer Roest Niet is 
trots op alle deelnemers, kijkers en 
vrijwilligers: “Jullie hebben er met z’n 
allen een geweldige Aalsmeer Roest 
Niet 2021 van gemaakt!” 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer Roest Niet groot succes!

Aalsmeer – Op zaterdag 12 juni is de 
brandweer van Aalsmeer gealar-
meerd voor een brandend voertuig 
in de A.H. Blaauwstraat. De accu van 
een elektrisch aangedreven cross-
motor bleek vlam te hebben gevat. 
De crossmotor stond in de woning 
om opgeladen te worden. Bewoners 
ontdekten de rook op tijd en hebben 
de motor naar buiten gegooid. Twee 
slachto�ers hadden rook ingeademd 
en zijn nagekeken door de ambu-
lance. Naar het ziekenhuis voor 
verdere behandeling bleek gelukkig 
voor niemand nodig. Team Brandon-
derzoek van de brandweer is opge-
roepen om onderzoek te gaan doen 
naar de oorzaak van de brand. De 
brandweer denkt dat de lithium 
batterijen zijn gaan lekken. Het 

advies van de brandweer: Laat elek-
trische voertuigjes niet op in de 
woning.

Brandweer in actie voor rokende 
accu van elektrische crossmotor

Foto: VTF

Aalsmeer – In deze zomerperiode 
zullen ramen en deuren vaker open 
staan. Om te voorkomen dat onge-
wenste gasten plotseling in uw 
woning of tuin staan, is het belangrijk 
om te zorgen dat u zicht heeft op de 
plekken in huis waar iets open staat. 
Let hier ook op, als u in de tuin zit. 
Sluit ramen en deuren altijd af als u 
weggaat, ook al is het maar voor heel 
even.

Op een kier
Als er bij u aangebeld wordt, hou de 

voordeur dan op een kier met een 
deurketting of kierstandhouder als u 
de deur open doet, zodat u eerst 
weet wie er voor de deur staat. 
Vertrouwt u het niet of heeft u geen 
afspraak? Doe pas open als u zeker 
weet of het in orde is.

Smoesjes
Open niet de centrale toegangsdeur 
in de �at via de intercom voor 
iemand die u niet echt goed kent en 
die bijvoorbeeld zegt voor de buren 
te komen of de sleutel kwijt is. 

Politie: Voorkom ongewenste 
gasten in huis en tuin!

Oplichters en dieven maken vaak 
gebruik van smoesjes om mensen te 
beroven. Ze komen aan de deur of 
spreken mensen aan op straat. Ze 
zeggen bijvoorbeeld dat ze van de 
bank of van de thuiszorg zijn of dat ze 
de meterstand komen opnemen.
Verwacht u niemand? Vraag dan voor 
welk bedrijf ze komen en bel dan 
eerst dat bedrijf om dat na te vragen.
Het is aan te raden om een deurbel 
met camera aan te scha�en, dan 
hoeft u niet open te doen en kunt u 
wel zien wie er voor uw deur staat. 
Ook kunnen camerabeelden bewaard 
en nagegaan worden. Als u iets niet 
vertrouwt, bel dan altijd de politie. Bij 
alarm 112, bij geen spoed 0900-8844.

INGEZONDEN

Aalsmeer - In reactie op de ingezonden brief van Louk 
Rijbroek: Ruim een jaar geleden heeft de gemeente de 
afvalbak in het Weteringplantsoen verplaatst naar het 
speeltuintje met als gevolg dat hondenbezitters die tot 
dan toe vrij keurig de uitwerpselen in de afvalbak 
weggooiden, omdat zij nu verder moeten lopen, regel-
matig laten liggen! Op mijn schriftelijke verzoek om 
niet de bak te verplaatsen, maar 1 of 2 bakken extra 
neer te zetten, zodat zowel het  plantsoen als het speel-
tuintje wat schoner zouden worden. Ook vanwege het 
feit dat deze ruimtes niet door de gemeente worden 

onderhouden! Op mijn verzoek geen reactie gezien, 
zelfs geen antwoord! Het verschil in werken van ambte-
naren ofwel medewerkers van de Meerlanden betreft 
niet alleen de afvalbakken, maar ook qua grasmaaien 
zijn er twee soorten: Een die het keurig doet en een 
ander die als een waanzinnige over de velden racet en 
bij het keren grote sporen achterlaat! Zij zijn misschien 
niet te lui om het werk te doen, maar zeker  niet 
geschikt!
Rob Kaapaan
RWH.Kaapaan@hotmail.com

Afvalbakken en gras maaien: Niet te lui, maar niet geschikt!





En op de shirts staat het thema voor 
de tocht der tochten, die weer 
‘ouderwets gezellig’ gevaren mag 
worden op de tweede zaterdag in 
september. Gaat er al een lichtje 
branden? Het thema voor de 35ste 
Pramenrace op 11 september 2021 
is: ‘Ouderwets gezellig’.

Inschrijving vol!
En ‘gezellig’ gaat het zeker weer 
worden. Na een jaartje overslaan 
vanwege corona mag er weer een 
route gevaren worden langs allerlei 
opdrachten. Zet de hersens maar op 
scherp en bedenk een leuke out�t en 
aankleding rond het thema. En niet 
allemaal een sjoelbak aan boord 
nemen, er zijn wel meer spelletjes, 
activiteiten en onderwerpen ‘ouder-
wets gezellig’… Het �lmpje is te zien 
op de facebook-pagina ‘Aalsmeerse 
Pramenrace’ en op www.pramenrace.
nl. Overigens is inschrijven voor de 
Pramenrace niet meer mogelijk. Dit 
kon vanaf tien uur ‘s ochtends op 

zaterdag 12 juni en de animo was 
groot. Binnen een dag is het limiet-
aantal van 155 startplaatsen bereikt. 
Teams, die buiten de boot zijn 
gevallen, kunnen zich plaatsen op de 
reservelijst. Wie weet kan en mag er 
toch nog meegevaren worden. Stuur 
hiervoor een mail naar 
info@pramenrace.nl.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Dat de Bovenlanden de 
meest prachtige verscholen plekjes 
heeft, was de voorgaande jaren al te 
lezen in de columns van Bob in de 
Bovenlanden. Maar wat Daisy Evers, 
een voormalige Zaailing en mede-
eigenaar van Happy Island, daar als 
geluksfee - zoals zij zichzelf ziet en 
noemt - aan heeft toegevoegd wordt 
door degenen die de Gelukstour al 
hebben gevaren en ervaren gezien 
als een  paradijselijk sprookje. ‘Een 
sprankelende beleving vol inspiratie, 
kennis en tips die je helpen om meer 
geluk in het leven te creëren.’ 

Interactieve audio-tour
Happy Island ligt behoorlijk 
verscholen in het noordelijke deel 
van de Bovenlanden. De plek kan 
alleen met een boot bereikt worden. 
Aan het einde van de Pontweg ga je 
rechts af en wanneer je zo’n vijfhon-
derd meter varen aan de rechterkant 
een grote voormalig olietank ziet 
heb je het juiste adres bereikt. Wie 
niet over een eigen vaartuig beschikt 
kan op afspraak worden opgehaald 
en later weer terug gebracht worden. 
Het meest handig is vooraf de site 
www.happyisland.nl/extras te 
bekijken voor alle informatie. 
Iedereen kan wanneer hij/zij dat wil 
meedoen. Je ontvangt van Daisy een 
QR code of een website en dan kan je 

heerlijk de te bevaren anderhalf uur 
durende Geluksroute door het 
beschermgebied van de Boven-
landen per kano, roeiboot of 
subboard gaan beleven. Heb je zelf 
geen sup dan kun je die huren. Het is 
een interactieve audio-tour waar 
Daisy vertelt wat de gelukzoekers 
onderweg zien en horen, zoals 
allerlei waterdieren, vogels, bloemen 
planten. Daarnaast worden er 
inzichten gedeeld over dat wat de 
natuur bijdraagt aan het geluk van 
de mens.

Helemaal in het Nu
Het idee van de Geluksroute is als 
volgt ontstaan: Vroeg in de ochtend 
voer Daisy op haar sup door de 
prachtige Bovenlanden. Zij zag futen 
spelen en vlak voor haar diep het 
water induiken. Tegelijkertijd hoorde 
zij een roofvogel en in de verte een 
koekoek. Dat was hét moment 
waarop zij zich realiseerde, dat hoe 
vaak zij hier ook kwam,  zich nooit 
echt goed bewust was van de 
schoonheid van de natuur. Meestal 
omdat zij te gehaast was, al bezig 
met de toekomst of aan het verleden 
denkend. Maar op die bewuste 
ochtend was Daisy helemaal in het 
Nu! 
“Ik was één met de natuur en voelde 
mij zo gelukkig. Die speci�eke erva-
ring gun ik iedereen. Je zintuigen 
worden geprikkeld en je gedachten 

maken plaats voor ontspanning rust 
en nieuwe inzichten.”

Wetenschap van het brein
Daisy: “Ons brein is een machine, die 
24 uur per dag aan staat. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat deze 
uitgeput kan raken. Wanneer we het 
rustig aan doen en ontspannen in 
een stuk prachtige natuur, dan 
worden we niet alleen verkwikt, maar 
gaan ook onze geestelijke prestaties 
erop vooruit. Ik heb deze weten-
schap van het brein gebruikt bij het 
ontwikkelen van de geluksroute. 
De reacties van mensen ontroeren 
mij regelmatig. Mensen die helemaal 
Zen zijn en met een grote glimlach 
terugkomen. 
Zij geven aan dat wat ik benoem en 
kijkend naar hun eigen situatie zo 
herkenbaar en van toepassing is. 
Herstellend van een burn-out of een 
zware periode. De rust en inzichten 
die de audiotour hen gaf zorgen voor 
nieuwe positieve energie. Weer 
anderen komen helemaal opgewekt 
terug met de woorden: ‘Ik ben er 
achter gekomen dat ik een gelukkig 
mens ben‘. 
Ik voel mij gezegend en dankbaar 
mensen op deze mooie manier een 
weg te kunnen wijzen. Iedere keer 
sta ik op mijn tenen te wiebelen van 
blijdschap als mensen terugkomen, 
benieuwd naar ieders persoonlijke 
ervaring.”

Geluksroute in de Bovenlanden: 
Mooie natuurontdekkingen

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer – Na het koude voorjaar is de zomer met een dikke tien 
begonnen. De natuur is geëxplodeerd. Het fris-lichtgroen overheerst de 
eilanden van de Poel. De gele lis en pinksterbloem lijken een inhaalslag 
gemaakt te hebben en bloeien overal in overvloed. Mijn lievelingsbloem, 
de gele dotter, siert menig rietland. Het riet op de akkers en suddes groeit 
met enkele centimeters per dag richting de wolkeloze lucht. Waterlelies 
laten hun nog rode blad boven het water uitkomen. Vlinders �adderen 
tussen al het moois.

Cd’tje
Het kroost van de watervogels racet over het water op zoek naar insecten 
en vliegjes. Op rustige ochtenden of avonden is het op de Poel een 
sprookjesconcert van zingende vogels. Helaas zal dit niet lang meer 
duren, want als de kleintjes zijn uitgevlogen zullen zij stoppen met hun 
prachtige uitvoeringen. We zullen moeten wachten tot het volgende jaar 
om hier weer van te genieten. Alhoewel… in mijn oude cd-collectie heb 
ik nog een cd’tje met louter �uitende vogeltjes. 

De geur van wiet
Mensen zijn vrolijk en uitgelaten op hun boten. De eerste zwemmers 
nemen een duik in het nog koude water. De heerlijke geur van wiet komt 
van een boot met wat jonge mannen. Zachte muziek, wijntje, biertje, 
iedereen blij, van overlast geen sprake. Ik denk dat het einde van de 
moeilijke covid-periode heeft doen bese�en dat we weer mogen en 
kunnen genieten. 

Eng zwembad
Het nieuwe strand bij de oevers van de watertoren is een enorme 
aanwinst voor het Westeinderplassen-gebied. Wat is het mooi en royaal 
geworden. De pier is een echte pier waar je heerlijk kunt wandelen en ik 
kijk uit naar de boulevard waar de Aalsmeerder ouderwets kan �aneren. 
De Poeloever bij de watertoren doet me denken aan meer dan vijftig jaar 
geleden. Net naast de watertoren 
was daar de VIBA, een openwater-
zwembad, waar veel gebruik van 
gemaakt werd. VIBA was de afkor-
ting van vereniging tot in stand-
houding van een badhuis te Aals-
meer. Als kind kwam ik er met mijn 
tante in de zomervakantie. Ik vond 
het een eng zwembad. Groot en 
heel hoge steigers waar ik bijna 
niet vanaf durfde te springen. 
Touwen en kurk-drijvers waren de 
afscheiding met het enge water 
van de Grote Poel. Ik was nog geen 
tien jaar oud, denk ik, en een klein 
mannetje. Misschien was het 
zwembad niet zo enorm groot en 
waren de steigers niet zo hoog...

Terwijl ik mijn column schrijf, denk 
ik aan de komende lange mooie 
blije zomer. In harmonie met de 
natuur en al het moois om ons 
heen. 

Zomerreacties? 
bob@bovenlanden.nl

De blije zomer

Aalsmeer – Het SPIE bestuur heeft 
donderdag 10 juni om precies acht 
uur ’s avonds het thema van de 
Pramenrace 2021 bekend gemaakt. 

De heren en dames introduceerden 
dit o�ciële moment op Facebook 
samen met de Dippers, de bedenkers 
van dit gezellige ‘ouderwets gezel-

Thema Pramenrace bekend: 
‘Ouderwets gezellig’

Bekendmaking thema 35ste Pramenrace door de Dippers. Foto: www.kicksfotos.nl

lige’ feest met pramen en bokken op 
de Westeinderplassen en de Ring-
vaart. In het �lmpje komen eerst de 
Dippers in beeld, in hun bekende 
zwarte Aalsmeerse kwekersjassen, al 
varend op de Poel. Cor Trommel 
zorgt met zijn accordeon voor gezel-
lige muziek. De Dippers meren 
vervolgens af bij de SPIE-locatie en 
tre�en de bestuursleden aan tijdens 
een ‘ouderwets’ potje sjoelen. Er 
staan bij de sjoelbak bordjes met 
blokjes kaas, knakworstjes en voor de 
vitamientjes druiven. “Gezellig”, aldus 
de Dippers, die Henk als sjoelkam-
pioen naar voren schuiven om een 
potje te gaan sjoelen. Het woord 
‘gezellig’ klinkt vele malen in het 
�lmpje, zou het iets met het thema te 
maken hebben? Inmiddels zijn ook 
de barbecues aangestoken. Onder 
één geen stukjes vlees, maar 
papieren. “De nieuwe route voor de 
Pramenrace of is het de allereerste 
route?” De ontknoping nadert… Een 
tas met t-shirts wordt op tafel gezet. 
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Aalsmeer - Menig inwoner heeft vast 
met plezier het resultaat van het 
onderzoek van luchtvaart-ingenieurs-
bureau To70 (deels) gelezen. Er zouden 
in de omgeving van Schiphol de 
komende jaren tienduizenden 
woningen gebouwd kunnen worden 
als de luchthaven op een andere 
manier gebruikt gaat worden en er 
minder geluidshinder geproduceerd 
wordt. Er ontstaat dan de mogelijk-
heid om woonwijken te bouwen op 
plekken waar dat nu niet kan. Afhan-
kelijk van keuzes die gemaakt 
worden qua bouw kunnen 70.000 tot 
150.000 nieuwe woningen gebouwd 
worden. To70 heeft elf focusge-
bieden vastgesteld die geschikt zijn 
voor nieuwbouw in nieuwe en 
bestaande wijken bij Amsterdam, 
Aalsmeer, Uithoorn, Nieuw-Vennep, 
Hoofddorp en Haarlem. Nieuwbouw 
draagt bij aan het verkleinen van de 
woningkrapte. In Aalsmeer bijvoor-
beeld staan inwoners ongeveer zo’n 
10 jaar ingeschreven voordat zij in 
aanmerking komen voor een huis. 

Minder vliegen
Wat voor Aalsmeer ook plezierig is 
dat To70 diverse maatregelen 
presenteert om anders of minder te 
vliegen, waardoor er minder geluids-
hinder zal zijn. Voor krimpen, minder 
vliegen, is de politiek in Aalsmeer (en 
veel inwoners) zeker een voor-
stander. Tijdens het bezoek begin 
juni van Dick Benschop, CEO van 
Schiphol, en Michiel van Dorst (CEO 
van de LVNL) werd aangegeven dat 
het enige wat helpt om de hinder te 
reduceren minder vliegen is. Ronald 
Fransen van GroenLinks verliet zelfs 
de zaal na zijn zegje gedaan te 

hebben en René Martijn noemde de 
tot nu toe voorgestelde maatregelen 
‘pleisters plakken’. In het rapport stelt 
To70 dat door het aanpassen van 
vliegroutes van de Aalsmeerbaan de 
bouw van circa 11.000 nieuwe 
woningen mogelijk maakt. Verande-
ring van vliegroutes rond de Kaag-
baan kan zelfs zo’n 32.000 nieuwe 
woningen opleveren. 

Nachtvluchten
Over nachtvluchten is Aalsmeer ook 
niet te spreken. Al eerder is aan 
Schiphol gevraagd deze tot een 
minimum te beperken. Er zijn, zo zei 
Benschop, al minder nachtvluchten 
(van 32.000 naar nu 29.000 per jaar) 
en een verdere verlaging wordt 
onderzocht. Helemaal niet vliegen in 
de nacht, zou niet alleen een goede 
nachtrust opleveren, maar volgens 
de To70 berekeningen ook ruimte 
voor de bouw van zo’n 50.000 
woningen. 

Woningbouw
To70 geeft in het onderzoek ook een 
rigoureuze keuze: Sluit de secundaire 
banen. Als de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan niet meer zouden 
worden gebruikt, levert dit ongeveer 
120.000 nieuwe woningen op én 
voor Aalsmeer de mogelijkheid om 
deelplannen rond de Aalsmeerbaan, 
die nu braak liggen vanwege de 
Schiphol-contouren (onder andere 
bij de Linnaeuslaan) in te gaan 
vullen. Tot en met dit jaar geldt voor 
Schiphol een maximum van 500.000 
vliegtuigbewegingen per jaar. Een 
nieuw kabinet zou er voor kunnen 
kiezen om dit aantal te verlagen naar 
400.000 of zelfs 300.000. Het geeft de 

mogelijkheid om de woningnood in 
de Metropool Regio Amsterdam aan 
te pakken, ook dit probleem staat 
hoog op het prioriteitenlijstje van 
politieke partijen. Milieufederatie 
Noord-Holland heeft deze keuze al 
gemaakt: “Het moment voor het 
nieuwe kabinet om te kiezen voor 
minder vliegen en meer woningen 
bouwen”, aldus de reactie op het 
onderzoek. 

Lusten en lasten
Niet alleen Aalsmeer vindt overigens 
dat er meer balans moet komen 
tussen de lusten en lasten van 
Schiphol. Deze hellen nog teveel 
naar meer lasten, vindt onder andere 
ook buurgemeente Uithoorn. Aals-
meer en Uithoorn willen graag 
huizen bouwen voor hun inwoners, 
maar stuiten bij plannen nogal eens 
op de Schipholcontouren waardoor 
woningbouw niet wordt toegestaan. 

Maatregelen
Volgens Schiphol, en dit zeiden 
Benschop en Van Dorst ook tijdens 
het bezoek aan de gemeenteraad 
van Aalsmeer, worden er momenteel 
allerlei maatregelen getoetst om de 
geluidshinder te verminderen en de 
leefomgeving rond de luchthaven te 
verbeteren. De discussie tussen 
Schiphol en ‘haar’ buren zal nog wel 
even voortduren, in ieder geval tot er 
een nieuw kabinet is en de verwach-
ting is dat de vorming hiervan nog 
wel enige tijd op zich laat wachten. 
Tja, vooralsnog zal het wel een 
lawaaierige zomer worden in Aals-
meer na het jaartje coronarust, het 
aantal vliegtuigbewegingen groeit 
met de week...

Onderzoek: Meer woningbouw 
door anders gebruik luchthaven

Aalsmeer - Afgelopen dagen 
hebben de volgers van de Aals-
meerse Pramenrace een apart 
bericht gelezen: “Hoera, wij krijgen er 
binnenkort een nieuwe .... bij.” Er 
werd direct volop gespeculeerd. Een 
nieuw bestuurslid, nieuwe start-
plaatsen, nieuwe praam, nieuwe jury-
boot, nieuwe categorie? Maar, het is 
een nieuwe prijs. De Gouwerok-prijs. 
De scheepswerf bestaat dit jaar maar 
liefst 170 jaar en omdat een klein 
beetje met SPIE te vieren heeft 
Gouwerok een prijs geschonken. De 
prijs zal worden uitgereikt aan de 
snelste aluminium praam. Deze moet 
wel met een penta-motor varen en 
de bemanning moet alle opdrachten 
juist hebben uitgevoerd. Het maakt 
niet uit in welke categorie de praam 
heeft gevaren. Wel wordt er streng 
door de technische commissie 
gekeken of het echt een aluminium 
praam is.  

Thema
SPIE heeft ook veel vragen gekregen 
over het nieuwe thema ‘Ouderwets 
Gezellig’. Waarom niet  het thema van 
vorig jaar gebruiken? Daar is SPIE 
heel duidelijk in: Het moet weer 

ouderwets gezellig worden in 
september. Dus eerst de braderie, het 
vuurwerk, de Feestweek en dan als 
afsluiter de Aalsmeerse Pramenrace! 

Site plat
Overigens is de zin in de ‘tocht der 
tochten’ groot. Zaterdag ging om 
10.00 uur de inschrijving open en na 
15 minuten lag de site al plat. Teveel 
mensen wilden zich inschrijven. Peter 
en Bob van Aalsmeer.nu zijn gelijk 
aan de slag gegaan om alles weer in 
orde te maken en na circa een uurtje 
kon iedereen zich alsnog inschrijven 
voor de 35ste Pramenrace. Reeds na 
34 uur waren de startplekken op. De 
Pontwegsloot ligt gewoon helemaal 
tjokkie vol op de tweede zaterdag in 
september. 

Puzzelen
Er kunnen geen pramen meer bij. Het 
bestuur van SPIE gaat nu puzzelen. 
Alle teams hebben hun afmetingen 
van hun praam/bok door moeten 
geven. Aan de hand van deze gege-
vens gaat SPIE de indeling maken. 
Dus als u binnenkort mensen op de 
Pontweg ziet lopen met meetlinten, 
dan weet u nu waarvoor...

Nieuwe prijs bij de Pramenrace

Medewerkers van Gouwerok met de nieuwe prijs.

Aalsmeer - Donderdag 2 juni waren 
Dick Benschop (CEO Schiphol) en 
Michiel van Dorst (CEO LVNL) op 
bezoek in de gemeenteraad in Aals-
meer om te spreken over de hinder-
beperkende maatregelen die 
Schiphol heeft aangekondigd. 
Namens het CDA voerde Tom Verlaan 
het woord en stelde hij enkele vragen 
aan de heren omtrent de slaapversto-
ring van inwoners in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Door het gebruik van de 
primaire Kaagbaan, vertrekken vlieg-
tuigen ’s nachts laag over de 
Uiterweg, de Westeinderplassen en 
Kudelstaart. Ook zorgt het nachtelijke 
gebruik van de Zwanenburgbaan 
voor overlast in de vorm van slaapver-
storing. In zijn betoog heeft Verlaan 
dit probleem duidelijk kenbaar 
gemaakt bij LVNL en Schiphol, evenals 
de eenvoudige oplossingen om deze 
problemen te verhelpen. Na het 
bezoek van Benschop en Van Dorst is 
er direct overleg geweest met frac-
tielid Verlaan en beide heren. LVNL 

heeft na de vergadering toegezegd 
dat zij deskundigen naar deze 
eenvoudige oplossingen laat kijken, 
om zo de nachtrust van Aalsmeerders 
en Kudelstaarters te waarborgen. Het 
CDA hoopt op deze manier een deel 
van de nachtelijke overlast voor de 
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart 
te beperken en ieder zo de mogelijk-
heid tot een gezonde nachtrust te 
geven. 

CDA in overleg met LVNL over 
nachtelijke overlast Schiphol

CDA-raadslid Tom Verlaan.

Aalsmeer - Het gaat de goede kant 
op wat coronabesmettingen betreft, 
de cijfers dalen snel en dit is volgens 
velen te danken aan het vaccinatie-
beleid. Inmiddels zijn er al bij 2,5 
miljoen prikken gezet en is het repro-
ductiegetal gezakt naar 0,78. Ook in 
de regio daalt het aantal positief 
geteste inwoners. Aalsmeer blijft in 
deze echter nog een beetje achter. 
Van 2 tot en met 15 juni toch nog 65 
besmettingen geconstateerd en dit is 
204 per 100.000 inwoners. In vergelij-
king met de vorige periode wel 15 

minder positief getesten en de eerste 
week was hoger (37) dan afgelopen 
week (28). Er zijn opnieuw geen 
inwoners uit Aalsmeer opgenomen 
in het ziekenhuis en sinds eind mei 
zijn er geen inwoners overleden door 
het coronavirus. Het gaat dus best 
beter, maar Aalsmeer blijft in de 
regio (helaas) koploper. In Uithoorn 
van 2 tot en met 15 juni 27 (-11) posi-
tief getesten, in Amstelveen 126 (-15) 
en in Haarlemmermeer 154 (-160), 
respectievelijk is dit 91.6, 137.4 en 
98.7 per 100.00. In Uithoorn, Amstel-

Minder besmettingen in Aalsmeer veen en Haarlemmermeer ook geen 
nieuwe ziekenhuisopnames, in Haar-
lemmermeer wel een inwoner 
overleden. 
De coronaregels gaan verder versoe-
peld worden, maar de basisregels 
dienen vooralsnog nageleefd te 
worden, dus houd 1,5 meter afstand, 
was regelmatig de handen, blijf bij 
een verkoudheid thuis, ga testen bij 
klachten en draag een mondkapje in 
openbare gebouwen. Wat het mond-
kapje betreft zou menigeen het fijn 
vinden als deze verplichting wordt 
afgeschaft. Wie weet, de Kamer gaat 
hier over debatteren...
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Aalsmeer - Vanavond, donderdag 17 
juni, komt de commissie Maat-
schappij en Bestuur voor de maande-
lijkse vergadering bijeen in de raad-
zaal. Op de agenda staan onder 
andere diverse financiële stukken 
waarin het college verantwoording 
aflegt over het afgelopen jaar en 
waarin prioriteiten voor komend jaar 
voorgesteld worden. Verder staat het 
vaststellen van de kaders voor de 
veranderopgave inburgering op de 
agenda. De vergadering begint om 
20.00 uur. Als eerste komen de jaar-
stukken 2020, eerste bestuursrappor-
tage 2021 en kadernota op tafel. Met 
de jaarstukken legt het college 
verantwoording af over de realisatie 
van de door de raad vastgestelde 
beleidsvoornemens voor het jaar 
2020. De raad krijgt met de jaar-
stukken inzicht in het financiële 
resultaat van de Programmabegro-
ting 2020. Vanwege het coronavirus 
was dit een bijzonder jaar. Via de 
eerste bestuursrapportage wordt de 
raad geïnformeerd over afwijkingen 
in de uitvoering van de Programma-
begroting 2021 en wordt voorgesteld 
deze bij te stellen.
Het vaststellen en wijzigen van de 
begroting is onderdeel van het 
budgetrecht, een belangrijke 
bevoegdheid van de gemeenteraad.
In de Kadernota 2022 geeft de 
gemeenteraad de financiële kaders 
mee aan het college voor het 
opstellen van de Programmabegro-
ting 2022 en de meerjarenraming 
2023-2025. In dit document staan 
alle voorliggende posten en keuze-
mogelijkheden voor het opstellen 
van de Programmabegroting 2022. 

Algemene beschouwingen
Over de Kadernota 2022 vindt op 

donderdag 24 juni in de middag een 
aparte raadsvergadering plaats, 
waarin alle fracties hun algemene 
beschouwingen uitspreken. Tijdens 
de commissie is vooral ruimte om 
vragen aan het college te stellen.

Kaders inburgering 
In het huidige inburgeringsstelsel 
zijn alle inburgeringsplichtigen (ook 
statushouders) zelf verantwoordelijk 
voor hun inburgering in Nederland. 
Volgend jaar gaat de nieuwe Wet 
inburgering in. In de veranderopgave 
wordt de regierol dan (weer) bij 
gemeenten gelegd. Gemeenten 
worden verplicht om een passend 
traject te bieden aan de meest 
kwetsbare inburgeringsplichtigen: 
de asielmigranten ofwel statushou-
ders. De inschatting is dat het in Aals-
meer gaat om twintig trajecten per 
jaar. De raad wordt gevraagd de 
kader hiervoor vast te stellen.

Inspreken en luisteren
Inwoners kunnen hun stem laten 
horen over onderwerpen die op de 
agenda staan. In verband met het 
coronavirus is publiek helaas niet 
toegestaan bij de vergadering.
De volledige agenda, inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op www.aalsmeer.nl. Via de website 
is de vergadering rechtstreeks te 
volgen, maar luisteren op een later 
tijdstip is ook mogelijk. Inwoners die 
de commissie overwegingen willen 
meegeven over onderwerpen die op 
de agenda staan, kunnen hun 
bijdrage, bij voorkeur per mail, sturen 
naar griffie@aalsmeer.nl. Toch liever 
mondeling inspreken? Een afspraak 
hiervoor maken kan door een mail te 
sturen naar de griffier of door contact 
op te nemen via 06-44165032.

Presentatie jaarstukken 2020 
en kadernota in commissie

Aalsmeer - Volgende week 
donderdag 24 juni vergadert de 
gemeenteraad van Aalsmeer over de 
Kadernota. Traditiegetrouw het 
moment waarin politieke partijen 
hun Algemene Beschouwingen 
uitspreken. In de Kadernota worden 
de inhoudelijke keuzes gemaakt voor 
de begroting voor volgend jaar. De 
vergadering vindt ‘s middags van 
14.00 tot 18.00 uur plaats in de Raad-
zaal. Voor het eerst in hele lange tijd 
is publiek bij de raadsvergadering 
weer van harte welkom.
Op de agenda staan verder andere 
financiële stukken, zodat de raad 
over een volledig beeld beschikt. Met 
de Jaarrekening 2020 legt het college 
verantwoording af over de resultaten 
van het gevoerde beleid, zowel 
financieel als qua doelstelling. In de 

eerste Bestuursrapportage 2021 
geeft het college aan of de uitvoe-
ring van plannen voor dit jaar nog op 
koers ligt of dat bijstelling op gebied 
van prioriteiten of financiën nodig is. 
Een financiële bijstelling van de 
begroting valt onder het budget-
recht van de gemeenteraad. Elke 
fractie heeft in de eerste termijn van 
de Algemene Beschouwingen acht 
minuten spreektijd om een visie te 
geven op de koers van Aalsmeer 
voor de komende jaren. Er wordt dus 
niet vergaderd over actuele voor-
stellen, maar over het totale beleid 
van de gemeente voor 2022 met een 
vooruitblik richting 2023-2025. 
Belangrijk is dat de gemeente later 
dit jaar een zogenaamde ‘sluitende 
begroting’ voor 2022 bij de Provincie
Noord-Holland aanlevert. Dat is een 

begroting waarin inkomsten en 
uitgaven met elkaar in evenwicht 
zijn. Vandaar dat alle financiële 
onderwerpen in samenhang worden 
besproken, zodat partijen vragen 
kunnen stellen op mogelijke conse-
quenties van voorgestelde plannen.

Vergadering volgen 
De vergadering begint om 14.00 uur 
en kan dus ‘live’ in het Raadhuis 
bijgewoond worden. Uiteraard is de 
vergadering ook via de website te 
volgen of achteraf terug te kijken. Op 
de website is tevens de volledige 
agenda inclusief alle bijbehorende 
stukken te vinden. Indien inwoners 
de gemeenteraad overwegingen wilt 
meegeven over onderwerpen die op 
de agenda staan, kunnen zij een mail 
sturen via griffie@aalsmeer.nl.

Publiek welkom in Raadzaal bij 
Algemene Beschouwingen

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland werkt aan de kruising van de 
Burgemeester Kasteleinweg en de 
Legmeerdijk tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. Voor deze 
werkzaamheden wordt de kruising in 
de nacht van donderdag 17 op 
vrijdag 18 juni afgesloten voor al het 
verkeer. Verkeer wordt omgeleid en 
moet rekening houden met extra 
reistijd.
 
Aanleg fietstunnel
De provincie legt een fietstunnel aan 
onder de Legmeerdijk, zodat (brom)- 
fietsers straks zonder verkeerslichten 
in een keer veilig kunnen doorrijden. 
De aannemer is half april gestart met 
het eerste deel van de fietstunnel. Nu 
de aannemer aan de andere helft van 
de tunnel gaat werken, wordt de 
verkeerssituatie omgedraaid. Hier-
voor is een nachtafsluiting noodzake-

lijk. Het kruispunt Burgemeester 
Kasteleinweg – Legmeerdijk wordt 
van donderdag op vrijdag afgesloten 
voor alle vormen van verkeer van 
20.00 tot 06.00 uur. Na deze nachte-
lijke afsluiting rijdt het verkeer over 
het nieuwe dek van de fietstunnel en 
wordt aan de andere zijde de fiets-
tunnel gebouwd.
 
Omleiding wegverkeer
Tijdens de nachtelijke afsluiting rijdt 
doorgaand verkeer bij Uithoorn en 
Hoofddorp via de N201. Bestem-
mingsverkeer van en naar Aalsmeer 
rijdt via de Zwarteweg, Molen-
vlietweg en de Middenweg richting 
de N201. Bestemmingsverkeer van 
en naar Kudelstaart maakt gebruik 
van de Bachlaan, Kudelstaartseweg 
en Zwarteweg. Voor fietsers blijft de 
omleidingsroute via het terrein van 
Royal Flora Holland gelden.

 Project HOVASZ
De nieuwe fietsonderdoorgang is 
onderdeel van het project HOVASZ 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoerver-
binding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). 
De nieuwe HOV-verbinding is een 
van de schakels in het regionale 
HOV-netwerk R-net en biedt reizigers 
frequent, comfortabel en betrouw-
baar busvervoer. 

Naast de busbaan wordt de N196 in 
de Haarlemmermeer, de Burge-
meester Kasteleinweg in Aalsmeer en 
de Koningin Máximalaan in Uithoorn, 
inclusief de fietspaden, opnieuw 
ingericht als een tweebaansweg voor 
lokaal bestemmingsverkeer. Een 
aanzienlijke verbetering voor de leef-
baarheid, bereikbaarheid en de 
veiligheid in Aalsmeer. 
HOVASZ wordt naar verwachting 
eind 2021 in gebruik genomen.

Nachtelijke afsluiting kruising 
Legmeerdijk-Kasteleinweg

Aalsmeer - Leden van Waterski 
Vereniging Aalsmeer waren zondag 
13 juni al vroeg in de ochtend op de 
Westeinderplassen. Wat de groep 
daar aantrof, was heel treurig. 
Binnen een minuut of tien hebben 
drie leden met hun sup een enorme 

berg afval uit het water gevist. Het 
betrof vooral lege flesjes en blikjes 
(fris)drank. Geen goed woord 
hebben de leden voor de afvaldum-
pers over. “Als je gaat varen, wees 
geen tokkie en neem je rommel 
mee naar huis of naar de haven en 

Berg afval uit Westeinder ‘gevist’ gooi het in de afvalbak”, aldus het 
drietal. En een verzoek aan gebrui-
kers van de Poel: “Als je lekker aan 
het varen bent en je ziet rommel in 
het water, ruim er dan ook een paar 
op. Als we dat allemaal doen, blijft 
de Westeinderplassen schoon en 
kunnen we er allemaal van 
genieten!”

Aalsmeer - De windvang zit weer op 
de Dorpskerk. Afgelopen woensdag 
9 juni is de gouden leeuw met aal 
teruggeplaatst op de 38 meter hoge 
kerk in het Centrum. De windwijzer 
heeft een opknapbeurt gekregen en 
er is uiteraard gepoetst. Glimmend 
heeft de Aalsmeerse leeuw zijn 
positie weer ingenomen. De restau-
ratie van het raam is ook voltooid. 
Sinds afgelopen 24 april staat de 
toren van dit rijksmonument in de 

steigers. Nu het werk in de top klaar 
is, gaat het bovenste deel van de 
steiger verwijderd worden. 
De onderhoudswerkzaamheden aan 
het metselwerk nemen nog wel 
enige tijd in beslag. Wanneer de klus 
exact geklaard is, hangt af van de 
weersomstandigheden, maar het valt 
vast gelijk op als de Dorpskerk weer 
in volle glorie, zonder steigers, 
schittert! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeerse Leeuw met aal weer 
terug op de Dorpskerk
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Amstelland – Het Amstelveens 
Boekenfeest en de Bibliotheek Amstel-
land organiseren dit jaar maar liefst 
drie evenementen onder de naam 
Sprankel. Voor het tweede spranke-
lende evenement zijn thrillerauteur 
Jeroen Windmeijer en singer-song-
writer Sterre Weldring uitgenodigd in 
Openluchttheater Elsrijk. De antropo-
loog Jeroen Windmeijer debuteerde in 

2015 succesvol met ‘Het Petrusmys-
terie’ en schreef sindsdien succesvolle 
thrillers die intussen in meerdere talen 
zijn vertaald. Zijn laatste boek ‘Het 
Evacomplex’ speelt zich af in Leiden, 
met een hoofdpersoon werkzaam in 
het natuurhistorisch museum Naturalis. 
Kenmerkend in zijn verhalen is het 
verweven van Romeinse en Bijbelse 
geschiedenis zonder dat dit ten koste 

Sprankel met Jeroen Windmeijer 
in openluchttheater Elsrijk

gaat van de spanning. Windmeijer 
sprak eerder in Amstelveen op het 
tweede Amstelveens Boekenfeest. De 
avond wordt aangevuld met optredens 
van Sterre Weldring. De veelbelovende 
23-jarige folk/pop singer-songwriter 
speelde eerder in Paradiso en op het 
Popronde festival en vertelt met haar 
oprechte, pure stemgeluid verhalen 
over liefde en relaties. Vanwege 
beperkte plaatsen en een verplichte 
gezondheidscheck is aanmelden 
verplicht. Dit kan via de website van de 
bibliotheek Amstelland.

De Kwakel – Een bericht voor alle 
tuin- of natuurliefhebbers, die dit 
weekend in eigen omgeving een 
mooie tuin willen bezoeken van de 
familie Willem van Doorn: “Normaal 
gesproken is dit het landelijke open 
tuinenweekend,maar deze activiteit 
wordt dit jaar niet georganiseerd. 
Toch willen wij onze tuin openstellen 
voor geïnteresseerde bezoekers. De  
tuin is best heel groot en behoorlijk 
ruim van opzet en er staan heel veel 
soorten bomen en struiken in de tuin  
die met dit zonnige weer heerlijke 
schaduw geven.  Er zijn ook bloemen 
borders met erg veel bloeiende 
planten. Er is een collectie van zeker 
veertig verschillende pioenrozen en 
zo’n veertig soorten gewone rozen 
zijn te bewonderen. Ze staan er op 
dit ogenblik prachtig bij. Onze tuin is 
best wel een oase in het verglaasde 

gebied hier. Echt een plek waar 
vogels, uilen en egels zich thuis 
voelen. Je  mag natuurlijk niet 
opscheppen dat is niet netjes en 
vaak vervelend, maar het is echt een 
ruime en bijzondere tuin,die om het 
mooie houten huis heen is aange-
legd.  Een deel van de tuin wordt 
omringt door een dijkje waar over 
het ‘loverslaantje’ kronkelt, aange-
vuld met hier en daar wat kunst-
werken maakt het tot een waar lust 
oord voor ons als beheerder van dit 
unieke stukje groen en dat willen we 
een paar dagen met u delen”, aldus 
de familie van Doorn. Tuin- en 
natuurliefhebbers zijn van harte 
welkom op zaterdag 19 juni van 
10.00 tot 21.00  uur en zondag 20 
juni van 10.00 tot 18.00 uur bij 
‘Volharding Loont’ aan de Achterweg 
15 in De Kwakel.

Open tuindagen bij ‘Volharding 
Loont’ in De Kwakel

Regio - Dinsdag 29 juni zijn mensen 
die �nanciering zoeken voor hun 
sociale of culturele activiteit welkom 
bij het spreekuur van VSBfonds. Heeft 
u een idee voor een project waar-
door andere mensen in Noord-
Holland mee kunnen doen aan een 
sociale of culturele activiteit? Schrijf 
dan in voor dit online spreekuur. 
Tijdens het spreekuur kan kennis 
gemaakt worden met medewerkers 
van VSBfonds en met hen kan 
besproken worden of het initiatief in 
aanmerking komt voor het indienen 
van een subsidieaanvraag. Op www.
vsbfonds.nl is te lezen welke 
projecten voor een donatie in 
aanmerking komen. Vragen of twij-
fels of het project in aanmerking 

komt? Stuur dan een korte email aan 
infonoordholland@vsbfonds.nl 
waarin u aangeeft: Wie u bent en 
waarom u uw plan of idee wil 
uitvoeren, wat u wilt bereiken met 
het initiatief en wat u precies gaat 
doen en wanneer. Als het project 
aansluit op het donatiebeleid van het 
VSBfonds, ontvangt u een uitnodi-
ging voor dit online spreekuur. 
VSBfonds is één van de grootste 
particuliere vermogensfondsen van 
Nederland. Het fonds bestaat sinds 
1990 en heeft elk jaar 26 miljoen 
euro donatiebudget beschikbaar om 
te investeren in sociale en culturele 
projecten die de kwaliteit van de 
Nederlandse samenleving ten goede 
komen. 

S ond  nancie t p o ecten 
in Noord-Holland

Aalsmeer - Het is niet de eerste keer 
dat weer grootschalig afval is 
gedumpt bij het afvalparkje aan de 
Zwarteweg. “Het lijkt wel een depen-
dance van Meerlanden”, aldus een 
bewoner. Rond de bakken voor 
plastic en glas is een stapel karton 
achter gelaten en een aantal zakken 
met inhoud. Dit keer gelukkig geen 
matrassen, oude stoelen en/of 
kapotte tafels, maar toch. Oud papier 
wordt in Aalsmeer maandelijks opge-
haald en in Kudelstaart is de Suppor-
ters Vereniging maandelijks actief om 
de inwoners te ontdoen van oud 
papier en karton. Op diverse locaties 
in Aalsmeer staan afvalbakken. Het is 

natuurlijk niet de bedoeling dat hier 
huishoudelijk afval in gegooid wordt 
(het restvuil wordt om de twee 
weken opgehaald), maar als het even 
niet anders kan, beter in een bak dan 
gedumpt bij een afvalparkje. Verder 
worden diverse hulpinstanties blij 
met kleding en schoeisel en hiervoor 
staan eveneens op enkele locaties 
containers. 
En voor wie rigoureus aan het 
opruimen geslagen is: Breng het naar 
Meerlanden in Rijsenhout of maak 
een afspraak voor het ophalen van 
de goederen. Afval dumpen is niet 
nodig en, aldus de bewoner: “Is 
asociaal!”

Dependance van Meerlanden?

Aalsmeer - De werkzaamheden aan 
de Burgemeester Kasteleinweg bij de 
kruising met de Van Clee�kade en 
Oosteinderweg zijn in volle gang. Er 
zijn kabels en leidingen omgelegd en 
delen asfalt verwijderd om een 
rotonde te bouwen met ook hier in 
het midden de busbaan en links en 

rechts een rijbaan voor autoverkeer. 
Er is een tijdelijke weg aangelegd 
waardoor verkeer vanaf Aalsmeerder-
brug en Hoofddorp wel de Van Clee�-
kade op en af kan rijden en de nieuwe 
Burgemeester Kasteleinweg is vanaf 
de Ophelialaan open voor doorgaand 
verkeer richting Aalsmeerderbrug en 

Even pauzeren op het zand...

(Geen) zwemverbod bij Surfeiland

Hoofddorp. Het is niet mogelijk vanaf 
de Van Clee�kade of de Kasteleinweg 
de Oosteinderweg op te rijden. De 
werkzaamheden bij de kruising duren 
tot en met 23 juli. De uiteindelijke 
afronding is rond 9 september 
gepland. Werken in de buitenlucht 
met kou en regen is geen pretje, maar 
aan de slag in warm, tropisch weer 
vergt eveneens veel energie. Er moet 
af en toe gepauzeerd worden om in 
ieder geval wat te drinken. De bewo-
ners van de �at langs de Kasteleinweg 
hebben goed zicht op de werkzaam-
heden. Van Andries Cornelisse uit de 
Twijnderlaan kreeg de krant deze 
mooie foto’s van bovenaf, met de 
‘zandweg’, de heimachine en, jawel, 
pauzerende werklui. Even rusten, wat 
eten en drinken is nodig en prima 
natuurlijk, maar menig Aalsmeerder 
hoopt wel dat er na de pauzes weer 
�ink ‘gebu�eld’ gaat worden. Aals-
meer wil tijdens de feestmaand 
september weer bereikbaar zijn!

mogen de bezoekers de Westeinder 
in. Nagenoeg direct na het plaatsen 
van de borden zijn BOA’s ter plekke 
geweest om mensen hier op te 
wijzen. Door diverse bezoekers werd 
verbolgen gereageerd op het plotse-
linge zwemverbod. Menigeen ging 
de discussie aan met de aanwezige 
ambtenaren. “Straks kan je hier 
nergens meer zwemmen”, aldus de 
reactie van een teleurgestelde 
zwemmer. 

Te voortvarend”
“Borden om de zwemsituatie tussen 
de Zeilschool en het Surfeiland te 
wijzigen zijn gisteren wat te voortva-
rend geplaatst”, laat de gemeente in 
een reactie weten. “Vanwege de 
verschillende vormen van waterre-
creatie op die plek, wordt momen-
teel onderzocht of de situatie 
aanpassing behoeft. Vooralsnog blijft 
de bestaande situatie ongewijzigd en 
kan er gewoon gezwommen worden 
tijdens deze warme dagen.”

Foto: VTF

Aalsmeer - Sinds dinsdagmiddag 15 
juni is er, om vooralsnog onduidelijke 
reden, een zwemverbod ingegaan bij 
het Surfeiland. Met borden wordt 

aangegeven dat zwemmen is 
verboden bij de gedeelten waar het 
Surfeiland beschermd wordt door 
stenen. Alleen vanaf het zandstrand 
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Eén van de eerste onder-
nemers die kunst op de werkvloer 
toonde, is makelaar Karin Eveleens. 
Zij zorgde voor goed ophangmate-
riaal, de muren waren uitermate 
geschikt en de schilderijen werden 
met zorg uitgelicht. Door de regel-
matige expositie wisselingen bleef 
het voor haar medewerkers en kijkers 
interessant en spannend. Bij de vele 
geanimeerde vernissages stonden de 
kunstenaars in het middelpunt en 
maakten kennis met kunstliefheb-
bers. Zo ontstonden er mooie 
gesprekken. Werd er een werk 
verkocht dan kwam er een rode stip 
aan te pas. Zo waren er de afgelopen 
jaren vele kunstwerken te bewon-
deren van bekende en minder 
bekende kunstenaars. De kijkers 
konden kennismaken met de meest 
uiteenlopende kunststromingen, 
abstract, magisch realisme, figuratie 
en van de verschillende technieken; 
van olieverf tot aquarel, van tekening 
tot fotografie. 

Laagdrempelig
Door Karin hadden de kunstenaars er 
een mooie mogelijkheid tot expo-
seren bij en gezien de wachtlijst van 
exposanten wordt er met graagte 
van deze geboden gelegenheid 
gebruik gemaakt. De laagdrempelig-
heid - iedereen kan gewoon tijdens 
het boodschappen doen binnen 
wippen en komen kijken - zorgde er 
voor dat er regelmatig kijkers waren. 
Karin wist zich mede door de kunst 
en exposities te onderscheiden van 
haar collega-makelaars. Ook haar 
deelname aan de Kunstroute en 
kunst in de etalage droeg daartoe bij. 

“Stuk kaler”
Tot het vermaledijde coronavirus er 
voor zorgde dat de boel op slot 
moest. Geen kunst meer aan de 
wand, geen bezoekers, geen contact 
meer met kunstenaars. Wie nu het 
pand aan de Punterstraat betreedt 
mist de kunst. “Ja, het is nu een stuk 
kaler. Ik zal blij zijn wanneer de 
wanden weer gevuld met kunst zijn”, 
verzucht één van de medewerkers. 

Oké er hangen als reclamemateriaal 
een aantal interieurfoto’s, niets mis 
mee, maar toch. Er is echter één foto 
die wel opvalt en dat blijkt een histo-
rische opname te zijn van een voor-
malige schuur op het Stokkeland. De 
foto leeft en vertelt geschiedenis. Dit 
is nu typisch een prachtig voorbeeld 
wat kunst onderscheidt van een 
poster. Kunst is namelijk geen 
behang, kunst leeft, vraagt om reac-
ties, dwingt tot langer kijken. Zo ook 
naar het werk boven het kopieerap-
paraat. Een mooie vaas met kleurige 
dahlia’s van de hand van Judith 
Keessen. “De lievelingsbloemen van 
Karin”, vertelt een medewerkster.

Kunst wordt gemist
Zodra het weer kan en mag zal er bij 
makelaar Karin Eveleens zeker weer 
(meer) kunst te zien zijn. Namen 
worden nu nog niet gegeven, maar 
dat komt wel goed. 
“Wij kunnen niet buiten kunst, wij 
missen de kunst enorm”, aldus de 
medewerkers.

Door corona even geen kunst op 
de werkvloer bij Karin Eveleens

De vaas met Dahlia’s, werk van Judith 

Keessen is momenteel één van de 

weinige kunstwerken bij Karin 

Eveleens Makelaardij, maar er komen 

weer exposities!

Aalsmeer - Heeft u een bestaand lot 
bij de Vriendenloterij en wilt u Scou-
ting Tiflo helpen aan een mooie 
financiële gift? Koppel dan uw lot 
aan Tiflo. Bij de Vriendenloterij kunt u 
als deelnemer zelf bepalen welk 
goede doel u wilt steunen. Daarbij 
kunt u kiezen uit 46 goede doelen, 
maar ook uit ruim 3.300 clubs, vereni-
gingen en stichtingen in Nederland, 
waaronder Tiflo. Door uw lot te 
koppelen zorgt u ervoor dat mini-

maal 40% van uw inleg bij de scou-
ting terecht komt. Een bestaand lot 
kan gekoppeld worden door contact 
op te nemen met de ledenadminis-
tratie van de Vriendenloterij via 
088-0201020. Doe dit voor 1 juli, 
zodat de scouting een donatie 
ontvangt van 5.000 euro. Scouting 
Tiflo wil de donatie gebruiken voor 
de aanschaf van een nieuwe boot 
voor de waterspeltakken. Kijk voor 
meer informatie op: www.tiflo.nl.

Help Scouting Tiflo aan donatie 
van de Vriendenloterij

MIRANDA’S MOMENTEN

Helikopter, helikopter
Mag ik met je mee omhoog?
Hoog in de wolken wil ik wezen

Aalsmeer - Kent u het kinderliedje? Ik heb het jarenlang gezongen voor 
mijn zoon. Die is nu twintig, dus dat is al even geleden, maar dat ik einde-
lijk de daad bij het woord kon voegen overkwam me vorige week. Al 
weken was mijn vriend met de voorbereidingen bezig. De weersomstan-
digheden moesten kloppen, corona gooide natuurlijk nog even roet in 
het eten, maar afgelopen zaterdag was het dan zover. En ik wist van niks! 
Wekkertje op tijd, want we zouden ‘wat leuks’ gaan doen. Ik hou enorm 
van ‘wat leuks’, maar was natuurlijk nieuwsgierig als de pest. “Ik kan echt 
niks loslaten schatje, want jij bent net Sherlock Holmes.” Tja, hij kent me al. 
Na ruim een half jaar kan hij me aardig lezen. Om 09.00 uur vertrokken 
we. “Eh, eh, niet kijken als ik de navigatie intoets!” Op de snelweg langs 
Almere, richting Lelystad. Werd het de Bataviawerf met dat oude VOC 
schip? Walibi soms? Toch niet Bataviastad? Hij weet toch wel dat winkelen 
niet mijn grootste hobby is? Nee, overal voorbij. Toen kwam afslag vlieg-
veld in zicht. Het zal toch niet? Maar nee, ook daar reden we voorbij. Avio-
drome dan! Erg interessant. Die afslag pakte hij.. En toch draaide hij daar 
niet het parkeerterrein op. Het werd een afslagje verder. Ik had nog steeds 
niks door. Toen stond hij stil, parkeerde de auto en zei; “Kijk ff op dat 
bordje.” Heli Holland? “Nee joh! We gaan toch geen helikoptervlucht 
doen?!” “Yep, en ik vind het net zo spannend als jij! Gaaf toch?” Het eerste 
kwartier moest ik aan de beademing. Bij het invullen van een of ander 
papiertje wist ik gewoon even niet meer hoe ik heette. Een kop koffie en 
een glas water brachten me tot bedaren. Na de korte instructie (niet aan 
het raampje hangen, de gordels werken zoals in een vliegtuig en degene 
die in het midden zit moet overal met zijn vingers van afblijven), zijn we 
door de hangar gelopen naar het kleine helikoptertje dat klaar stond. De 
piloot, een jongen niet ouder dan half twintig, startte het ding, dat niet 
meteen liep als een zonnetje. “Ach, dat gebeurt altijd als we hem 
opstarten voor de eerste vlucht, even choken, dan komt ie wel.” Ik had me 
inmiddels volledig overgegeven en had besloten volop te genieten van 
de halfuur durende rondvlucht boven Bataviastad, verschillende jachtha-
vens, het IJsselmeer en de rijtjeshuiswijken van Lelystad, waar ik beslist 
nooit ga wonen, maar dat terzijde, de graslanden met steeds kleiner 
wordende koetjes en veel, ontzettend veel (!) windmolens die het land-
schap daar telt. Maar wat was het gaaf! En wat zit je super snel op 300 
meter hoogte. Op een gegeven moment vroeg Paul de Piloot of ik van 
achtbanen hield en voor ik wist, het duimpje van Michael was namelijk 
zijn que, maakte hij een soort vrije val en ging zo schuin dat ik even dacht 
dat het misging, maar de stuntpiloot werd gelukkig geen brokkenpiloot 
en voor ik er erg in had was zijn knuppeltje weer volledig recht. Mijn 
evenwichtsorgaan moest er echter niks van weten, dus ik kreeg spontaan 
een misselijkheidsgol�e. Paul bood me meteen een verfrommeld kots-
zakje uit de zak van zijn cargobroek, die ik gelukkig niet heb hoeven 
gebruiken. “Even goed in en uitademen terwijl je kijkt naar de horizon, 
dan gaat het vanzelf over.” En inderdaad, ik herstelde direct. Toen was het 
al weer tijd om terug te keren naar de landingsbaan. Zo’n dingetje, met 
rondom glas, kan volgens mij makkelijk over het grasveld, maar er gelden 
gewoon strenge regels op het vliegveldje. Het voelde alsof we in een 
soort insect hadden gezeten. Het 
was een ontzettend mooie, onver-
getelijke ervaring. Daarna hebben 
we Aviodrome bezocht en mijn 
romanticus nam me aansluitend 
nog mee naar een fijn plekje aan 
het water waar hij een kleedje 
uitspreidde, een flesje bubbels 
opentrok, hapjes uit een picknick-
mand toverde en me liet staren en 
genieten van de prachtige lucht 
waar we net in hadden 
rondgevlogen. 

Hoog in de wolken wil ik zijn
Helikopter, helikopter
Vliegen is zo fijn!

Helikoptervlucht

Schiphol - In de periode van 31 mei 
tot 6 juni heeft Schiphol gemiddeld 
577 vluchten per dag gehad. De 
Kaagbaan (39,6%) en Polderbaan 
(38,7%) zijn het meest gebruikt. De 
Aalsmeerbaan (11,8%) en Buitenvel-
dertbaan (9,8%) zijn met name 
ingezet als tweede baan. 
De Schiphol-Oostbaan is niet ingezet 
voor handelsverkeer (0%) en de 

Zwanenburgbaan is in onderhoud 
(tot en met 21 juni). 
De Aalsmeerbaan is op zaterdag 5 
juni voor langere tijd ingezet als 
hoofdlandingsbaan vanwege de 
wind en werkzaamheden op de 
Kaagbaan. Daarnaast is de Aalsmeer-
baan begin juni op meerdere dagen 
ingezet als tweede start- of landings-
baan tijdens piekmomenten.

Gemiddeld 577 vluchten per dag 
op Schiphol, toename verwacht

Meer vluchten
Deze week, van 14 tot 20 juni, 
verwacht luchthaven Schiphol meer 
vluchten, gemiddeld 650 per dag. 
Richting de zomer zal het vliegver-
keer naar verwachting verder 
toenemen, omdat veel mensen op 
vliegvakantie gaan.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Ronald Stolwijk is volgens Piet Lammers 
een eersteklas klusjesman. En dat is te zien. Zijn leuke 
huis is een meerjarenproject waar hij heel veel tijd en 
energie in steekt en dat iedere keer een beetje fraaier 
wordt. Hij woont samen met Brenda en is vader van 
Mick (13) en Lieke (9). Hond Syb is de nieuwe 
huisgenoot. 

Je hebt een baan in de ICT, vertel eens?
“Als opleiding heb ik bedrijfskundige informatica 
gevolgd aan de HES in Amsterdam. Toen ik dat afge-
rond had, heb ik bewust gezocht naar een bedrijf dat 
schoolverlaters in dienst nam. Zo ben ik bij DXC terecht 
gekomen, wereldwijd een van de grootste IT bedrijven. 
Inmiddels werk ik er al 22 jaar met veel plezier. In eerste 
instantie was mijn functie meer intern gericht als 
manager van een groep mensen; inmiddels is er een 
klant aan mij gekoppeld en ben ik eindverantwoordelijk 
voor alle technologie die wij wereldwijd aan die klant 
leveren. Er wordt vaak aan mij gevraagd: hoe kan je 
zolang bij een bedrijf werken, maar in principe heb ik 
elke drie jaar een nieuwe klant. Het interessante is dat 
het nooit stil staat in de IT, alles veranderd en 
vernieuwd continue. We gebruiken allemaal data en 
daar is zoveel informatie uit te halen. Data-analyses en 
alles wat daar mee te maken heeft, is de nieuwe 
wereld.” 

Wat maakt dit vak leuk? 
“Uiteindelijk toch het werken met mensen. Brenda 
vraagt weleens waarom ik na zoveel jaar niet iets 
anders ga doen. Ik ben niet bang dat ik ergens anders 
niet tot mijn recht kom en ik zou ik zeker in een ander 
vakgebied kunnen werken, want ik ben een manager. 
Speci�eke technische kennis van computers heb ik niet. 
Ik begrijp in grote lijnen wat het inhoudt, want ik moet 
wel weten waar ik over praat, maar het omgaan met 
mensen, er voor zorgen dat er een goed team staat dat 
de zaken afhandelt, en nadenken hoe we dingen in 
gaan inrichten binnen dit bedrijf, dat is nog elke dag 
een uitdaging.” 

Piet is benieuwd of je in de bouw zou gaan, als je een 
ander vak moest kiezen?
“Daar heb ik over nagedacht, maar het antwoord is: 
nee. Mijn werk is vergaderen, daar ben ik de hele dag 
mee bezig. Daarnaast houd ik er ook van om met mijn 
handen bezig te zijn, iets op te bouwen, maar naast 
mijn werk, als een vorm van ontspanning. Ik heb jaren-
lang bij het corso gewerkt, daar heb ik leren klussen, 
waaronder lassen en timmeren. 
Maar om dat fulltime te doen? Nee. Als ik ooit opnieuw 
zou moeten beginnen, ging ik in de evenementenwe-
reld, dat lijkt me zo fantastisch. Of het nu gaat om een 
bruiloft, of het organiseren van een groot feest, dat 
maakt me niet uit. Het borrelt altijd in mijn hoofd van 
de nieuwe ideeën, maar ik heb er gewoon de tijd niet 
voor om ze uit te voeren.” 

Waar ken je Piet en Riet eigenlijk van?
“Ze woonden op de Herenweg en ik kwam daar om 
vanuit de carnavalsvereniging een fruitmandje te 
brengen. Het klikte meteen, want het was er altijd reuze 
gezellig. Als we binnenkwamen en zij zaten aan de 
stamppot, kregen wij een jong borreltje aangeboden, 

want dat hoorde erbij. Toen ze verhuisden naar de �at, 
zei ik: jullie blijven wel in mijn wijk wat betreft de fruit-
mandjes ronde, want ik vind het veel te leuk om bij 
jullie te komen. Als er een klusje bij ze gedaan moet 
worden, dan helpen we ze. Dat doe ik absoluut niet 
alleen, maar samen met Marcel Veldkamp en Marciel, 
een man die bij hun in de �at woont. Tijdens corona 
hebben zowel Marcel als Brenda boodschappen voor ze 
gedaan.” 

Heb je daar allemaal wel tijd voor? 
“Voor sommige dingen moet je tijd maken.” 

Hoe is het om in Kudelstaart te wonen?
“Met dit huis hebben we een ideale plek gevonden. Het 
is een paradijs voor de kinderen en ook voor onszelf. Ik 
heb een stressvolle baan, maar mijn principe is dat ik 
nooit ’s avonds of in het weekend werk. Het liefst ga ik 
elke avond iets doen, klussen of sporten. Ik heb een 
breed netwerk en ben bij veel dingen betrokken hier in 
Kudelstaart. Ik sport graag en ik doe onder andere aan 
sloep roeien. Vorige week hebben we voor het eerst 
weer kunnen oefenen en ik heb nog spierpijn. We 
hebben hier onze familie en vrienden wonen. Brenda 
en ik zullen blij zijn als we deze zomer onze ouders, 
schoonouder en Piet en Riet hier in de tuin weer voor 
een barbecue kunnen uitnodigen.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Eric Spaargaren. Hij is directeur van de Antoniusschool, 
een fanatieke korfballer en actief bij Radio Aalsmeer. 
Twee jaar geleden kreeg hij bij al deze activiteiten door 
corona met een lockdown te maken. Ik ben benieuwd 
hoe hij dat heeft ervaren en welke stappen hij gaat 
ondernemen om alles weer op te kunnen pakken.”

Ronald Stolwijk: “Ik ben bij veel 
dingen betrokken in Kudelstaart”

Aalsmeer - Met dit mooie weer is het 
heerlijk om er per �ets op uit te 
trekken. Sinds de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg zijn 
er niet alleen voor auto’s, maar ook 
voor �etsers al verschillende omlei-
dingsroutes geweest. Met diverse 
borden worden �etsers (en voetgan-
gers) de weg gewezen van en naar 
het Centrum van Aalsmeer en naar 
buurgemeenten Uithoorn, Amstel-
veen en Haarlemmermeer. Vanaf het 
dorp gaat de route (volgens de 
borden) over het Raadhuisplein en 
de brug bij het Stokkeland naar het 
Baanvak, over het �etspad en door 
de wijk naar het Spoorlijnpad. Bij 
deze afslag is de keuze of rechtdoor 
naar Amstelveen of rechtsaf richting 
de scholen, het industrieterrein en 
Uithoorn via de Zwarteweg. 

Doodlopende straat
Uiteraard zijn er meer ‘wegen die 
naar Rome leiden’ en hier is op 
verschillende plaatsen in de 
gemeente (met borden) rekening 
mee gehouden. Wie bijvoorbeeld via 
de Ophelialaan, Cyclamenstraat en 
Hadleystraat naar het Centrum gaat, 
stuit in de Azaleastraat op een groot 
geel bord met hierop de tekst dat het 
rechterdeel van deze woonstraat 
doodlopend is. Scheelt toch weer 
meters en tijd... Niet voor voetgan-
gers overigens, aan het einde is een 
doorgang naar de Ophelialaan voor 
wandelaars. 

Andere route
Terug naar het Centrum via het 
Spoorlijnpad is ‘andere koek’, 
tenminste als je van het bordenpad 
afwijkt. Het Spoorlijnpad helemaal 
uitrijden is niet meer mogelijk, afge-
sloten, en dus weer via het Baanvak 
rijden. Vlak voor de bobbel van het 
viaduct loopt een paadje naar 
beneden. Het gele bord geeft als 
optie rechtdoor aan, maar ontdekken 
hoe deze route verder loopt lonkt. 
Zowaar staan ook hier diverse route-
borden. De eerste wijst naar rechts, 
over het parkeerterrein van de 
nieuwe appartementen en weer naar 
rechts dwars door de (ook nieuwe) 
wijk met de moeilijke straatnamen 
(Salomon Dierkenslaan en Charles 
Gabrijweg) om vervolgens uit te 

komen op de Burgemeester Ho�-
scholteweg. Linksaf (rechts loopt nog 
dood) en het vertrouwde �etspad 
langs de Burgemeester Kasteleinweg 
komt in beeld. Bij de Stommeerkade 
wacht een verrassing. Er wordt 
gewerkt aan de realisatie van een 
rotonde bij de Van Clee�kade en de 
Oosteinderweg en hiervoor is de 
kruising ook voor �etsers dicht. Het 
dorp vlakbij, maar qua bereik nog ver 
weg. 

Kippenbruggetje
Volgens de borden rechtsaf de Stom-
meerkade op, bij het Kippenbrug-
getje staat het volgende route-bord 
(en een bord: �etsers afstappen) en 
zo wordt de Oosteinderweg bereikt. 
En weer is het dorp inzicht, maar niet 
bereikt. Hier een bord met tekst bij 
de omleidingspijl: Extra �etstijd, plus 
1 minuut, 300 meter en 10 Kcal. Flink 
doortrappen om de 1 minuut te 
halen, want de (Verlengde) Lijnbaan 
is echt wel iets langer dan de aange-
geven 300 meter. Niet erg, leuk om 
de nieuwe, kleurige huizen in Spin-
radhof, Hekelstraat en Meertrosstraat 
te bekijken. 
Het einde is in zicht. Bij de Dorps-
straat kunnen �etsers dan ‘gewoon’ 
rechtsaf naar de Aalsmeerderbrug of 
rechtdoor naar het Centrum. Een 
‘klopje op de schouder’ tot slot met, 
jawel, een bord: Bedankt voor het 
volgen van de omleiding! Een 
ontdekkingsreis in Aalsmeer was het 
zeker maar, mag ook wel gezegd, qua 
borden wel geheel kloppend! 

‘Alsmaar rechtdoor’
Met een geheel doorlopend Spoor-
lijnpad zou de route minder ‘span-
nend’ zijn geweest, het ophe�en 
hiervan blijft echter wel een gemis. 
Wie weet, er loopt een onderzoek 
naar een �etsbrug of ander soort 
verbinding ter vervanging en als 
straks het �etspad langs de Kaste-
leinweg geheel open is (het deel bij 
het viaduct is nog niet klaar vanwege 
het aanleggen van kabels en 
leidingen) is ‘alsmaar rechtdoor’ de 
enige aan te geven route voor rich-
tingzoekers naar Uithoorn en Amstel-
veen, maar ook de andere kant op 
naar Aalsmeerderbrug en Hoofd-
dorp. Saai...

Aalsmeer ontdekken via de 
omleidingsborden...

Aalsmeer – Het mag bekend 
gemaakt worden. Samen met de 
gemeente Aalsmeer gaat Onderne-
mend Aalsmeer dit jaar de ‘Onderne-
ming van het Jaar’ verkiezing weer 
organiseren. 
Presenteer jouw bedrijf en zet andere 
ondernemers aan tot duurzame, 
innovatieve en creatieve invullingen 

van het ondernemerschap. 
Iedereen kan een onderneming 
nomineren in vier categorieën: Klein 
bedrijf tot 25 werknemers, Midden 
klein bedrijf vanaf 25 werknemers, 
Starters (bedrijf jonger dan 3 jaar) en 
ZZP.
Corona en Publieksprijs
Is jouw bedrijf afgelopen tijd innova-

Verkiezing ‘Onderneming van 
het jaar’ geopend

tief en/of creatief omgegaan met de 
bedrijfsvoering tijdens corona? Of 
ken je een bedrijf die dit heel goed 
heeft gedaan? Hiervoor heeft de 
organisatie de ‘Innovatieprijs in coro-
natijd’ voor dit jaar ingevoerd. Ook 
hiervoor kunnen bedrijven genomi-
neerd worden. Daarnaast maken alle 
genomineerde bedrijven dit jaar kans 
op de ‘Publieksprijs’.
Nomineren/aanmelden kan via de 
website van Ondernemend Aals-
meer: www.ondernemendaalsmeer.
nl en is mogelijk tot 18 juli.
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer -  Kembit Lions heeft afge-
lopen zaterdag 12 juni het tweede 
duel in strijd om de landstitel van 
Green Park Handbal Aalsmeer 
gewonnen. De ploeg van Christoph 
Jauernik was met 22-25 te sterk. 
Zaterdag 19 juni volgt de ontkno-
ping in de titelstrijd om 16.30 uur in 
Sittard. Bij winst prolongeert Aals-
meer de titel. Als Lions wint, kunnen 
de Limburgers na vier jaar de schaal 
weer omhoog houden. De wedstrijd 
is live te volgen via www.handbalnl.
tv. In Sporthal de Bloemhof, waar 150 
toeschouwers luidkeels aanwezig 
waren, zag het thuispubliek Rob 
Jansen uit de startblokken schieten 
met twee goals. Pieter Strauven zorgt 
met een schot van afstand voor de 
eerste goal van Lions. Aan de over-
kant weet Samir Benghanem het net 
op prachtige wijze te vinden, met 

een bal achter zijn rug langs 
verschalkt hij keeper Luuk Hoiting. 
Hoiting zorgt er daarna voor dat zijn 
doel minuten lang leeg blijft, inclu-
sief een penalty save. Door goals van 
Jeroen de Beule en Joris Baart zijn 
beide ploegen in evenwicht na tien 
minuten spelen: 3-3. De keepers aan 
beide kanten eisen een glansrol op. 
Aan de kant van Aalsmeer stopt René 
de Knegt een break-out en Marco 
Verbij een zevenmeter. Hoiting zet 
daar ook een aantal knappe 
reddingen tegenover, waardoor de 
doelpunten in het begin van de 
wedstrijd duur zijn. Lions krijgt de 
aanvalsmachine als eerste aan de 
praat en weet vier keer op rij te 
scoren. Ze buigt een 5-4 achterstand 
om in een 5-8 voorsprong. De 
Limburgers pakken een marge van 
vier goals, maar Aalsmeer laat het er 

niet bij zitten. Met nog vijf minuten 
te spelen zorgt Tim Bottinga ervoor 
dat Aalsmeer in het spoort blijft: 
8-10. Serge Heinen bepaalt de rust-
stand op 10-12. 
Aalsmeer maakt in de tweede helft 
meteen de aansluitingstreffer. Lions 
pakt het initiatief in de wedstrijd 
weer op. Een goed spelende Luca 
van Straaten zorgt voor een comfor-
tabele voorsprong: 11-15. Lions 
houdt deze score vast tot dat ze 
tegen een tijdstaf aanlopen. Aals-
meer profiteert via goals van Donny 
Vink en Don Hartog en brengt de 
stand op 15-17. Aalsmeer vecht zich 
terug. Halverwege de tweede helft 
zorgt een zeer sterk spelende Samir 
Benghanem voor een gelijke stand: 
18-18. Het duel golft even op en 
neer. Met nog tien minuten te spelen 
en een stand van 20-21 kan de 
wedstrijd beide kanten op, tot het 
Lions opnieuw lukt het voordeel te 
pakken. De handballers vechten voor 
hun laatste kansen op de landstitel. 
Luuk Hoiting bewijst maar weer hoe 
goed hij is. Met cruciale reddingen 
brengt de ‘Man of the Match’ zijn 
ploeg in de gelegenheid de winst te 
pakken. Lions loopt van 21-22 uit 
naar 21-25 en sleept zo een derde 
duel uit het vuur. Tobias Marx bepaalt 
de eindstand op 22-25.
Topscorer bij Aalsmeer was Samir 
Benghanem: 8 doelpunten. Verder 
doelpunten van Don Hartog en 
Vaidas Trainavicius (elk 3), Donny 
Vink, Rob Jansen, Tim Bottinga en 
Tobias Marx (allen 2). 

Handbal: Greenpark verliest, 
maar houdt zicht op landstitel!

Aalsmeer – Het is de handballers van 
Greenpark Aalsmeer helaas niet 
gelukt om ook de tweede finale-
wedstrijd om de landstitel te winnen. 
Met slechts drie punten verschil 
(22-25) pakte Kembit Lions afgelopen 
zaterdag 12 juni in De Bloemhof in 
Aalsmeer de winst. The Best-of-Three 
gaat dus volledig gespeeld worden. 
Aanstaande zaterdag 19 juni de 
ontknoping: Prolongeert Greenpark 
Aalsmeer de titel of mogen de 
Limburgers na vier jaar de schaal 
weer omhoog houden? De derde en 
bepalende wedstrijd wordt gespeeld 
in Sittard vanaf 16.30 uur en is uiter-
aard te volgen via www.handbalnl.tv.
Wie in Aalsmeer voor het tweede 
duel had ingeschakeld op de 
handbal-website zag en hoorde een 
bekende aan de tafel van de verslag-
gevers. Voorzitter Mike van der 
Laarse van Greenpark Aalsmeer 
mocht voor commentaar 
aanschuiven bij handbalpresenta-
toren Richard van der Made en Stijn 
Steenhuis. Voorzitter Van der Laarse 
vond het gaaf en leuk om te doen, zo 
liet hij weten. Over het verlies was hij 
uiteraard minder te spreken, de 
schaal en medailles lagen al klaar in 
De Bloemhof, maar: “De mannen 
hebben prima gespeeld”, aldus Van 

der Laarse. “De teams waren aan 
elkaar gewaagd.” De B en C handbal-
teams keken buiten op een voor de 
gelegenheid gebouwde tribune op 
het Bloemhof-terrein naar de 
wedstrijd, en net als de thuiskijkers 
waren zij het met deze uitspraak 
eens. “Het was bijzonder spannend.” 
Maar, aldus een fan: “Lions waren 
scherper. Helaas.” Ondanks het verlies 
was er overigens wel een feestelijk 
moment na afloop van de wedstrijd. 
Met bloemen en een stevig applaus 
zijn  Tobias Marx, Marwin van Offeren 
en Thomas Houtepen uitgezwaaid 
(ze spelen aanstaande zaterdag nog 
wel mee, maar vertrekken daarna bij 
Aalsmeer). Tobias Marx gaat in België 
zijn opleiding voor piloot verder 
doen en kan dit niet combineren met 
handbal. Tijdsgebrek is voor Marwin 
van Offeren de reden om te stoppen. 
Hij wordt vader en heeft de zaak van 
zijn vader overgenomen. De talent-
volle handballer Thomas Houtepen 
speelt nog maar net bij Greenpark. 
Hij vertrekt naar Duitsland om prof 
speler te worden. Ook is Gaby Birjo-
vanu in het zonnetje gezet. Hij is heel 
lang de eerste keeper geweest bij 
Greenpark. Dit jaar was hij begeleider 
en keeper trainer. Gaby gaat verder 
kijken wat hij nu gaat doen.

Handballers uitgezwaaid bij 
Greenpark Aalsmeer

Feestelijk afscheid bij Greenpark Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - In aanloop naar een 
mogelijke deelname aan de Tour de 
France eindigde wielrenner Nils 
Eekhoff afgelopen zondag als 
zestigste in de vijfdaagse Ronde van 
België. Na de eerste dag kon de 
Rijsenhouter een betere eindklasse-
ring meteen vergeten. In de lastige 
finale van de openingsetappe 
wilden de benen niet meewerken, 
verlamd door de plotselinge 
warmte, en vermoeid als Eekhoff 
nog was van zijn krachtsexplosie in 
Dwars door het Hageland, enkele 

dagen ervoor. Een autorit naar huis, 
een nacht slecht slapen en het 
onverwachte bezoek van een 
dopingcontroleur om half zeven ‘s 
morgens werkten evenmin mee aan 
een vlot herstel. In de tweede rit van 
de Ronde van België, een tijdrit over 
11,2 kilometer, was Nils echter weer 
scherp en klasseerde zich als veer-
tiende. Zijn gemiddelde snelheid 
bedroeg bijna 54 kilometer per uur. 
In de massasprint op de derde dag, 
gewonnen door Caleb Ewan, reed 
Eekhoff vanuit kansloze positie nog 
naar een knappe negende plek In de 
overige etappes was hij dienstbaar 

Goede tijdrit en sprint van Nils 
Eekhoff in Ronde van België

aan ploeggenoten van zijn Team 
DSM.

Kampioenschappen
Komend weekeinde staan Owen 
Geleijn en Nils Eekhoff aan de start 
van de Nederlandse kampioen-
schappen, op en rondom de VAM-
berg in Drenthe. Geleijn mag zater-
dagmiddag 19 juni met zijn oplei-
dingsteam Jumbo-Visma dromen van 
een goed resultaat in de categorie 
renners onder 23 jaar. 
Nils Eekhoff komt zondag 20 juni in 
actie in de titelstrijd voor beroepsren-
ners. Vorig jaar werd Eekhoff verras-
send tweede achter Mathieu van der 
Poel. Tijdens of kort na het NK maakt 
Team DSM bekend of hij zaterdag 26 
juni mag starten in de Tour de France.

Aalsmeer - Op woensdag 9 juni 
mocht het eindelijk weer: de Water-
drinker Baanloop op de atletiekbaan 
van Atletiekvereniging Aalsmeer. Dit 
keer was het nog een onderlinge AVA 
trainingswedstrijd, maar dat mocht 
de pret na acht maanden corona 
onderbreking niet drukken. De 25 
deelnemers hadden er duidelijk zin 
in met goede prestaties en enkele 
persoonlijke records als resultaat. Het 
hoofdnummer, de 5 kilometer, is 
gewonnen door Stefan Wolkers, die 
ook de laatste editie in september 
2020 al won. Stefan kwam nog net 

niet onder de 16 minuten, maar liep 
met 16:01 wel een nieuw persoonlijk 
record. Hij bleef daarmee knap de 
van een blessure herstellende Bas 
Stigter voor. Multi-sporter Davy 
Heijsteeg liep ook een sterke race en 
werd derde. De volledige uitslag en 
alle rondetijden zijn te vinden op 
www.avaalsmeer.nl.
De volgende AVA Waterdrinker Baan-
loop is op woensdagavond 14 juli op 
de atletiekbaan aan de Sportlaan. 
Aanvang eerste heat om 19.40 uur, 
tweede heat om 20.00 uur. Inschrij-
ving op de avond zelf.

Eindelijk weer baanloop bij AVA

Winnaar Stefan Wolkers (midden) met Bas Stigter (links) en Davy Heijsteeg. 





26 inderegio.nl • 17 juni 2021SPORT

Uithoorn - Zondag 1 juni hebben 
drie jeugdleden van UWTC meege-
daan aan de interclub jeugdwieler-
wedstrijd bij ASC Olympia in 
Amsterdam. 
Bij de jongste jeugd heeft Joël van 
Capel een keurige wedstrijd gereden. 
Na een lastige eerste ronde wist Joël 
aansluiting te vinden bij een groep 
van drie renners waarmee hij naar de 
finish is gereden en dat leverde hem 
een mooie 13e plaats op. Iedere 
wedstrijd doet hij weer meer erva-
ring op. Groep C (categorie 5 en 6) 
moest acht ronden van 2,5 kilometer 

rijden.  Floris Fransen en Jytte 
Timmermans reden hun wedstrijd in 
deze groep. Tijdens de wedstrijd 
waren er, net als vorige week, vele 
demarrages en ze werden allemaal 
weer teruggehaald. 
Floris heeft de hele wedstrijd het 
tempo van het peloton bijgehouden. 
Jytte kwam ook nog een keer voorop, 
maar kon het hoge tempo niet 
volhouden om vooruit te blijven. Ze 
heeft verder de gehele wedstrijd in 
het peloton gereden en is gefinisht 
op plaats 20. Floris is uiteindelijk 
geëindigd op plaats 27.

Deelname jeugd wielrenners  
UWTC aan interclub wedstrijd

Aalsmeer - Het EK is afgelopen 
vrijdag 11 juni van start gegaan. Tot 
en met 11 juli voetbalpret (of niet). 
Voor iedereen wel met het foto- en 
letterspel in de Meerbode afgelopen 
donderdag. De inzendingen stapelen 
snel op. In de berg veel deelnemers 
die Frankrijk tippen als EK-winnaar, 
maar natuurlijk wordt stiekem 
gehoopt dat Oranje zich een weg 
naar de finale voetbalt en het liefst 
uiteindelijk de EK-cup pakt. Zover is 
het nog niet, maar de voorpret is er 
en de eerste overwinning is binnen. 
De wedstrijd tegen Oekraïne afge-
lopen zondag 13 juni was zenuwslo-

Aalsmeer in de ban van Oranje!

Het huis versierd voor het EK. “We zijn als fanatiek voetbalgezin de enige in de straat. 

Wij hebben er zin in”, aldus Dewy (10), Dany (8) en Desteney (6) Tas.

De Meervalstraat is mooi oranje versierd. Een gezamenlijke actie van de bewoners.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 13 
juni is het danceteam The Blackbirds, 
van dansschool Blackbird Dance 
Centre (BDC) uit Aalsmeer, Neder-

lands Kampioen geworden in de 
categorie Street en Hiphop. Het 
evenement kon vanwege corona niet 
live plaatsvinden, maar de deelne-

Danceteam The Blackbirds 1e 
bij NK Street en Hiphop

Achter van links naar rechts: Danila Koster, Kim Treur, Megan van ‘t Hof, Pascalle van 

Golen, Maritt Niesing en Marlies Lindauer. Zittend van links naar rechts: Selina Koek, 

Nienke Volkers, Rachel Jacob en Fief van der Does.

Aalsmeer - Op zaterdag 19 juni vindt 
de tweede editie van ‘Giro di Muscoli’ 
plaats. De ‘Toer voor Spieren’ is een 
Hollandse editie en er wordt gefietst 
van Aalsmeer naar Vaals om geld op 
te halen voor Stichting ALS Neder-
land en Stichting ALS op de weg. 
Met Aalsmeer, Aalst in Gelderland en 
Aalst in Noord-Brabant zijn er drie 
startplaatsen. De circa 15 deelnemers 
die starten in Aalsmeer fietsen 260 
kilometer naar Vaals. De start is bij 
Hotel de Jonge Heertjes op het Raad-
huisplein. De vroege vogels starten 
bij zonsopkomst vanaf 5.15 uur. Op 
de website www.toervoorspieren.nl 
is meer informatie te vinden. De 
inschrijving voor deelnemers is 
inmiddels gesloten. Steunen kan 
door de deelnemers te sponsoren of 
door een algemene donatie te doen.

Van Aalsmeer naar 
Vaals voor ALS

mers namen het tegen elkaar op via 
video-inzendingen. Het niveau had 
daar zeker niet onder te lijden. De 
inspanning en het enthousiasme al 
helemaal niet! The Blackbirds dansers 
gingen swingend door de voor-
rondes heen, waarna ze uiteindelijk 
afgelopen zondag in de finale tegen 
tien teams streden uit het hele land. 
De jury gaf punten voor de choreo-
grafie, techniek en presentatie. The 
Blackbirds ging er na spannende 
momenten vandoor met de welver-
diende eerste prijs. Ze lieten Mixed 
Up uit Rijswijk en D-Upgrade uit 
Heinenoord als respectievelijk 
tweede en derde achter zich. Een 
knappe prestatie! De meiden hebben 
enorm hard getraind met elkaar, 
ondanks alle uitdagingen en belem-
meringen die de afgelopen periode 
met zich meebrachten. Merel 
Schrama is dansdocente en eigenaar 
van Blackbird Dance Centre en heeft 
The Blackbirds begeleid naar dit 
fantastische resultaat. 
Wil je ook dansen? Kijk dan op 
www.blackbirddancecentre.nl 
voor meer informatie.

De Kwakel - Zonder een echt oefen-
programma tegen teams uit de regio, 
maar gelukkig wel onderling wat 
kunnen oefenen, zijn de Thamen 
jeugdteams afgelopen weekend aan 
de competitie begonnen. De Honkbal 
Pupillen 1 is het seizoen bijzonder 
goed gestart en nam vorige week op 
bezoek bij Badhoevedorp PH1 een 0-8 
overwinning mee naar huis. Zondag 
kwam Ban Topa Future Stars bij 
Thamen aan de Vuurlijn op bezoek en 
dat werd een mooie 10-4 overwin-

ning. Een prima prestatie van een 
team dat dit jaar de overgang heeft 
gemaakt naar het spelen met een 
harde bal. De Honkbal Pupillen 2 is 
een team met bijna allemaal nieuwe 
jongens en meisjes die dit jaar zijn 
begonnen met honkbal of die de 
overstap hebben gemaakt vanaf de 
beeball. Het team is nog niet hele-
maal compleet, maar speelde afge-
lopen zaterdag met wat hulp uit 
Pupillen 1 hun eerste competitiewed-
strijd en die werd verloren, maar voor 

Jeugdteams Thamen honkbal 
gestart met competitie

de nieuwkomers was het een eerste 
mooie stap naar echt honkbal.
Waren er het vorige seizoen twee 
honkbal aspiranten teams bij Thamen, 
dit seizoen zijn er drie. Dit heeft alles 
te maken met een enorme groep ‘oud’ 
pupillen die nu in de leeftijdscate-
gorie van de aspiranten (13 tot en met 
15 jaar) terecht zijn gekomen. Het 
vereist de nodige aanpassingen, want 
ook al blijven de regels hetzelfde de 
honkafstanden en de afstand van de 
pitcher naar de catcher zijn wel een 
behoorlijk stuk langer geworden. 
Daarbij staan er soms spelers tegen-
over je die wel heel erg groot zijn. De 
teams zijn hard aan het trainen en 
hopelijk lukt het binnenkort om de 
eerste overwinningen binnen te 
halen.

Oefenwedstrijd
De honkbal junioren (16 tot en met 21 
jaar) spelen oefenwedstrijden tegens 
teams die allemaal onder 18 jaar zijn 
en die mogen komende zaterdag 19 
juni om 14.00 uur aantreden voor een 
oefenwedstrijd tegen Hilversum 
Hurricanes. De jongste beeball majors 
(7 tot en met 9 jaar) speelden afge-
lopen zondag een oefenwedstrijd en 
beginnen komend weekend aan de 
competitie.

pend, van 2-0 voor naar 2-2 gelijk tot 
gelukkig net voor tijd 3-2 voor 
Oranje. “Nederland komt langzaam 
op gang”, aldus een kenner. 
In ieder geval zitten alle Oranje fans 
vast vanavond, donderdag 17 juni, 
weer voor de buis of het scherm, 
want Nederland komt voor de 
tweede maal in actie. Oostenrijk is 
vanaf 21.00 uur de tegenstander. 
De derde wedstrijd in poule C is 
tegen Noord-Macedonië. Ook dan, 
maandag 21 juni, wordt het vanaf 
18.00 uur geheid stil op straat. Hope-
lijk kunnen er wel juich-kreten 
klinken!De Kwakel - Vanaf aanstaande 19 juni start honk- en softbalvereniging 

Thamen op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur met een speciale training 
voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar die willen kennismaken met beeball.
Beeball is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen tot en met 9 jaar 
en is de voorloper van honkbal en softbal. Door te spelen in kleine teams 
en eenvoudige spelregels te hanteren worden kinderen volledig bij het 
spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij beeball staan teamgeest, 
sportiviteit en spelplezier voorop. Door het spelen van beeball raken 
kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse 
wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal 
en softbal eigen. Beeball kenmerkt zich in het bijzonder doordat het spel 
door kinderen vanaf 4 jaar en met kleine teams wordt gespeeld. De kleine 
afmeting van het veld bevordert speelintensiteit. Geen statische houding, 
maar dus volop activiteit. De trainingen vinden plaats op het complex aan 
de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Stuur voor meer informatie of om uw zoon/
dochter op te geven voor deze training een e-mail naar Tc.Thamen@
gmail.com. Voor kinderen vanaf 7 jaar en ouder heeft de honk- en softbal-
vereniging ook vele mogelijkheden. Neem hiervoor ook contact op via 
bovengenoemd e-mailadres.

Speciale training voor jongste 
jeugd bij honkbalvereniging
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - De laatste ronde van de 
AAS online jeugdschaakcompetitie is 
afgelopen vrijdag gespeeld. Merlijn 
tegen Pieter was een Spaanse 
opening met een verrassende 
aanpak van Merlijn, die aanstekelijk 
werkte op Pieter. De meest vreemde 
zetten kwamen op het bord. Alleen 
waren die van Merlijn beter en ging 
Pieter mat. Konrad tegen Marien was 
een aangenomen damegambiet, 
waarin Konrad materiaal won en 
daarna professioneel afrondde naar 
een simpel gewonnen eindspel. 
Robert tegen Luuk V was een c3 Sici-
liaan dat een loopgravengevecht 
werd waarin Luuk een pion won. 
Robert was zo van slag dat hij daarna 
vergat zijn dame weg te spelen en 
meteen kon opgeven. Christiaan 

speelde een prachtige partij tegen 
Simon en won materiaal.
Nu nog het laatst stuk slaan en zwart 
stond pat! Een mooie truc van Simon. 
Geen winst, maar wel een gelijke 
stand. Hij had zo graag een keer 
willen winnen van de Nederlands 
kampioen. Christiaan is uiteindelijk 
kampioen van de AAS schaakcompe-
titie voor de jeugd geworden. 
De online competitie 2020-2021 is nu 
ten einde. Alle AAS-leden hopen het 
komende seizoen weer fysiek les te 
kunnen geven en competitie te 
mogen spelen. Het schaakspel van 
de jeugd heeft tijdens corona niet stil 
gestaan. Gedurende de gehele 
periode is er online les gegeven aan 
de leerlingen en is online de jeugd-
competitie geschaakt. Kijk voor de 
eindstand en nadere informatie op: 
www.aas.leisb.nl

Christiaan winnaar van online 
jeugdschaakcompetitie AAS

Kudelstaart - Zaterdagochtend 12 
juni stond er een tweede vriendjes- 
en vriendinnetjes dag op het 
programma bij Korfbalvereniging 
VZOD. Ook deze keer waren twee 
bekende korfballers uitgenodigd om 
naar Kudelstaart te komen, namelijk  
Nikki Boerhout (speelt in de korfbal 

league en ook in oranje onder 19 jaar) 
en Matte Lupke (speelt in en oranje 
onder 21). De twee hadden samen 
leuke trainingen bedacht. De eerste 
die aan de beurt kwamen waren de 
kangoeroes. Hier waren veel vriendjes 
en vriendinnetjes aanwezig. Veel van 
deze kinderen leerden hoe leuk 

Korfbaltraining voor jeugd met 
Nikki Boerhout en Matte Lupke

korfbal is. Allerlei oefeningen kwamen 
aan bod. Na afloop konden alle 
kinderen met een glas limonade en 
een broodje knakworst met een goed 
gevoel naar huis. Na een kleine pauze 
kwamen de E en D teams, maar ook 
De C en B teams aan deze dag de 
beurt. Hier waren wat minder 
vriendjes en vriendinnetjes aanwezig, 
maar toch was de groep groot. Deze 
werd in tweeën gedeeld. De jongere 
jeugd kreeg training van Nikki en de 
oudere jeugd van Matte Er waren 
genoeg verschillende oefeningen, 
van makkelijk tot best wat ingewik-
kelder. Ook de aanwezige trainers 
hebben hier vast wat van opgestoken! 
Ook de wat oudere jeugd kreeg na 
afloop wat drinken. Na deze mooie 
trainingen werd de dag afgesloten en 
gaat de korfbalvereniging op naar het 
volgende evenement. Ook een keertje 
trainen bij VZOD? Neem dan even 
contact op via jeugdtrainerscoordi-
nator@vzod.nl. Op een trainingsavond 
even langslopen is natuurlijk geen 
probleem. Kijk voor de trainingstijden 
op de site www.vzod.nl.

Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - Dansschool Dance 
Improvement is vanaf 19 mei weer 
volledig geopend en de dansers 
mogen weer binnen dansen in hun 
vertrouwde, opgefriste omgeving. 
Een verademing na een veel te lange 
periode van onzekerheden. De afslui-
ting van het dansseizoen wordt 
eigenlijk jaarlijks afgesloten met een 
feestelijke eindshow waar alle 
dansers graag hun vooruitgang laten 
zien aan hun familie, vriendjes en 
vriendinnetjes. Door de huidige 
omstandigheden kan ook dit jaar de 
show weer niet doorgaan. Daarom 
verheugden de dansers zich des te 
meer op de afsluitende, behaalde 
finales van de digitale wedstrijden. 
Bij de huidige danswedstrijden wil de 
organisatie de jonge dansers een 
podium geven en de gelegenheid 
bieden om elkaar te ontmoeten, 
elkaar te inspireren met hun talenten 
en ze in de kijker te zetten. Aan de 
internationale wedstrijd Dance 
Waves Competition deed het team 
Another DImension mee. De meiden 
behaalden een prachtige tweede 
plek, tussen de veelzijdige Neder-
landse en Belgische teams scoorden 
zij het zilver! Tijdens de wedstrijd 
Check it Art waren er vele disciplines 
waaraan Dance Improvement 
meedeed voor de prijzen. Ala (12 
jaar) ging er hier met het welver-
diende goud vandoor, de eerste 
plaats! Milou en Nathalie scoorden 
een geweldige tweede plaats. Team 
Turbulance (Hailey, Kaya, Sam, 

Sienna, Sjors en Philly) werd door de 
jury beloond met een tweede plek. 
Team Another DImension (Nathalie, 
Milou, Amber, Laisa, Robin, Floortje, 
Sienna, Dewi en Felicia) scoorde hier 
de eerste plaats, goud! Deze dansers 
hebben de afgelopen maanden 
gedaan waar ze goed in zijn: Dansen! 
Ze improviseren zoals dansers dat 
goed kunnen, dus omgaan met de 
omstandigheden en zorgen dat ze er 
plezier in blijven houden. Op de hun 
ter beschikking gestelde locaties zijn 
ze steeds hun passie blijven volgen 
met deze geweldige resultaten als 
bonus voor hun fantastische inzet. 
Dance Improvement gaat in de 
zomer door met een zomerrooster 
om alle dansers de gelegenheid te 
geven om datgene te doen waar ze 
lol in hebben én zodat zij elkaar 
kunnen blijven ontmoeten. 

Goud en zilver voor dansers 
van Dance Improvement

Eerste plaats voor Ala.

Aalsmeer - Heb je in coronatijd, zoals 
vele anderen, de racefiets ontdekt en 
vind je het nu tijd om de fijne 
kneepjes van het wielrennen te 
leren? Bij regiovereniging UWTC in 
Uithoorn geven gediplomeerde trai-
ners, onder wie KNWU-talentontwik-
kelaar en oud-beroepsrenner Peter 
Zijerveld, op woensdag 30 juni een 
training voor iedereen van 16 jaar en 
ouder op clubparcours De Rand-
hoorn in Uithoorn. Om 19.00 uur 
kunnen liefhebbers, man of vrouw, 
zich vastclicken aan hun racefiets. Ze 

krijgen onder meer uitleg over 
bochtentechniek, veilig fietsen en in 
waaiers rijden. Ook is er informatie 
over geschikte voeding tijdens het 
maken van lange tochten. Van deel-
nemers wordt verwacht de coronare-
gels in acht te nemen en een valhelm 
op te zetten. Inschrijven vooraf is niet 
nodig en er zijn aan deze vrijblij-
vende training geen kosten 
verbonden. 
Meer informatie: www.facebook.
com/wielrenuwtc  of www.uwtc.nl/
wielren

UWTC: Wielrennen voor starters

Aalsmeer - Op zondag 20 juni organi-
seert SV Omnia 2000 Trampoline twee 
open trainingen, om 11.00 en 13.00 
uur in de Proosdijhal in Kudelstaart. 
Voor iedereen vanaf 7 jaar, die nu met 
veel plezier vooral op de trampoline 
in de achtertuin springt. Deelname is 
gratis, meld je wel even aan via tram-
poline@svomnia.nl. En neem gerust 
een vriend of vriendin mee.  

Spectaculair
Springen, draaien en zweven in de 
lucht. Bij trampolinespringen speel je 
met de zwaartekracht. Hoe hoger je 
springt, hoe langer je in de lucht 
zweeft en hoe meer salto’s je kunt 
maken. Dit maakt het heel spectacu-
lair om naar te kijken en vooral heel 
gaaf om te doen! Om hoge, maar 
vooral mooie sprongen en salto’s te 
maken, moet je al je spieren perfect 
kunnen beheersen. En dat lukt alleen 
door te oefenen en veel te trainen. Al 
springende leer je je spieren te 
beheersen en te coördineren. Je 

verfijnt je gevoel voor evenwicht, 
ruimte, tempo en ritme.

Verschillende niveaus
Trampolinespringen is een sport die 
tot op het hoogste niveau (wereld-
kampioenschappen en Olympische 
Spelen) wordt beoefend. SV Omnia 
2000 geeft al vele jaren trampoline-
training, met gediplomeerde trainers, 
op diverse locaties in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Op verschillende niveaus, 
recreatie en wedstrijden, voor 
jongens en meisjes. De vereniging is 
op zoek naar nieuwe springers voor 
de recreatiegroep én voor de 
wedstrijdgroep. Bij de recreatielessen 
staan plezier en ontwikkeling 
centraal. Ook wordt de kinderen coole 
trucjes geleerd, uiteraard op een 
veilige manier. Iedereen kan op zijn of 
haar eigen niveau meedoen. 

Selectiegroep
Talentvolle springers in de recreatie-
groep worden begeleid om door te 

Trampolinespringen als sport? 
Probeer het een keertje uit

groeien richting de selectie. De selec-
tiegroep combineert plezier en veel 
trainen om door te groeien naar de 
top. Deze groep traint twee tot vier 
keer per week. De gemotiveerde 
springers nemen deel aan regionale, 
landelijke en zelfs internationale 
wedstrijden. De niveaus lopen uiteen 
van wedstrijdsport tot eredivisie, 
maar alle sporters werken samen naar 
één doel: beter worden in de sport. 
Benieuwd? Meld je dan snel aan voor 
de open trainingen. Op een andere 
dag een keer meedoen met een 
proeftraining kan ook. Mail dan ook 
naar trampoline@svomnia.nl.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 12 juni 
speelden de FCA boys 17-2 thuis 
tegen de 17-1 boys van Hertha uit 
Vinkeveen hun tweede regiocup 
wedstrijd. De FCA boys waren 
gewaarschuwd voor Hertha, die hun 
eerste cup wedstrijd met 9-0 hadden 
gewonnen. In de eerste helft was 

krachtsverschil nauwelijks merkbaar, 
er werd gestreden voor elke bal. 
Gevaarlijke aanvallen werden door 
de beide defensies knap onschadelijk 
gemaakt, eenmaal wist een Hertha 
aanvaller alleen voor FCA keeper 
Thijs op te duiken en iedereen telde 
de goal al behalve keeper Thijs, die 
met een geweldige reflex de bal met 
zijn been wist te blokken en 

FCA JO17-2 verliest in laatste 
minuten van Hertha JO17-1

zodoende de rust liet ingaan met een 
0-0 stand.  In de tweede helft waren 
het de Hertha spelers die wat meer in 
de aanval waren dan de FCA spelers.
Met hard werken wisten de FCA boys 
de Hertha aanvallers lang van scoren 
af te houden. Een regel bij de 
regiocup wedstrijden is dat er altijd 
een winnaar moet zijn. Bij een gelijk-
spel moeten strafschoppen een 
winnaar opleveren. De wedstrijd 
stevende op een gelijkspel af, beide 
leiders van de teams begonnen al 
een lijstje te maken voor de strafsch-
opnemers. Een Hertha aanvaller 
dacht daar waarschijnlijk anders over, 
want acht minuten voor tijd knalde 
hij de bal van grote afstand langs de 
verbouwereerde FCA keeper Noah 
(wissel voor keeper Thijs) in het doel: 
0-1. FCA leider Daan wisselde nog 
een paar spelers voor meer aanval-
lers om te proberen gelijk te scoren. 
Hierdoor werd de FCA defensie wel 
kwetsbaarder en vlak voor tijd profi-
teerde daar de Hertha spits van door 
in een kluts voor het FCA doel de bal 
over de doellijn te werken: 0-2. Dit 
was meteen de eindstand.

FCA aanvaller Joep slalomt langs drie tegenstanders. Foto: Ruud Meijer












