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Aalsmeer Flower Festival laat 
bloemen zien in schitterende arran-
gementen, in verrassende kunst-
werken en op bijzondere locaties. De 
organisatie heeft veel moois in petto 
voor liefhebbers van cultuur en 
groen. Zij kunnen hun hart ophalen 
aan bloemsierkunst, bloemdesigners 
aan het werk zien en genieten van 
prachtige tentoonstellingen en 
muziek, maar ook de handen uit de 
mouwen steken tijdens allerlei mini-
workshops. De organisaties die voor 
het AFF de handen ineen hebben 
geslagen zijn museum Historische 
Tuin, Flower Art Museum, Boerma 
Instituut, Westeinder Rondvaart en 
Groei & Bloei Aalsmeer. Laatstge-
noemde houdt tijdens het weekend 
de populaire Open Tuinen, waarbij 
bezoekers fraaie particuliere tuinen 
in Aalsmeer en De Kwakel kunnen 
bewonderen. Westeinder Rondvaart 
maakt speciaal voor het festival een 
aantal tochten waarbij de bezoeker 
wordt verrast door watertuinen.

Bruisend weekend
In de Historische Tuin, het Flower Art 
Museum en Boerma Instituut is 
bloemdesign te zien dat wordt 
gemaakt onder leiding van de hoofd-
arrangeurs Tineke Geerlings, Marloes 
Joore en Jacqueline Boerma 
Zaterdag 18 en zondag 19 juni bruist 
het op deze locaties van de activiteit. 
Zo geven kunstenaars en bloemde-
signers creatieve workshops voor 
kinderen en volwassenen en is er live 
muziek van NinaLynn en Davanti. Op 
de Historische Tuin is zondag om 
14.00 uur een bloemen- en planten-
veiling. Wie liever in alle rust het 
bloemwerk en de tentoonstellingen 
bekijkt, kan deze locaties ook vrijdag, 
maandag of dinsdag bezoeken.
Speciale activiteiten zijn de première 
van de �lm ‘Zestig jaar Bloemenvak-
tentoonstelling’, een klassiek concert 
van het Lumen Ensemble en arran-
geur Mai Hiemstra (zaterdagavond 
18 juni) en de Flower Festival 
Pubquiz (dinsdagavond 21 juni). 

Aalsmeer Flower Festival: Laat je 
betoveren door bloemen en kunst
Aalsmeer - Een ware explosie van bloemen, dat biedt het Aalsmeer 
Flower Festival (AFF). Het evenement, georganiseerd door vijf organisa-
ties op het gebied van bloemen, kunst, cultuur en educatie, vindt plaats 
van vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juni. 

Informatie hierover is te vinden op 
de website.

Tickets
Het mooiste komt nog: dankzij de 
hulp van vrijwilligers en sponsors is 
er tijdens het Flower Festival geen 
toeslag. Bezoekers betalen slechts de 
gebruikelijke entree voor de musea 
en het Boerma Instituut is gratis te 
bezoeken. Wie een boeket in een 
vaas zet zal zich niet altijd realiseren 
hoe veelzijdig bloemen en planten 
worden toegepast. Het AFF toont 
deze variatie, met medewerking van 
tal van vakmensen. Laat je betoveren 
door �oemen en kunst tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival! Kijk voor 
meer informatie op: www.aalsmeer-
�owerfestival.nl. 

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 18 juni vindt na twee jaar eindelijk weer 
de Junior Pramenrace plaats. Een kleine twintig teams gaan een rondje 
varen en onderweg allerlei opdrachten uitvoeren. Thema dit jaar is ‘De 
Ruimte In’ en het zal niemand verbazen dat de spelletjes die op het 
programma staan ook alles te maken hebben met de ruimte. Wat dachten 
jullie van planeet werpen, een waterraket lanceren en op de foto met 
André Kuipers. Helaas is de beroemde astronaut verhinderd, maar heeft 
laten weten dat hij graag bij dit leuke evenement aanwezig had willen 
zijn en de teams toch met hem op de foto kunnen. Hoe? Dat is zaterdag 
te zien bij de NASA-post in de Koddespoel. 

De organisatie, SPIE, verwacht veel astronautjes welkom te mogen heten, 
maar ook aliens van Mars, Venus of andere planeten. Enkele deelnemers 
hebben hun teams een buitenaardse naam gegeven, zoals Het zwarte 
gat, Little stars, Space Dirkies en Rock(et)stars. Trouwe deelnemers zijn 
onder andere Aprameja, de Junior Wijzen uit het Oosten en De Pennetjes. 
De Junior Pramenrace begint om 11.30 uur met een parcours op het Stok-
keland, waarna om 12.00 uur het eerste team mag starten aan de Junior-
race. De volgorde staat dus nog niet vast, deze wordt zaterdag bepaald 
na het spel middels een bingo-machine. Uiteraard hopen de teams op 
veel kijkers, zowel bij de start als onderweg, zodat ze het zwaaien kunnen 
oefenen. Zwaaien is namelijk één van de opdrachten. Komt u/jij kijken bij 
het Stokkeland of het Praamplein? 

Tot slot nog ter herinnering voor alle teams: Vergeet niet de zelfgemaakte 
astronautenhelm mee te nemen, evenals potloden, stiften, knutselpapier, 
kei en acrylverf (een cadeautje voor De Werkschuit) en een zonnebril. En 
voor de teamcaptains: Het wordt zaterdag een mooie, zonnige warme 
dag, dus zorg voor genoeg water en zonnebrand aan boord! SPIE wenst 
alle deelnemers een behouden vaart en veel plezier. 

Zaterdag ‘de ruimte in’ met 
de Junior Pramenrace
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AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG,  
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

134e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 19 JUNI

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

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

diensten om 10u. met ds. B. 
Ho�and uit Emmeloord en 19u. 
met ds. D. Quant uit Houten. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. A.G. v/d 
Heijden uit Zaandam.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met br. Jan Willem Stenvers. 
Collecte: Ouderenwerk DGA. 

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. Teus 
Prins. Viering Maaltijd van de 
Heer. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. . 

Zondag 10u. dienst met ds. A.J. 
Treur uit Bodegraven. Organist: 
Cornelis Schaap. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.  
Zondag 10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen. Organist: Rogier 
Postma. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Eucharistie-
viering m.m.v. De Mirakels. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. Frits 
Praamsma uit Sappemeer. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

om 10u. met ds. P. Verhoe� uit 
Alkmaar. Info: https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. cantors. Info: stjange-
boortesecretariaat@live.nl

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - ANWB Automaatje Aals-
meer heeft de 250e rit mogen rijden, 
een prachtige mijlpaal! Deze bijzon-
dere rit werd gereden door vrijwillige 
chau�eur Beryl Voorhoeve. Zij bracht 
mevrouw Rinkema naar de huisarts 
en weer terug naar huis. Mevrouw 
Rinkema is een enthousiaste deel-
neemster en is heel bij met de 
dienstverlening van AutoMaatje. 
Mevrouw Rinkema vindt het een heel 
�jne manier om zo ergens naar toe te 
gaan. “Soms is iets te ver om met de 
rollator te kunnen lopen, dan gebruik 
ik graag AutoMaatje. Zo ga ik naar de 
huisarts of op zondag naar de Thuis-
kring. Het belangrijkste vind ik dat ze 
altijd zo netjes op tijd zijn, daar houd 
ik van. En wat ik ook zo leuk vind: de 
chau�eur wacht tot ik echt binnen 
ben. Dan pas rijden ze weg. Eigenlijk 
heb ik alleen maar lof voor Auto-
Maatje!” Vrijwilligster Beryl meldde 
zich bij de start van AutoMaatje aan 
als chau�eur, ze rijdt een aantal 
keren per maand voor AutoMaatje, 
naast haar baan in de zorg. “Ik houd 
van autorijden, ontmoet graag 
mensen en geniet van de 
gesprekken. Verder helpen we 

mensen echt, het gaat echt niet 
alleen om het vervoer. En het 
mooiste aan dit vrijwilligerswerk: ik 
zie dat onze deelnemers echt dank-
baar zijn!” Bij ANWB AutoMaatje 
vervoeren vrijwillige chau�eurs met 
hun eigen auto minder mobiele 
mensen die niet meer zelf voor 
vervoer kunnen zorgen, of lastig van 
de bestaande vervoersdiensten 
gebruik kunnen maken. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een ritje naar de 
kapper, de huisarts of het ziekenhuis, 
maar zeker óók naar een vriend(in) 
om weer eens lekker op de ko�e 
gaan of om naar de bibliotheek te 
gaan. De deelnemer betaalt hiervoor 
een kleine tegemoetkoming in de 
kosten aan de chau�eur. AutoMaatje 
Aalsmeer is een samenwerking 
tussen Participe Amstelland, de 
gemeente Aalsmeer, de ANWB en 
veel enthousiaste vrijwilligers. Wilt u 
ook gebruik maken van AutoMaatje? 
Of lijkt het u leuk om als chau�eur of 
planner aan de slag te gaan? Neem 
dan contact op met 0297-303141 of  
info@automaatje-aalsmeer.nl of kijk 
op www.participe-amstelland.nu/
aalsmeer.

Tweehonderdvijftigste rit voor 
ANWB AutoMaatje Aalsmeer

Amstelland - Op woensdag 22 juni 
organiseert Mantelzorg & Meer een 
mantelzorgcafé met als thema: ‘Hoe 
is uw band met anderen?’ Mantelzor-
gers voelen zich vanwege het zorgen 
voor hun naaste vaak niet verbonden 
met anderen. Ze ervaren een gemis 
aan hechte, emotionele banden en 
hebben soms ook minder contact 
met andere mensen dan ze wensen. 
Daarbij horen vaak negatieve gevoe-
lens van leegte, verdriet, angst en 
zinloosheid en lichamelijke of psychi-
sche klachten. Deze gevoelens 
kunnen invloed hebben op je 

gezondheid, welzijn en kwaliteit van 
leven. Dit Mantelzorgcafé heeft als 
doel dat mantelzorgers zich bewust 
zijn van Het belang van netwerken 
en sociale relaties. Er is tijdens het 
café aandacht voor hoe je actief kunt 
blijven en hoe je de relaties in stand 
houdt. Het mantelzorgcafé op 
woensdag 22 juni  is van 19.30 tot 
21.00 uur in het kantoor van Mantel-
zorg & Meer aan de Bouwerij 4d in 
Amstelveen.
Aanmelden kan per mail: info@
mantelzorgenmeer.nl of bel: 
020-5127250.

Hoe is uw band met anderen?

Aalsmeer - Tuinbouwmuseum Histo-
rische Tuin is een opvallend museum-
stuk rijker: een gemotoriseerde 
bak�ets. Het transportmiddel is 
afkomstig van het bekende sierteelt-
bedrijf Hilverda en werd vroeger 
gebruikt om bloemen naar de veiling 
te brengen. De bak�ets van het merk 
Gazelle werd vorig jaar al aan mede-
werker Dick Maarsen van het museum 
overgedragen. Na vele jaren in de 
opslag was de �ets toe aan een �inke 
restauratie. Enkele vrijwilligers van de 
Historische Tuin namen deze klus op 
zich, waaronder voormalig �etsen-
handelaar Daan Spreij. Hij speurde 
stad en land af op zoek naar de juiste 
onderdelen om de benzinemotor van 
Italiaanse makelij (Motori Minarelli) 
weer aan de praat te krijgen. Onlangs 
werd het resultaat gepresenteerd. Jan 
Hilverda, directeur van Hilverda De 

Boer, kreeg de eer om de geheel gere-
viseerde bak�ets te onthullen. Hij wist 
zich nog te herinneren dat het voer-
tuig in vroeger tijden werd ingezet 
voor het transport van Forsythia’s naar 
de bloemenveiling. De bak�ets is ruim 
vijftig jaar oud en werd in 1980 voor 
het laatst verzekerd, getuige de 
nummerplaat. Met gepaste trots nam 
Jan Hilverda plaats op het museum-
stuk. Hij complimenteerde de Histori-
sche Tuin met het verrichtte werk en 
maakte bekend dat het bedrijf de 
restauratiekosten doneert aan het 
museum. Een mooi gebaar dat de 
Tuin uiteraard dankbaar in ontvangst 
neemt. De historische bak�ets zal in 
de toekomst regelmatig te zien zijn 
voor publiek. Het eerste evenement 
waarin het voertuig een rol krijgt is 
het Aalsmeer Flower Festival van 17 
tot en met 21 juni.

ude ilverda bakfiets ronkt na 
restauratie weer als vanouds

Onthulling van de gerestaureerde bak�ets. Van links naar rechts: Willem van 
Weerdenburg (vrijwilliger), Jan Hilverda (directeur Hilverda de Boer), Dick Maarsen 
(Historische Tuin) en Daan Spreij (vrijwilliger).

Aalsmeer – Op zaterdag 18 en 
zondag 19 juni zijn bijna twintig 
privé tuinen open voor een bezoek 
tijdens de open tuinen dagen van 
Groei & Bloei Aalsmeer e.o. Het open 
tuinen weekend is gelijk met het 
Flower Festival in Aalsmeer. Op twee 
start adressen zijn boekjes aanwezig 
à 2 euro met een overzicht van alle 
deelnemende tuinen, informatie over 
de tuinen en hun bijzonderheden. 
De eigenaren zijn aanwezig en willen 
op verzoek graag vertellen over hun 
hobby. De open tuinen dagen 
bieden een gevarieerd aanbod van 
verschillende tuinen. Er zijn grote 

haast parkachtige tuinen met een 
grote verzameling planten, met soms 
een vijver, volgroeide en nieuwe 
tuinen en in verschillende tuinen kan 
een moestuin bewonderd worden. 
Start-adres in Aalsmeer is de Histori-
sche tuin aan het Praamplein: De 
historische tuin laat zien hoe de tuin-
ders vroeger in Aalsmeer te werk 
gingen. Vele plantencollecties zijn te 
zien, onder andere rozen, heesters, 
seringen, bomen. Ook het museum is 
open. En starten kan bij zorgboer-
derij Inner Art aan de Vuurlijn 36 in 
De Kwakel: De grote tuin heeft een 
opvallende bloemenpracht. Rozen, 

Deze zaterdag en zondag: Open 
tuinen dagen Groei & Bloei

Hortensia’s, Lavendel en kruiden. De 
snipperpaden lopen kronkelig tussen 
de heester- en vaste planten 
groepen. De voortuin is een formele 
tuin met gazon en witte rozenrand 
en zonnewijzer. Ook de grote groen-
tetuin is te bezichtigen. Het advies 
van Groei & Bloei Aalsmeer e.o.: “Ga 
er op uit en ervaar dat er in Aalsmeer 
en De Kwakel en omgeving heel veel 
moois te zien is!” De open tuinen zijn 
open zaterdag 18 tussen 11.00 en 
17.00 uur en zondag 19 juni tussen 
11.00 en 16.00 uur. Het weekend van 
18 en 19 juni is nationale open 
tuinen weekend. Groei & Bloei heeft 
een jubileumjaar en bestaat 150 jaar. 
Meer dan duizend tuinen door heel 
Nederland zijn open. Kijk voor meer 
informatie op www.aalsmeer.groei.nl









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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
16 juni 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Wilczyńska J.A. 14-11-1985 09-06-2022

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-030000), (Omgevingsver-

gunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van de 
bestaande dakopbouw en het vergroten van de aanbouw. 
Toelichting: De vergunningsaanvraag is gewijzigd, waarbij 
het vervangen van de dakopbouw bij de aanvraag wordt 
meegenomen.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-044711), het maken van een 

aanbouw aan de zij- en achtergevel van de woning 
- Berkenlaan 33, 1431 JD, (Z22-044571), het uitbreiden van 

de woning t.p.v. van de zij- en achtergevel op de begane 
grond 

- Uiterweg 108 ws1, 1431 AR, (Z22-044163), het innemen 
van een ligplaats met een woonark voor permanente be-
woning 

- Stommeerkade, kavel 6, Project Parkmeer (kad. perc. C 
7572), (Z22-044158), het bouwen van een woning 

- Mr. Jac. Takkade 40, 1432 CB, (Z22-044030), het realiseren 
van een B&B in een bijgebouw (legalisatie) 

- Oosteinderweg 407 en 409, 1432 BH, (Z22-043955), het 
herstellen van de fundering van beide woningen 

- Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z22-043952), het wijzi-
gen en vervangen van een gevelkozijn en het afsluiten van 
de bestaande vide d.m.v. een houten vloer 

- Stommeerkade, kavel 3, Project Parkmeer (kad. perc. C 
7576), (Z22-043431), het bouwen van een woning 

- Uiterweg naast nr. 215 (kad.perc. H 4562), (Z22-042788), 

Z21-019781. Het gedeelte dat wordt ingetrokken is het 
plaatsen van een berging op kavel 599.

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Columbiahof, 

centraal gelegen deel
- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertui-

gen - Baccaratraat, zuidwestelijk deel
- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertui-

gen - Oosteinderweg, zuidwestelijk deel

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- verharde parkeerplaats achter het dorpshuis, Kudel-

staartseweg 239 (Z22-028246) Feest op het plein op 25 
juni 2022, verleend 8 juni 2022

- Nobelhof 1 (Z22-027343) Feest voor ouderen op 23 juni 
2022, verleend 18 mei 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 295, op de parkeerplaats naast Cafe Op 

de Hoek (Z22-034490) Foodtruckfestival op 17 juni 2022, 
Periode geldigheid vergunning 17 juni 2022 tot en met 16 
juni 2027, verleend 8 juni 2022.

COLLECTES

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

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 20 (Z22-044476) het plaatsen van een 

tappunt t.b.v. Oude Deuren SurfCup op 10 juli 2022, ont-
vangen 10 juli 2022.

het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, 
botenhuis, brug en toegangspoort en het aanleggen van 
een in- en uitrit 

- Burgmeester Ho�scholteweg/Bielzenpad (kad.perc. C 
7826), (Z22-042424), het bouwen van een bedrijfspand 
met werkplaats en showroom en het aanleggen van een 
in- en uitrit 

- Hornweg 67, 1432 GD, (Z22-042411), het legaliseren van ca 
215 m2 aan erfbebouwing (volières, schuurtjes en afdaken) 
op de achterzijde van het perceel 

- Hortensialaan 18, 1431 VC, (Z22-042409), het vervangen/
vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de wo-
ning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Weteringstraat nabij nr. 2k, (Z22-030248), het plaatsen van 

een container op een parkeerplaats voor het appartemen-
tencomplex tot 6 mei 2022. Verzonden: 09 juni 2022

- Roerdomplaan tegenover nrs. 48-78 (kad. perc. C 7555), 
(Z21-092859), het bouwen van 61 woningen verdeeld over 
3 appartementengebouwen met stalling/garage en ge-
zondheidscentrum op de begane grond en het aanleggen 
van een in- en uitrit. Verzonden: 08 juni 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Hortensialaan 94, 1431 VD, (Z22-015877), het plaatsen van 

een dakopbouw op de zolderverdieping en op de uitbrei-
ding aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
13 juni 2022

- Mijnsherenweg 48, 1433 AT, (Z22-026843), het bouwen 
van een veranda. Verzonden: 08 juni 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-024198), het maken van een 

aanbouw. Verzonden: 10 juni 2022
- Burgemeester Ho�scholteweg naast nr. 301 t/m 3022 (kad. 

perc. C nr. 7836), (Z22-020832), het bouwen van een be-
drijfshal t.b.v. opslag van bloemen en planten. Verzonden: 
10 juni 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Nicolaas Walensdreef 3, 1431 ML, (Z22-035150), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 13 juni 2022

- Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE, (Z22-027336), het plaatsen 
van een stretch tent (open tent zonder zijwanden) t.b.v. ex-
tra overdekte ruimte op het schoolplein voor een periode 
van 8 jaar. Verzonden: 13 juni 2022

- Uiterweg 282 ws4, 1431 AW, (Z22-026851), het verplaatsen 
van de woonark. Verzonden: 10 juni 2022

- Stommeerweg 72 ws14, (Z22-036550), het plaatsen van 
een nieuwe woonark (uit andere gemeente). Verzonden: 
10 juni 2022

- Haydnstraat 11, 1431 ZA, (Z22-018993), het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 09 juni 
2022

- Midvoordreef naast nr. 45 en Linksbuitenstraat, (Z22-
027810), het plaatsen van een hoogwerker en schaft-/toi-
letwagen op parkeerplaatsen tot 1 juli 2022. Verzonden: 09 
juni 2022

- Ampèrestraat 53, 1433 KX, (Z22-027947), het plaatsen van 
een afvalcontainer voor de woning op de straat i.v.m. een 
tuinrenovatie van 29 april t/m 6 mei 2022. Verzonden: 09 
juni 2022

- Copierstraat 46, 1433 NT, (Z22-026044), het verhogen van 
de bestaande beschoeiing. Verzonden: 08 juni 2022

- Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-023227), het wijzigen van 
de bestaande gevelreclame. Toelichting: Tijdens de behan-
deling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving 
zoals eerder gepubliceerd niet meer juist is, omdat het 
bouwplan gewijzigd is; het betreft het wijzigen van de be-
staande gevelreclame. Verzonden: 07 juni 2022.

VERGUNNING INGETROKKEN *
- Primulastraat 41, 1431 TG, (Gedeeltelijke intrekking) het 

plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van 
de woning (Z22-035453), Toelichting: omgevingsvergun-
ning bekend onder kenmerk: Z21-039486. Het gedeelte 
dat wordt ingetrokken is een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning

- Uiterweg 214 B, 1431 AT (Gedeeltelijke intrekking) het 
plaatsen van twee bergingen (blokhut) op de kavels 596 
en 599 van Recreatiepark Aalsmeer (Z22-028936). Toe-
lichting: omgevingsvergunning bekend onder kenmerk: 



Rijsenhout – Johan Rip, wethouder in 
Haarlemmermeer, is op dinsdag 7 juni 

op bezoek geweest bij Aad en 
Jannetje Pellicaan in Rijsenhout. Het 

Aad en Jannetje Pellicaan uit 
Rijsenhout 60 jaar getrouwd

was dubbel feest deze dag. Meneer 
Pellicaan was jarig en op 7 juni in 1962 
stapten de twee in het huwelijks-
bootje. De verjaardag en het 60-jarig 
huwelijksfeest is met gebak gevierd. 
Aad en Jannetje zijn beiden geboren 
en getogen Haarlemmermeerders, 
mijnheer is geboren in Hoofddorp en 
mevrouw d’r wieg stond in Sloten. Het 
echtpaar woont sinds 1967 in Rijsen-
hout. De wethouder bewonderde 
tijdens zij bezoek de prachtige houten 
kunstwerken die Aad heeft gemaakt. 
“U bent een geweldige vakman.” Aad’s 
timmermansoog is zijn ambacht en hij 
heeft een grote liefde voor het maken 
van oude boten. Hij was vroeger 
timmerman in de bouw en heeft 19 
jaar voor De Vries Scheepsbouw in 
Aalsmeer gewerkt. Jannetje werkte 
vroeger in een atelier en de laatste 18 
jaar bij een callcenter.

Door Janna van Zon

Kudelstaart - De gemeente plaatste 
laatst een oproep over het volgende; 
Aalsmeerders of Kudelstaarters 
kunnen een lintje aanvragen voor 
andere inwoners die iets bijzonders 
doen voor de gemeenschap. 
Ik bedacht: Frans de Boer zou hij daar 
niet voor in aanmerking komen? 
Want Frans de Boer is iemand die 
mensen altijd blij maakt met zijn 
draad�guurtjes. Her en der plaatst hij 
in bomen of op andere locaties zijn 
verrassende creaties. Inmiddels 
timmert hij wat meer aan de weg 
waardoor zijn bekendheid groeit en 
er zelfs spontaan speurtochten zijn 
bedacht op zoek naar zijn vrolijke 
vogels en bloemen. Soms wordt er 
een vogel uit de boom gehaald om 
weer elders te verschijnen. Hetgeen 
sterk doet denken aan de Kei Tof 
steentjes - het project van Gerda 
Kockelkorn - ook zo iemand die Aals-
meerders blij weet te maken met haar 
fraai beschilderde kunstwerkjes. Deze 
gelukssteentjes kom je op de meest 
onverwachte plekken tegen met de 
bedoeling ze ook weer door te geven. 
Frans en Gerda hebben iets gemeen 
met elkaar, naast hun creativiteit die 
zij op een bijzondere manier delen 
met andere bewoners, moeten zij 
zeer zorgvuldig omgaan met hun 
energie. Maar geen van beiden zijn zij 
bij de pakken neer gaan zitten en dat 
is toch beslist een lintje waard!

Een heerlijke hobby
Voor wie niet beter weet zal achter 
Frans de Boer nooit de man zien die 
door ernstige reuma beperkt is in zijn 
beweging. Zij zien een blozende man 
met een paar twinkel-ogen die, zodra 
je over zijn hobby begint, honderd uit 
vertelt en inmiddels wereldberoemd 
in zijn dorp lijkt te worden met zijn 
originele draad�guren.
“Ik houd van tekenen en ik ben 
zomaar eens begonnen met wat op 
papier te zetten. Ik ontdekte dat ik 
vooral geïnteresseerd was in het 
lijnenspel en van daaruit zijn ook de 
draad�guren ontstaan.” 

Het is - gelukkig- niet bij tekenen 
gebleven. Frans kocht in een hobby-
winkel gekleurd aluminiumdraad en 
ging daar wat mee ‘stoeien’. Zijn 
eerste creatie was een olifantje, de 
slurf werd het woord love in 
dansende letters. Frans kreeg de 
smaak te pakken en vervolgens 
creëerde hij vele vogeltjes en 
bloemen. Heel simpel, maar daar zit 
nu juist het ra�nement in. “Je moet er 
maar opkomen”, krijgt hij vaak als 
compliment te horen. “Tijdens de 
Geluksroute gingen mensen met een 
glimlach weer verder. En zo gaat het 
eigenlijk altijd.” Frans weet de mensen 
met zijn creaties blij te maken. “Het is 
geen lopend bandwerk”, benadrukt 
hij. Iedere bloem, eend, kraanvogel, 
olifant, specht of wat voor dier dan 
ook, ziet er net weer even anders uit.

Genoeg fantasie
Het succes zorgt ook weer voor vele 
andere ideeën, want fantasie heeft 
Frans genoeg. Hij zou ook best wel 
eens een hele grote vaas met 
bloemen willen maken. Misschien 
iets voor het Flower Art Museum? 
Volgens zijn fans hoort zijn werk daar 
zeker thuis. Ondanks dat zijn energie 
hem regelmatig in de steek laat zegt 
hij lachend: “Zolang ik dit werk nog 
met een glimlach kan doen, blijf ik 
lekker doorgaan. Ik heb een mooie 
vorm gevonden om mensen gelukkig 
te maken.” Mail voor meer informatie 
naar frlans@gmail.com of kijk op 
instagram @_frlans 

Draadfiguren van rans de oer: 
rolijke vogels en bloemen

Aalsmeer - Het Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap gaat aanstaande 
zondag rijden! Na afgelopen 
zaterdag een gezellige inschrijving 
te hebben gehad met heel veel 
aanmeldingen wordt er komende 
zondag een mooie route gereden. 

Maar dat viel nog niet mee! Met het 
voorrijden van deze 75 kilometer 
lange route ontdekte de uitzetters 
dat er een wielerronde, een mara-
thon, een braderie en veel wegom-
legging op de route zaten. Dat 
wordt nog even snel aanpassingen 

ondag zonnige bromfietstocht

Oude Meer - Op zondagmiddag 19 
juni zijn The Metallicas terug in The 
Shack met hun megavette tribute to 
Metallica. Metallica behoeft geen 
verdere introductie. De band speelt al 
decennialang stadion na stadion plat 
met de allerbeste metal van de 
planeet. The Metallicas brengt een 
tribute aan deze metalgoden. 
In The Shack kijken de enthousiaste 
fans weer reikhalzend uit naar deze 
geniale tribute. De vijf topmuzi-
kanten van The Metallicas maken een 
toertje door het repertoire van deze, 

nog altijd, enorm populaire band. Een 
eerbetoon aan The Black Album 
aangevuld met andere klassiekers. Er 
zijn nog wat plaatsen vrij. Reserveren 
is niet verplicht, maar in dit geval aan 
te raden. Stuur als je zeker wilt zijn 
van een plek even een mail naar 
info@the-shack.info. Metallicas is: 
David Aferiat en Tom Kenter op gitaar, 
Sandrijn Holleboom op drums, Guido 
Vrouwe op bas, en Arjen Koekoek op 
zang. The Shack is zondag geopend 
vanaf 15.00 uur, de band begint om 
16.00 uur, entree is 15 euro. Alle 

The Metallicas in The Shack

verdere informatie en het volledige 
programma is te vinden op: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.

Aalsmeer - In het Flower Art 
Museum tegenover de watertoren 
organiseren Ron Leegwater en 
Constantijn Ho�scholte tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival de speciale 
Flower Festival Pubquiz. Op dins-
dagavond 21 juni wordt het een 
feest van herkenning en plezier. 
Iedereen kan meedoen met een 
team, maar vooraf inschrijven is wel 
noodzakelijk. Het spreekt voor zich 

dat het in deze quiz veel over 
bloemen gaat, maar je hoeft geen 
groene vingers te hebben om mee 
te kunnen doen. Er zijn verschillende 
rondes waarbij lokale kennis, bloe-
menkennis, een beetje muziek-
kennis en algemene kennis goed 
van pas komen. En het wordt 
opletten geblazen bij beelden van 
het oude, maar wereldberoemde 
Aalsmeerse bloemencorso. Stel een 

Doel je mee  lower estival 
Pub uiz op dinsdag  juni

team samen van minimaal drie tot 
maximaal vijf personen en bestel je 
tickets via https://www.aalsmeer�o-
werfestival.nl/activiteiten/
�ower-festival-pubquiz/ 
De kosten zijn 8,75 euro per 
persoon. Wacht niet te lang met 
tickets bestellen, want vol is vol. De 
quiz start om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Natuurlijk is er 
alle gelegenheid om ook het mooie 
bloemdesign en de kunstwerken in 
het museum te bekijken. Uiteraard 
zijn er leuke prijzen te winnen. Doe 
je mee?

O�ciële Mededelingen
16 juni 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- JeugdVISevent (Z22-028870) op 17 augustus 2022, Edi-

sonstraat 6, gazon aan VISvijver Schweitzerstraat te Kudel-
staart.

- Wim Kan Dreef 2 (Z22-042496) slotdag Korfbalseizoen 
2021-2022 op 25 juni 2022

- Surfeiland Aalsmeer (Z22-044588) Verjaardag op 23 juli 
2022

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

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd.
- In het kader van het elektriciteit kabelaanleg op het per-

ceel Oosteinderweg ter hoogte van nr. 32.(Z22-043729), 
ontvangen d.d.9 juni 2022. 

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderda-
gen tussen 8.30-2.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-
387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, bin-
nen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen 
bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE

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

t/m 01-07-22 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken, brandveilig gebruik 
KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097), 

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

doen en een nieuwe maken. 
Natuurlijk komt het goed. Mocht 
het zo zijn dat het kilometertje 
meer of minder wordt dan is er bij 
voorbaat excuses! Deze zondag-
middag 19 juni om 13.00 uur verza-
melen in de Weteringstraat bij café 
Joppe, vertrek is om 13.30 uur. Zo 
rond 17.00 uur worden de deelne-

mers terugverwacht in Aalsmeer en 
kan het ‘brommerts kieken’ 
beginnen! Afgelopen zaterdag nog 
niet ingeschreven, maar wil je toch 
wel meerijden? Neem dan contact 
op met Jan, Joost, Dirk of Kim van 
het Aalsmeers Brom�ets Genoot-
schap. Er zijn nog enkele plekjes 
vrij! 
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Kabel, snaren, 
stemapparaat, 
gitaarband of 

een gitaar!

Tips voor
vaderdag:

AGENDA

DONDERDAG 16 JUNI:
* Ko�eclub speciaal in buurthuis 

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

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’ en 

mini-expo Mondriaan in Flower 
Art Museum. Open do. t/m zo. 
13 tot 17u. T/m 14 augustus.

* 56e Wielerronde door straten 
van Rijsenhout. Start vanaf 
16.15u. met Dikke bandenrace.

VRIJDAG 17 JUNI:
* Amazing Amateurs in Oude 

Raadhuis, Dorpsstraat. Open: vr. 
t/m zo. 14-17u. Ook werken in 
etalages winkels in Centrum.

* Start Flower Festival in Aalsmeer. 
Bloemdesign, kunst en activi-
teiten op meerdere locaties tot 
en met 21 juni. Zie: aalsmeer�o-
werfestival.nl

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

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

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

ZATERDAG 18 JUNI:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u.
* Rommelroute in wijk  Hornmeer 

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

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

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

* Junior Pramenrace. Start bij 
Stokkeland (bij Raadhuis) 12u. 

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

ZONDAG 19 JUNI:
* Zomerrit Aalsmeers Brom�ets 

Genootschap. Start 13u. bij 
Joppe, Weteringstraat. Retour 
rond 17u.

* Watertoren open voor publiek 
van 13 tot 17u. 

* Optreden band de Metallicas in 
The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 20 JUNI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

DINSDAG 21 JUNI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

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

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

* Flower Power Pubquiz in Flower 
Art Museum vanaf 20u.

WOENSDAG 22 JUNI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

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

* Jaarmarkt in en rond winkelcen-
trum Kudelstaart, 13 tot 20u.

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

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

VRIJDAG 24 JUNI:
* Kudelstaartse Keezen Kampi-

oenschappen in Dorpshuis, 20u.
* Mike del Ferro Group brengt ode 

aan Toots Thielemans in Bacchus 
vanaf 20.30u.

ZATERDAG 25 JUNI:
* Expositie vreemde vogels en 

vergezichten in KunstKas, Aals-
meerderweg 325. Zaterdag en 
zondag open 11 tot 17u.

* Jazz op de Haven van Nieuwe 
Meer met Pete Bogs’ Bigband 
vanaf 16u.

Davanti houdt open 
repetitie
Aalsmeer - Hou je van zingen? 
Spreekt een kleinschalig koor je aan? 
Kom dan eens een vrijblijvend een 
repetitie bijwonen bij vrouwenen-
semble Davanti. Het inmiddels 11 
vrouwen tellende koor kan best wat 
extra volume gebruiken! Gezocht 
worden enthousiaste vrouwen die al 
enige koorervaring hebben, van een 

muzikale uitdaging houden en zich 
thuis voelen in een klein, gedreven en 
gezellig ensemble. Op het programma 
staat vooral a-capella gezongen 
muziek in allerlei talen waarbij de klas-
sieke muziek toch wel de boventoon 
voert. Een repetitie bijwonen kan op 
dinsdagavond  21 juni van 20.00 tot 
22.00 uur in het Dorpshuis van Kudel-
staart. Meer informatie over het Aals-
meerse ensemble is te lezen op www.
davanti.nl

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 25 en zondag 
26 juni zijn in de KunstKas creaties te 
bewonderen van cliënten van Flori-
ande. Een dagcentrum dat deel 
uitmaakt van Ons Tweede Thuis en 
bedoeld is voor volwassenen met 
een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Floriande is een prettige 
woonwijk in Hoofddorp omgeven 
door veel groen. Hier is ook het 
gebouw van Ons Tweede Thuis 
gevestigd. De meerdere ateliers en 
de grote tuin bieden voldoende 
bewegingsruimte aan degenen die 
dat nodig hebben. In ieder mens 
schuilt een kunstenaar, maar dat 
talent moet wel gezien worden en 
hoe mooi is het wanneer je iemand 
treft die je ziet en hoort en je zo weet 
te stimuleren dat je ook boven jezelf 
kunt uitstijgen. Marianne Kluiters is 
zo iemand, zij is met Iris en Emily één 
van de professionele krachten die de 
Florianders begeleidt in hun crea-
tieve zoektocht. Gemma, Roberto, 
Good Heart, Sander, Carlo, Carina, 
Nicole, Jurriaan en Maarten leven 
voor hun kunst. Zij zijn er dag en 
nacht mee bezig. Ieder kiest voor een 
eigen stijl. Dat kan zijn met geestige 

papier-maché beesten, in abstract 
kleurig werk of schilderen zoals 
Vincent van Gogh dat deed. Ook naar 
het werk van Mondriaan is goed 
gekeken. Met grote precisie worden 
de blokjes ingekleurd. Ontroerend is 
ook de bewondering voor de natuur 
en de liefde voor middeleeuwse 
kunst en dan zijn er de eigenzinnige 
portretten, die je doen glimlachen 
omdat zij zo trefzeker zijn verbeeld. 
Het is goed te zien dat de Florianders 
zoveel inspirerend materiaal aange-
reikt krijgen. Overal liggen kunst-
boeken en voorbeelden die de 
kunstenaars op nieuwe ideeën 
kunnen brengen.  

Mooie presentatie
Tijdens de ko�epauze ontstaat er 
een gezellig en geanimeerd gesprek 
en wordt duidelijk dat iedereen 
graag naar het atelier komt omdat zij 
zoveel leren van hun begeleiders en 
de vrijwilligers die hen - waar nodig 
is - ondersteunen. Er wordt ook 
verheugd gesproken over de 
aanstaande tentoonstelling in de 
KunstKas. Alle kunstwerken zijn al 
mooi ingelijst en natuurlijk komen de 
kunstenaars met hun familie naar de 
opening. Zij hopen op veel belang-

Expositie vreemde vogels en 
vergezichten in de KunstKas

Gemma is super tevreden over haar 
ingelijste portret. 

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
18 juni komt de band Steelstreet 
optreden in cultureel café Bacchus. 
Steelstreet is een Amsterdams duo 
en bestaat uit twee multi-instru-
mentalisten die gevarieerde liedjes 
schrijven over gedachtenspinsels, 
de liefde en het leven, verpakt in 
een jasje van oldschool pop. Het is 
elk nummer weer een verrassing 
wie de lead vocal zingt, wie welk 

instrument bespeelt en welke 
verzoekjes er gespeeld gaan 
worden. Dit leidt tot een dynami-
sche en unieke ervaring: van intiem 
akoestisch tot springlevende rock 
and roll. Da Musica met Steelstreet 
begint om 21.00 uur in Bacchus in 
de Gerberastraat, zaal open vanaf 
20.30 uur. Tickets voor toegang zijn 
te koop via de website 
www.cultureelcafebacchus.nl. 

Da Musica met duo Streelstreet Toots en jazz
Alvast noteren: Volgende week trakteert 
KCA op twee bijzondere concerten. Op 
vrijdag 24 juni brengt de Mike del Ferro 
Group een ode aan de legendarische 
mondharmonicaspeler Toots  Thiele-
mans in Bacchus in de Gerberastraat en 
op zondag 26 juni is er Jazz op de 
Haven met Pete Bogs’ Bigban bij Nieuwe 
Meer aan de Stommeerweg vanaf 16.00 
uur. Meer informatie en tickets via de 
website van de Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA).

Aalsmeer - Na twee jaar afwezigheid 
wegens corona, wordt op dinsdag 6 
september weer het Nostalgisch 
Filmfestival gehouden. Organisator 
Dick Piet presenteert dan voor de 
negende keer �lms over Aalsmeer 
van weleer. De onderwerpen zijn 
zeer uiteenlopend. Onder meer 

bruidsparen die in 1941 per schip en 
in 1942 per arreslee op weg gaan 
naar het oude raadhuis in de Dorps-
straat. De corsoverlichting in 1956, 
de padvinderij met Coq Scheltens in 
1962, de Burgemeester Kasteleinweg 
in 1976 en de ‘IJsboom’ in 1987. 
Voorts compilaties van korte winter-

Weer Nostalgisch Filmfestival in 
september in de feesttent

Verkeerschaos in de Zijdstraat eind jaren tachtig.

�lms uit de periode 1930 tot 2010. 
Als ook van de Pramenraces in de 
jaren negentig. De �lm Aalsmeer in 
de jaren tachtig, toont hoe het dorp 
in veertig jaar tijd is veranderd. Hilari-
sche beelden van de bloemencorso’s 
uit de jaren tachtig, roepen ongetwij-
feld veel herinneringen op. Gelachen 
kan er op de nostalgische �lm-
middag en -avond volop. Onder 
meer bij het (laatste) optreden van 
Martin Verbeek in bejaardencentrum 
‘Seringenpark’ in 1993. Unieke kleu-
ren�lms zijn die van rond 1950. Schit-
terende, nooit eerder vertoonde 
opnamen van de Uiterweg, zowel 
van vóór als ná de demping van de 
noord-westelijke dijksloot. Voorts van 
de Hornmeerpolder, die toen nog 
uitsluitend uit grasland bestond met 
slechts een zestal boerderijen. Fraaie 
opnamen van onder meer boerde-
rijen Van Wees en ‘Boerenvreugd’. 
De kaartverkoop voor zowel de 
nostalgische �lmmiddag- als avond, 
die gehouden worden in de feesttent 
op het Praamplein, start donderdag-
avond 18 augustus van 19.00 tot 
20.30 uur in het Boekhuis in de 
Zijdstraat. 

K  
Kudelstaart - Dinsdag 28 juni geeft 
het Aalsmeers vrouwenkoor Vivace 
onder leiding van dirigente Irma Zethof 

en pianiste Oksana Polman weer een 
ko�econcert in het Dorpshuis te 
Kudelstaart. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom! Er wordt een gevarieerd 
programma ten gehore gebracht, van 

lichte muziek zoals de Ramses Sha�y 
Medley tot klassiekwerk van W.A. 
Mozart. Kaarten zijn aan de zaal te 
koop à 5 euro en deze prijs is inclusief 
ko�e of thee tijdens de pauze.

stelling. In de KunstKas wordt alles in 
gereedheid gebracht om de kunst-
werken zo mooi mogelijk te presen-
teren. Op de grijze schotten die in de 
prachtige gerenoveerde ruimte 
hangen, zullen de schilderijen en 
pastels goed tot hun recht komen. 
De binnentuin wordt het terrein van 
alle safari-beesten. Eens per jaar 
treden de Florianders met hun werk 
naar buiten, dat zij dit jaar een 
onderkomen hebben gevonden in 
de KunstKas is een bekroning op hun 
werk. Uiteraard is de toegang tot 
deze bijzondere expositie gratis. 
Bezoekers zijn beide dagen, 25 en 26 
juni, welkom van 11.00 tot 17.00 uur. 
De feestelijke opening is zaterdag 
om 13.00 uur. 
Adres is Aalsmeerderweg 325.
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was er 
diploma- en prijzenuitreiking en voor-
afgaand een snelschaaktoernooi voor 
leerlingen en leraren bij AAS. Alleen, 
er waren geen diploma’s. De diploma-
consul had het zo druk dat het verre 
AAS nog niet aan de beurt was, de 
diploma’s worden deze zomer door 
voorzitter Henk rondgebracht. Het 
snelschaken was gesplitst in een 
groep van de jongere leerlingen en de 
veteranen onder de leerlingen met de 
leraren. De jeugdige groep werd 
gewonnen door Maks en Brian met 3.5 

uit 5, maar er was niemand met nul 
punten. In de oudere groep baarde 
Christiaan opzien door te winnen van 
Ben, die een dame weggaf. Ben won 
van Henk en eindigde samen met 
Henk als gedeeld eerste op 6 uit 7. 
Gedeeld derde waren Christiaan en 
Martin met een verdienstelijke 5 uit 7 
en ook in deze groep wist iedereen 
wel een puntje te scoren. Daarna de 
prijsuitreiking, er waren veel prijzen 
uit te delen. Grootverdiener met vier 
bekers was Luuk Valkering, verdienste-
lijk derde in het bekerklassement was 
Christiaan en Luuk Barnhoorn won de 
laatste twee bekers. De tweede vrijdag 

Afsluiting jeugdschaken bij AAS

van september begint AAS weer met 
de lessen en jeugdcompetitie en 
hopelijk ook weer een interne compe-
titie. Kijk voor eindstanden en meer 
foto’s op de website: www.aas.leisb.nl

Aalsmeer – Een traumahelikopter is 
zondag 12 juni rond zeven uur in de 
avond opgeroepen voor een moge-
lijke medische noodsituatie in een 
restaurant aan de Marktstraat. De 
piloot van de traumahelikopter 
landde op het Praamplein in het 
Centrum. Een inwoner uit Aalsmeer is 
afgevoerd per ambulance en ligt nog 

in het ziekenhuis. Om de hulpgevers 
de ruimte te geven is het restaurant 
tijdelijk ontruimd. De politie en de 
brandweer hebben assistentie 
verleend, evenals een groot aantal 
aanwezigen en de eigenaar van het 
restaurant. De familie laat in een 
reactie weten enorm dankbaar te zijn 
voor alle hulp.

Traumaheli landt op Praamplein
Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Aalsmeer – Op de Burgemeester Kaste-
leinweg ter hoogte van de Dorpsstraat 
is zondagavond 12 juni een botsing 
gebeurd tussen een bezorgscooter en 
een auto. De bestuurder van de bezorg-
scooter raakte bij het ongeval gewond. 

Gasten van een naastgelegen restau-
rant hoorden de klap van de aanrijding 
en verleenden eerste hulp. Een ambu-
lance kwam daarna ter plaatse. De 
politie doet onderzoek naar de oorzaak 
van het ongeval.

Aanrijding auto en scooter op 
kruising Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer – In de o�ciële medede-
lingen van vorige week doet de 
gemeente een oproep aan twee 
booteigenaren om hun vaartuigen te 
verwijderen uit het water bij de 
Stommeerkade. Het betreft twee 
verwaarloosde boten die (half ) 
gezonken zijn. Ter hoogte van 
nummer vijf ligt een ongeveer zeven 
meter lange zeil-kajuitboot met een 
donkerblauwe romp en een wit 
bovendek nagenoeg geheel onder 
water. Even verder op, bij de Stokke-
land-brug, ligt een geheel gezonken 
praam dwars in de sloot. De 
gemeente is er van op de hoogte dat 
pramen onder water bewaard 
worden, maar er is echter al 
maanden (sinds de Pramenrace afge-
lopen september) niemand die zich 
bekommerd om dit vaartuig. Op 
grond van de algemene plaatselijke 
verordening is het verboden een 
vaartuigwrak in openbaar water te 
hebben en daarom komt de 
gemeente graag in contact met de 

eigenaren van de boten. Ze krijgen 
nu nog een week de tijd om zich te 
melden. Als contact of actie uitblijft, 
zal de gemeente gebruik maken van 
haar handhavingsbevoegdheid en 
de boten uit het water halen. De 
gemaakte kosten hiervan zullen, 
indien mogelijk, op de eigenaren 
verhaald worden.

Gemeente zoekt eigenaren van 
verwaarloosde boten

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Kom in de Kas goed bezocht

Aalsmeer - Onder prima weersom-
standigheden is afgelopen zondag 
12 juni het oldtimer-evenement Aals-
meer Roest Niet gehouden. De start 
van de 200 nostalgische auto’s en 
motoren was bij The Beach en na een 
toerrit van zo’n 115 kilometer was 
hier tevens de feestelijke �nish. Veel 
publiek kwam een kijkje nemen op 
deze zonnige dag en genoot van de 
glimmende bolides: van een kleine 
Suzuki Alto uit 1984, een Opel Kadett 

uit 1977 en een roze Citroën 2CV tot 
een stoere legerjeep, een indrukwek-
kende Chevrolet, een Mercedes-Benz 
cabriolet uit 1950, een Fiat Barchetta 
uit 1996 en zelfs een Japanse klas-
sieker. Genoeg te zien dus voor de 
liefhebbers. En dat kon na de �nish 
met een hapje, drankje en gezellige 
muziek van dj’s Kees en Marcel. Uiter-
aard zijn er prijzen uitgereikt en heeft 
een deskundige jury alle oldtimers 
aan een ‘keuring’ onderworpen. “Het 

Aalsmeer Roest Niet: Geslaagd!

Aalsmeer - Tijdens de geranium-
markt is de zonnebrillenactie voor de 
Mike Multi Foundation (MMF) weer 
met succes gehouden. Het team van 
Eyecare Ed Kriek aangevuld met de 
dames van MMF hadden het druk. Er 
was veel animo voor de zonnebrillen 
van diverse merken. Een groot 
gedeelte van de opbrengst gaat naar 
de Mike Multi Foundation. Afgelopen 
week mocht een cheque van 3.000 
euro overhandigd worden aan voor-
zitter Mike van der Laarse. “We zijn 
hier heel blij mee”, vertellen Mike en 
vrijwilliger Marlies van Tol. “Met de 
opbrengst kunnen we weer heel veel 
kinderen en mensen met een beper-
king helpen te kunnen sporten.” Net 
als Nelleke Kranenburg van MMF 
hopen zij dat de zonnebrillenactie 
volgend jaar weer plaats gaat vinden. 

Zonnebrillenactie levert 3.000 
euro voor Multi Foundation op

Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Ondanks het mooie, 
zonnige weer is afgelopen zaterdag 11 
juni door vele nieuwsgierigen een 
kijkje genomen in de glastuinbouw 
tijdens Kom in de Kas. In de regio Aals-
meer waren zes verschillende 
bedrijven te bezoeken met onder 
andere varens, snijhortensia’s, gerbe-
ra’s en bromelia’s. De bezoekers kregen 
uitleg over het oogsten, sorteren, 
oppotten en uitzetten en er werd 
verteld over het omgaan met energie 
(heel actueel), techniek en innovatie. 
Voor kinderen waren er enkele 
speciale activiteiten. Kom in de Kas 
werd landelijk voor de 44e keer geor-
ganiseerd. Er wordt teruggekeken op 
een gezellige en goed bezochte dag. 

was moeilijk”, aldus de jury. “Het 
kwaliteitsniveau van de deelne-
mende auto’s en motoren neemt elk 
jaar verder toe.” Het certi�caat voor 
allermooiste is uiteindelijk uitgereikt 
aan Henk de Vries. Zijn ISO Rivolta 
GT340 uit 1964 kreeg de eretitel. “Een 
prachtig ontwerp van Giorgetto 
Giugiaro uit Italië. Een terechte 
winnaar”, vindt de jury. Noteer alvast 
de datum van Aalsmeer Roest Niet in 
2023 in de agenda: zondag 11 juni. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Voor de vierde keer werd 
afgelopen zaterdag DownTown 
Ophelia georganiseerd in de Ophelia-
laan. Na twee jaar konden de deelne-
mers elkaar weer ontmoeten tijdens 
dit leuke evenement waarbij veel 
geknu�eld werd. Om tien uur in de 
ochtend kwamen de eerste deelne-
mers achter Slagwerkgroep Aalsmeer 
feestelijk de straat in. Bij het podium 
kregen ze een warm welkom van 
wethouder Wilma Alink samen met 
haar zoon Michiel. Hij is verstandelijk 
beperkt en daarom weet zij als geen 
ander hoe belangrijk het is dat deze 
doelgroep gezien mag worden in de 
maatschappij. En daar draaide het heel 
de dag om. De deelnemers mochten 
bij alle ondernemers aan de slag om 
mee te helpen met de klanten. Vakken 
vullen, spullen uitzoeken, cadeautjes 
inpakken, afrekenen, lekkers klaar-

maken en rondbrengen, klanten 
helpen, bij de kraampjes verkopen en 
nog veel meer. Ze mochten laten zien 
dat zij dit ook kunnen.

Feestje op het podium
De hele dag was het gezellig op het 
kinderplein met verschillende spelle-
tjes en springkussens. Je kon op de 
foto, rondjes meerijden in een politie-
auto (met sirene), tennissen met vrij-
willigers van TVK, eierkoeken 
versieren, stenen beschilderen, leren 
tekenen, je laten schminken, plaatjes 
aanvragen bij Radio Aalsmeer, gek 
doen met de clowns en nog veel meer. 
Op het podium was het heel de dag 
feest met optredens van onder andere 
La Familia, die het publiek emotioneel 
kreeg met hun mooie nummer ‘Stil 
maar’. Maar ook Danny Terp, Zingende 
DJ Dennis en Sasja Brouwers zongen 

DownTown Ophelia: Zonnig 
feestje met een boodschap

Aalsmeer – Afgelopen zondag 12 juni 
is de Watertoren weer open gegaan 
voor het zomerseizoen en deze dag 
mocht een groot aantal bezoekers 
welkom geheten worden. Aanstaande 
zondag 19 juni staat de deur van ‘de 
trots van Aalsmeer’ aan de Poel 
opnieuw open voor bezoekers Van 
13.00 tot 17.00 uur kan eenieder deze 
dag de trappen tot aan de trans 
beklimmen en genieten van de West-
einder en het verre uitzicht. De Water-

toren van binnen, op de begane 
grond, bewonderen is overigens 
eveneens de moeite waard. Loop 
eens binnen (gratis entree). Er zijn 
gastheren en -vrouwen aanwezig die, 
indien gewenst, graag meer vertellen 
over toren van ingenieur Sangster. 
Aalsmeer vanaf de top van de Water-
toren ontdekken kost 2 euro per 
persoon (volwassenen) en 1 euro voor 
kinderen. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer-watertoren.nl

Watertoren zondag weer open!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 10 juni 
brachten gemeenteraadsleden van 
Aalsmeer een werkbezoek aan 
Woningcorporatie Eigen Haard. De 
raadsleden werden geïnformeerd 
over het aantal en type woningen 
dat de corporatie in bezit heeft, het 
verduurzamen van woningen en 
over de huidige en toekomstige 
woningbouwplannen. Eigen Haard is 
de grootste verhuurder van (sociale) 
woningen in Aalsmeer en Kudelstaart 
met 3000 woningen. Eigen Haard wil 
de komende tien jaar nog zo’n 500 
woningen in Aalsmeer bouwen. De 
nieuwe gemeenteraad maakt zich 

grote zorgen over de woningnood en 
wil kijken wat nodig is om dit op te 
lossen. Dit vormde een goede aanlei-
ding om nader met elkaar kennis te 
maken en de problemen op de 
woningmarkt te bespreken.
In het gebouw van de Huurdersver-
eniging Aalsmeer-Kudelstaart (HAK) 
werden de raadsleden welkom 
geheten door Eigen Haard en door 
de HAK. Vervolgens kregen de raads-
leden inzicht in wat Eigen Haard als 
woningcorporatie doet en hoeveel 
woningen in welke prijsklasse Eigen 
Haard in Aalsmeer en Kudelstaart op 
dit moment verhuurt, hoeveel dat er 

Gemeenteraad op werkbezoek 
bij Eigen Haard

Bezoek verduurzamingsproject in de A.H. Blaauwstraat.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Manlief is met onze zoon vertrokken naar Schotland. Een trip 
die al jaren gepland stond maar door corona steeds werd verschoven. En 
nu het eindelijk kan, zijn er ook weer de nodige calamiteiten. Manlief 
vertrekt met een antibioticakuur voor tien dagen in zijn ko�er en het 
advies van vierduizend mg paracetamol per dag. Allemaal vanwege een 
onverwacht en zeer pijnlijk bezoek aan de KNO arts in het Amstelland 
ziekenhuis een dag na Pinksteren. Twee dagen voor vertrek krijgt de zoon 
tijdens een volleybalwedstijd met het brandweerteam een zweepslag in 
zijn kuit. De knak die het geeft is door al zijn mede spelers te horen. Hij 
vertrekt met krukken en een steunkous. Het wordt typische een reisje van 
de lamme en de blinde. “Maar we gaan”, besluit zoon. “Al is het maar om 
vanaf een bankje naar het uitzicht te kijken.” “Laten we ze vanaf de Pier 
uitzwaaien”, stelt schoondochter voor. Ik vind het een goed idee en zit 
zaterdagmiddag op het strand van IJmuiden te genieten van twee klein-
kinderen die lekker in het zand spelen of een duik in de zee nemen. Als 
we aanstalten maken om richting de pier te wandelen, krijgen we een 
appje: we vertrekken. Een half uur te vroeg varen ze het zeegat uit. Wij 
hebben het nakijken. Nog wel vreselijk gehold en met handdoeken 
gezwaaid. Gelukkig met succes, want we zijn gesignaleerd horen we later. 
Omdat hun vader de hort op is moet oma een dagje eerder oppassen. Na 
een weekend vol strand en speeltuin vind ik dat we maandagmiddag uit 
school wel op de bank mogen hangen, ondanks het mooie weer. 
Kinderen met limonade en een �lmpje, ik met thee en het Volkskrant 
Magazine. Na twee uur begint mijn schuldgevoel op te spelen en ga ik 
opvoedkundige dingen zeggen als: nu de schermpjes maar even weg en 
lekker naar buiten. “Mijn buik zegt dat ik honger heb en op de computer 
wil”, concludeert kleindochter. “Klopt niet”, zeg ik. “Wel van die honger, 
maar niet van die computer. Dat weet je buik niet.” Ze denkt na en komt 
een minuut later terug de keuken in.” Mijn buik zegt dat ik honger heb en 
mijn hoofd dat ik op de computer wil.” Mooi bedacht, maar ik zwicht niet. 
“Ga een spelletje met je broertje doen.” “Dat wil hij niet, en als hij wil, 
speelt hij vals. Hij weet van geen enkel spelletje de regels.” Ik bekijk klein-
zoon met hernieuwde aandacht. Ik vind het nog niet zulke slechte eigen-
schappen. Volgens mij kom je er prima mee weg in de huidige maat-
schappij. We tre�en een compromis: eerst zonder commentaar eten wat 
ik gekookt heb, daarna weer op de computer. Ik ben altijd al goed 
geweest in kinderchantage. Intussen komen vanuit Schotland beelden 
van een jeepsafari door de Hooglanden, roedels rennende herten, 
doedelzak spelende mannen in kilt en van ontbijtjes met worst spek, 
eieren en witte bonen in tomatensaus. Ook van whisky proeverijen. Dat 
laatste is natuurlijk tegen alle antibiotica regels in. Een troost: ze schenken 
er maar kleine beetjes van. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Regels

de sterren van de hemel en DJ Wally 
was heel de dag op het podium te 
vinden voor de leukste muziek. De 
Dance Specials uit de Amstelhof lieten 
hun dansskills zien en het Meezing-
team kreeg iedereen aan het 
meezingen en in de polonaise. 

Speciale bruiloft
Hoogtepunt van dit evenement is 
altijd de modeshow. De modellen 
werden eerst allemaal mooi gemaakt 
en mochten daarna de show stelen op 
de catwalk in kleding van verschil-
lende kledingzaken uit Aalsmeer. Sasja 
Brouwers deed de presentatie en liet 
de modellen shinen. Ze trad zelfs op 
als ambtenaar van de burgerlijke 
stand, want op het podium werd een 
huwelijk geoefend. Het prachtige 
bruidspaar Quincy en Martijn 
verklaarde elkaar de liefde voor vele 
getuigen en zongen samen nog een 
mooi duet. Hier en daar moest zelfs 
een traantje worden weggepinkt.

Prijzen loterij
Naast alle gezelligheid kon je ook 
prijzen winnen bij het Rad van Fortuin 
en bij de grote loterij. Notaris Labordus 
kwam speciaal om de grote prijzen te 
trekken. Heb je een lot gekocht, maar 
was je niet meer aanwezig? Wie weet 
heb je toch nog iets gewonnen. De 
niet opgehaalde prijzen staan in de Jij 
& Ik Winkel (Ophelialaan 104) en 
hebben lotnummers 560, 759, 776, 
897, 915, 920, 1248, 1620, 1628. De 
organisatie is blij met en zeer dank-
baar voor het enthousiasme van de 
deelnemers, ondernemers, artiesten 
vrijwilligers en sponsors. Het was weer 
een geweldige, zonovergoten dag!

Foto: Remco Batelaan

de komende jaren zullen zijn en op 
welke locaties. Ook vertelde Eigen 
Haard op welke manier aan verduur-
zaming – het energiezuiniger maken 
van woningen - gewerkt wordt in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Daarbij 
kwam aan de orde dat de fors 
gestegen bouwkosten en perso-
neelstekort (zowel bij Eigen Haard als 
bij hun partners) momenteel een 
grote uitdaging met zich 
meebrengen. De raadsleden kregen 
inzicht in hoe en aan wie woningen 
worden toegewezen. Er werd duide-
lijk dat tweederde van de woningen 
die beschikbaar komen voor verhuur, 
wordt verhuurd aan bijzondere doel-
groepen. Dat zijn onder andere 
mensen die om diverse redenen 
dringend een woning nodig hebben, 
om bijvoorbeeld dakloosheid te 
voorkomen. Eigen Haard volgt bij de 
toewijzing van woningen ook de 
afspraak met de gemeente Aalsmeer 
om woningen met voorrang te 
verlenen aan inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart. De raadsleden 
stelden diverse vragen en er kwam 
over en weer meer begrip voor 
elkaars positie en wensen. De 
samenwerking in de nieuwe raads-
periode heeft daarmee een goede 
start gekregen. Tot slot bezocht de 
gemeenteraad een verduurzamings-
project in de A.H. Blaauwstraat en 
werd de bouwlocatie aan de 
Parklaan bekeken.

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - KC De Ruimte heeft een 
eigen een moestuin. Deze ligt aan 
het schoolplein en wordt heel actief 
gebruikt. De moestuin brengt 
kinderen naar buiten, in beweging, 
de frisse lucht in. Bovendien gaan 
kinderen ook meer oog krijgen voor 
verschillende soorten fruit en 
groenten. Zelfgekweekte, gezonde 
lekkernijen willen de kinderen toch 
sneller proberen. Daarbij leren de 
leerlingen er ook veel van. Wanneer 
kun je zaaien en planten? Hoe gaat 
dat dan? Wat komt er allemaal bij 
kijken? En zo is men niet alleen met 
natuur bezig, maar wordt er onder-

tussen ook gerekend. Hoeveel zaden 
heb je nodig? Hoeveel plantjes 
kunnen er staan? Oftewel actief leren 
met hoofd hart en handen! De moes-
tuin van KC De Ruimte bestaat uit 
tien grote bakken die zorgvuldig zijn 
gevuld met munt, bloemkool, 
spruiten, broccoli, sla, andijvie, 
boerenkool, tomaten, aardbeien, stok 
bonen, snijbonen, spitskool, kool-
raap, bietjes, maïs en rabarber. De 
eerste aardbeien zijn al geplukt en 
deze waren erg lekker! Hopelijk 
groeit de rest ook goed en kunnen 
de kinderen daar binnenkort ook van 
smullen.

Moestuin met sla, snijbonen en 
rabarber bij KC De Ruimte

Aalsmeer - Afgelopen zondag werd 
op kinderboerderij Boerenvreugd het 
zonnefeest gevierd. Op deze stra-
lende dag wisten de bezoekers de 
boerderij goed te vinden. Kinderen 
konden meedoen met leuke spelletjes 
en vrolijke zonnebloemen knutselen. 
Het was een gezellige drukte op het 
boerderijterrein. De activiteiten 
stonden allemaal in het teken van de 
zon omdat op deze dag de zonnepa-
nelen o�cieel in gebruik werden 
genomen door de burgemeester van 
Aalsmeer.
Boerenvreugd voorzitter Cees 
Hageman verwelkomde het publiek 
met een korte toespraak. “Het bestuur 
van de boerderij is zeer dankbaar voor 
de �nanciële bijdrages die zij door de 

jaren heen heeft gekregen van spon-
sors en donateurs Deze bijdragen 
houden de kinderboerderij overeind 
en meer, want Boerenvreugd wordt 
hierdoor in staat gesteld om noodza-
kelijk onderhoud te plegen, aanpas-
singen en vernieuwingen te doen.” 

Verduurzaming
Met de blik op de toekomst is er op 
de boerderij afgelopen jaar hard 
gewerkt aan verduurzaming. De 
ramen in de stolp van de boerderij 
zijn vervangen door dubbelglas en 
om de energierekening verder te 
drukken was er de wens om zonnepa-
nelen aan te leggen. Tijdens de 
zonnepaneel actie in 2021 konden 
bedrijven en particulieren (deel) 

Zonnepanelen op Boerenvreugd 
o ficieel in gebruik genomen

Burgemeester Gido Oude Kotte en Marcel Pannekoek van Energie Aalsmeer met een 
aantal sponsors en het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd.

Aalsmeer - De afgelopen week was 
de ‘pensioenfeestweek’ op de Jozef-
school ter ere van het afscheid van 
meester Antoine Zwagerman. Na 37 
jaar legt meester Antoine zijn functie 
als directeur van de Jozefschool neer 
om van zijn welverdiende pensioen 
te gaan genieten. De hele week zijn 
er vele leuke activiteiten georgani-
seerd. Een afscheidsdiner verzorgd 
door Delicious Kitchen voor alle leer-
krachten. Een heerlijke barbecue met 
een optreden van Little Boogie Boy 
Hein Meijer was een groot succes. Het 
was voor de kinderen een ware bele-
venis: Kerkvieringen, patat en ijsjes 
eten, opening van het Meester 
Antoine plein, klassenoptredens en 
het zingen van een, speciaal voor 
meester Antoine geschreven, lied. 
Vrijdag was het schoolplein omgeto-
verd tot de Jozefcamping. Veel leer-

krachten en kinderen waren leuk 
verkleed. Er was een spookhuis, 
stormbaan, lasergame, oliebollen en 
als klap op de vuurpijl natuurlijk het 
o�ciële en traditionele afscheidsmo-
ment van de Jozefschool: de erehaag 
van alle leerlingen met de schop 
onder de kont. Een jarenlange traditie 
op de Jozefschool: als leerlingen van 
groep 8 afscheid namen van school, 
kregen zij van meester Antoine een 
schop onder hun kont. Zij liepen door 
een erehaag, gemaakt door alle leer-
lingen van de school, en aan het eind 
van de haag werden ze opgewacht 
door meester Antoine, die hen met 
een ferme trap onder de kont de 
school uitschopte. Uiteraard moest 
meester Antoine hier nu zelf ook aan 
geloven. Onder toeziend oog van alle 
kinderen, leerkrachten, belangstel-
lende ouders en zijn familie liep 

eroemde schop onder de kont 
voor meester Antoine

Aalsmeer - Afgelopen twee weken 
heeft de verzetstrailer bij zwembad 
de Waterlelie gestaan. Ruim 300 
zevende en achtstegroepers uit de 
hele gemeente zijn langs gekomen 
om meer te weten te komen over de 
Tweede Wereldoorlog. De verzets-
trailer is door het Cultuurpunt Aals-
meer georganiseerd in samenwer-
king met het Verzetsmuseum in 
Amsterdam. De kinderen stappen in 
een tijdmachine en komen uit in de 
tijd van de Tweede Wereldoorlog. Zij 
maken dan kennis met vier kinderen 
uit gezinnen van die tijd. De Joodse 
Eva, Jan de zoon van verzetsouders, 
het NSB-meisje Nelly en Henk die met 
de alledaagse gevolgen van de bezet-
ting te maken kreeg. Zij vertellen de 
scholieren hun waargebeurde verhaal 

door middel van �lmpjes, geluids-
fragmentjes en teksten uit die tijd. 
Deze verhalen geven de kinderen 
verschillende perspectieven van de 
oorlog mee. Zo leren de kinderen 
over collaboratie, aanpassing, verzet 
en vervolging. En kunnen zij samen 
nadenken over goed en fout; over 
wegkijken of opkomen voor de 
ander. Kinderen zijn vooral enthou-
siast, omdat het verzetsmuseum op 
wielen zo interactief is ingericht. Zo 
zijn er authentieke objecten en docu-
menten waar ze in kunnen bladeren 
om de vragen in hun opdrachten-
boekje mee te kunnen beant-
woorden. Ook docenten zijn 
tevreden, omdat het door de verschil-
lende perspectieven goed in elkaar 
zat. Dus, volgend jaar nog een keer?

Ruim  leerlingen op bezoek 
in verzetsmuseum op wielen 

Kudelstaart - Op woensdag 1 juni 
bezocht de Ajax Foundation OBS 
Kudelstaart dalton. De school kleurde 
rood van alle Ajacieden en leerlingen 
die zich in de clubkleuren hadden 
gehuld. De Ajax Foundation biedt 
Life Skills & Clinics voor het basison-
derwijs. Het lesprogramma leert 
kinderen spelenderwijs over normen 
en waarden, veilig gebruik van social 

media, bewust omgaan met geld en 
over gezonde voeding. En tijdens de 
voetbalclinic staan samenwerken, 
respect, discipline en plezier hoog in 
het vaandel. Aan het einde van de 
dag ontvingen de leerlingen een 
diploma, een bidon en kreeg iedere 
groep een echte Ajax-voetbal. “Het 
was een geweldige dag”, aldus de 
leerlingen en leerkrachten.

Ajax te gast bij OBS Kudelstaart

zonnepanelen sponsoren. Naast de 
giften van sponsors werd Boeren-
vreugd ook verrast door een nalaten-
schap. Dankzij al deze giften werden 
de zonnepanelen realiteit. Het 
plaatsen van de 40 zonnepanelen op 
de boerentas is naar grote tevreden-
heid verzorgd door Energie Aalsmeer. 
Burgemeester Oude Kotte kwam 
zondag naar de boerderij om de 
zonnepanelen o�cieel in gebruik te 
nemen. Hij sprak zijn trots uit over de 
boerderij. “Ongeloo�ijk knap dat 
Boerenvreugd zelfstandig zo goed 
draait”, aldus de burgemeester. Onder 
toeziend ook van zijn kinderen beves-
tigde de burgemeester het sponsor-
bord op de boerentas en daarmee 
werden de zonnepanelen o�cieel in 
gebruik genomen.

Nieuwe hokken
Boerenvreugd staat niet stil want ook 
voor de toekomst zijn er nieuwe 
plannen. De kippenhokken beginnen 
slecht te worden. Boerenvreugd heeft 
de laatste jaren te maken met de 
steeds terugkerende maatregelen 
vanwege vogelgriep. De vogels zitten 
dan voor lange tijd opgehokt. 
Daarom is besloten om de bestaande 
hokken voor de dieren niet te reno-
veren, maar om een nieuw onder-
komen te gaan realiseren. Een onder-
komen met voldoende ruimte voor 
de dieren ook tijdens de ophokplicht. 
De plannen zijn er ieder geval al. Wie 
weet kunnen de vrijwilligers tegen de 
tijd dat het hok gerealiseerd gaat 
worden de hulp van de burgervader 
inroepen, wan hij was toch wel heel 
handig met de boormachine! 

meester Antoine door een lange 
erehaag van kinderen waar hij aan 
het eind werd opgewacht door juf 
Lisette, aan haar de eer om meester 
Antoine de beroemde schop onder 
zijn kont te geven. Het was een 
fantastische feestweek! Meester 
Antoine draagt het stokje vanaf nu 
over aan René Veerman. Geniet van je 
pensioen meester Antoine!

Barbecueën bij Ons 
Tweede Thuis
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
juni hebben de jongeren van Stich-
ting SAM gebarbecued bij Ons 
Tweede Thuis op de Beethovenlaan. 
Bij binnenkomst verliepen de 
kennismakingen erg hartelijk en 
werd er tijd gemaakt voor een spel-
letje op de computer en wat getut 
met nagellak. Hierna werd de 
barbecue aangestoken en terwijl de 
jongeren van Stichting SAM de 
hapjes en drankjes verzorgden, 
werd er al kletsend wat gegeten en 
gedronken. Het was een geslaagde 
en gezellige avond!
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Aalsmeer – Maandag was Arjen Vos te 
gast bij ‘Door de Mangel’. De Aals-
meers kampioen bommetje verdient 
zijn boterham onder andere met 
schoolfotogra�e. Hij vond voor de 
uitzending van maandag 20 juni een 
opvolger in de voorzitter van het CDA 
Aalsmeer Annik van Berlo. Zijn vraag 
aan Annik is: Waarover heb je je in 
Aalsmeer het meest verwonderd? 
Maar ook is hij benieuwd of ze zich 
meer verwant voelt met Nederland of 
België. Ook een vraag voor Annik? 
Mail deze dan naar studio@radioaals-
meer.nl. 

‘Echt Esther’: Zielsgelukkig
Donderdag 16 juni zijn Sylvia (60) en 
Dorine (58) om 19.00 uur te gast bij 
‘Echt Esther’. Zielsgelukkig is hun Face-
book-pagina met inmiddels 169.000 
volgers. Esther Sparnaaij is benieuwd 
hoe dat is ontstaan en wat het is. 

Jaren 80 bij ‘Aalsmeer by Night’ 
De maand juni staat voor ‘Aalsmeer 

by Night’ in het teken van de jaren 
tachtig. Presentator Meindert van der 
Zwaard laat de luisteraars drie 
avonden genieten van de leukste en 
opmerkelijkste muziek uit 1980 tot 
1989 en dat iedere donderdagavond 
van acht tot middernacht. 

Film vaktentoonstelling op TV
De �lm van de maand juni is de �lm 
die is gemaakt van de laatste bloe-
menvaktentoonstelling in 1999. De 
�lm wordt zaterdag 18 juni om 13.00 
uur getoond en daarvoor heeft Jan 
van Veen in zijn programma een 
interview met een vrijwilliger van 
Oud Aalsmeer.

Piano en viool bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ besteedt maandag 20 juni 
tussen 21.00 en 23.00 uur aandacht 
aan de zeer talentvolle Amerikaanse 
pianist Benjamin Kim. Tevens laat 
presentator Sem de luisteraars 
kennismaken met een zeer talent-

CDA’er Annik van Berlo bij ‘Door 
de Mangel’ op Radio Aalsmeer

Annik van Berlo te gast bij ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer.

Aalsmeer - Het aantal besmettingen 
met corona is in de maand mei licht 
gestegen, maar was vooralsnog niet 
verontrustend. De afgelopen twee 
weken in juni is echter een behoor-
lijke toename te zien en wordt 
gevreesd voor een nieuwe golf. Het 
leidt voor nu nog niet tot veel meer 
ziekenhuisopnames en dit komt 
omdat het de minder ziekmakende 
variant is en vele mensen gevacci-
neerd zijn. In Aalsmeer waren eind 
mei 33 inwoners positief getest op 
corona, van 1 tot en met 14 juni steeg 
dit aantal naar 45, een toename van 
12. In Uithoorn waren er de afgelopen 
twee weken 58 (+28) corona-besmet-

tingen, in Amstelveen 205 (+69) en in 
Haarlemmermeer 330 (+117). Er zijn 
gelukkig geen inwoners overleden 
aan het virus in genoemde vier 
gemeenten. Vanuit Aalsmeer en 
Amstelveen zijn geen inwoners met 
corona opgenomen in het ziekenhuis, 
vanuit Uithoorn 1 inwoner en vanuit 
Haarlemmermeer 4 inwoners. Wie 
denkt corona onder de leden te 
hebben, wordt aangeraden een thuis-
test te doen en bij een positieve 
uitslag zelf maatregelen te nemen om 
verspreiding (zeker onder ouderen en 
kwetsbaren) te voorkomen. Hopelijk 
kan gezamenlijk corona (weer) de kop 
ingedrukt worden! 

Toename corona-besmettingen!

INGEZONDEN

Aalsmeer - Bijna 3 maanden na de verkiezingen heeft Aalsmeer weer een 
nieuw wethouderscollege, gesteund door een brede raadsmeerderheid. 
Dat is een felicitatie waard. Eindelijk kan er weer bestuurd worden. Maar 
het is toch écht niet meer van deze tijd dat het college uit louter mannen 
bestaat. Geen enkele twijfel over de kwaliteit, betrokkenheid en inzet van 
de beoogde wethouders. Maar deze samenstelling doet geen recht aan de 
Aalsmeerse samenleving die voor ruim de helft uit vrouwen bestaat. Het 
wordt hoog tijd dat alle Aalsmeerse politieke partijen diversiteitsbeleid 
hoog op hun agenda zetten. En daarnaast is er een duidelijke opdracht 
voor de Aalsmeerse politiek als geheel om te analyseren hoe het komt dat 
we anno 2022 nog steeds een louter (witte) mannen-college gaan 
aanstellen. Waar zijn de capabele vrouwen? Willen ze zelf niet, ontbreekt 
het aan kwaliteit? Dat argument wordt vaak gehanteerd, overigens met 
name door mannen. Waarom hebben de vrouwen in ons gemeentebe-
stuur het zo moeilijk gehad in de afgelopen periodes? Tussentijds afge-
haakt of stilletjes aan de kant geschoven. Was dat gebrek aan kwaliteit? Of 
is er toch meer aan de hand? Is de cultuur misschien, ondanks alle goede 
bedoelingen, erg (witte)-mannen-gericht? Het is de moeite waard om dit 
serieus te onderzoeken en een raadsbreed actieplan op te zetten met als 
doel om over 4 jaar een college te vormen wat recht doet aan de bevol-
kingssamenstelling in onze gemeente. Dat is in het belang van ons alle-
maal. Uit alle relevante onderzoeken blijkt dat divers samengestelde 
besturen tot betere prestaties komen. Een cultuuromslag lukt niet van 
vandaag op morgen, daar is tijd voor nodig. Maar de grote emancipatie-
golf van de zeventiger jaren ligt inmiddels bijna 50 jaar achter ons. Aals-
meer, het wordt tijd om in beweging te komen. Aan de slag!

Elly O�erman en Janny Oosterloo
eo4559@kabelfoon.nl / jsoosterloo36@gmail.com

Mannen college, waar zijn de capabele 
vrouwen?

Aalsmeer - De Hogedijk blijft voor-
alsnog gesloten voor bezoekers. De 
gemeente heeft naar aanleiding van 
klachten onderzoek gedaan, maar is 
nu tot de conclusie gekomen dat de 
bewoners wat de versperring betreft 
juridisch in het gelijk staan. “De 
Hogedijk is eigendom van tientallen 
verschillende particuliere eigenaren. 
De weg is niet in eigendom en 
beheer van de gemeente”, aldus het 
college in de brief aan de gemeente-
raad. “Wel zijn wij, als gemeente, ook 
eigenaar van enkele percelen langs 
de Hogedijk.” 

Onderhoud
Recent is door het Waterschap 

onderhoud gepleegd aan de dijk en 
is - in overleg met de verschillende 
particuliere eigenaren - nieuwe 
verharding op aangebracht. Na de 
opknapbeurt werd gedacht dat er 
(weer) gewandeld mocht worden in 
dit gebied, echter enkele bewoners 
staken hier een stokje voor en 
hebben vanwege overlast hekken 
neergezet. “Wij hebben in het (foto)
archief onderzoek gedaan of er 
sprake is van een niet-openbare 
weg. De juridische en eigendoms-
situatie nu en in het verleden is 
echter zeer complex. Het is voor ons 
niet eenvoudig te achterhalen of de 
dijk in een periode van dertig of tien 
jaar (geheel) openbaar is geweest”, 

Hekken Hogedijk blijven staan, 
gemeente gaat bemiddelen

gaat het college verder. Een weg is 
namelijk openbaar als het gedu-
rende een periode van dertig 
achtereenvolgende jaren voor een 
ieder toegankelijk is geweest. Is de 
weg in beheer en onderhoud bij rijk, 
provincie, gemeente of waterschap 
dan is deze termijn tien achtereen-
volgende jaren. 

Bordjes ‘eigen weg’
“Het is niet te achterhalen of er in 
die periodes bordjes ‘eigen weg’ 
hebben gehangen en of dat 
voldoende is geweest. Wel is duide-
lijk dat op verschillende plaatsen in 
de loop van de jaren dergelijke 
bordjes hebben gehangen. Wij 
kunnen wel stellen dat de eigenaren 
(zeker de laatste twintig jaar) 
hebben aangegeven dat (delen van) 
de weg particulier is en daarmee 
dus niet-openbaar. De verzoeken 
om handhaving van de openbaar-
heid van de Hogedijk kunnen wij op 
dit moment niet aannemelijk 
maken”, besluit het college haar 
uitleg. Burgemeester en wethou-
ders laten tot slot weten niet hand-
havend op te gaan treden en 
zeggen de ontstane situatie te 
betreuren. “Wij willen graag als 
bemiddelaar optreden tussen de 
bewoners en de gebruikers 
(passanten) van de Hogedijk en 
gaan in gesprek met bewoners of 
een werkbare oplossing voor alle 
partijen mogelijk is.”

volle violiste, de Nederlandse Tosca 
Opdam. 

Groen Links en PvdA bij ‘RAP’
In ‘Radio Aalsmeer Politiek’ op 
woensdag 22 juni om 19.00 uur zijn 
vertegenwoordigers van Groen Links 
en PvdA uitgenodigd om hun kijk op 
de komende vier jaar als oppositie-
partijen te geven.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

Energieadvies voor woningen in 
de lintbebouwing
Aalsmeer - Het is vaak lastig een 
goede aanpak te vinden om 
woningen in de lintbebouwing ener-
giezuinig te maken. De woningen 
verschillen namelijk nogal van elkaar. 
De gemeente heeft een adviespartij 
gevonden die voor elke woning 
maatwerkadvies kan geven. Advies-
bureau Woningwaard werkt via de 
actie Energieadvies Lintbebouwing 
samen met de gemeente om inwo-
ners te helpen bij het verduurzamen 
van hun woning. Onlangs was 
mevrouw Ans Verbeek uit Aalsmeer-
Oost aanwezig bij de eerste, online, 
bijeenkomst. “Het was een interes-
sante bijeenkomst, waarin alles heel 
goed werd uitgelegd. We kregen veel 
tips over hoe je energie kunt 
besparen.” Mevrouw Verbeek heeft al 
verschillende maatregelen genomen 
in haar twee-onder-een-kapwoning 
uit de jaren zestig, waaronder 
spouwmuurisolatie en vloer-isolatie. 
“We zijn nu informatie aan het verza-
melen over hoe we ons huis verder 
kunnen verduurzamen. Daarom 
hebben we deze bijeenkomst 
gevolgd.” Woningen in het actiege-
bied (lintbebouwing in Kudelstaart 
en een deel van Aalsmeer-Oost) 
kunnen een basis energiescan van 
hun huis bekijken op www.aalsmeer.
woningwaard.nl. 

Informatiebijeenkomsten
In juni zijn er nog twee informatie-

bijeenkomsten waarin meer uitleg 
wordt gegeven over de basis ener-
giescan, het maatwerk Energie
Bespaar Advies en energiebespa-
rende maatregelen. Op dinsdag 21 
juni van 19.30 tot 21.00 uur in wijk-
centrum ’t Anker aan de Oostein-
derweg 273a en op woensdag 29 
juni van 14.30 tot 16.00 uur in dorps-
huis ’t Podium aan de Kudel-
staartseweg 239. Aanmelden voor 
een bijeenkomst kan door te mailen 
naar aalsmeer@woningwaard.nl. 
Vermeld in de mail uw naam, adres 
en voor welke bijeenkomst(en) u zich 
aanmeldt. 

Maatwerkadvies
Door de basis energiescan aan te 
vullen met eigen informatie, sluit de 
scan nog beter aan op uw woning en 
wensen. Daarna is het mogelijk aan 
de slag te gaan met een onafhanke-
lijk maatwerkadvies. De gemeente 
biedt de eerste vijftig deelnemers 
een gratis maatwerk Energie Bespaar 
Advies (ter waarde van 180 euro) aan. 
Eerst richt de actie zich op alle koop-
woningen in de lintbebouwing van 
Kudelstaart en (een deel van) Aals-
meer-Oost. Wethouder Wilma Alink 
van Duurzaamheid: “Als de actie 
goed werkt, breiden we het actiege-
bied uit. Zo krijgen alle woningeige-
naren in de lintbebouwing hulp op 
maat als zij hun woning willen 
verduurzamen.”

Feestdag voor ouder 
Kudelstaart
Kudelstaart - Op donderdag 23 juni 
wordt een feestdag speciaal voor 
Kudelstaarters op leeftijd georgani-
seerd op het Ad Verschuerenplein, 
nabij het winkelcentrum. De feeste-
lijke samenkomst is van 14.00 tot 
17.00 uur en onder andere zijn er 
live-optredens. De organisatie hoopt 

Brand in 
omvormer

Aalsmeer - Op dinsdag 7 juni 
werd de Brandweer van Aals-
meer rond vier uur in de middag 
gealarmeerd voor een brand 
gerucht bij Royal FloraHolland. 
Na regelmatig loos alarm, bleek 
er dit keer wel degelijk brand te 
zijn. Er woedde een brand in een 
omvorminstallatie. “Het blussen 
van de brand was erg lastig”, 
aldus de Brandweer. “Het vuur 
onder controle krijgen heeft veel 
tijd gekost.”

met de feestdag ouder Kudelstaart bij 
elkaar te brengen. “Gezelligheid kent 
geen leeftijd, dus we hopen vele 
bezoekers welkom te mogen heten”, 
aldus de organisatie. Voor deze festi-
viteit is vooraf aanmelden wel nodig 
en dit kan middels het formulier dat u 
(misschien) al via de brievenbus heeft 
ontvangen. Aanmeldingsformulieren 
zijn ook te verkrijgen bij slijterij Van 
Lammeren in het winkelcentrum.



Uitnodiging 
Meer voor 
Ondernemers 
avond

   

HET PROGRAMMA 
ZIET ER ALS VOLGT UIT:

19.30- 20.00 uur. Inloop met koffi e/thee.

20.00- 20.15 uur. Opening en welkom namens
de BusinessClub & Wilco Hoogeveen, eigenaar 
van Turf Aalsmeer.                  

20.15 - 20.35 uur. Femke van der Zanden, 
Gemeente Aalsmeer. Thema: Strategie 
werklocaties Aalsmeer.

20.35 – 20.55 uur. Tom Verlaan, Jij & Wonen. 
Thema: Non-profi t woonconcept voor starters.

20.55-21.15 uur. Pieter van Herk, 
Connectinvest. Thema: Beleggen in vastgoed 
voor Ondernemers.

21.15-21.35 uur. Eelco Hoet van Myss. Thema: 
Optimale afstemming van vastgoed, onderhoud 
en facilitaire diensten

21.35 – 23.00 uur Afsluitend woord, 
napraten en borrel 

                                                                                                                  

Graag nodigen wij u uit voor de Meer voor 
ondernemersavond van BusinessClub FC Aalsmeer 
op donderdagavond 23 juni bij Turf Aalsmeer met het 
thema vastgoed en bedrijfsterreinen in Aalsmeer.

Het onderwerp vastgoed, of te wel ‘onroerend goed’ wordt gedurende deze 

avond vanuit meerdere invalshoeken belicht. We hebben voor deze inspirerende 

en uitermate interessante avond diverse experts weten vast te leggen. Voor u als 

ondernemer is het belangrijk om te weten of er voldoende ruimte beschikbaar is in 

de toekomst voor uw bedrijf en of u uw werknemers aan u kan binden doordat ze in 

Aalsmeer betaalbaar kunnen blijven wonen. Verder kan beleggen in vastgoed en het 

facilitair beheer van vastgoed voor u interessant zijn. Deze thema’s worden nader 

belicht.

Locatie van deze Meer voor ondernemersavond is Turf Aalsmeer:

Turf Aalsmeer op recreatiepark Oosteinder, Oosteinderweg 287 F02, Aalsmeer is

de locatie voor unieke spellen & belevingen. Op zoek naar een uniek bedrijfsuitje en een 

manier om het team beter te leren kennen en beter te leren samenwerken? De spellen ‘Gold 

Creek’, ‘de Torenwachter’ en ‘Fort K’ van Turf Aalsmeer zijn hiervoor zeer geschikt. Een com-

binatie van ontsnappen, puzzelen, samenwerken en onderlinge competitie. 

Spellen op bijzondere (Aalsmeerse) locaties die je in teams tegen elkaar speelt, waarbij 

samenwerken,goed communiceren en vooruitplannen essentieel is. Turf Aalsmeer is de plek 

voor uw bedrijfsuitje en kan diverse klantgerichte opties bieden.

AANMELDING 
Deze zeer interessante avond wordt u aangeboden door BusinessClub FC Aalsmeer. 
Aanmelden is noodzakelijk en VOL = VOL. Toegang is gratis. Interesse? Stuur voor 21 juni 
aanstaande een mail naar:  info@businessclubfcaalsmeer.nl (o.v.v. uw naam, 
aantal personen en de organisatie). Introducees zijn welkom! 

Thema:

Vastgoed en werklocaties in Aalsmeer 
en ontwikkelingen in de markt                             

DONDERDAG

23
juni 2022

RECREATIEPARK OOSTEINDER 
OOSTEINDERWEG 287 F02
AALSMEER
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297 - 74 85 76
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Josefien (58) was een milieubewuste 
dame, die gek was op allerlei techniek. 
Zij had vaak de nieuwste gadgets. De 
beste laptop, de nieuwste smartpho-
ne, noem maar op. Als je problemen 
had met je computer of telefoon, dan 
kon je het beste even contact opne-
men met Josefien. Zij kwam er altijd 
wel uit. Zij had een zeer goede functie 
bij een groot mediabedrijf en zorgde 
ervoor dat ze met haar collega’s altijd 
haar tijd vooruit was. 

Josefien was al een paar jaar ziek en zij 
had haar uitvaart al ruim van tevoren ge-
pland. Ze had een plekje uitgekozen op 
Natuurbegraafplaats Geestmerloo in Koe-
dijk en een mooie rouwdoek had ze ook 
al gevonden.

De rouwstoet moest wel een stuk rijden. 

Josefien woonde met haar gezin in Lei-
den en dat is toch best een afstand naar 
de begraafplaats. Maar dat was ‘t allemaal 
waard, had Josefien gezegd: “Een unieke 
plek, daar mag je best een stuk voor rei-
zen.” Zelf reed Josefien maar al te graag 
auto. De rouwauto moest een Tesla zijn. 
Duurzaam en snel, had ze gezegd. Zelf heb 
ik er ook een. 

Op de dag van de uitvaart deed George, de 
zoon van Josefien, een bijzonder verzoek. 
“Mama was trots op haar Tesla en reed bij 
het stoplicht altijd iedereen eruit. Luid la-
chend trok ze op en genoot van de snel-
heid. Zou je wellicht met de rouwtesla bij 
de stoplichten ook zo snel mogelijk willen 
optrekken?” En tja, wat moet je dan, als je 
zo’n verzoek krijgt...? 

We waren ruim op tijd op de begraafplaats.

Snelle stoet

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Sinds kort is Aalsmeer 
een pedicurepraktijk rijker. Wendy 
van Wetering heeft haar intrek 
genomen in een makkelijk bereik-
bare en toegankelijke unit aan de 
Witteweg. De ruime unit wordt 
gedeeld met haar vriend, die boven 
zijn bedrijf S4H Inbraakbeveiliging 
heeft. Wendy’s pedicurepraktijk is op 
de benedenverdieping, rolstoel- en 
rollatorvriendelijk. De van huis uit 
IJmuidense, raakt al aardig gewend 
in Aalsmeer en hoopt dat veel 
mensen haar praktijk gaan weten te 
vinden. Zodat het net zoals bij haar 
praktijk in IJmuiden, een gezellig 
drukte word. 
En dat zijn heus niet allemaal 
mensen met voetproblemen. Soms 
sta je er niet bij stil, bij je voeten, 
maar: “Je voeten dragen je de hele 
dag”, legt Wendy uit. Ze bedoelt 
daarmee dat iedereen gaandeweg 
wel een oppepper aan zijn voeten 
kan gebruiken. “Als je een beroep 
hebt waarin je veel staat bijvoor-
beeld, dat gaan je voeten merken. 

Dat geldt ook voor actieve sporters. 
Ook zijn we veel meer gaan 
wandelen en daarnaast meer met 
onze gezondheid bezig.” Voeten 
krijgen gewoon veel te verduren en 
hebben verzorging en onderhoud 
nodig. Niet iedereen is zich daarvan 
bewust, weet Wendy. “Maar dat besef 
begint wel meer te komen.” Steeds 
meer wordt toch een stap gezet naar 
de voetspecialist, oftewel de pedi-
cure. Ook steeds meer mannen 
kloppen aan voor een behandeling. 
De pedicure ziet de voeten natuurlijk 
veel beter – op alle vlak – dan 
wanneer je zelf je onderdanen 
inspecteert. Bij diabetesvoeten is dat 
een groot en bij na noodzakelijk 
voordeel. Wendy: “Diabetici zijn 
gevoelig voor ontstekingen, dat 
heeft gevolgen voor de bloeddoor-
stroming. Aan de voeten kan ik zien 
of er problemen zijn.” Dat geldt ook 
voor problemen van andere aard: 
schimmelnagels en likdoorns. Onge-
makkelijk misschien maar daarvoor 
hoef je bij Wendy helemaal niet bang 
te zijn. Met haar 20 jaar ervaring in 
de zorg zorgt ze ervoor dat al het 

Voet aan de grond in Aalsmeer: 
Pedicurepraktijk Wendy

Regio - Wat wil je later worden? Het 
is misschien wel de moeilijkste vraag 
die je een leerling van 14 of 15 jaar 
kunt stellen. Wat moet je kiezen? En, 
hoe maak je deze keuze? Om hen te 
ondersteunen in deze zoektocht is er 
Veen en Amstelland On Stage; een 
project waarin leerlingen beroepsbe-
oefenaren ontmoeten en een 
dagdeel met hen meelopen tijdens 
de Doe Dag. Donderdag 2 juni 
gingen bijna 1000 leerlingen uit de 
regio’s De Ronde Venen, Uithoorn en 
Aalsmeer op pad en maakten kennis 
met werken op een secretariaat, de 
zorgsector, technische branche en 
onder andere de groene (tuinbouw) 
sector. De keuze was groot en gevari-
eerd, in totaal namen 140 bedrijven 
deel. Er wordt zowel door de leer-
lingen als de deelnemende bedrijven 
terug gekeken op een geslaagd 

beroepenoriëntatieproject. Veen en 
Amstelland On Stage voor vmbo-
leerlingen uit de regio De Ronde 
Venen, Aalsmeer en Uithoorn gaat in 
2023 voor de vijfde editie georgani-
seerd worden. Deelnemen als bedrijf 
of meer weten? Kijk dan op 
www.veenenamstellandonstage.nl 

Vmbo-leerlingen verkennen 
beroepsmogelijkhedenAalsmeer – Op zaterdag 18 juni 

kunnen kinderen in De Oude Veiling 
een goodiebag voor vader, moeder 
of ander lieftallig familielid vullen 
met zelf gemaakte cadeautjes. Van 
cupcakes versieren tot knutselen met 
karton, het kan allemaal tijdens deze 
gezellige Familiedag. Tijdens de 
Familiedag worden er door het hele 
pand van De Oude Veiling activi-
teiten georganiseerd. In de Biblio-
theek wordt het Biebatelier ingericht 
waar ontbijtbordjes versierd kunnen 
worden, houten vaasjes gemaakt 
kunnen worden en verfblikken 
worden voorzien van prachtige 
woorden en zinnen. Bij het Cultuur-

punt Aalsmeer mogen kinderen aan 
de slag met karton. Hier zijn allerlei 
leuke dingen van te maken. In de 
grote zaal laat de ESA een aantal 
onderdelen van het Nijntje beweeg-
diploma zien, een combinatie van 
plezier met een �inke dosis gezonde 
ontwikkeling voor de jongste inwo-
ners. Bij Gewoon Doen kunnen heer-
lijke cup cakes versierd worden en 
kan dus de familie thuis op wat 
lekkers getrakteerd worden. 
Kortom, een vrolijke dag boordevol 
gezelligheid. De kinderen gaan naar 
huis met een goed gevulde 
goodiebag vol zelf gemaakte 
cadeautjes voor de liefste mensen 

Familiedag in De Oude Veiling

Aalsmeer - De gemiddelde bezoeker 
van de Dorcas weet inmiddels wel 
dat er bijzondere en unieke koopjes 
in de winkel te halen zijn. Ook de 
weg naar het ko�eterras is bekend. 
Reacties van de klanten spreken 
boekdelen. Komende dinsdag 21 juni 
wordt een bijzondere dag. Dan opent 
de Dorcas in Aalsmeer een unieke 
galerie. De bekende kunstenares 
Saskia Bremer heeft in verband met 
haar vertrek naar het buitenland een 
groot deel van haar kunstcollectie 
aan Dorcas geschonken. De schen-
king bestaat uit veel prachtige, kleur-
rijke acryl schilderijen en zeef-
drukken, maar ook uit bijzondere 
kleinere kunstwerkjes. Een bijzonder 
initiatief, want ook door deze gift 
kunnen vele mensen in probleemge-
bieden in de wereld worden onder-
steunt. Sinds Dorcas Aalsmeer 
bestaat is er nog nooit zo’n mooie en 

uitgebreide collectie kunst in de 
verkoop geweest. Kunstliefhebbers: 
Sla uw/jouw slag! Door een kunst-
werk te kopen brengt u ook nog eens 
samen met Dorcas hoop aan 1 
miljoen mensen in veertien landen. 
De Dorcas winkel in de Turfste-
kerstraat 15 is geopend op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. 

Galerie met werk van Saskia 
Bremer in Dorcas Aalsmeer

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het watersport seizoen is 
weer begonnen en liefhebbers van de 
Poel kunnen hun geluk niet op. Zij 
kunnen weer! Dat telt ook zeker voor 
degenen die al in het bezit zijn van het 
informatieve boekje; BOB in de Boven-
landen, waarvan het eerste exemplaar 
september verleden jaar werd aange-
boden aan Burgemeester Gido Oude 
Kotte. De reacties waren zonder meer 
lovend. Het boek blijkt inmiddels in 
heel wat boten tot de inventaris te 
behoren. 

Ontdekkingsreis
De schrijver en columnist Bob van den 
Heuvel is trots en blij met alle positieve 
reacties die hij hoort en krijgt. Zelf zal 
hij nooit uitgekeken raken op de Poel. 
“Het is en blijft voor mij een heerlijke 
ontdekkingsreis. De Poel heeft zo iets 
speciaals, zodra ik de trossen los gooi 
bevind ik mij in een andere wereld. Ik 
zie dit seizoen veel nieuwe vogels 
waarvan ik overigens nu de naam nog 
niet weet. En het water is zo helder dat 
ik steeds meer waterplanten ontdek 
die diep onder het wateroppervlak 

groeien. Ook die grote scholen vissen 
zijn zo imponerend om te zien.”

In iedere boot
Één van zijn lezers verwoordt het als 
volgt: “Weet je wat zo leuk aan dit 
boekje is, dat je na lezen en bestu-
deren andere plekken ontdekt die 
eerst onbekend waren. Je vaart langs 
een mooie plek en dan kan je tegelij-
kertijd net wat meer informatie lezen 
over de naaste omgeving. Ik ben zo 
enthousiast geraakt dat ik het aan veel 
van mijn vrienden cadeau heb 
gegeven. Ik zie het echt als een 
aanwinst. Voor mij hoort BOB in de 
Bovenlanden in iedere boot thuis.”

‘BOB in de Bovenlanden’: Een 
aanwinst voor Poel liefhebbers

Kudelstaart - Aanstaande woensdag 
22 juni is er weer een jaarmarkt in en 
rond winkelcentrum Kudelstaart. Na 
twee jaar kan en mag er weer heerlijk 
geslenterd worden langs de diverse 
kramen. In de vele kramen wordt een 

gevarieerd assortiment te koop 
aangeboden, van schoenen tot 
kleding en van tassen en riemen tot 
sieraden. Ook zijn verschillende 
snacks verkrijgbaar. Voor de kinderen 
zijn er enkele speciale activiteiten en 

Weer jaarmarkt in Kudelstaart

ongemak wegvalt, letterlijk! Een 
gang naar de pedicure pakt de 
problemen aan, maar is ook een 
vorm van – kleine – weldaad. “Ik 
verzorg de voeten vooraf en achteraf, 
schoonmaken en ik masseer ze met 
olie.” Wie voor het eerst komt wordt 
rustig op zijn gemak gesteld. Aan de 
voet kan Wendy zien wat er speelt 
maar ze gaat eerst het gesprek aan. 
Wendy verwelkomt graag nieuwe 
klanten, ze werkt voor alsnog op 
donderdag en vrijdag in Aalsmeer.
De basisbehandeling is 35 euro. 
Informatie: 06-15519991 of wendy@
pedicurepraktijkwendyaalsmeer.nl. 

van de hele wereld! De Familiedag in 
De Oude Veiling in de Marktstraat is 
van 12.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis. Meer informatie is 
te vinden op de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl

er zal livemuziek klinken op het 
winkelplein. Iedereen is van harte 
welkom. De jaarmarkt is van 13.00 tot 
20.00 uur. Wilt u ook spulletjes 
verkopen op de markt staan? Er zijn 
nog enkele kramen vrij. Wees er snel 
bij en mail naar: 
marktpillie@gmail.com.
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Aalsmeer – Op vrijdag 3 juni kwamen 
drie stoere �etsers vanuit uit Zoeter-
meer, via Amsterdam naar Aalsmeer 
om een bestelling chocolade op de 
�ets af te leveren bij de Wereldwinkel 
in Aalsmeer. Zo werd ook de laatste 
stukje van de cacaoketen duurzaam. 
Het zit namelijk zo. De cacaobonen 

die met het zeilschip de Tres Hombres 
zonder motor vanuit de Domini-
caanse Republiek naar Amsterdam 
worden gebracht, zijn fairtrade en 
biologisch geproduceerd door Grupo 
Conacado in de Dominicaanse Repu-
bliek. Deze federatie van kleine cacao-
boeren zorgt goed voor de cacao én 

Duurzame chocolade per fiets 
afgeleverd bij Wereldwinkel

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Een bijzonder gesprek met Anouk van Egmond deze week. Ze 
is blind, maar een en al positiviteit. Een bewonderenswaardige meid, 
humoristisch en nuchter.  

Je werkt bij Oost Oogst. Waarom ben je dat gaan doen? 
“Ik heb eerst plastic dopjes ingezameld voor blindengeleidehonden, 
maar toen dat ophield ben ik wat anders gaan zoeken en kwam bij Oogst 
Oost terecht. Ik wilde graag iets met mijn handen doen en ik kan prima 
zaaien en ook groente inpakken. Oogsten kan ik niet, want ik kan niet 
beoordelen of iets rijp is. Het is er altijd erg gezellig en ik heb leuk contact 
met de andere vrijwilligers.” 

Heb je deze beperking al vanaf je geboorte?
“Nee, ik ben op mijn 29ste blind geworden. Daarvoor heb ik gewoon 
gewerkt als bloembindster. Ik heb in Aalsmeer achtereenvolgens de 
Groenstrook en de middelbare tuinbouwschool gevolgd. Omdat ik geen 
zin had om in een bloemenwinkel te staan heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en ben op zoek gegaan naar een baan in een tuincentrum.  
Die vond ik bij Life en Garden. Toen ik blind werd stopte dat en heb ik in 
18 maanden op het Loo Erf in Apeldoorn andere vaardigheden geleerd, 
waaronder braille. In de praktijk gebruik ik het echter weinig, want er zijn 
zoveel nieuwe mogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld aan mijn iPhone van 
alles vragen. Vroeger had ik een hekel aan lezen, maar tegenwoordig ben 
ik verslaafd aan luisterboeken. Maar het moet dan wel een leuke stem 
zijn. Ik had ‘Mannen die vouwen haten’ van Stieg Larson, heel spannend, 
maar Ron Brandsteder leest het voor met zo’n monotone en saaie stem; ik 
ben er mee gestopt. Ik heb op het Loo Erf in Apeldoorn ook geleerd om 
met een stok te lopen en voordat ik Maarten, mijn eerste geleidehond, 
kreeg heb ik anderhalf jaar met een dog simulator geoefend. Inmiddels is 
Maarten elf en met pensioen. Hij woont bij mijn ouders in Frankrijk en 
heeft daar een luizenleven. Nu is Mees mijn blindengeleidehond. Ze helpt 
mij vooral buiten, als ik een paar keer een route heb gelopen weet ze dat. 
Ik hoef maar te zeggen ‘we gaan naar de Jumbo’ en ze brengt mij er naar 
toe. In de winkel zelf heb ik niks aan haar hoor. Ze is geen hulp hond, dat 
is iets anders. Ik kan niet zeggen ‘zoek een pak melk’  want ze loopt gelijk 
door naar het hondenvoer of de kluiven. Ik vraag gewoon aan de service-
balie of iemand me kan helpen.”

Hoe vond je omgeving het dat je blind werd? 
Mijn man Dennie vond het in het begin erg moeilijk en was vaak weg om 
het te ontvluchten. Nu is hij er aan gewend en weet hij niet beter. Toen ik 
steeds slechter ging zien heb ik hem gezegd: Je kunt er ook voor kiezen 
om bij me weg te gaan, want ik weet niet hoe erg het gaat worden en er 
komt een moment dat ik je nodig heb. ‘Ik ben in voor- en tegenspoed met 
je getrouwd’, was zijn antwoord. Volgende maand zijn we al vijftien jaar 
samen. Mijn moeder heeft het er erg zwaar mee gehad. Maar ik zei gelijk: 
ik wil een blindengeleidehond en op die manier de wereld in stappen. Ik 
heb mijn moeder voorgehouden wat ik allemaal nog wel zou kunnen en 
dat ik vrijwilligerswerk ging zoeken. Ik ben nog niet klaar met leven ook al 
zie ik niks. Wat ik wel moeilijk vind is dat ik de dochtertjes van mijn broer 
nooit gezien heb.”

Hoe vaak werk je bij Oost Oogst?
“Een keer per week, maar ik ben een tijd uit de running geweest, want ik 
heb vorig jaar zomer een levertransplantatie gehad. Die was nodig omdat 
mijn lever de stofwisselingsziekte veroorzaakt. Terwijl ik aan het herstellen 
was, kreeg ik een bacterie op mijn hartklep. Februari dit jaar heb ik een 
open hart operatie ondergaan. Mijn broer Jochem wilde donor zijn, maar 
zijn lever was niet geschikt. Datzelfde gold voor mijn nichtje Femke die 
het ook had aangeboden. Mijn vriendin Olga had wel een match en zij 
heeft vijftig procent van haar lever aan mij afgestaan. Bij haar groeit het 
weer aan en bij mij ook. Na zes weken heeft het weer de normale afme-
ting. Met die nieuwe lever werken mijn nieren beter en blijf ik gezonder. 
Mijn lever is naar een man gegaan die leverkanker had. Die operatie is 
ook geslaagd en hij maakt het goed. Ik ben blij dat ik hem heb kunnen 
helpen. Als ik die transplantatie tien jaar eerder had gehad, was ik niet 
blind geworden. 
Maar achteraf kijk je 
een koe in de kont.” 

Wie wil jij 
volgende week in 
de schijnwerper 
zetten?
“Erne Beckx. Ik 
wandel elke week 
samen met haar en 
met Mees. Zij is vrij-
williger bij Ace, een 
organisatie die 
zwerfhonden een 
nieuw thuis geeft in 
Nederland.” 

Anouk van Egmond is blind, 
humoristisch en nuchter

voor de boeren. In de Amsterdamse 
cacaohaven worden de cacaobonen 
verwerkt tot de allerlekkerste choco-
lade in de fabriek van de Chocolate-
makers. Deze kleine chocoladefabriek 
draait vrijwel CO2 neutraal dankzij 
een dak vol zonnepanelen. Met het 
bezorgen van de chocolade op de 
�ets wordt ook het laatste stukje van 
de cacaoketen duurzaam. Het idee is 
van Wereldwinkel Zoetermeer en 
Green Impact Netwerk en is geboren 
naar aanleiding van de Schokofahrt 
naar Duitsland, waarbij afgelopen 
voorjaar 18.000 repen van Chocolate-
makers op de �ets in Duitsland zijn 
bezorgd door 165 �etsende vrijwilli-
gers. De volgende �etstocht staat 
gepland voor zaterdag 1 oktober. Een 
aantal vrijwilligers van de Wereld-
winkel Aalsmeer stapt dan ook op de 
�ets. Zo hopen zij een vergelijkbare 
beweging in Nederland in gang te 
zetten. Zin om mee te �etsen? Laat 
van je horen! Zin in lekkere en duur-
zame chocolade? De Wereldwinkel 
Aalsmeer bevindt zich in de Zijdstraat 
nummer 15.

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – “Aalsmeer bestaat voor 
een derde uit water en dat water is 
een belangrijke bron geweest voor 
alles wat Aalsmeer heeft betekend in 
de afgelopen eeuwen.” Dat zijn de 
openingswoorden van de nieuwe 
documentaire WaterRijk die in aanwe-
zigheid van een aantal genodigden 
vrijdag 3 juni gepresenteerd werd in 
de veilingzaal van de Historische tuin. 
Prachtige �lm, ingesproken door Jan 
Willem de Wijn, die het unieke water-
gebied dat Aalsmeer rijk is in al haar 
facetten laat zien. Deze documentaire 
is gemaakt op initiatief van Dick van 
der Zwaard van ‘Oud Aalsmeer in 
beeld’ in samenwerking met regisseur 
en videograaf Ton O�erman en met 
ondersteuning van Anton Temme en 
Dirk Jongkind van Stichting Historisch 
Aalsmeer.

Juiste balans
Burgemeester Oude Kotte zei in zijn 
openingswoord dat de �lm bij uitstek 
laat zien hoe belangrijk dat water is 
voor de economische ontwikkeling 
van Aalsmeer, maar ook hoe kwets-
baar het is.  “Aalsmeer is rijk aan water, 
maar ook rijk geworden door het 
water. Van turfsteken tot er geen land 
meer over is, naar recreëren tot er 
geen fuut meer over is. De les die wij 
uit deze documentaire kunnen leren is 
dat we op zoek moeten, samen met 
de jeugd, naar de juiste balans om 
nog eeuwen vooruit te kunnen. Het 
water benutten, zonder het uit te 
putten.” De �lm gaat duizend jaar 

terug in de tijd en laat zien dat er rond 
1100 een begin is gemaakt met het 
ontginnen van het land, dat in die tijd 
één boerderij per kavel had. De Aals-
meerse boeren bleken ook onderne-
mers te zijn, de gestoken turf werd 
verkocht om fabrieken draaiende te 
houden en de herenhuizen in 
Amsterdam warm te stoken.

“Wat eens land was, werd water en 
wat water was, werd weer land” 
Aalsmeerders hebben eeuwenlang 
land en water naar hun hand gezet. 
Paralellel aan de Uiterweg lag de 
Westeinderdijk en de grond daar-
tussen is volledig afgegraven. In twee 
eeuwen tijd nam het aantal 
woningen aan die dijk drastisch af, 
tot de Westeinderdijk uiteindelijk 
volledig onder water verdween. Aals-
meerders groeven de grond letterlijk 
onder hun voeten vandaan. De enige 
watermassa in die tijd was de Stom-
meer die later weer is drooggelegd. 
De Groeneweg richting Leimuiden 
verdween ook, maar duikt nu, 
eeuwen later weer op. Merkbaar aan 
een verhoging in de poelbodem. De 
grootste dreiging in vroeger eeuwen 
kwam van de Haarlemmermeer; de 
veelvraat de Waterwolf. Maar ook 
tyfus was een bedreiging voor de 
volksgezondheid. Gedurende een 
periode van honderd jaar stierven 
veel mensen aan deze ziekte. Door 
het drinken van het door het stoken 
van turf vervuilde water. Vlak na de 
Eerste Wereldoorlog zijn er zelfs 
plannen gesmeed om de Westeinder 
droog te leggen, goedgekeurd door 

WaterRijk: Prachtige film over 
watergebied Aalsmeer

Koningin Wilhelmina. De bevolking 
van Aalsmeer heeft dat tegen 
kunnen houden, want het zou het 
einde betekenen van de bloemen-
teelt, die juist kon �oreren door de 
bagger uit het aanwezige water. 

Transport en verdediging 
Op het gebied van transport speelde 
het water vroeger ook een belang-
rijke rol. In de 17e eeuw waren er 
veerdiensten naar Amsterdam om 
mensen bomen en bloemen te 
vervoeren. Dat de Waterlinie bij fort 
Kudelstaart bedoeld was om de 
vijand buiten de deur te houden is 
een bekend gegeven, weinigen 
zullen echter weten dat er in 1937 
ook een watervliegveld lag, dat als 
geheime basis diende en waarvan in 
de eerste oorlogsdagen van mei 
1940 verkenningsvluchten werden 
ondernomen.

Ontwikkeling door jaren heen
De �lm laat verder de ontwikkeling 
door de jaren heen zien. De econo-
mische vooruitgang door de 
opkomst van de watersport, de 
recreatiemogelijkheden, de jachtha-
vens, de scheepswerven met konink-
lijke nominatie, maar ook het belang 
van de visserij en het natuurbehoud 
van de Bovenlanden. WaterRijk is een 
prachtige documentaire die inzicht 
geeft in de ontwikkeling van het 
dorp vanaf de Middeleeuwen tot nu 
en waaruit blijkt welke grote invloed 
het water op het leven en werk van 
de Aalsmeerders heeft door de 
eeuwen heen. Een unieke �lm, in 
eerste instantie bedoeld om te tonen 
aan begunstigers, op scholen en 
tijdens vaartochten, maar hopelijk 
ook aan een breder publiek.





A.s. zaterdag ‘de ruimte in’

CREATIEVE JUNIORRACE MET 
DE DOLFIJNEN

De Dol�jnen van de Wiol Willem Barentsz 
zijn dit jaar weer van de partij tijdens de 
Junior Pramenrace. Er zitten veel creatieve 
meiden in de scoutinggroep en dat 
hebben de Dol�jnen dat ook volop 
gedaan. Tijdens de opkomst is aandacht 
besteed aan de versiering van de boot en 
aan het uiterlijk van de teamleden. De 
meiden kijken uit naar de Junior Pramen-
race. De Dol�jnen gaan er weer een feest 
van maken!
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KOEL MET (W)IJSJES UIT HET OOSTEN
Na twee jaar van afwezigheid kunnen de 
‘Wijsjes uit het Oosten’ niet wachten tot 
zaterdag 18 juni. Inmiddels zijn ze alle-
maal twee jaar ouder en kunnen ze hun 
eigen playlist wel maken. Daar hebben ze 
eigenlijk die oudjes niet meer bij nodig, 
maar toch mogen ze mee in de praam. 
“Om ze een leuk uitje te bezorgen”, aldus 
de Wijsjes. Lang nadenken over het thema 
hoefden de teamleden niet. “De Junior 
Pramenrace gaat altijd samen met een 
hoop zon, dus wij dachten meteen aan de 
nodige verkoeling oftewel ijsjes.”
De wijsjes hebben er heel veel zin in en 
zijn voornemens volop te gaan genieten 
van een tropische ruimtereis!

JONGE HELDEN GAAN RACEN!
Het jongste team van voetbalclub FC Aals-
meer gaat meedoen met de Junior 
Pramenrace. Deze’ jonge helden’ zijn afge-
lopen maart onder de enthousiaste 
leiding van drie trainers voor het eerst 
begonnen als team in de voetbalcompe-
titie van de KNVB. En met succes! Van de 
zeven wedstrijden die zij gespeeld 
hebben zijn er liefst zes gewonnen met 
een totaal doelsaldo van 53 doelpunten. 
Tijdens de Junior Pramenrace zullen vijf 
van de negen spelers deelnemen. Sem, 
Noah, Daan, Mason en Noah (en 
supporter Luna) hebben er zin in!

LIMONADE TEAM OP RUIMTEREIS
Het Limonade team staat ook wel bekend 
als de Jongens van JO10-03, het leukste 
en gezelligste team van FC-Aalsmeer. Aan 
het begin van het seizoen leerden de 
jongens elkaar voor het eerst kennen, 
raakten snel op elkaar ingespeeld en 
wisten dit jaar zelfs kampioen te worden.
Gezelligheid en sportiviteit staat op bij 
het Limonade team. “Dat komt ook door 
onze leiders”, vertellen ze. “Die maken er 
altijd iets gezelligs van, waardoor het 
voetballen naast het willen winnen ook 
heel leuk is.” De leukste verrassing vonden 
de jongens dat bij de een na laatste 
wedstrijd de leiders champagne hadden 
geregeld en bij de uitclub het kampi-
oensfeestje gevierd kon worden vieren en 
het feestje is daarna ook nog eens thuis 
bij FC Aalsmeer gevierd. De captains 

OP NAAR DE STERREN MET LITTLE STARS
Team Little Stars heeft jullie hulp nodig: 
“Een tijdje geleden zijn wij namelijk met 
ons team op schoolreisje geweest naar de 
planeet Mars. Wij zijn op de weg terug de 
weg kwijtgeraakt en op Aarde beland. We 
weten nu niet zo goed hoe wij terug 
moeten en tot overmaat van ramp is ons 
eten bijna op en de melk weg. Met de 
praam willen we terug de ruimte in, op 
weg naar onze eigen pizzaplaneet! Wij zijn 
op aarde al meerdere personen tegenge-
komen die ook de weg of iets anders kwijt 
zijn trouwens, zo is de kleine beer zijn 
grote beer kwijt, Mickey Mouse is op zoek 
naar Pluto, enz. Wie weet helpt deze race 
hen ook? Je kent ons vast wel, wij spelen 
namelijk een rol in de �lm Toy Story Zo 
lang zijn wij dus al op de Aarde! Het is dus 
de hoogste tijd om terug de ruimte in te 
gaan. Wij zeggen: Op naar de sterren en 
daar voorbij”, aldus de Little stars: Nina, 
Vera, Tasnim, Judith, Daan en Thijs en de 
iets grotere Stars: Mariska, Maikel, Barry 
en Nathalie.

DANSEN MET DE ROCK(ET)STARS
Aanstaande zaterdag dan zijn ze weer in 
Aalsmeer. De Rockstars uit Kudelstaart. In 
2019 deden ze nog mee met elf meiden. 
Inmiddels zijn er een paar transfers 
geweest en is dit voetbal-vriendinnen-
team uitgebreid naar vijftien meiden. De 
rockstars zijn voor dit thema omgedoopt 
naar de Rock(et)stars. Vrij vertaald 
Raketjes en sterren. Daar zal iedereen ook 
de meiden aan herkennen. De praam is 
versierd met zelf geknutselde sterren en 
raketjes. De Rockstars zijn in de voetbal-
wereld geen onbekende. Van Volendam, 
Utrecht, Amsterdam tot aan IJmuiden als 
de meiden moeten voetballen komen ze 
al feestend binnen. Na de wedstrijd, of de 
winst nu binnen is of niet, gaat de muziek 
aan en is het dansen met de tegenpartij. 
De meiden hopen op een mooi feest want 
dit jaar gaan ze als een ‘raket’. De Meiden 
hebben er zin in en hopen hun fans langs 
de route te zien. Uiteraard zal er ook na de 
race genoeg tijd zijn om te dansen. Mee 
dansen met Benthe, Bianka, Esmee, Evi, 
Fenna, Isa, Liz, Lizzy, Luna, Michelle, Nève, 
Roos, Rosalie, Roxanne en Ylana? Kom dan 
naar de �nish op het Stokkeland.

‘DE FEESTBEESTEN’ HEEFT ER ZIN IN!
Team De Feestbeesten maakt er een 
feestje van! De Feestbeesten doen dit jaar 
voor het eerst mee en wat hebben de 
kinderen er een zin in! Het team bestaat 
uit Ivo, Esmée, Juul, Teun, Fenna en 
Sophie. Deze feestbeesten hebben er ook 
tijdens het knutselen een feestje van 
gemaakt en wat is er hard gewerkt! Er zijn 
planeten gemaakt van papier maché en er 
staat een heuse raket op de praam! De 
feestbeesten hebben er zin in en zullen er 
ook zaterdag een feestje van maken! 

ALIENS IN TEAM ‘HET ZWARTE GAT’
Team ‘Het zwarte gat’ is misschien niet uit 
een zwart gat ontstaan, maar aliens zijn ze 

FEESTJE MET TEAM DE PENNETJES
Team De Pennetjes deed in 2018 voor 
het eerst mee met de Junior Pramenrace 
en eindigde toen op een derde plaats. 
Het eerste jaar werd gevaren in de praam 
van Ronald Penne, hier komt ook de 
naam van dit team vandaan. De Penne-
tjes is een mix van familie en vrienden 
van de familie Penne. In 2019 deed het 
team opnieuw mee, ditmaal met de bok 
van Jannick v/d Ban. Het gekozen thema 
viel in de smaak bij de jury, want met de 
hippie aankleding werd de eerste plaats 
behaald. Helaas was het vanwege corona 

twee jaar niet mogelijk om de Junior 
Pramenrace te organiseren. De meiden 
en jongens van De Pennetjes waren dan 
ook super blij toen ze te horen kregen 
dat captain Quirine ook dit jaar weer mee 
wilde gaan doen. Met de bok van Jannick 
v/d Ban. Team De Pennetjes bestaat uit: 
Daan, Esmee, Jurre, Justin, Lisa, Luca, 
Milan, Nick, Pien en het jongste lid Thijs. 
Het team heeft dit jaar ook weer veel 
geknutseld voor het thema ‘Junioren in 
de Ruimte’ en hoopt op mooi weer. De 
Pennetjes gaan er sowieso weer een 
mooi feestje van maken!

wel allemaal, afkomstig uit groep 4 en 5 
van basisschool Samen Een. Eén van de 
moeders is al jaren schipper/deelnemer 
aan de volwassen Pramenrace en dacht dat 
de Juniorrace wel eens een leuk feestje kon 
gaan worden. Er werden klasgenootjes bij 
elkaar gezocht en het brainstormen en 
knutselen kon beginnen! De oorspronke-
lijke naam van de praam is ‘t wije gat, dit 
werd door één van de teamleden omgezet 
naar ‘het zwarte gat’, een gebied in de 
ruimte waaruit niets kan ontsnappen. Of 
misschien toch wel... Met deze aliens van 
Het zwarte gat weet je het maar nooit!

mende teams aan de Junior Pramenrace. 
“We gaan verkleed als marsjes en milky 
ways in de ruimte”, vertellen de team-
leden. “De pakken hebben we zelf 
gemaakt. Ook hebben we planeten 
geknutseld van papier maché. Hierbij 
konden we lekker kliederen. Ons team 
bestaat uit vijf meiden en drie jongens. 
Ons oudste teamlid is 10 jaar en de 
jongste pas 2 jaar. Wij hebben er super-
veel zin in”, aldus Lynn, Iris, Hannah, 
Fenna, Robin, Fleur, Robin en Joep.

hebben de jongens meegenomen op een 
echte safari. “We hebben daar heel veel lol 
gehad, geweldige spellen gedaan en wij 
waren in de huid geklommen van de 
Leeuwen. Het was vier dagen feest”, aldus 
dit sportieve team. Nu gaat het Limonade 
team een reis in de ruimte maken als 
aliens. “Wij gaan ervoor en hebben er zin 
in!” 

MARSJES EN MILKY WAYS IN DE RUIMTE
‘Buitenaards Lekker’, is een van de deelne-
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Aalsmeer – De handballers van 
Green Park Handbal Aalsmeer 
hebben de eerste Best of Three 
wedstrijd om de landstitel gewonnen 
van Kras Volendam (26-27). In de 
wedstrijd waren beide ploegen aan 
elkaar gewaagd. In de slotfase van de 
tweede helft trok Aalsmeer de 
wedstrijd naar zich toe, nadat ze bij 
rust tegen een nipte achterstand 
aankeken (12-11). In de eerste helft 
kwam Aalsmeer sterk uit de start-
blokken en pakte in no-time een 0-3 
voorsprong. Halverwege de eerste 
helft maakte Volendam de aanslui-
tingstre�er en bracht de stand op 
4-5. Volendam pakte verder het initi-
atief, nam de wedstrijd over en 
scoorde vier keer op rij. Tijd voor 
coach Bert Bouwer van Aalsmeer om 
een time-out aan te vragen. Dat 
bleek e�ect te hebben in de minuten 
die volgden. Aalsmeer wist terug te 
komen tot slechts één puntje verschil 
en zelfs op gelijk hoogte te komen: 
11-11. In de slotminuten scoorde 
Volendam nog één keer en zo 
zochten beide teams de kleedkamer 

op bij een 12-11 stand. In de tweede 
helft lag het tempo hoog en werden 
er over en weer doelpunten 
gemaakt. Volendam wist op voor-
sprong te komen (25-23), maar Aals-
meer bleek een taai team te zijn en 
wist wederom op gelijke hoogte te 
komen en kwam vijf minuten voor 
tijd zelfs op voorsprong: 25-27. 
Volendam gaf echter nog niet op en 
pakte een punt met een afstands-
schot: 26-27. Volendam kreeg de 
kans om de stand gelijk te trekken, 
maar stuitte op keeper René de 
Knegt, die een tre�er wist te voor-
komen. Hij ving de bal zittend op de 
grond. Aalsmeer wist de tijd weg te 
spelen en zo de eerste slag te slaan in 
de strijd om de landstitel. De scheids-
rechters �oten af met 26-27 op het 
scorebord. ‘Dikke’ vreugde bij het 
Aalsmeerse team en een tevreden 
coach Bouwer. De eerste buit is 
binnen!

Tweede wedstrijd
Zondag 19 juni is de tweede 
wedstrijd en kan Aalsmeer de lands-

Handbal: Green Park Heren wint 
eerste wedstrijd om landstitel

Foto’s: www.kicksfotos.nl

titel pakken als ze weer weet te 
winnen van Volendam. Deze 
wedstrijd is thuis in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg en begint 
om 15.30 uur. Uiteraard is publiek ter 
aanmoediging van harte welkom. De 
wedstrijd zal live te zien zijn bij NOS 
Sport op televisie. 

Vierde keer
Aalsmeer kan voor de vierde keer op 
rij de nationale titel veroveren. Alleen 
in het seizoen 2019-2020 was er geen 
kampioen, want de competitie werd 
toen vroegtijdig stopgezet vanwege 
het coronavirus. In het seizoen 2017-
2018, 2018-2019 en vorig jaar wist 
Aalsmeer de Nederlandse titel te 
bemachtigen. 

Kudelstaart – De allerlaatste 
wedstrijd in een zondag competitie 
zit erop voor de voetballers van 
RKDES. Deze historische dag, 
vanwege Pinksteren op 6 juni, werd 
gedeeld met de tegenstander 
Spaarnwoude. RKDES speelt volgend 
seizoen in de zaterdag competitie 
met nieuwe verse tegenstanders. De 
wedstrijd begon met een punt voor 
Spaarnwoude al in de negende 
minuut. Tijn Kraak was kansloos bij 
de strak ingeschoten bal bij de 
tweede paal: 1-0. Het spel ging 
verder gelijk op, maar het eindspel 
van beide teams was net niet precies 
genoeg om grote kansen neer te 
zetten. In de 21ste minuut werd het 
1-1 met een voorzet van Amir el 
Hadji die Rick Verkuyl inkopte. Dit 
doelpunt werd helaas afgekeurd 
vanwege buitenspel. In de 40ste 
minuut was het wel raak voor DES. 
Met Lennart Kok uit een vrije trap 
waar Rick Verkuyl door kopte op Sven 
Boelsma waar de bal uit de kluts 
belandde bij Mike v/d Bergen die 

mooi en lekker hard de bal in het dak 
van het doel schoot: 1-1. En DES ging 
door met weer een vrije trap van 
Lennart Kok ,die nu hard door de 
muur schoot en zo de 1-2 maakte. De 
tweede helft werd minder qua 
voetbal wat natuurlijk niet verwon-
derlijk was in de natte en inmiddels 
koude droevige winderige weersom-
standigheden. Een verkeerde terug-
speelbal van Spaarnwoude werd een 
prooi voor de alert reagerende Rick 
Verkuyl die rustig in de korte hoek de 
bal verwerkte en zo de 1-3 aante-
kende. In de laatste minuten wist 
Reno de Jong nog de bal rustig over 
de keeper te plaatsen en zette de 
eindstand op 1-4. Het zit het erop 
voor RKDES. Het team had het moei-
lijk in het begin van het seizoen, 
maar wist zich knap terug vechten 
om te eindigen op de vijfde plek als 
‘best of the rest’ in deze zondag 
competitie. Het komende seizoen 
kunnen de voetballers van RKDES 
aangemoedigd worden op de 
zaterdagmiddag.

Voetbal: Winst voor RKDES in 
laatste wedstrijd op zondag

Aalsmeer - Met een heel smalle 
selectie reisden Dames 1 van Green 
Park Handbal afgelopen zaterdag 11 
juni af naar Nibbixwoud, tegen-
stander was Westfriesland SEW DS2. 
Recentelijk nog een gelijk spel in 
Aalsmeer. Het was een wedstrijd om 
‘des keizers baard’, er staat niets meer 
op het spel. Vrijuit spelen is het 
devies, lekker handballen. En dat 
doen de meiden de eerste helft. Al 
heel snel wordt de leiding in de 
wedstrijd genomen en loopt de score 
verder uit. SEW heeft het nakijken, 
laat veel kansen liggen en heeft het 
vizier niet op scherp, maar dat dwingt 
Aalsmeer ook wel af. In de 25e 
minuut, bij een 8-12 voorsprong gaat 
het mis. Britney Fanger verdraait haar 
knie en valt uit met een nog onbe-

kende blessure. De rust gaan de 
teams in met een 12-15 voorsprong 
voor Green Park. In de tweede helft 
loopt Aalsmeer eerst nog verder uit 
naar een 18-13 voorsprong, maar dan 
is de koek op en ook helemaal. SEW 
raakt op dreef en Aalsmeer kan er 
niets meer tegenover stellen. Green 
Park komt amper nog tot scoren en 
moet de wedstrijd uit handen geven. 
De meiden moeten uiteindelijk de 
twee punten in Nibbixwoud laten na 
een 31-23 nederlaag. Vandaag, 
donderdag 16 juni, nog één wedstrijd 
tegen DSS. Nog één keer opladen, 
wie komt er kijken? Doelpunten: Lisa 
Hölscher (8), Britney Fanger (6), Robin 
Sahalessi (4), Renée de Rooij (2), Fleur 
Houtzager (1), Nanda Jansma (1), 
Sophie Weggemans (1).

Handbal: Green Park DS1 laat 
punten liggen in Nibbixwoud

Aalsmeer - Paralympisch kampioen 
Jetze Plat en Nederlands Kampioen 
Menno Koolhaas nemen deel aan de 
6 kilometer Poeloversteek. De legen-
darische zwemtocht van Leimuiden 
naar Aalsmeer gaat dit jaar plaats-
vinden op woensdagavond 29 juni. 
Ruim 50 zwemmers, waaronder Jetze 
en Menno, zullen deze overtocht 
maken. De deelnemers worden van 
het surfstrand in Aalsmeer door een 
touringcar naar Leimuiden gebracht. 
De start is om 19.00 uur bij jacht-
haven Kempers Watersport in 

Leimuiden en de groep zwemt langs 
de uitgelegde boeien - langs de 
recreatie eilanden tussen de grote en 
kleine poel - richting de watertoren 
en de �nish op het surfstrand. De 
�nish van de eerste zwemmers, is 
afhankelijk van de wind en golven, 
tussen 20.10 en 20.25 uur. 
Ook is er weer een halve afstand, de 
3 kilometer. Deze deelnemers 
worden met een boot van de organi-
satie vanaf de jachthaven in 
Leimuiden naar het 3 kilometer start-
punt gebracht om vanaf daar hun 

Poeloversteek met Jetze Plat en 
kampioen Menno Koolhaas

Aalsmeer – Bij de maandelijkse AVA 
Waterdrinker Baanloop op woensdag-
avond 8 juni werden onder prima hard-
loopomstandigheden (17 graden, 
weinig wind) twee AVA-clubrecords 
scherper gesteld. Erica Belandi 
(vrouwen 45+) scherpte haar eigen 
record op de 3 kilometer aan tot 11:17 
en Erwin Metselaar (mannen 50+) deed 
dat ook maar dan op de 5 kilometer die 
hij won in 17:28. Op de 1 kilometer liep 
de 12-jarige AVA-ster Saartje Rewijk uit 

Kudelstaart met 3:40 een persoonlijk 
record. De winst op de 3 kilometer was 
voor Kwakelaar Erwin Koopstra, die 
met 10:09 een heel groepje snelle 
lopers voorbleef. Kijk voor de volledige 
uitslag en rondetijden op de website: 
www.avaalsmeer.nl. De baanloop bij 
Atletiekvereniging Aalsmeer vindt 
iedere tweede woensdagavond van de 
maand plaats op de Atletiekbaan in de 
Sportlaan. Belangstellenden zijn 
welkom. De eerstvolgende is 13 juli.

Atletiek: Clubrecords voor Erica 
en Erwin tijdens AVA Baanloop

tocht te starten en richting het surf-
strand te zwemmen. Op de 3 kilo-
meter starten 40 zwemmers en zij 
zullen om 19.40 uur vanaf de 3 kilo-
meter boei starten en zullen tussen 
de 6 kilometer zwemmers �nishen. 
De 6 kilometer zwemmers zijn voor 
de tijdwaarneming en het publiek te 
herkennen aan de gele badmuts en 
de 3 kilometer zwemmers aan de 
rode badmuts. 
De deelnemers die nog niet toe zijn 
aan de langere afstanden kunnen 
deelnemen aan de 750 en de 1500 
meter. Geoefende buitenwater-
zwemmers kunnen nog inschrijven 
voor deze beide afstanden tot 22 juni 
via www.oceanusaalsmeer.nl, zie 
poeloversteek. Een veiligheidszwem-
boei is verplicht en een wetsuit is aan 
te bevelen. Kom jij/u kijken op 29 
juni bij het surfstrand?





26 inderegio.nl • 16 juni 2022SPORT

Aalsmeer - Zaterdag 11 juni om 
09.45 uur werden 6551 Noord 
Hollandse postduiven met een 
zwakke zuidwesten wind op een 
afstand van 222 kilometer gelost te 
Quievrain. Om 12.07.09 uur arri-
veerde bij de Combinatie -Leo van 
Leeuwen en Hans van Grieken- de 
eerste van hun 16 deelnemende 
duiven. Met een gemiddelde snel-
heid van 95 kilometer per uur werd 
deze duif eerste van 150 deelne-
mende duiven in PV de Telegraaf. In 
kring 5 van de afdeling NH klas-
seerde deze duif zich tegen 1491 
duiven als 12e en in afdeling Noord 
Holland als 45e. De tweede plaats bij 
de Telegraaf is behaald door A.J. van 
Belzen en op vijf eindigde Cees van 
Vliet. 
Bij PV Strijd en Vriendschap Aalsmeer 
met in concours 233 duiven was de 
duif van C. Buis Jr. de snelste. 

Zaterdag 11 juni om 07.15 uur 
werden 5284 Noord Hollandse post-
duiven met een west zuidwesten 
wind op een afstand van 523 kilo-
meter gelost te Chateaudun. Om 
13.34.57 uur arriveerde bij Wim Wij�e 
de eerste van zijn 25 deelnemende 
duiven. Met een gemiddelde snel-
heid van 83 kilometer per uur werd 
deze duif eerste van de 188 deelne-
mende duiven in De Telegraaf. In 
kring 5 van de afdeling NH klas-
seerde deze duif zich met in 
concours 1177 duiven als vierde en in 
de afdeling NH tegen 5284 duiven als 
dertigste. Plaats 2 bij de Telegraaf 
was voor de combinatie Wierda en 
plaats drie voor J. van Ackooy.
Bij PV Strijd en Vriendschap, met in 
concours 88 duiven, was de duif van 
Cor Buis Jr. opnieuw de snelste. 
Donderdag 16 juni inmanden voor 
Pontoise.

Snelle duiven bij PV de Telegraaf

Kudelstaart - Zaterdag stond voor de 
korfballers van VZOD de belangrijke 
wedstrijd tegen KCD 1 op het 
programma. Bij winst van de thuis-
spelende ploeg komt promotie 
onder handbereik. VZOD startte met 
alle vaste waarden in het veld en wist 
binnen 10 minuten uit te lopen naar 
3-0 door doelpunten van Josine 
Verburg en Vincent Algra. KCD opent 
op dat moment hun score en het 
staat 3-1. Daarna volt een periode 
waarin beide ploegen moeite 
hebben met scoren. Maar halver-
wege de eerste helft komt Arian 
Maat weer tot scoren en daarmee is 
de ban gebroken zo lijkt. Er wordt 
regelmatig gescoord, ook KCD weet 
de korf te vinden en men gaat de 
rust in met een stand van 9-4. In de 
tweede helft moet VZOD direct een 

strafworp tegen incasseren, maar 
kort daarop antwoordt Algra met een 
doelpunt direct van achter de korf. Er 
volgen een aantal mooie acties, maar 
VZOD weet deze helaas niet te 
bekronen met een doelpunt. Dat 
geeft KCD de gelegenheid terug te 
komen tot 11-8. Coach Gert Krook 
past een aantal tactische wissels toe 
en laat junioor Isabella Ruesink debu-
teren in het eerste team, wat ze heel 
verdienstelijk doet. VZOD speelt de 
wedstrijd rustig uit en wint deze 
uiteindelijk met 18-11. Door verlies 
van Reehorst ’45, waarmee VZOD de 
tweede plaats deelde, staat VZOD/
FIQAS nu op een comfortabele 
tweede plek. Aanstaande zaterdag 
speelt VZOD tegen hekkensluiter 
ESDO en kan promotie naar de 
tweede klasse een feit worden. Na de 

Korfbal: VZOD stap dichter bij 
promotie naar tweede klasse

Door Jacques de Jong

Rijsenhout – Achter de deelname 
van Nils Eekho� aan de komende 
Ronde van Frankrijk staat nog een 
vraagteken. De renner uit Rijsenhout 
kwam afgelopen zaterdag hard ten 
val in de vierde rit van de ZLM Tour, 
een wedstrijd door Zuid-Nederland. 
Volgens enkele ploegleiders en 
renners werd Eekho� met opzet van 
de weg gereden door een gefrus-
treerde renner die een vroege 
ontsnapping had gemist. 
Eekho� kon de etappe niet 
vervolgen, moest in een ziekenhuis 
twee diepe armwonden laten 
hechten en had �inke schaafwonden 
aan zijn heup. Het is de vraag of hij 
volledig �t zal zijn voor het begin van 
de Tour op vrijdag 1 juli in 
Kopenhagen. 
Het incident was een nieuwe tegen-
slag voor Nils. Eerder dit jaar bleef hij 
twee maanden uit koers om te 
herstellen van een hersenschudding, 
opgelopen bij een val in Parijs-Nice.
De ZLM Tour was vorige week zijn 

eerste optreden na een langdurige 
hoogtestage op Tenerife. De renner 
van Team DSM reed de wedstrijd in 
dienst van sprinter Welsford. Een 
veertiende plek in de eerste rit was 
zijn beste dagresultaat. 
Over zijn conditie en vorm was de 
doorgaans zelfkritische renner meer 
dan tevreden. In de etappe door 
Zuid-Limburg verbeterde hij op alle 
klimmen zijn Strava-records.

Sterk NK van Jytte
Jytte Timmermans werd afgelopen 
zaterdag knap zevende bij de natio-
nale jeugdkampioenschappen wiel-
rennen in Nijverdal. De Aalsmeerse 
reed in de 26 kilometer lange titel-
strijd voor veertienjarige meisjes een 
sterke race. In de slotronde werd ze 
even opgehouden door een valpartij, 
maar kon toch nog in de eerste 
groep meesprinten om de prijzen. 
Wielrenner John Tromp eindigde 
zondag als tweede in een veteranen-
wedstrijd in Rotterdam en staat nu 
ook tweede in de nationale compe-
titie voor 60-plussers.

Onzekerheid over Tourstart na 
nieuwe val Nils Eekhoff

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Zaterdag speelden de 
schakers van AAS 1 thuis tegen het 
zwaar gesponsorde Schagen. Het 
was de inhaalwedstrijd van de vierde 
ronde, die uitgesteld was door de 
covid lockdown. Schagen speelt met 
een aantal huurlingen, waaronder 
Grootmeester en voormalig top 10 
spelers van de wereld, Loek van Wely. 
AJ had nog een appeltje te schillen 
met hem en wilde graag op bord 1 
spelen. Echter Wely bleek niet opge-
steld te staan. Er kwam wel een sterk 
team binnenstappen op deze zeer 
zonnige zaterdag. Alleen de onderste 
2 borden waren zwakker en daar zou 
AAS de punten moeten pakken. 
Echter de wedstrijden op de borden 
8 en 7 eindigden beiden in remise. 
Op bord 2 speelde FM Je� een spec-
taculaire opening, waarin hij drie 
pionnen o�erde. Menig AAS vroeg 
zich af of de ontwikkelingsvoor-
sprong wel voldoende compensatie 

was. Maar Je� speelde het zeer 
gepointeerd en won. Op bord 5 
hielden Simon en zijn tegenstander 
de stelling in evenwicht en remise 
was het gevolg. Henk had op bord 6 
zelfs een klein overwicht op de sterke 
Luberti, maar kwam er niet door-
heen, wel een zeer verdiende plusre-
mise en AAS op 3 punten met geen 
enkel bord minder. Paul speelde op 
bord 3 met zwart een fraaie partij en 
bracht de Azen op 4 punten en het 
eerste matchpunt. Een remise zou 
genoeg zijn en ook duidelijk haal-
baar. Mark op bord 4 besliste de 
wedstrijd door te winnen van de 
hoger gerate Warner en bracht de 
Azen op 5 punten. Daarna probeerde 
AJ nog lang om een eindspel te 
winnen, maar zijn tegenstander 
verdedigde goed en daardoor werd 
de eindstand 5.5-2.5 voor de Azen en 
eindigde AAS op een keurige tweede 
plaats achter het ongenaakbare 
Purmerend. Een mooi slot van een 
moeizaam seizoen.

Schaken: AAS sluit seizoen in 
stijl af: Tweede in competitie

Aalsmeer - Afgelopen zondag heeft 
een groep van 16 jongelui het welbe-
kende Rondje Poel gedaan. Meestal 
wordt dan aan een lekker stukje 
�etsen gedacht, maar dit keer werd 
de 19,5 kilometer om de Westeinder-
plassen niet op de �ets, maar te voet 
voltooid. De groep heeft een doel 
waarvoor zij de wandelschoenen 
aantrokken. Het ‘Goede Doel’ achter 
dit ‘Rondje Poel’, is de Roemenië-Reis 
die 23 jongens en meiden, in de leef-
tijd van 14 tot 20 jaar, van 15 tot en 
met 26 juli gaan maken. In deze 
kleine 2 weken zullen zij de handen 

uit de mouwen gaan steken om 
mensen van dienst te zijn in het 
dorpje Reghin. Dit dorpje kent een 
signi�cante Roma-zigeunerbevolking 
die vaak in achtergestelde omstan-
digheden leeft. Er zal, onder andere, 
een fundering gelegd gaan worden 
voor een nieuw huis voor één van de 
arme gezinnen. Ook zullen er spel-
dagen worden opgezet met de 
kinderen, en zal er meegewerkt 
worden in het ‘Diamonds Project’ 
voor tienermoeders. Alle activiteiten 
vinden plaats onder toezicht van 
Stichting Phoneo welke deels wordt 

Rondje Poel voor het goede doel

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Van 10.00 tot 16.00 uur zo 
snel mogelijk rondjes zeilen op de 
Grote Poel van de Westeinder was de 
opgave voor de deelnemers aan de 
jaarlijkse 6 uurs van de Westeinder, een 
evenement georganiseerd door de 
Watersport Vereniging Schiphol samen 

met Westeinder Zeilwedstrijden. Er 
werd gezeild in drie klassen: 
Kajuitboten, Open Boten en Jeugd. 
Het organisatie comité en alle zeilers 
tro�en een schitterend weerbericht; 
volop blauwe lucht en een matige 
wind over de lengte van het water, die 
in de loop van de middag nog iets 
toenam en wat meer naar het westen 

Stefan van der Zwaard winnaar 
van 6 uurs van de Westeinder

geleid door Ilja Witte. Ilja is zende-
linge uitgezonden vanuit de Levend 
Evangelie Gemeente te Aalsmeerder-
brug. Zie voor meer informatie 
www.phoneo.org.

Bene�etavond
De sponsorloop rondom de Poel afge-
lopen zondag had als doel om geld in 
te zamelen om de reis van de jongelui 
te betalen. De groep wil echter ook 
10.000 euro meenemen voor de Roma 
bevolking en de projecten aldaar, en 
daartoe wordt aanstaande zaterdag 
18 juni nog een laatste bene�etavond 
georganiseerd met een veiling van 
diensten en spullen, livemuziek en 
een drie-gangen diner, tegen, vanzelf-
sprekend, de iets te hoge entreeprijs 
van 30 euro per volwassene. Er is nog 
een aantal plekken beschikbaar voor 
de bene�etavond in Aalsmeerderbrug 
op zaterdag 18 juni, dus wilt u ook 
een verschil maken in Roemenië én 
genieten van een gezellige sfeervolle 
avond? Aanmelden, liefst vandaag, 
doch uiterlijk vrijdag 17 juni, kan door 
een mail te sturen naar jeugdwerk@
leg.nl. Kunt u deze avond niet, maar 
wilt u ook bijdragen door een gift of 
iets wat geveild kan worden, dan kunt 
u ook via bovengenoemd emailadres 
contact opnemen.

draaide, de bekende ‘wind van zee’. 
Maar ook toen was het nog voor 
iedereen ‘vriendelijk zeilweer’. Bij de 
Kajuitboten won Stefan van der 
Zwaard met zijn Sword�sh Int 361 de 
fel begeerde WZW-Jaap Moll- wissel-
prijs. Met een gecorrigeerde afstand 
van 57,63 kilometer bleef hij de 
MaxFun van Bryan Lesage (55,84 kilo-
meter) voor. Lesage won wel de 
wedstrijd op ‘gezeilde tijd’, met de 
razendsnelle MaxFun kwam hij bijna 
65 kilometer verder, 64,926 om precies 
te zijn. Kanshebber Geert Nell werd 
met zijn Samourai ‘White Spirit’ nipt 
derde , hij kwam tot 55,80 kilometer. 
Bij de Open Boten won Gerard Vos met 
zijn RSAero (54,07 kilometer) voor 
Johannes van Doorn die met een 
Spanker-verenigingsboot van WV 
Schiphol goed mee kon komen (53,65 
kilometer). Bij de Jeugd was het nog 
spannend. Janouk Brouwer won in de 
RSFeva (46,74 kilometer) met minimaal 
verschil (6 meter) van Ivan Rutgers in 
een Laser Vago. Gezien dit minimale 
verschil werd beiden de eerste plaats 
gegund. Er wordt terug gekeken op 
een zeer geslaagde zeildag.

promotie in de zaalcompetitie is een 
promotie in de veldcompetitie een 
mooi afscheidscadeau voor trainer/
coach Gert Krook. De wedstrijd wordt 
vanaf 15.30 uur gespeeld op het veld 
van ESDO in Kockengen.
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Aalsmeer - Zaterdag 4 en zondag 5 
juni organiseerde Ritmisch Gymnas-
tiekvereniging Jahn een internatio-
naal toernooi, genaamd de North 
Sea Cup, in sporthal De Vosse in 
Hillegom. Naast Nederlandse 
Ritmisch gymverenigingen deden er 
ook verenigingen mee uit België, 
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, 
Engeland, Zweden en Denemarken. 
Voor de meisjes van ritmisch 
gymnastiek vereniging RDGA 
(Rhythmic Dreams Gymnastics 
Academy) die zelf ook trainen in De 
Vosse in Hillegom, was het een thuis-

wedstrijd. Kaitlene Aranas deed als 
Benjamin van RDGA mee met een 
oefening zonder materiaal. Met haar 
mooie uitvoering behaalde ze een 
vierde plaats. Valeria Baars, Dana van 
Beem, Lisa Donkervliet, Lyvana 
Garrelts en Yun-Li Zwetsloot deden 
als senior groep mee en behaalden 
met hun hoepeloefening de tweede 
plaats. Voor alle gymnasten was dit 
weekend een prachtige kans om zich 
op internationaal niveau te kunnen 
meten met andere gymnasten en 
jury en publiek te laten genieten van 
deze mooie sport. 

Tweede plaats voor gymnastes 
RDGA tijdens North Sea Cup

Kudelstaart - Met het concept Club-
s4life wil KWF Kankerbestrijding heel 
sportend Nederland in beweging 
krijgen om geld op te halen voor 
kankeronderzoek. Op zaterdag 9 juli 
organiseert Tennis vereniging Kudel-
staart een Clubs4life-dag. Met Club-
s4life scoor je samen tegen kanker. 
De tennisvereniging organiseert een 
fantastische dag op de club, waarbij 
iedereen – vanaf 15 jaar – welkom is. 
Iedereen wint: leden en niet-leden 
beleven een geweldige dag, én er 
wordt geld opgehaald dat ten goede 
komt aan de bestrijding van kanker. 
Aanmelden met een team van 4 tot 6 

personen kan tot 19 juni aanstaande 
via clubs4life@gmail.com onder 
vermelding van teamnaam, namen 
captain en deelnemers en telefoon-
nummer. Het inschrijfgeld is 25 euro 
per persoon. Scoor ook mee tegen 
kanker tijdens de Clubs4life-dag op 9 
juli vanaf 11.00 uur bij TV Kudel-
staart? Er zijn de hele dag 
wedstrijden, er is een loterij waarmee 
mooie prijzen te winnen zijn en 
onder andere wordt voor de 
kinderen een springkussen neer-
gezet. Voor vragen kan een mail 
gestuurd worden naar 
clubs4lifetvk@gmail.com 

Clubs4life: Samen scoren tegen 
kanker bij TV Kudelstaart

KORT
INDIVIDUEEL KAARTEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Het kaartseizoen 
loopt teneinde bij Buurtvereni-
ging Hornmeer, nog twee keer en 
dan een maandje rust. Toch was 
het weer volle bak vrijdag, druk 
maar gezellig. De kaartavond is 
gewonnen door Paolo Molia met 
5367 punten, gevolgd door Plony 
de Langen met 5297 punten en 
Tonny Favie met 5148 punten. De 
poedelprijs was voor Piet Gortzak 
met 3523 punten. Komende 
vrijdag 17 juni is er voor de laatste 
keer individueel kaarten. Aanvang 
19.30 uur in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Zaal open om 19.00 uur.

KLAVERJASAVOND BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt iedere 
woensdag vanaf 20.00 uur gekaart 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Op 8 juni is het klaverjassen 
gewonnen door Corrie Durieux 
met 5683 punten. Bert Kluinhaar 
werd tweede met 5201 en Guda 
Kluinhaar derde met 5184 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ben v/d Voort met 3443 punten.

WEDSTRIJDEN VOETBAL
ZATERDAG 18 JUNI:
F.C. Aalsmeer
RKAVIC 2 - F.C.A. 4 14.30 u
De Vecht 35+1 - F.C.A. 35+1 11.30 u
R.K.D.E.S.
RKDES M017-1 – AS’’80 M017 13.00 u
S.C.W.
SCW 023-1 - Adamsebos 023 13.00 u
ZONDAG 19 JUNI:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - BSM 1 14.00 u 
R.K.D.E.S.
Pancratuis J019 - RKDES.J019 11.00 u

LOTING TOUR DE KWAKEL 
OP 22 JUNI

De Kwakel - Traditioneel is het 
de woensdagavond voor de Tour 
de France tijd voor de loting van 
de Tour de Kwakel. Zo niet dit 
jaar. Omdat het Grand Depart in 
Kopenhagen plaatsvindt, start 
de Tour een dag eerder dan 
gebruikelijk, op vrijdag. 
Maandag zal dan direct de 
eerste rustdag zijn, waarop de 
Tourkaravaan zich van Dene-
marken naar Frankrijk zal 
verplaatsen. Om de Kwakelse 
Tourdirectie genoeg tijd te 
geven de loting door te voeren 
op de scorelijsten is de loting 
een week vervroegd. Tijdens de 
loting worden de deelnemers in 
teams van vijf verdeeld. De 
loting kan weer live bijgewoond 
worden, ditmaal op de nieuwe 
locatie Dorphuis de Quakel. De 
ploegnamen zijn dit jaar 
bekende Kwakelse bijnamen. 
Dirk Plasmeijer stelde een lijst 
samen met namen als De 
Kipka’s, De Kniebeugels en De 
Korenwolven. Grote vraag is of 
de ploeg De Petjes haar naam 
eer aan kan doen door er met de 
gele petten voor de beste ploeg 
vandoor te gaan. De loting vindt 
woensdag 22 juni om 20.00 uur 
plaats. De Tour organisatie 
hoopt veel deelnemers welkom 
te mogen heten.

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - Het is Aalsmeer niet 
gelukt om de tweede ronde voor 
promotie naar de eerste klasse te 
bereiken. S.V. Die Haghe was afge-
lopen zaterdag 11 juni vooral in de 
eerste helft de betere. Wel kwam 
Aalsmeer in de 18e minuut verdiend 
op 0-1. Het was Rachid Yaghmouri 
die een perfecte dieptepass op Mike 
Dam gaf, die vervolgens doelman 
Bas Drost omspeelde en 0-1 scoorde. 
Die Haghe rechtte de rug en vooral 
Charles Quary en Phiras Chehoudi 
waren een crime voor de Aalsmeerse 
achterhoede. Eerst kwam Sebastiaan 
van der Starre een teenlengte te kort 
voor de 1-1 en vanaf de 27ste minuut 
deelde Die Haghe de lakens uit. Een 
schot op de paal in de 27ste minuut 
vanaf 20 meter was de voorbode. De 
opkomende backs van Die Haghe 
leverde de ene na de andere voorzet 
af en Aalsmeer was op dat moment 
niet bij machte daar een antwoord 
op te geven. Een overtreding van 
Marten Baarse in de 16 meter in de 
37ste minuut was voor scheids-
rechter Martijn Kool het moment de 
bal op de penaltystip te leggen. 
Sander de Jong maakte geen fout en 
scoorde 1-1. Tot aan de rust hield 
Aalsmeer met moeite de 1-1 op het 
scorebord. De tweede helft was Aals-
meer op vier minuten (!) na de betere 

ploeg. Al in de 47ste minuut werd 
een afgeslagen aanval van Die Haghe 
hoog in de kruising gejaagd, 2-1. 
Twee minuten later werd de achter-
hoede uitgespeeld door een opeen-
stapeling van fouten en was het 
Sebastiaan van der Starre die 3-1 
scoorde. Over en uit zou je denken. 
Vooral toen in de 54ste minuut Aals-
meer weer tegen een penalty opliep. 
Scheidsrechter Martijn Kool was 
tegen het harde en luidruchtige Die 
Haghe niet geheel opgewassen. 
Weer stond Sander de Jong achter de 
bal maar Camil Heeren voorkwam 
met een goede redding de 4-1. Die 
Haghe moest achteruit en probeerde 
met veel kabaal Aalsmeer uit zijn spel 
te halen. Met een kopbal van Mike 
Dam in de 65ste minuut die rakelings 
naast ging was het nu Aalsmeer dat 
de toon zette. Goede acties van Axel 
Wendt, Mike Dam en Rachid 
Yaghmouri werden met kunst en 
vliegwerk tegen gehouden. Het werd 
nog spannend in de 85ste minuut 
toen uit een scrimmage Thieryy van 
der Kooy de stand 3-2 werd. Maar 
met hakken over de sloot hield Die 
Haghe stand. Aalsmeer kan met 
vakantie en het komende seizoen 
weer in de tweede klasse uitkomen. 
Het was al met al een leuk seizoen 
met een team waar trainer Ted 
Verdonkschot met trots op kan terug 
kijken.

Voetbal: Geen promotie naar 1e 
klasse voor FC Aalsmeer (zat.)

Rijsenhout - Wederom goed nieuws 
uit Rijsenhout! Vorige maand waren 
er bij SCW al de contractverlen-
gingen van de hoofdtrainers Ardon 
de Waard en Rick van IJzendoorn. Nu 
komen ook Jordi Schell en John de 
Meijere de club versterken. John 
wordt - na het vertrek van Richard 
van Andel naar Hillegom - de selec-
tiekeepertrainer. Jordi zal als assis-
tent trainer bij het eerste Ardon 
ondersteunen en daarnaast als 
hoofdtrainer van JO-19 werken aan 
de overbrugging naar selectie-

voetbal. Beide heren brengen veel 
ervaring mee. John is zelf keeper 
geweest en heeft een dijk (14 jaar) 
aan ervaring als keeperstrainer bij 
VVC. Jordi was het afgelopen seizoen 
hoofdtrainer bij VEW en brengt ook 
zijn kennis als speler op hoog niveau 
(tweede elftal Ajax) mee. SCW heeft 
zich als gemoedelijke dorpsclub dit 
seizoen heel knap weten te hand-
haven in de middenmoot van de 
derde klasse. Met de uitbreiding van 
de staf bouwt SCW verder aan de 
sportieve ambities.

Versterking bij voetbalclub SCW

John de Meijere (keeperstrainer 
selectie) en Peter van Veen (voorzitter 
SCW).

Jordi Schell (assistent trainer en 
hoofdtrainer JO19) en Peter van Veen 
(voorzitter SCW).

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag vond 
voor het sloeproeiteam uit Aalsmeer 
de tweede wedstrijd plaats voor de 
Hoofdklasse Sloeproeien in Neder-
land. Ditmaal was de wedstrijd zeer 
dichtbij, namelijk op de Kagerplassen. 
En dus ging het team uit Aalsmeer op 
de �ets naar deze wedstrijd toe, weer 
eens wat anders dan 1,5 uur in de auto 
rijden voor een wedstrijd. De 
wedstrijd op Kaag is 15 kilometer lang 
en heeft een groot deelnemersveld 
van ongeveer 120 boten waaronder 
sloepen en gigs. Voor beide types zijn 
er aparte wedstrijden, omdat deze 
types totaal verschillend zijn. Daar-
naast is er een onderverdeling in 
vrouwen- en heren wedstrijden. De 
gehele top van het Nederlands Kampi-
oenschap was aanwezig, dus het ging 
weer een spannende strijd worden. De 
Polyester uit Aalsmeer mocht met 9 
andere sloepen om 14:02 uur aan de 
wedstrijd beginnen. Gelijk met een 
aantal concurrenten en 2 minuten 
achter de strijdmakkers van het Sloep-
weesje uit Hoogmade. De snelheid zat 
er goed in na de start, met een gemid-
delde van 9.2 kilometer per uur 
werden de eerste kilometers afgelegd. 
Er werd aangehaakt bij een van de 

concurrenten en Aalsmeer liep lang-
zaam in op de sloep uit Hoogmade. 
Vasthouden en uitbouwen werd dus 
het motto en gestaag werd er doorge-
roeid met dit hoge tempo. De route 
gaat eerst over het open water, waar 
behoorlijk veel wind stond. Voor de 
wind werd daar �ink van gepro�teerd. 
Echter na een 4 kilometer komen alle 
sloepen in een windluw stuk terecht, 
waar de temperatuur �ink omhoog 
liep. En dan merk je opeens hoe warm 
het daadwerkelijk was. Eenmaal uit 
het luwe stuk kreeg het team uit Aals-
meer direct de wind vol op de kop. En 
dat betekent ruim 6 kilometer vol 
tegen wind in beuken, iets wat het 
team goed ligt en er werd dan ook 
afstand genomen op een directe 
concurrent. Het laatste stuk van de 
route gaat via Warmond en dan terug 
naar de �nish. Nog eenmaal alles 
geven, nog eenmaal proberen om 
zoveel mogelijk winst te pakken op de 
concurrentie. En dus ook nog eenmaal 
zo diep mogelijk gaan en alles geven 
wat er in je zit. Na 1 uur 47 minuten en 
2 seconden �nishte het team uit Aals-
meer. Een mooie zesde plaats in het 
klassement. De volgende wedstrijd is 
op 18 juni in Zwolle. 

6e Plaats voor sloeproeiteam 
Aalsmeer op Kagerplassen
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KORT
ZONNIGE TOCHT OVAK

Aalsmeer - Op donderdag 9 juni 
verzamelden 22 pedaalridders 
van de OVAK bij de parkeerplaats 
van het zwembad om onder 
zonnige omstandigheden de 
middagtocht te �etsen. De tocht 
ging via Kas naar de  Oostein-
derweg-Lijnbaan onder de Aals-
meerderbrug door richting 
Rijsenhout waar ge�etst werd op 
nieuwe plekken. Uitkomende op 
de Leimuiderdijk richting Dorps-
straat in Leimuiden en na een 
drankje via Vriezekoop terug naar 
Aalsmeer. De volgende �ets-
dagtocht is  dinsdag 9 augustus 
en vertrekt vanuit Bodegraven. 
Ook mee �etsen, lid worden van 
de OVAK of  meer informatie? Kijk 
dan op www.OVAK-Aalsmeer of 
neem kontakt op met Ria 
Pieterse via 0297-322187.

KUDELSTAARTSE KEEZEN 
KAMPIOENSCHAPPEN

Kudelstaart - Op vrijdag 24 juni 
worden voor de vierde de Kudel-
staartse Keezen Kampioen-
schappen georganiseerd. In de 
afgelopen maanden zijn er al 
diverse koppels in training 
geweest. Hetzij thuis, hetzij 
tijdens één van de maandelijkse 
Keezen-avonden in het Dorps-
huis. Nu dus de kampioen-
schappen, die om 20.00 uur 
beginnen in het Dorpshuis. Dit 
jaar zal er ook gestreden worden 
om een wisselbeker. Inschrijven 
is wel noodzakelijk, want vol is 
vol, maar kan (nog) per e-mail via 
keezeninkudelstaart@gmail.com. 
Alleen kijken en aanmoedigen 
kan uiteraard ook. Iedereen is 
welkom.

OVAK KAARTMIDDAG IN HET 
PAROCHIEHUIS

Aalsmeer -Er wordt iedere 
woensdagmiddag vanaf 13.30 
uur geklaverjast door leden van 
OVAK in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. De deur gaat 
eerder open om even bij te 
kunnen praten met elkaar. Ook 
een kaartje leggen en nog geen 
lid? Kom eens aan of neem 
kontakt op met Ria Pieterse via 
0297-322187. Het kaarten op 8 
juni is gewonnen door Maaike 
Spaargaren met 5430 punten, 
gevolgd door Loek Pieterse met 
5141 punten en Leo van Ingen 
met 5119 punten. Hekkensluiter 
was Wim Springintveld met 3555 
punten.

WINST NICO EN JOPIE BIJ 
OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassers en 
jokeraars zijn van harte welkom. 
Op donderdag 9 juni is het 
klaverjassen gewonnen door 
Nico de Ron met 5504 punten, 
gevolgd door Coby Weerdenburg 
met 5460 punten. Bij het Jokeren 
was de hoogste eer voor Jopie de 
Grauw met 154 punten. De 
volgende kaartmiddag is 9 juni. 
Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met Hans 
van Schuilenburg via 
06-12699009.

NOG 1 KEER KAARTEN IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Er kan nog één maal dit 
seizoen gekaart worden bij de ouderen-
soos in Het Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat. Klaverjassen en rummikuppen 
kan nog op donderdag 30 juni vanaf 
13.30 uur.  Het rummikuppen op 9 juni is 
gewonnen door Lycke Valentijn met 55 
punten en bij het klaverjassen was de 
hoogste eer voor Martha Bax met 5268 
punten. De poedelprijzen zijn uitgereikt 
aan Geesje Millenaar en Joke Bakker.

Aalsmeer - Het was een zonnige 
zondag voor de meisjes U18/U20 van 
AVA tijdens hun derde competitiedag 
in Beverwijk. Niet alleen het weer 
was mooi, de prestaties waren ook 
prima te noemen. Iedereen haalde 
bijna wel één of meer persoonlijke 
records. Pippi Achterberg overtrof 
zichzelf nog het meest met maar 
liefst drie persoonlijke records met 
hoogspringen (1,35 meter), kogel-
stoten (7,27 meter) en de 1500 meter 
(5.59.10). Mette Smithuis en Nicky 
Verlaan deden het heel goed op de 
spannende 100 meter horden met 
allebei een persoonlijk record in 
respectievelijk 18.20 en 19.06 
seconden. Mette liep ook nog een 
nette 1500 meter in 5.51.13. Fleur 
Zethof en Nicky kwamen op de 100 
meter aan de start. Nicky bleef met 
een snelle 13.99 seconden net iets 
boven haar eigen record en Fleur 
met 14.66 seconden ook. Noëlle van 
Beek mocht aan de bak met kogel-
stoten (met 7.35 meter een persoon-
lijk record) en discuswerpen (15.89 
meter). Gwen Alewijnse haalde tot 
haar eigen geruststelling 4,04 meter 

met verspringen, wat overigens wel 
een persoonlijk record is. De 400 
meter is meer haar territorium met 
een nette 1.04.70. Krachtpatser 
Sietske de Bruin kon haar kunsten 
laten zien met kogelslingeren, wat 
een erg lastig onderdeel is. Ze wierp 
de kogel van 4 kg maar liefst 23,43 
meter ver. Met de discus ging het ook 
lekker. Ze wierp die 24.62 meter ver. 
Allebei een persoonlijk record. Fleur 
en zus Lotte Zethof kwamen aan de 
start op de 800 meter. De serie van 
Fleur ging veel te hard van start. 
Gelukkig liet ze zich niet gek maken 
en kon er nog een inhaalrace van 
maken. Met 2.41.77 werd ook dit een 
persoonlijk record. Lotte zat in de 
snellere serie en liep een nette 
2.28.54. Het laatste onderdeel was de 
4x100 meter estafette met Lotte, 
Gwen, Sietske en Nicky. Ging het bij 
de laatste training nog niet echt 
lekker, nu ging het uitstekend. Alle 
wissels gingen werkelijk vlekkeloos 
in een snelle 53,95 seconden. Totaal 
gezien zijn de AVA-meiden net 
zevende geworden en zijn daar heel 
tevreden over.

Atletiek: Mooie competitiedag 
voor AVA-meiden in Beverwijk

Aalsmeer - Op zondag 12 juni zijn in 
sportcentrum Ookmeer te 
Amsterdam de Onderdeel�nales 
Eredivisie Ritmische gymnastiek 
gehouden. De 12-jarige Daniella 
Boas uit Aalsmeer  heeft aan de 
�nales meegedaan bij de prejuni-
oren. Op alle onderdelen, vier in 
totaal, is de Aalsmeerse Daniella met 
afstand nummer één geworden in 
haar categorie. Ze is een uitzonderlijk 
getalenteerde gymnast met als doel 
om voor Nederland uit te komen op 
EK en WK. In oktober 2017 is Daniella 
bij Omnia 2000 begonnen onder 
trainster Ilse Huisken en Mara van 
Eijk.Om haar talent te ontwikkelen 
moest Daniella meer uren trainen en 
is om die reden van club veranderd. 
Ze traint nu 22 uur per week bij  RGC 
Eleganza in Utrecht onder de 
Spaans/Nederlandse hoofdcoach 

Barbara Ravesteijn en trainster Polina 
Kondarova uit Oekraïne. Ook doet 
Daniella al mee aan internationale 
wedstrijden. Met haar nog jonge 
leeftijd (12 jaar) kunnen in de 
toekomst vast nog mooie resultaten 
verwacht worden. Te beginnen met 
het NK Allround (Dutch Gymnastics 
The Final 2022) op 25 juni in Ahoy te 
Rotterdam. Kijk voor meer informatie 
op: dutchgymnastics.nl

Ritmische gym: Vier keer goud 
voor 12-jarige Daniella Boas

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Woensdagavond 8 juni 
speelden de FCA meiden 15-2 thuis 
hun laatste seizoenwedstrijd tegen 
de meiden 15-1 van Roda ’23 Rksv. 
uit Amstelveen. Om 16.30 uur werd 
er afgetrapt. Beide teams begonnen 
de wedstrijd erg slordig met vele 
foute passes. Toch was het FCA die in 
de 10e minuut de leiding nam. Uit 
een mooie aanval speelde Melissa de 
bal naar de vrij staande Milou en met 
een fraai geplaatst schot verschalkte 
Milou de Roda keepster 1-0. Na dit 
doelpunt zakte het spel naar een 
dieptepunt, veel ballen werden naar 
de verkeerde kleur gespeeld. Roda 
probeerde af en toe door de FCA 
defensie te breken maar de FCA 
achterhoede met de speelsters 
Anouk, Roos, Fleur , Isis en keepster 
Lynn wisten alle Roda aanvallen te 
ontregelen. Vlak voor het rustsignaal 

veerde de toeschouwers langs de lijn 
toch weer even op, want het was FCA 
aanvoerster Milou die met een dave-
rend afstandsschot de 2-0 ( haar 2e 
goal ) liet noteren. Na een peptalk in 
de rust probeerden beide teams met 
wat meer enthousiasme te voet-
ballen. Probeerde want echt veel 
beter werd het niet. De hele 
wedstrijd leek op een potje zomer 
avond voetbal. Halverwege de 2e 
helft scoorde Milou bijna haar 
hattrick, een vrije trap die Milou nam 
knalde tegen de binnenkant paal 
Roda doel maar caramboleerde het 
veld weer in.  Toch mocht het publiek 
nog éénmaal juichen toen FCA 
aanvalster Melissa adequaat 
reageerde op een dieptepass, de 
Roda keepster omspeelde en de bal 
in het lege doel schoof 3-0. Kort na 
dit doelpunt �oot de goed leidende 
scheidsrechter Lorena Sosa voor het 
einde wedstrijd. Eindstand 3-0.

FCA meiden 15-2 winnen laatste 
wedstrijd van Roda’23 

Aanvoerster Milou scoorde 2 fraaie goals en bijna een hattrick. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer – Zaterdag 4 juni organi-
seerde Ritmisch Gymnastiek vereni-
ging RDGA de derde districtwedstrijd 
voor de tweede divisie in sporthal de 
Bloemhof. Naast de gymnasten van 
RDGA deden er gymnasten mee van 
zes andere verenigingen uit het 
district Mid-West. Na deze wedstrijd 
zal bekend worden wie er kunnen 
gaan deelnemen aan de landelijke 
�nale. De senioren mochten deze 
dag het spits afbijten. Tien 
gymnasten uit de leeftijdscategorie 
2004+ deden mee met een knots- en 
lintoefening. Manon van der Ploeg 
en Fabienne Roof van RDGA waren 
beide sterk in hun lintoefening. All 
round behaalden ze een mooi resul-
taat met respectievelijk de vierde en 
vijfde plaats. Dana van Beem kwam 
als senior uit in de leeftijdscategorie 
2005-2006. Ze liet een sterke lint- en 
knotsoefening zien wat resulteerde 
in een hoge puntenscore. Hierdoor 
behaalde ze de eerste plaats. Later 
die dag mochten de junioren de 
vloer op. Mandy Wei van RDGA 

mocht concurreren met negen 
andere meisjes uit de leeftijdscate-
gorie 2008. Mandy had veel succes 
met haar oefeningen en mocht de 
eerste prijs in ontvangst nemen. In 
de leeftijdscategorie 2009 mocht Zoë 
van der Weele uitkomen. Zoë liet 
mooie oefeningen zien en werd voor 
zowel lint als knots tweede. Kaitlene 
Aranas deed net als de andere benja-
mins een hoepeloefening. Het plezier 
spatte ervan af en haar mooie uitvoe-
ring leverde Kaitlene een eerste 
plaats op het podium op. De dag 
eindigde met de hoepeloefeningen 
van de pre junioren. Sophia Pipera 
liet een prachtige oefening zien 
waarmee ze de eerste prijs in 
ontvangst mocht nemen. 
De vele trainingsuren onder leiding 
van Ilse Huiskens en Lisa Vos heeft 
duidelijk zijn vruchten afgeworpen 
gezien de mooie resultaten. Dankzij 
de grote inzet van de trainsters, 
ouders en andere vrijwilligers is er 
een prachtige wedstrijddag van 
gemaakt.

Goud voor Dana, Mandy, Sophia 
en Kaitlene bij RG-wedstrijd

BRIDGE BIJ ONDER ONS
Aalsmeer - Totaal 17 paren speelden 
om de plantjes bij Bridgeclub Onder 
Ons afgelopen woensdag 8 juni in 
buurthuis Hornmeer. De eerste plaats 
was opnieuw voor Pim van der 
Zwaard en Jan Joore met 66.79% 
ruim 5% meer dan de nummers twee 
Ans van Wees en Letta van Luling met 
61.61%. Op de derde plaats Anita 
Martens en Bep Heijtel met een score 
van 60.12%. Ook bridgen? U/jij bent 
welkom. De aanvang is 19.30 uur.








