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Handballers Greenpark Aalsmeer voor derde keer Nederlands kampioen! Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeerse handballers voor derde
keer op rij Nederlands kampioen!
Aalsmeer – Greenpark Aalsmeer heeft opnieuw de landstitel veroverd in
de HandbalNL League. De ploeg van Bert Bouwer was in het beslissende
duel afgelopen zaterdag 19 juni in Sittard met 24-28 te sterk voor KembitLions en mag zich voor het derde jaar op rij Nederlands kampioen
noemen. In de best of three serie pakte Aalsmeer het voordeel door de
eerste wedstrijd te winnen met 23-27. Een week later zorgde Lions er met
een 22-25 zege voor dat een derde duel de beslissing moest brengen.
Feestje bij De Bloemhof
Na het behalen van de landstitel en
de officiële prijsuitreiking in het
Limburgse Sittard zijn de handballers
van Greenpark snel met de schaal en
de medailles naar Aalsmeer gereden.
Bij thuishal De Bloemhof werden de
kampioenen opgewacht door een
grote groep fans en familieleden. De
handballers werden welkom geheten
met een gouden confetti-douche,
uiteraard was er champagne en werd
er gedanst en gesprongen op het
clublied van de ‘tijgers’. Ook burgemeester Gido Oude Kotte was naar
de sporthal gekomen om de handballers, coaches, trainers en begeleiders persoonlijk te feliciteren met het
behalen van het Nederlands
kampioenschap.
Officiële huldiging
Voor het derde jaar op rij hebben de
handballers van coach Bert Bouwer
de landstitel binnen gehaald. In 2018
en 2019 was Greenpark ook de beste
handbalploeg van Nederland.

Natuurlijk krijgen de kampioenen
ook nog een officiële huldiging bij en
in het Raadhuis. Dit feestje vindt
vanavond, donderdag 24 juni, plaats
vanaf 17.30 uur.
“Supergaaf”
“Waanzinnig trots ben ik”, laat Greenpark voorzitter Mike van der Laarse in
een reactie weten. “Supergaaf dat we
weer de schaal gewonnen hebben
en nog wel in het hol van de leeuw.”
Natuurlijk heeft hij in spanning naar
de wedstrijd zitten kijken en heeft hij,
net als de uit Aalsmeer aanwezige
fans, vanaf de tribune in Sittard de
handballers luidkeels aangemoedigd. Toch had hij na ongeveer tien
minuten het gevoel dat het kampioenschap binnen handbereik lag.
“We gingen heel sterk van start en
zijn de Lions constant met twee of
meer punten voor gebleven. Het
heeft geen enkele keer gelijk
gestaan.” Trots is Mike uiteraard ook
op coach Bert Bouwer, die zo goed
als zeker ook het volgende seizoen

-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

het trainen en begeleiden op zich
blijft nemen. “Bert is een geweldige
coach, ook voor de jonge talenten.
Ze krijgen als het kan ruimte om te
spelen. Drie jongens uit de opleiding
hebben meegespeeld en ze pakten
na het uitvallen van onder andere
Tim Bottinga (rode kaart) het spel
prima op. Respect!” Greenpark heeft
vorige week afscheid genomen van
een drietal top-handballers, er zijn
reeds gesprekken met spelers ter
vervanging. “Ze willen graag bij de
landskampioen spelen”, zegt Van der
Laarse.
Burgemeester handbalfan
Burgemeester Gido Oude Kotte blijkt
overigens een echte handbalfan te
zijn. Direct na het eindsignaal zaterdagavond kreeg voorzitter Mike van
der Laarse een felicitatie-telefoontje
van hem vanuit Aalsmeer. Hij kwam
vervolgens naar De Bloemhof om de
kampioenen persoonlijk te feliciteren
en nam alle tijd voor een praatje en
foto’s. “De officiële huldiging was ook
snel geregeld. Echt top”, aldus Van
der Laarse die tot slot zegt zin te
hebben in dit feestje. “We gaan er
weer iets bijzonders van maken.”
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Elders in deze krant het verslag van de
spannende handbalwedstrijd met
daarbij diverse foto’s.
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 27 JUNI

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.

Zanger Dennis Wijnhout met twee bewoners van Ons Tweede Thuis.

Genieten van optredens met
tichting ag van je even
Aalsmeer - De jaarlijkse botendag
van Stichting Dag van je Leven kon
afgelopen zaterdag niet door gaan,
maar de stichting zorgde voor een
gezellig alternatief. Ze gingen naar de
Ons Tweede Thuis-voorzieningen toe
met optredens. Op maar liefst achttien verschillende plekken in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn, Hoofddorp, Nieuw Vennep, Amsterdam, Nes
aan de Amstel, Badhoevedorp en
Amstelveen waren er gezellige
buitenoptredens van Dennis Wijnhout, Het Meezingteam, Danny van
Ingen en René Eshuijs. Het was mooi
weer, overal was het een feestje ‘op
afstand’ en werden de nodige polonaises gelopen. De Biezenwaard in
Uithoorn wordt binnenkort nog
verrast met een optreden van
zangeres Sabrina Hallewas, omdat dit
zaterdag niet door kon gaan. De

artiesten waren ook heel blij dat ze
weer mochten optreden, want voor
sommigen was dat wel even geleden.
Uiteraard kregen ze hier een vergoeding voor, want ook al deden ze dit
tegen een hele speciale prijs voor de
stichting, optreden zorgt toch voor
een groot deel van hun inkomsten.
Stichting Dag van je Leven is helaas
nog niet helemaal uit de kosten en
hoopt dat er nog een paar donateurs
hun steentje bij willen dragen. Wilt u
een kleine bijdrage doen voor dit
genietmomentje voor deze speciale
doelgroep? Dan kunt u doneren op
het bankrekeningnummer van Stichting Dag van je Leven NL56 RABO
0314168273. Als u meer informatie
wilt of een factuur, dan kunt u een
mail sturen naar info@dagvanjeleven.
org. Bellen kan natuurlijk ook naar
nummer 06-20030134.

133e 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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 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

Gespreksgroepen
voor mantelzorgers
Amstelland - Zorgt u voor iemand
met dementie, Parkinson, psychische
problemen of een chronische ziekte?
Of bent u ouder van een kind met
autisme? Mantelzorg & Meer biedt
kosteloos iedere zes weken gerichte
gespreksgroepen voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de
Amstel en Uithoorn. U vindt hier
herkenning, erkenning, steun, tips,
adviezen en u kunt uw ervaringen
delen met anderen in een soortgelijke situatie. Want delen helpt, geven
mantelzorgers aan. Kom langs en
ervaar het zelf! Kijk voor het overzicht van gespreksgroepen en
andere activiteiten op de website
van Mantelzorg & Meer: www.
mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden is
wel verplicht. Dit kan via de site of
bel 020-5127250.

Participe Aalsmeer start met
o fieclub peciaal
Aalsmeer – Bijna anderhalf jaar
houdt iedereen afstand van elkaar.
Het was een periode waarin persoonlijk contact met vrienden en
bekenden moeilijk was. Nieuwe
mensen ontmoeten was er al helemaal niet bij: Een groot gemis voor
iedereen! De coronaperiode duurt
voort, maar gelukkig zijn er versoepelingen in de maatregelen.
Participe Aalsmeer start daarom met
de ‘Koffieclub Speciaal’, voor iedereen
die gezelligheid en het contact met
anderen heeft gemist en graag een
kop koffie komt drinken.
Onder het genot van een kop koffie
of thee wordt een spelletje gedaan
(of niet) en kletsen de bezoekers met
elkaar. Leeftijd maakt niet uit, als u
behoefte heeft om mensen te

ontmoeten en liever die kop koffie
samen drinkt dan alleen; dan bent u
welkom! De ‘Koffieclub Speciaal’
wordt op maandag gehouden in
buurthuis het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55 in Oosteinde en
op donderdag in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Beiden iedere
week van 10.30 tot 12.00 uur.
Aanmelden
Om de veiligheid te waarborgen, is
het nog nodig om u aan te melden.
Lijkt het u/jou leuk om langs te
komen bij de ‘Koffieclub Speciaal’? Of
kent u iemand die daar blij van
wordt? Aanmelden met naam en
telefoonnummer kan via 0297326670 of mail naar
team.aalsmeer@participe.nu.

Kerkdienst in Oud
Katholieke kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 27
juni, op de vijfde zondag na Pinksteren, wordt weer een kerkdienst
gehouden in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. Iedereen
is welkom. De dienst begint om
16.00 uur. Voorganger is dr. Mattijs
Ploeger, cantor Gertjan Arentsen en
het orgel wordt bespeeld door Toon
Renssen. De eerste schriftlezing
wordt verzorgd door Maaike
McCurdy (spreuken 3, 1-8) en de
tweede door Iny Waaning (2 Korintiers 8 9-15). Er wordt een collecte
gehouden en deze is bestemd voor
de kosten van de dienst en het
behoud van deze unieke kerk. Na
afloop van de dienst is er weer
kennismaking en wordt koffie en
thee in de kerk geserveerd.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag geen
samenkomst. Andere activiteit.
Zie: www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Dienst met ds. A.W. Vos uit
Ede.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Paul F. Thimm via
dgaalsmeer.nl. Collecte voor
Inloophuis Almere.
. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Overstapdienst
met ds. T.H.P. Prins. Zie: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. Dienst met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Joshua Prins.
Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met ds.
M.J. Zandbergen. Organist:
Maarten Noordam. Aanmelden
via www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst via
livestream. Spreker: Pieter-Jan
van der Wolf. Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met B. Dullens in Kloosterhof. Karmelkerk: Zondag
9.30u. Eucharistieviering m.m.v.
Cantors. Reserveren via
www.rkkerkaalsmeer.nl.

Om 14u. Poolse dienst met
Andrzej.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. Dienst. Voorganger: pastoor
Dr. Mattijs Ploeger. Organist:
Toon Renssen. Cantor: Gertjan
Arentsen. Lezingen: Maaike
McCurdy en Iny Waaning.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. Jac.
van Veen uit Sappemeer. Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met ds. A.W.
Aarnoutse uit Vinkeveen. Te
volgen via https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, KudelstaartsewegZondag 11u. Woord- en gebedsviering o.l.v. Dopgroep met zang
door cantors. Maximaal 50 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via
sjangeboortesecretariaat@live.nl
of bel 0297-324735. Te volgen
via livestream. Hemelvaartsdag
kerk gesloten.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
in gebouw Irene, Kanaalstraat,
Centrum. Info: www.begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Info: 323736.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Een aantal kerken houdt diensten waarbij publiek aanwezig
mag zijn. Vooraf aanmelden is
wel een vereiste en er gelden
diverse RIVM-regels, onder
andere is het dragen van een
mondkapje verplicht. Kijk voor
meer info op de websites van de
kerken.

Bestrijding eikenprocessierups
in gemeente van start
Aalsmeer - Vrijdag 18 juni is de
gemeente gestart met de bestrijding
van de eikenprocessierups. De
brandharen van de rups kunnen
overlast en gezondheidsklachten
veroorzaken. De eerste meldingen
van bewoners over locaties van
nesten zijn al bij de gemeente
binnengekomen. De eikenprocessierups kan overlast veroorzaken tot
september. Nesten worden verwijderd door deze weg te zuigen. De
locaties waar vorig jaar nesten zijn
gevonden, worden ook gecheckt.
Melden van een nest
Nesten hangen meestal aan de
onderkant of in de oksels van takken
van eiken, maar kunnen ook op de
stam voorkomen. Als u een nest
eikenprocessierupsen ziet, kunt u dit
melden via www.aalsmeer.nl/fixi of
direct met de Fixi-app. Deze app is te
downloaden in de App Store of Play
Store. Telefonisch melden via telefoonnummer 0297-387575 kan
natuurlijk ook.

Natuurlijke bestrijding
De gemeente plaatst nestkasten voor
vogels en plant bloembollen en trekt
zo natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Vogels, zoals de
kool-, en pimpelmees, spreeuw en
boomklever, vinden de rups heerlijk
en ontdoen de rups van zijn brandharen. De jongen van een koolmees
eten meer dan 60 rupsen per dag.
Bloembollen geven al in het vroege
voorjaar stuifmeel en nectar af en
trekken zo de natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups aan, zoals
sluipwespen en gaasvliegen.
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Buitentheater De Rijzenspelers:
Bankjes luisteren
Rijsenhout - Toneelvereniging De
Rijzenspelers brengt buitentheater in
deze zomertijd! Een zeer unieke
vorm van buitentheater: verhalen die
zich hebben afgespeeld bij op het
oog doodnormale bankjes in Rijsenhout. Bankjes waar ontmoetingen
hebben plaatsgevonden met als
bijzondere getuige het bankje zelf.
Een wandeling langs mooie, oude en
authentieke bankjes brengt dan de
verhalen tot leven. Twaalf verhalen,
twaalf ontmoetingen op de bankjes
in Rijsenhout. Welke herinneringen
hadden de mannen op de Loefzijde
en welke rol speelden de tomaten
aan de Bennebroekerweg? En het
Schelpenpad brengt oude zaken
schrijnend aan het licht of de
pappadag die uit de hand liep en een
rendez-vous aan de Verlaatsweg. De
gewone wandeling door Rijsenhout
zal nooit meer dezelfde zijn als u
langs de onschuldig ogende bankjes
loopt. Wat is daar gebeurd, wat is er
besproken? Wat heeft er zich afgespeeld, welke aparte of intieme
ontmoeting heeft er plaatsgevonden.
Op dat ene bankje aan de Aalsmeerderdijk of op het Schelpenpad, het
speeltuintje van het Zeilhof. Een
unieke ervaring door van bankje naar
bankje te lopen en met een QR-code
via je mobiel het verhaal tot leven te

laten brengen. Op de website van de
Rijzenspelers (www.rijzenspelers.nl)
en op de Facebookpagina kan een
kaart gedownload of bekeken
worden welke de route laat zien die
langs de 12 bankjes leidt. Op die
bankjes is een QR-code te vinden en
door deze met een device (mobiel of
IPad) te scannen, komt het verhaal
tot leven als een hoorspel. Twaalf
verschillende verhalen die elk rond
de vijf minuten duren. Op de
website, de flyer en de Facebookpagina van De Rijzenspelers is te zien
waar de twaalf bankjes te vinden zijn.
De bankjes zijn te beluisteren van 3
juli tot en met 30 september. Mis
deze unieke ervaring niet en deel het
ook met anderen, zodat zij eveneens
op onderzoek kunnen gaan.
Ludieke opening
Op zaterdag 3 juli wordt dit ludieke
project van de Rijzenspelers op een
zeer bijzondere manier geopend.
Tussen 13.00 en 15.00 uur zullen bij
een paar bankjes enkele Rijzenspelers staan die bezoekers zullen
verwelkomen en desgewenst helpen
bij het scannen van de QR-code. Op
de website en op Facebook zal
komen te staan waar de spelers op 3
juli aanwezig zijn. Een uniek project,
mis het niet!

AGENDA
22 T/M 29 JUNI:

Filmlezing over Ennio
Morricone in cinema
Amstelland - Filmwetenschapper
Rudi de Boer verzorgt op dinsdag 29
juni een filmlezing over Ennio Morricone. Het wordt een muzikale en
filmische hommage aan een van de
grootste filmcomponisten ter wereld.
Ennio Morricone is bij veel Nederlanders bekend door zijn muziek voor
de klassieke western Once Upon a
Time in the West. Velen hebben de
soundtrack-lp van deze film onder de
titel Het Gebeurde in het Westen in
de kast staan. Het hoofdthema van
de film staat al jaren in de top 2000
van Radio 2. Maar wie weet dat
Morricone een muzikaal wonderkind
is? En dat hij de muziek voor meer
dan 500 films en tv-series heeft
gecomponeerd? Een must voor filmliefhebbers die altijd meer van een
film en muziek willen weten.
De lezing start om 19.30 uur en is,
inclusief een korte pauze, rond 21.45
uur afgelopen. Vooraf tickets reserveren is verplicht. Kijk hiervoor op
www.cinemaamstelveen.nl.

Nicolette de Vetten: “De Geluksroute is
voor geluksgevers en -proevers”
glimlach of een mooi verhaal.
Mensen denken snel in groots of
meeslepend, maar een luisterend oor
is vaak al meer dan voldoende om je
gelukkig te voelen.”

Door Janna van Zon
Aalsmeer - Dat Nicolette de Vetten
in het team zit van de Geluksroute
lijkt een vanzelfsprekendheid. Want
als er nu iemand is die weet wat
geluk geven is, dan is het deze
bijzondere vrouw. Aan de hand van
een aantal gestelde vragen waren dit
haar antwoorden. “Voor mij is de
geluksroute een mooie kans om met
mensen op een spontane en laagdrempelige manier een gesprek te
voeren over geluk. Er zijn zoveel
invullingen mogelijk. Geluk is voor
mij zowel uitzinnig groots, maar juist
ook heel klein en van alle dag. Een
klaproos die net open springt of de
zon die net weer achter een wolk
vandaan komt. De geluksroute is
zowel voor geluksgevers als geluksproevers, waar - volgens mij iedereen blij van wordt. Het samen
voelen en proeven wat geluk is,
delen van datgene wat jou gelukkig
maakt, kan heel simpel; een zelf
opgekweekt plantje of een stekje,
maar ook jouw tijd, aandacht, je

Werken met energie?
“Het werken met energie en energietherapeut roept meestal wel wat
vragen op. Men plaatst het snel in de
hoek van zweverigheid, maar ik kom
oorspronkelijk uit de commerciële
wereld. Er is veel onbekendheid over
het werken met energie. In het kort
uitgelegd: Alles bestaat uit energie,
de mens, het dier en de natuur. Alles
is als het goed is ook in beweging en
alles is bewustzijn. Levensenergie is
het fundament. Als iets niet meer kan
stromen, zal het stilstaan of hard
worden. Gevoelens en gedachten
bestaan ook uit energie, de mens is
een geheel, fysiek, mentaal en ook
op emotioneel niveau. Een behandeling is er op gericht om alle niveaus
in balans te brengen. Vaak blijven
mensen ‘hangen’ in iets wat zij juist
niet meer willen, maar kijk liever naar
dat prachtige leven dat voor je ligt,
wat kan je nog wel en ga dat zo fijn
mogelijk inkleuren. Alles wat je
aandacht geeft groeit namelijk! Een
energetisch therapeut begeleidt je
om deze levensenergie weer volop te
laten stromen.”
De mens is nooit uitgeleerd
“Ik geef zelf trainingen, workshops,
van één dag, maar ook jaar opleidingen zowel privé als in kleine
groepjes. En ik volg zelf ook met veel
plezier trainingen, heb net weer een
driedaagse training bij een bioloog
gevolgd, dit ging over je persoonlijke
evolutie door bewustzijnsontwikkeling. Je kunt je hersenen optimaliseren door simpel te mediteren.
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Regelmatig mediteren heeft een
weldadige invloed op de hersenen,
het hart en het menselijk functioneren. De mens is nooit uitgeleerd
want dan stopt je ontwikkeling. De
wetenschap gaat ook steeds verder
in het ontdekken van de prachtige
en wonderlijke wereld van energie.”
‘Onderbewuste ik’
“Ook in het dagelijkse leven speelt de
intuïtie altijd een rol. Zowel mens als
dier bezitten dit en het maakt je
leven eenvoudiger. Of je het nu je
extra stemmetje in je hoofd noemt of
onderbuikgevoel, het helpt je. Juist
bij lastige beslissingen helpt je
‘onderbewuste ik’ je iets duidelijk te
maken, dit gaat dan via je bewust
ik-deel. Vaak zeg je achteraf: Had ik
maar geluisterd naar mijn intuïtie.”
Mooie locaties
“De locaties van De Geluksroute zijn
top! Lekker dicht bij elkaar, zowel
lopend als met de fiets prima te
bereiken. Er zullen vast ook nog meer
locaties mee gaan doen, want wij zijn
nog maar bij het begin en er doen al
spontaan mensen mee, die ook een
locatie doorgeven. Wij moeten
gewoon lekker aan de gang gaan.
Juist in deze rare tijden waarin angst
een grote rol speelt is het nog
belangrijker om geluk uit te delen.
Juist het delen van ‘iets’ waar jij
gelukkig van wordt heeft iets
magisch. Het is natuurlijk pas eind
mei 2022, maar door er nu al mee
bezig te zijn en het te vertellen in je
directe omgeving gaat het leven. Er
komt een stroom op gang en hoe
meer mensen het nu al weten, hoe
meer ideetjes en plannen er opborrelen.” Kijk voor meer informatie over
De Geluksroute op
www.kunstkas.org

* Historische Tuin open, iedere
dinsdag tot en met zondag, van
10 tot 16.30u. Ingang Praamplein. Tot en met 5 oktober
expositie kinderkunst.
* Kinderboerderij Boerenvreugd
open. Dinsdag t/m vrijdag van
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en
zondag vanaf 10u.
DONDERDAG 24 JUNI:

* Sjoelen in dorpshuis De Reede
van 9.30 tot 11.30u.
* Raadsvergadering over begroting van 14 tot 18u. in Raadzaal.
Publiek welkom.
* Huldiging handbalkampioenen
Greenpark om 17.30u. bij/in
Raadhuis.
25 T/M 27 JUNI:

* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. In
tuin ‘De Elementen’. Open vrijdag
tot en met zondag 14 tot 17u.
ZATERDAG 26 JUNI:

* Lezingen over Duitse bombardement op Rotterdam in Crash
Museum. Om 10.30 en 13.30u.
* Dorpswandeling met oudburgemeester Joost Hoffscholte.
Start 13u. bij Historische Tuin,
Praamplein.
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan open. Zaterdag, zondag en

woensdag van 13 tot 17u. Reserveren: 0297-340433.
* Klaverjassen bij buurtvereniging
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 14u. Zaal open: 13.30u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
van 16 tot 22u.
* Optreden Hobo String Band in
groot Bacchus, Gerberastraat
vanaf 19.30u. Zaal open 19u.
28 JUNI T/M 1 JULI:

* Koffie-inloop in De Reede,
Rijsenhout van maandag tot en
met donderdag van 9.30 tot 12u.
* Expositie Aalsmeers Schildersgenootschap in wijkpunt Voor
Elkaer, Kudelstaart. Maandag tot
en met vrijdag 10 tot 11.30u.
DINSDAG 29 JUNI:

* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
Iedere dinsdag.
WOENSDAG 30 JUNI:

* Flower Art Museum open. Iedere
woensdag tot en met zondag 13
tot 17u. Reserveren: www.
flowerartmuseum.nl/reserveer.
Kudelstaartseweg 1.
DONDERDAG 1 JULI:

* Wandelen in het Amsterdamse
Bos van 19 tot 20.30u. Start bij
Rietwijkeroordweg.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Nieuwe
en
(leren)
Westerns
gitaarbanden
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Bacchus sluit seizoen zaterdag
met de Hobo String Band
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus
sluit dit vreemde seizoen aanstaande
zaterdag 26 juni af met één van de
bekendste countrybands van Nederland: de Hobo String Band! De Aalsmeerse Hobo String Band was een van
de leidende countrybands van Nederland in de jaren zestig en zeventig.
Vanaf de oprichting spelen Dick Kuin
en Leen Mulder in de band en het
tweetal heeft een viertal muzikanten
om zich heen geschaard om dezelfde
positieve, sfeervolle en dampende
sound van toen ten gehore te
brengen. Een aanrader! De muziek kan

het best omschrijven worden als
Americana en is nog steeds toegankelijk, dynamisch en supergezellig! Naast
Dick Kuin op zang, gitaar en banjo en
Leen Mulder op mandoline en viool
bestaat de band uit Sander de Vries op
gitaar, Piet van Leeuwen op bas en
zang, Jan Erik Hoeve op pedal steelgitaar, banjo en zang en Tristan Hupe op
drums. De toegang bedraagt 8 euro
per persoon. Vooraf tickets kopen is
noodzakelijk en kan via cafebacchus.
nl. Het optreden begint om 19.30 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur. Adres:
Gerberastraat 4.

24 juni 2021

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via 0297387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters
P.J.F.

GeboorteDatum
datum beschikking
11-12-1974

15-06-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VERGADERING DONDERDAG 24 JUNI 2021

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Agenda- Onderwerp
punt

14.00

R-1.

17.30
17.45

R-2
R-3
R-4
R-5
R-6

18.00

R-7

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Bekrachtigen geheimhouding
4. Mededelingen van het college
De agendapunten R-2, R-3 en R-4
worden integraal behandeld
Jaarrekening 2020
1e Bestuursrapportage 2021
Kadernota 2022
Actualisering grondexploitaties 2021
Meerjarenprojectenplan (MPP)
Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024
Vragenkwartier
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

Tijd

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 24 juni 2021, in de Burgerzaal van het Raadhuis van
Aalsmeer. Aanvang: 14.00 uur. Publiek is welkom in het Raadhuis om de vergadering bij te wonen.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg 279, 1432 CN, (Z21-046344), het plaatsen
van een kweekkas achter op het erf
- Kleine Vuurvlinderstraat 8, 1432 ML, (Z21-046082), het maken van een opbouw op de garage
- Aalsmeerderweg achter nr. 348 (kad perc. B3818 en B7409),
(Z21-045890), het aanleggen van een weilanddepot t.b.v.
het tijdelijk opslaan van (vrij) verspreidbare baggerspecie
- Ecuadorlaan 41 (kad. perceel B9270), 1432 DH, (Z21045664), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het
wijzigen van de functie van opslag naar kantoor
- Hortensialaan 94, 1431 VD, (Z21-045739), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning en het
plaatsen van een opbouw op de bestaande bijkeuken
- Uiterweg 91 ws, 1431 AC, (Z21-045490), het vervangen van
de bestaande woonark
- Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z21-045319), het bouwen
van een nieuwe bedrijfsruimte en het aanleggen van nieuwe in- en uitritten
- Stommeerkade kavel 1, bouwplan Parkmeer (kad. perceel
C7571), (Z21-044934), het bouwen van een woning
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de
volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 2
van de wabo verlengd:
- Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z21-031931), het aanleggen van beschoeiing en het graven van water. Verzonden:
18 juni 2021
- Noordpolderweg 21, 1432 JH, (Z21-024059), het uitbreiden
van het bestaande gebouw en het maken van een in- en
uitrit met een duiker. Verzonden: 12 mei 2021
- Uiterweg 180 ws1 en ws 2, 1431 AS, (Z21-029627), het bouwen van twee geschakelde schuren. Verzonden: 17 juni
2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen 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:
- Hortensialaan 30, 1431 VC, (Z21-034009), het kappen van
een boom. Verzonden: 21 juni 2021
- Oosteinderweg 503A, 1432 BK, (Z21-026508), het kappen
van twee in slechte staat verkerende bomen (salix alba).
Verzonden: 18 juni 2021
- Dorpsstraat 89, 1431 CB, (Z21-019522), het aanleggen van
een in- en uitrit. Verzonden: 18 juni 2021
- 1e J.C. Mensinglaan hoek Cyclamenstraat (kad.perc. C1805),
(Z21-029987), het inrichten van een bouwplaats met een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. nieuwbouwproject Zuydveste voor
een periode van ca. 13 maanden. Verzonden: 17 juni 2021
- Kudelstaartseweg 194 (voormalig 192 en 194), 1433 GP,
(Z21-032545), het verbouwen en samenvoegen van de
woningen. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving van het project zoals
eerder gepubliceerd niet juist was. Verzonden: 15 juni 2021
- Uiterweg 214B, 1431 AT, (Z21-019781), het plaatsen van
twee bergingen (blokhut) op de kavels 596 en 599 van Recreatiepark Aalsmeer. Verzonden: 16 juni 2021
- Kudelstaartseweg 160, 1433 GN, (Z21-036401), het plaatsen van een golfbreker. Verzonden: 15 juni 2021
- Hortensialaan 38, 1431 VC, (Z21-031478), het maken van
een dakopbouw. Verzonden: 15 juni 2021
- Uiterweg 25, 1431 AA, (Z21-030997), het kappen van een
dode beuk aan de voorkant/zijkant van de woning. Verzonden: 15 juni 2021
- Kastanjelaan 21, 1431 JB, (Z21-013838), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 14 juni 2021

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Aanwijzen voetgangersoversteekplaats – Kudelstaartseweg, ter hoogte van het Cornelis Claasz Baas Hof
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen –
Verplaatsing van de Koningsstraat naar de Brasemstraat,
noordelijk deel
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Pontweg (Z21-046670) Pramen Race Aalsmeer op 11 september 2021, ontvangen 21 juni 2021
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 91 (Z21-021462) Wijn & Pizza bar Christiani
B.V., verzonden 21 juni 2021
DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u
een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 91 (Z21-021462) Wijn & Pizza bar Christiani
B.V., verzonden 21 juni 2021
TER INZAGE
t/m 02-07-21
t/m 16-07-21

Ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg
1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij behorende stukken
Concept startnotitie Oosteindedriehoek,
deelgebied 1 Aalsmeer (D21-183786) met de
bijbehorende stukken

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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10.00 uur in ‘Sem op Zaterdag’ met
zijn favorieten uit de veteranen top
50. Daarnaast ook aandacht voor alle
activiteiten voor Aalsmeerse veteranen. En uiteraard veel muziek.

Bewoners van OTT-voorziening De Spil worden geïnterviewd voor DownTown Radio.

DownTown Radio XXL met live
optredens bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze maand zouden er
twee leuke evenementen georganiseerd worden in Aalsmeer voor
mensen met een verstandelijke
beperking: de botendag van Stichting
Dag van je Leven en DownTown
Ophelia. Omdat dit niet door kon
gaan, hebben Dennis, Rinus en Ilse
net als vorig jaar weer een klein alternatief bedacht. Ze maken zaterdag
tussen 14.00 en 16.00 uur DownTown
Radio & TV XXL. Een programma van
twee uur met onder andere live optredens van Anita Sanders, Edo Barends
en Zingende DJ Dennis. DJ Wally
komt helpen met de techniek en
bewoners van Ons Tweede Thuiswoonvoorziening De Kwakel zijn te
gast. Ook is er een reportage met
terugblik op de optredens die Stichting Dag van je Leven afgelopen
zaterdag bij achttien voorzieningen
van Ons Tweede Thuis heeft geregeld.
Crownfunding MS in ‘Echt Esther’
Ruud en Claudia Spring in ‘t Veld. Zij

zijn 35 jaar samen en wonen al bijna
20 jaar in Aalsmeer. De laatste vijf
jaar in een appartement vanwege de
MS van Ruud. Hij kreeg deze diagnose in 1998. Om het proces mogelijk stop te zetten, wil Ruud naar
Moskou voor een stamceltherapie
behandeling. Voor MS is dit nog geen
gangbare behandeling in Nederland,
daarom moet men hiervoor uitwijken
naar het buitenland. Er is een groot
bedrag nodig en daarvoor zijn Ruud
en Claudia een crowdfunding-actie
gestart om een deel van het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.
Donderdag 24 juni is hun verhaal te
beluisteren bij Esther Sparnaaij in het
programma ‘Echt Esther’. Een vraag
voor dit stel? Mail deze dan naar
esther@radioaalsmeer.nl.
Veteranendag bij Sem
Zaterdag 26 juni is het de nationale
Veteranendag en voor programmamaker Sem van Hest reden om veteraan George Lucas uit te nodigen om

‘Ik ben Catja en heb iets extra’s’

Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Maandagavond presenteerde Catja de Rijk-Dekker in café Op
de Hoek haar boek: ‘Het kan ons allemaal gebeuren’ in een select gezelschap van vrienden en familie. De titel
is al veelzeggend. Tijdens een hartkatheterisatie ging er iets mis; Catja
kreeg een hartstilstand met een bijnadood ervaring tot gevolg. “Er kwam
een fantastische rust over mij heen,”

vertelt ze, “die ik uit het gewone leven
niet ken. Ik was aan het zweven en
zag de prachtigste kleuren, met aan
het eind een helder wit licht. Toen ik
daar vlak bij was werd mij gezegd dat
ik terug moest; ik had nog een taak.”
Ze omschrijft die ervaring als: ‘een
onvoorwaardelijke liefde die over me
kwam’ en was zich onmiddellijk
bewust dat haar leven na deze ervaring nooit meer hetzelfde zou zijn.
Haar hoog gevoeligheid is er enorm

Toekomstig kroegbaas
Op de langste dag van het jaar was
Lynn van de Polder de 312e gast in
de Aalsmeerse talkshow ‘Door de
Mangel’. Zij werd gevraagd door haar
hartsvriendin die zij al kent sinds de
basisschool. Zij omschreef zichzelf als
zorgzaam, sociaal en paniekerig.
Ook Lynn heeft een opvolger: Robin
Cardoso de Bastos. Zij kent hem ook
vanaf de basisschool en spreekt hem
nog regelmatig. Robin is bezig met
het openen van een café in Mijdrecht. Ze wil graag weten wat hij voor
ogen heeft met zijn café en wat zijn
doelen zijn. Dit en meer is maandag
28 juni vanaf 19.00 uur te horen in
‘Door de Mangel’.
Panel bij ‘R.A.P.’
De laatste ‘Radio Aalsmeer Politiek’uitzending van dit vreemde politieke
jaar is op woensdag 30 juni met twee
panelleden in de studio: Jaap Overbeek en Joop Kok. Samen met Erik
Kreike en Sem van Hest bespreken zij
het afgelopen politieke jaar en wellicht
een eerste blik op de verkiezingen van
maart. Vragen voor Jaap Overbeek of
Joop Kok? Stuur deze dan naar sem@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
uitzending met 0297-325858.
Frequenties en televisie
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken op
televisie via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
of radioaalsmeer.nl/tv.

door versterkt en ze heeft er een vorm
van helderziendheid bij gekregen.
Dat heeft haar leven volkomen op zijn
kop gezet. Catja wil deze ervaring niet
voor zichzelf houden, want er zijn in
Nederland jaarlijks zo’n zeshonderdduizend mensen die dit ook
meemaken. Ze heeft haar boek
geschreven met als doel deze ervaring bespreekbaar te maken en uit de
hoek van zweverigheid te halen.
“Want in eerste instantie denk je dat
je gek geworden bent, maar niets is
minder waar.” Inmiddels werkt ze als
coach om mensen te begeleiden die
vastlopen in hun gevoelens. Ze ziet
het als haar taak dat de boodschappen die zij doorkrijgt ook bij de
juiste personen terecht komen. “Maar
wat ik in mijn boek wil benadrukken is
dat ik heel aards ben, totaal niet
zweverig, ik sta met beide benen op
de grond. Ik ben Catja en ik heb iets
extra’s en dat is het allermooiste
cadeau dat ik ooit heb gekregen.”
Haar boek is te bestellen via: uitgever/
bol.com

De Uiterweg met twee sloten gefilmd vanaf de Baardsebrug over de Brandewijnsloot

Dinsdag 7 september weer
Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - ‘IJs en weder dienende’ is
een ouderwetse uitdrukking, dus
zeer toepasselijk met betrekking tot
het negende Nostalgisch Filmfestival.
Want in principe wordt dit gehouden
op dinsdagmiddag en -avond 7
september in de feesttent op het
Praamplein. Met de kanttekening,
dat het coronavirus dan wel onder de
knie moet zijn.
Reeds in april, zijn het bestuur van
Stichting Feestweek Aalsmeer en de
gemeente tot de conclusie gekomen,
dat dit jaar een vertrouwde en veilige
feestweek kan plaatsvinden.
Honderd procent zekerheid kan nog
niet worden gegeven. Dat hangt af of
alle coronamaatregelen tegen die
tijd zijn afgeschaft. Is dat daadwerkelijk het geval, dan staat de dinsdag
van de feestweek weer in het teken
van het Nostalgisch Filmfestival.
Keuze maken
Samensteller en presentator Dick Piet
is er in elk geval klaar voor. Dat was
hij in feite vorig jaar ook al, maar
moest toen zijn nostalgische films
noodgedwongen op de plank laten
liggen. Daar heeft hij ze inmiddels
weer vanaf gehaald. Omdat er het
afgelopen jaar nieuwe, nooit eerder
vertoonde films over het verleden
van Aalsmeer zijn bijgekomen, is zijn
grootste probleem het maken van
een definitieve keuze.
Unieke films
Zeker op het programma staan een
paar unieke kleurenfilms uit de

periode 1945-1955, die vorig jaar bij
een zolderopruiming werden
ontdekt. Onder meer een film van de
Uiterweg en omgeving. Toen er nog
aan beide zijden van de weg een
sloot was en het pontje aan het eind
van de Buurt auto’s overzette. En in
zwembad De Blauwe Beugel
wedstrijden werden gehouden.
Brugwachter Aldert Keessen de Aardbeienbrug bediende en nog volop
gewerkt werd op kwekerijen. Een
heel bijzonder kleurenfilm is die van
de Hornmeerpolder rond 1950, toen
die uitsluitend uit grasland bestond
met hier en daar een boerderij. Van
een woonwijk, industrieterrein of
bloemenveiling was in de verste
verte nog geen sprake. Alles was
grasland, waar koeien op graasden
en het hooi met een vork hoog op de
wagen werd gestapeld. Schitterende
opnamen van werkzaamheden bij
onder meer boerderij Van Wees en
‘Boerenvreugd’.
Noteren in agenda
Welke films nog meer vertoond
zullen worden, maakt Dick Piet begin
augustus bekend. Dan hoopt hij ook
te kunnen melden hoe en wanneer
de kaartverkoop zal plaatsvinden.
Uiteraard hoopt hij op zoals voorheen: in het Boekhuis in de Zijdstraat,
met weer een gezellige lange rij
belangstellenden voor de deur
wanneer de verkoop start. Hoe dan
ook, de datum dinsdag 7 september
kan alvast met een behoorlijk gerust
hart in de agenda genoteerd worden.

Hooiwerkzaamheden bij ‘Boerenvreugd’ in de Hornmeerpolder

1 Paling na illegale peuravond!

Peuravond DIP bij de nieuwe vissteiger. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Het jaarlijkse, illegale
evenement van de Dippers stond
afgelopen vrijdag 18 juni op het
programma. De Illegale Peurders zijn
weer paling gaan vangen op de
Westeinderplassen. Het peuren
gebeurde vanaf een bijzondere
plaats, de nieuwe vissteiger die in
aanbouw bij het Waterfront. De

steiger is deze avond ook illegaal
geopend door de Dippers. Het ‘vang
aal zonder proces-verbaal’ heeft
overigens qua vangst niet veel opgeleverd. Welgeteld 1 paling wisten de
Peurders boven water te halen. Het
mocht de pret niet drukken, de heren
hebben een plezierige, gezellige en
daardoor rustige avond beleefd.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Eric Spaargaren: “Ik vind het altijd
leuk om iets nieuws te leren”
Door Truus Oudendijk

Volop creativiteit op Femke
Kempkes’ Beeldeneiland
De Kwakel - Heb je een creatieve
boost nodig? Op zoek naar inspiratie? Genieten van buiten werken in
de natuur? Komende periode organiseert kunstenaar Femke Kempkes
een aantal prachtige workshops om
weer op te laden, tijd voor jezelf te
nemen en je creativiteit te laten
stromen!
De workshops worden gegeven op
de bijzondere locatie op het Beeldeneiland in De Kwakel: bereikbaar met
heen-en-weer boot of met een
wandeling door de weilanden. Een
plek midden in het groen met weidse
uitzichten, ruisende bomen en een
prachtig atelier. Het atelier is volledig
geoutilleerd om te werken met een
groot arsenal aan materialen en
technieken.
De cursisten kunnen binnen werken
aan werkbanken en bokken, maar
ook buiten onder de veranda of in
het weiland. Het atelier is de thuisbasis, hier houdt Femke werkbesprekingen en hier kan bij slecht weer
droog gewerkt worden. Maar het
liefst werkt Femke met groepen
buiten in de natuur; onder de
bomen, aan de waterkant of in het
weiland. Rust ruimte en creativiteit!
Creatieve werkweek
Van 5 tot en met 9 juli organiseert
Femke een creatieve werkweek en
voor prille beginners en ver gevorderden. Een werkperiode vol kunst,
cultuur, natuur, filosofie, beweging,
goed eten, goede gesprekken en
sprekende stiltes. Er kan worden
gewerkt aan driedimensionale
projecten, bijvoorbeeld met steen,

hout, klei, was of gips maar ook
papier, verf of wat zich ook maar voor
doet. Materiaal is een middel.
(Groot)ouder/kind weekend
Op zaterdag 10 en zondag 11 juli is er
het (groot)ouder/kind weekend.
Samen met je (klein)kind leren kijken
en leren vertalen naar beeld; zowel
plat als ruimtelijk. Samen met je kind
op ontdekkingstocht gaan in de
wereld van de natuur en de kunst.
Samen en alleen een prachtig
weekend ervaren met klei, verf en de
natuur. Dit weekend vindt plaats
onder begeleiding van twee professionele kunstenaars. Machteld
Aardse, tekenaar en schilder, en
Femke Kempkes, beeldhouwer
Werkdag individuelen
Op woensdag 14 juli wordt een
werkdag op het eiland voor individuelen georganiseerd, ook onder begeleiding van Machteld en Femke. Een
hele dag onderzoek doen naar en
spelen met prachtige Lascaux verf,
werken met hout, klei, steen om zo
een eigen kunstwerk maken, plat of
ruimtelijk of er tussenin. Waar hard
gewerkt wordt moet ook goed
worden gegeten; verse koffie en thee
de hele dag door en een hoofzakelijk
vegetarische uitgebreide lunch
wordt verzorgd door de chefkoks
Serge en Siem. Hiervoor gebruiken
ze veel ingrediënten uit de tuinen
van het eiland.
Neem voor informatie over de mogelijkheden en kosten contact op met
Femke via mail; post@femkekempkes.nl of bel 06 -26154104.

Aalsmeer - Eric Spaargaren, 32 jaar jong en sinds drie
jaar directeur van de Antoniusschool in Kudelstaart.
Geboren en getogen Aalsmeerder.
Actief bij Radio Aalsmeer, fanatiek sporter en een
bevlogen onderwijzer. Leerkrachten op de basisschool
zeiden al: Jij wordt later een collega.
Hoe heeft hij de lockdown ervaren?
Laten we beginnen bij de radio.
“Omdat ik een nieuwe hobby zocht en ik het altijd leuk
vind om iets nieuws te leren ben ik bij radio Aalsmeer
begonnen. Ik draaide als DJ muziek op feestjes, maar de
radio is toch een andere tak van sport. Samen met Mark
Simoons presenteer ik nu vier jaar iedere eerste vrijdag
van de maand de ‘Mark en Eric show’. Er waren avonden
bij dat we met dertig man in de studio zaten, hutje
mutje bij elkaar, discolichten en een DJ die muziek
kwam draaien. In april vorig jaar was dat in één klap
afgelopen en zaten we met zijn vieren. Toen zijn we een
pubquiz gestart. Ik had al snel door hoe zo’n quiz
werkte en prominente Aalsmeerders, waaronder de
burgemeester, hebben vragen bedacht. Deelnemers
konden met hun telefoon of tablet meedoen via het TV
kanaal van Radio Aalsmeer. Het was gelijk een succes,
zo’n honderd teams per avond meldden zich aan.
Topavonden waren de quizzen op Koningsdag en
tijdens de feestweek.”
Wat is je drijfveer?
“Ik vind het belangrijk om mensen te verbinden. Dat
doe ik ook bij het ‘Groep 8 feest’ dat ik elk jaar samen
met Sander Jongkind in de N201 organiseer. We
nodigen alle groepen 8 van elke school in Aalsmeer uit.
Ik draai muziek die avond en dat feest is altijd een
hoogtepunt voor alle kinderen uit groep 8, want het is
de eerste keer dat ze uitgaan. Het is zo jammer dat het
dit jaar niet door kon gaan.”

bakker. De servetten waren al gekocht, maar die
hebben we doorgeschoven naar Pasen, en dat ontbijt
ook. Een paasontbijt met kerstservetten, moet kunnen.”
Wat was je ambitie om directeur van deze school te
worden? En hoe bevalt dat?
“Ik heb eerst acht jaar les gegeven aan groep 8 en in die
tijd mijn directeursdiploma gehaald, als toekomstplan.
Peter Rodenburg ging iets eerder met pensioen dan ik
had verwacht en ik vroeg me af of ik al aan die functie
toe was. Maar ik heb toch gesolliciteerd en ik ben
aangenomen. Kort daarna was er de lerarenstaking,
toen kwam covid-19. Mijn baan bevalt heel goed, maar
ik kijk inmiddels wel uit naar een normaal jaar. Ik ben
benieuwd hoe ik het vind als er geen crisis is. Naast dit
werk zit ik ook in het bestuur van SKOA (Stichting
Katholiek Onderwijs Aalsmeer). De stichting bestuurt
drie Aalsmeerse scholen, de directie leidt de scholen. Ik
heb daar dus een dubbelrol in, maar het is heel interessant om als bestuurder bij de gemeente aan tafel te
zitten, terwijl je als directeur weet wat er speelt.”
Als directeur ben je manager, mis je als onderwijzer
het lesgeven niet?
“Jawel, dat mis ik wel en af en toe doe ik dat nog wel
een paar uur. Maar ik heb veel contact met de kinderen.
Ik ken de meesten bij naam, ik loop vaak rondjes en ik
sta regelmatig buiten. Je moet kijken hoe het in de
klassen gaat, hoe er wordt les gegeven en of de
kinderen gelukkig zijn. Maar je moet er vooral voor
zorgen dat je het contact met de kinderen houdt, want
daar doe je het voor.”
Op wie wil jij de schijnwerper richten?
Op mijn collega André Maas. Ik ben 14 jaar geleden bij
André begonnen als stagiair en nu gaat hij met
pensioen. André heeft geholpen de school op ICT
gebied flink te ontwikkelen. Hij verdient zeker de
schijnwerper!”

Hoe heb je de lockdown op school ervaren?
“Ons motto is: Wat kan er wel? We gaan altijd uit van
een positieve gedachte en kijken naar wat er mogelijk is
en wat verantwoord is. Er is bijvoorbeeld een project
waarin we met kinderen naar de Stopera gaan. Dat
mocht niet vanwege het aantal personen. Toen hebben
we de mensen van het ballet naar school gehaald voor
een les, inclusief een voorstelling. Met schoolreisjes
kunnen we niet naar een pretpark of dierentuin, maar
zeilen op de Westeinder en poldersporten kan wel. Het
is leuk om daar creatief over na te denken. Er zijn zoveel
dingen die je lokaal kunt doen. En de kinderen vonden
het: hét leukste schoolreisje ooit.”
De school is ook tijden gesloten geweest neem ik aan?
“Dan ben je bezig met het managen van een crisis. Je
wilt niet weten hoe vaak ik de GGD aan de lijn heb
gehad. Leerkrachten die allemaal op afstand zitten,
maar thuis ook hun gezin hebben. Leerkrachten die
besmet raakten en ziek werden. Kinderen die positief
bleken. Nu weten we hoe we daar mee om moeten
gaan, maar in het begin was het best spannend.
Bedrijven werkten al vanuit huis, toen wij hier tijdens
het oplopen van de besmettingen op school nog aan
750 leerlingen les gaven. “
Wanneer is de school dicht gegaan?
“De dag voor het kerstdiner, wat trouwens een kerstonbijt werd, want zelf voedsel naar school brengen mocht
niet. Dus hadden we een afspraak gemaakt met de

Wandelen in het Amsterdamse
Bos, wie loopt er mee?
Aalsmeer - Op donderdag 1 juli gaan
Anne Marie van Elswijk en Ina van
Willegen weer wandelen van 19.00 tot
20.30 uur in het Amsterdamse Bos. De
twee gaan ontspannen aan de
conditie werken, van hoofd en hart,
en hopen dit samen met u/jou te

doen. Wie loopt er mee? Verzamelen
op de parkeerplaats halverwege de
Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg. De wandeling is voor
iedereen (man/vrouw, jong/oud) die
zin heeft om lekker te lopen, anderen
te ontmoeten; gezellig en gezond. Na

de wandeling is er koffie en thee bij
de startlocatie. Om op de hoogte te
blijven van de wandelingen en voor
vragen kan een e-mail gestuurd
worden naar opstapmetoosterkerk@
hotmail.com of mail je 06 nummer
door, dan kan er (zo nodig) een appje
gestuurd worden. “Weet je welkom en
wandel mee”, besluiten Anne Marie
van Elswijk en Ina van Willegen hun
sportieve oproep.
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Rabobank kantoor in Zijdstraat
sluit per 1 juli aanstaande!
Aalsmeer - Steeds meer klanten
regelen hun bankzaken via internet
of de Rabo App, eenvoudig en snel,
wanneer het hen uitkomt. Daarnaast
maken de geldautomaten van alle
banken plaats voor de (gele) automaten van Geldmaat. Hierdoor zijn er
binnenkort geen automaten meer
binnen in de kantoren van de Rabobank aanwezig. Dit alles leidt ertoe
dat steeds minder mensen een bankkantoor bezoeken. Rabobank Regio
Schiphol heeft daarom besloten het
kantoor in Aalsmeer, in de Zijdstraat,
te sluiten per 1 juli aanstaande.
Mart Pfeiffer, Coöperatief Directeur
Rabobank Regio Schiphol: “Doordat
steeds meer klanten hun bankzaken
online regelen, mede door de coronacrisis, is de digitalisering gaan
versnellen. Dit heeft ons doen

besluiten om dit kantoor te sluiten.
Rabobank Regio Schiphol heeft al zijn
klanten schriftelijk geïnformeerd over
de sluiting.”
Online of zelf regelen
Vrijwel alle dagelijkse bankzaken
kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per
week online geregeld worden. Ook
voor gespecialiseerd advies, bijvoorbeeld over de hypotheek, kan
eenieder bij de Rabobank terecht via
een telefoon- of videogesprek. Zo
kunnen klanten hun bankzaken
blijven doen zoals ze gewend bent,
zonder dat ze daar de deur voor uit
hoeven.
Kantoren en automaten
Kijk voor actuele informatie over de
Rabobank kantoren op de website.

Voor een persoonlijk adviesgesprek
via video of een afspraak bij je thuis,
in een van de kantoren of elders kan
contact opgenomen worden zowel
telefonisch als via de website.
De locaties en openingstijden van de
automaten van Geldmaat in de buurt
zijn te vinden op www.locatiewijzer.
geldmaat.nl. In Aalsmeer Centrum
staat de Geldmaat op het Praamplein.
Mobiele Bankservice
Soms lukt het niet om op bovenstaande manieren je bankzaken zelf
te regelen. Om je goed te helpen,
heeft de Rabobank de Mobiele Bankservice. Nu kunnen medewerkers
gebeld worden, maar zodra het weer
kan staan mobiele adviseurs klaar
voor persoonlijke afspraken. Mocht u
fysiek niet in staat zijn om een
kantoor te bezoeken, komen zij op
aanvraag bij u langs om te komen tot
structurele oplossingen voor uw
bankzaken.

Vaderdagbloemetje van de
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Evenals voor Moederdag
heeft de Vereniging van Aalsmeerse
Bloemenzegelwinkeliers ter gelegenheid van Vaderdag twintig trouwe
spaarders van bloemenzegels verrast
met een mooi boeket bloemen van
één van de leden van de vereniging:
Bloemenkiosk Aalsmeer. Juist in
deze tijd is aan elkaar denken
belangrijk en met een attentie
mensen af en toe bedanken. Uit de
reactie van de spaarders, die een
boeket in ontvangst mochten
nemen, bleek dat deze actie zeer op
prijs werd gesteld. Als u niet tot de
prijswinnaars behoort, dan toch niet
getreurd, want in de loop van dit jaar
staan nog meer acties van de Bloemenzegelwinkeliers gepland. Wie

weet bent u dan wel één van de
gelukkigen. De winnaars bij wie een
prachtig boeket is gebracht zijn:
Van Leeuwen, Dotterbloemweg; Joke
Meijer, Primulastraat 77; J. Vree,
Ophelialaan 171; Judith Bakker,
Ophelialaan 21; M. Wassink Smit,
Roerdomplaan 4; DuTrieux, Mozartlaan 53; P.C. van Aalst, Waterhoenstraat 3; Debbie van Vliet, P.F. von
Sieboldlaan 54; Meta Verbruggen,
Sportlaan 19; Jolanda Verkerk, Machineweg 5a ; J. van Andel, Mr. Jac
Takkade 9a; Dian van Wieringen,
Hornweg 91; A. Bastian, Werven 31;
Fam. Verschuur, Stommeerweg 56; J.
Eveleens, Drie Kolommenplein 77;
Fam. Hop-Kok, Stommeerweg 59a; A.
Ondin, Uiterweg 341; T. Arendse,

Uiterweg 285; J.J. van Beek, Twijnderlaan 218 en J. van Leeuwen, Helling
31. Bloemenzegels sparen is nog
steeds de moeite waard. Lever volle
spaarkaarten in en maak weer kans
op een leuke verrassing!

(Project Meerlanden Terrein) is een
start gemaakt met de verduurzaming
en het toekomst bestendig maken
van Meerlanden. Het terrein in
Rijsenhout wordt de komende jaren
flink onder handen genomen.

Meerlanden: Nieuwe stappen
naar duurzame leefomgeving
Rijsenhout - 2020 Was een jaar
waarin de coronapandemie duidelijk
maakte dat de afvalinzamelingsbranche van essentiële waarde is
voor de samenleving. Meerlanden
kreeg vanuit inwoners, klanten en
partners complimenten over het
werk en de inzet. Dat zorgde voor
een gevoel van saamhorigheid en
verbinding. Diezelfde saamhorigheid
heeft Meerlanden de energie
gegeven om te midden van alle actie
samen met gemeenten, bedrijven en
bewoners invulling te geven aan
haar strategie 2020-2024.
VANG-doelstellingen
Met de samenwerkende gemeenten

heeft Meerlanden afvalbeleidsplannen opgesteld en is inmiddels
ook de start gemaakt met de uitvoering hiervan in de gemeenten
Diemen, Haarlemmermeer en
Hillegom. Deze gemeenten zijn
gestart met een nieuw afvalinzamelsysteem, waarbij de bewoners
nieuwe, aparte rolcontainers hebben
gekregen voor GFT, Papier, PBD en
Restafval. Hiermee wordt een invulling gegeven aan het landelijke
programma ‘Van Afval naar Grondstof’ (VANG) dat moet leiden tot
minder restafval van huishoudens en
het recyclen van zoveel mogelijk
grondstoffen.
Met de lancering van Pro_Meter

Samen Sneller Circulair
Angeline Kierkels, algemeen directeur, legt uit: “In dit project zetten we
hoog in op: duurzaamheid, circulair
materiaal, hergebruik en energiebesparing. Op basis van deze speerpunten wordt het terrein heringedeeld, de milieustraat verplaatst en
onze huisvesting aangepast. Daarnaast komt er een nieuwe grondstoffenhal waarin alle afvalstromen
worden op- en overgeslagen. In de
grondstoffenhal gaan we alles zo
veel mogelijk overdekt afhandelen;
op die manier verminderen we de
emissies naar de omgeving. Naast
het verminderen van emissies van
geluid, geur en fijnstof, zijn ook het
vergroten van de veiligheid en efficientie op het terrein belangrijke sleutelwoorden. Samen zetten we ons
ook komend jaar weer volop in voor
een mooie en duurzame leefomgeving in onze regio; niet voor niets is
‘Samen Sneller Circulair’ onze missie”,
besluit algemeen directeur Angeline
Kierkels. Alle uitgevoerde circulaire
activiteiten en behaalde resultaten
zijn te lezen in het jaarverslag van
Meerlanden:
https://jaarverslag2020.meerlanden.
nl/

Muziekwinkel in Schoolstraat
wordt dubbel zo groot!
Aalsmeer - De muziekwinkel in de
Schoolstraat gaat dubbel zo groot
gemaakt worden. De afgelopen
maanden zijn alle voorbereidingen
getroffen en momenteel is een start
gemaakt met de inrichting. “We gaan
uitbreiden. Er komt een gedeelte bij,
een groot gedeelte zelfs. Onze hele
pand wordt nu muziekwinkel”, begint
eigenaar Leen Mulder enthousiast
zijn verhaal.
“De winkel nu is eigenlijk te klein om
ons uitgebreide assortiment te
kunnen tonen. Met het nieuwe
gedeelte erbij kunnen we ons nog
beter presenteren. We hebben al een
aparte vioolruimte gemaakt. Mijn
specialisme, ik speel zelf viool en
vind het vooral geweldig als ik
kinderen enthousiast kan maken
voor dit instrument.” In de ruimte
liggen en hangen violen in diverse
maten en verschillende prijsklasses.
Natuurlijk ook alle accessoires als
koffers, stokken en onder andere
schoudersteunen. Opvallend zijn de
spiegels in deze sfeervolle ruimte.
“De spiegels zijn een hulpmiddel bij
het strijken”, legt Mulder uit. “Zo zie je
hoe je de viool moet vasthouden en
bespelen.” De spiegels hangen op
verschillende hoogtes. “Op hoogte
van volwassenen en op
kinderlengte.”
Groot assortiment ukelele’s
In het nieuwe winkelgedeelte ook
alle ruimte voor ukelele’s. Wie van
plan is dit leuke en vrolijke instrument te gaan bespelen, is helemaal
aan het juiste adres bij Stage Music
Service. In de huidige winkel is de
keuze al groot, in de nieuwe ruimte
zijn zelfs drie kasten geheel gevuld
met ukelele’s in allerlei kleuren. “Ik
durf wel te zeggen dat ik het
grootste assortiment van Nederland
heb”, gaat Mulder trots verder. “En
natuurlijk hebben we ook statiefjes,
ophanghaken, snaren, boeken,
banden en hoezen en koffers voor
ukelele’s. Er komt in de nieuwe
ruimte nog een kast met hoezen
voor alle maten ukelele’s, concert,
sopraan en bas.”
In het nieuwe gedeelte hebben
verder ook tweedehands artikelen,
onder andere pedaaltjes en versterkers voor (bas)gitaar, al een plaatsje

gekregen. Mulder wijst op een stukje
nostalgie: Twee grote mengtafels.
“Uit de tijd dat ik met m’n apparatuur
in diverse theaters en jeugdcentra in
Nederland heb gestaan om het
geluid te doen voor diverse bands en
artiesten.” De ‘tijd van toen’ herleeft
ook aan de muren. Met foto’s en
posters van de Hobo String Band.
“M’n eerste bandje. We waren in de
jaren zeventig heel succesvol.
Hebben op heel veel festivals
gespeeld. Een geweldige tijd.”
Volop ideeën
Opvallend is verder ook het podium.
“Nog niet helemaal af, maar hierop
willen we singer-songwriters en
andere muzikanten de mogelijkheid
geven om zich te presenteren.
Gezellig toch, af en toe een optredentje in de winkel”, zegt Mulder met
een brede glimlach.
Al heel veel uurtjes zijn besteed aan
de nieuwe inrichting, maar er moet
nog wel het een en ander gedaan
worden. “Geen haast”, gaat Mulder
verder. “Ik wil niet half bakken open
gaan, het moet af zijn naar zoals ik
voor ogen heb.” De ideeën zijn er wel
volop. Hij wijst naar een nog leeg
gedeelte: “Daar komen nog meer
westerns en klassieke gitaren en de
accessoires voor drummers willen we
verder uitbreiden. En we hebben nog
plannen met een oude piano”, zegt
hij ietwat geheimzinnig. “Echt het
wordt prachtig. Nog even geduld, na
de zomer hebben we de opening
gepland.”
Tot die tijd is iedereen natuurlijk
welkom in de huidige, volle maar
gezellige, muziekwinkel in de Schoolstraat met (elektrische) gitaren (ook
halve en driekwart voor kinderen),
westerns, ukelele’s, keyboards, blokfluiten, versterkers, muziek(les)
boeken, percussie-instrumenten en
accessoires als snaren, rieten, stemapparaten, mechanieken, kabels
(heel veel), hoezen en statieven. Een
kijkje gaan nemen, is een aanrader!
De winkel in de Schoolstraat 7 in het
centrum is zes dagen per week open
van 10.00 tot 18.00 uur (maandag
alleen ‘s middags en zaterdags tot
17.00 uur), is telefonisch bereikbaar
via 0297-328044 of 06-10035173 en
per mail info@stagemusic.nl.

TOUR DE FRANCE 2021
TOUR DE FRANCE WEETJES...

De Tour de France gaat aanstaande zaterdag 26 juni van start.
Drie weken lang, tot en met 18 juli, vindt dit wielerspektakel in
voornamelijk Frankrijk plaats. Het is de 108e editie.
Wat leuke weetjes op een rij:

Zaterdag start 108e Tour de France
Aalsmeer - Van zaterdag 26 juni
tot en met zondag 18 juli vindt de
Tour de France plaats. Het drie
weken durende wielerspektakel
begint een week eerder dan
andere jaren. Liefhebbers van de
Ronde van Frankrijk maakt de
aanvang niet uit, hoe eerder, hoe
beter. Er wordt naar uitgekeken
om de renners te zien rijden in het
gevarieerde Franse landschap.
Voor hen die zich ook vermaken
met het EK voetbal is de eerdere
aanvang wel een dilemma, in
ieder geval een kwestie van
keuzes maken. Het worden drukke
weken. Het EK voetbal is trouwens
de reden dat de 108ste editie van
de Tour niet start in Kopenhagen
in Denemarken (het zou voor het
eerst zijn), maar in het eigen
Frankrijk. In het stadion van
Kopenhagen vindt op maandag
28 juni een EK-wedstrijd van de
laatste zestien plaats. Beide evenementen zijn te populair om te
combineren en daarom is starten
in Denemarken verschoven naar
volgend jaar, 2022.
Olympische Spelen
Dat de Tour eerder start heeft
overigens niets met het EK te
maken. De datum is vervroegd
vanwege de Olympische Spelen in
Tokio. Er zijn renners die niet
alleen de Tour de France rijden,
maar ook deelnemen aan de
Olympische wegrit. Wielersport op
de Olympische Spelen is van 24
juli tot 8 augustus, vandaar. De

Tour de France start nu in Brest. In
dit gebied in Bretagne worden de
eerste vier etappes gereden. In 21
etappes gaan de wielrenners naar
de finish op de Champ-Elysées in
Parijs. Ze hebben dan totaal 3.383
kilometer gereden. Er nemen 23
ploegen deel aan de Tour de
France en iedere ploeg gaat met
maximaal acht wielrenners van
start. Het totaal aantal deelnemers
zal 184 zijn. De meeste renners
zijn afkomstig uit Frankrijk (27),
gevolgd door België (18) en
Spanje (14). Nederland staat
vierde in het aantallen-lijstje met
10 wielrenners die hopen een
etappe of liever de Tour zelf te
winnen. Favoriet qua winnaar is
overigens de Tour-winnaar van
2020, de Sloveen Tadej Pogacar,
en de nummer twee, Primoz
Roglic.
Pittige ritten
Tijdens de eerste etappe wacht de
wielrenners direct een pittige rit
met zes flinke beklimmingen. Op
dag twee een heuvelachtige
etappe, etappes drie en vier
bieden variatie met sprintmogelijkheden en dag vijf een pittige
tijdrit van iets meer dan 27 kilometer. Tijdens etappe zes enkele
lichte beklimmingen, terwijl de
volgende dag een vlakke aanloop
kent maar een finale met meerdere, behoorlijke beklimmingen.
De eerste Tourweek eindigt met
vijf gecategoriseerde beklimmingen met de Col de la Colom-

De Tour de France: Wielrennen
is spreken met de benen
Door Janna van Zon
Aalsmeer - De afgelopen
maanden heb ik zoveel prachtige
wieleretappes kunnen bekijken en
horen verslaan. De Giro, de
Vlaamse Klassiekers, De ronde van
Zwitserland, van Slovenië, het kon
niet op. Ik las interessante interviews van een aantal deelnemers
en wat ik daar allemaal van heb
geleerd is: De Tour de France is een
werelds wielerspektakel van
jewelste. Je bent pas echt wielrenner als je de Tour hebt gereden.
Zo kijken ook de renners er tegen
aan. Het afgelopen jaar hebben zij
tijdens het trainen zich al het snot
voor de ogen gereden want
trainen - zoveel is wel duidelijk - is
geen vrijblijvende zaak meer. De
tijden zijn veranderd en niet zo
een beetje ook. Sinds kort is er een
commercial die in een paar zinnen
de magie van de Tour verklaart.

“De Tour is niet voorspelbaar; De
Tour is voorspelbaar; Het gaat om
data, het zijn maar data; Individuen kunnen de Tour niet winnen,
Individuen kunnen ook de Tour
winnen; De Tour is voor kenners;
de Tour is voor niet-kenners; De
Tour is er voor iedereen!” En zo is
het precies.
Vallen en opstaan
“Van vallen en opstaan word je
groot, vallen hoort nu eenmaal bij
het wielrennen”, verklaren de
commentatoren. Maar die geweldige stuurmanskunst, met een
vaart van zestig kilometer of meer
even met losse handen een jasje
aan- of uittrekken, toch nog even
dat laatste gelletje pakken. De
renners zitten gekleefd aan het
zadel, zijn één met hun fiets. Het is
van een schoonheid waar ik alleen
maar lyrisch over kan praten en
schrijven. De wielersport kent de

biere als sluitstuk. De tweede
Tourweek start op zondag 4 juli
met een schitterende etappe met
wel twee zware beklimmingen. De
volgende dag is favoriet bij de
sprinters, de renners gaan de
bergen uit, maar woensdag 7 juli
weer in voor het beklimmen van
de mythische Mont Ventoux.
Daarna een rustig dagje met een
lichte beklimming. Ook naar dag
dertien zien de sprinters uit, een
etappe met een vlakke aankomst.
Pyreneeën
Gelijk de dag erna, de veertiende
etappe, wachten liefst vijf hoge
bergen en de tweede week van de
Tour wordt afgesloten in de Pyreneeën. Na de rustdag volgen twee
dagen met gevarieerde ritten met
dalen en enkele pittige klimmen,
onder andere de Col du Portret
van 2.215 meter hoog, gevolgd
door twee dagen waar vooral de
sprintersploegen zich op zullen
concentreren. Na de tweede tijdrit
van iets meer dan 30 kilometer
gaan de renners op zondag 18 juli
op weg naar de finish. Van Chatou
naar de Champs-Elysées in Parijs.
Vast heel wat (zadel)pijntjes
verder, maar de Tour de France
rijden is dé droom van profrenners
en daar wordt veel voor gelaten
en nog meer getraind.
De Nieuwe Meerbode is er overigens weer bij, met dagelijks korte
verslagen van liefhebber Janna
van Zon en wielrenner Dick Kuin.
Veel kijk- en leesplezier!

mooiste verhalen. De vreugde van
de winnaars en het verdriet van de
verliezers. Er worden dagelijks heel
wat tranen geplengd, want wielrenners zijn emotionele mensen
en niet bang dit te tonen. Dan zijn
het geen robots, maar mensen van
vlees en bloed.
Drie weken lang iedere dag een
enorme inspanning leveren, het
lawaai van auto’s en motoren om
hen heen, het geluid van de helikopters boven hun hoofden, de
opdrachten en boodschappen
vanuit de ploegwagens, de bergen
met hun haarspeldbochten met
stijgingspercentages die je soms
niet voor mogelijk houdt.
De architect van de Touretappes
Thierry Gouvenou weet de sprinters, de vluchters, de avonturiers,
de klimmers weer een heel interessant en afwisselende Tour voor te
schotelen. Het wordt afzien, maar
ook genieten. Regen, wind, hitte,
maagklachten en maar blijven
fietsen. Wielrennen is spreken met
de benen en hoe!

* De eerste Tour de France werd in 1903 gereden en werd
gewonnen door de Fransman Maurice Garin.
* Er zijn vier wielrenners die liefst vijf tourzeges op naam hebben:
Jacques Anquetil uit Frankrijk, Eddy Merckx uit België, Bernard
Hinault uit Frankrijk en Miguel Indurain uit Spanje.
* De Tour de France is twee keer door Nederlanders gewonnen: In
1968 door Jan Janssen en in 1980 door Joop Zoetemelk.
* Ook zijn etappes door Nederlanders gewonnen: Tom Dumoulin in
2018 (tijdrit), Dylan Groenewegen in 2017 (4x), 2018 (2x) en 2019,
Bauke Mollema in 2017 en Mike Teunissen in 2019.
* Tourwinnaar in 2020 was de Sloveen Tadej Pogacar. Hij fietst voor
het UAE Emirates team. Op het podium werd hij vergezeld door
Richie Rorte (Ineos-Grenadiers) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma).
* Tadej Pogacar en Primoz Roglic zijn qua winnaars van de Tour
2021 favoriet.
* Favoriete Nederlanders zijn: Wilco Kelderman, Bauke Mollema en
Steven Kruijswijk.
* De 108ste editie van de Tour de France vindt een week eerder
plaats vanwege de Olympische Spelen.
* Er worden van 26 juni tot en met 18 juli totaal 21 etappes
gereden, waarvan 2 in Spanje, de anderen allen in Frankrijk.
* Aanvankelijk zou de start zijn in Kopenhagen in Denemarken,
voor de eerste keer, maar dit is vanwege het EK voetbal verplaatst
naar 2022. Op maandag 28 juni wordt ronde 16 van het EK
voetbal gespeeld in het stadium van Kopenhagen.
* De start van de Tour de France is nu in Brest. De eerste vier
etappes worden verreden in Brest en de regio Bretagne.
* In totaal gaan de wielrenners tijdens de Tour 3.383 kilometer
fietsen.
* De Tour de France kent heuvelritten, bergritten, vlakke ritten en
twee tijdritten.
* De langste tourafstand is etappe 7 op 2 juli, een heuvelrit van
Vierzon naar Le Creusot, 248 kilometer.
* De laatste Tourdag, 18 juli, heeft de kortste afstand, 112 kilometer,
van Chatou naar de Champ Elysées in Parijs.
* Er zijn twee rustdagen, op 5 juli in Tignes en 12 juli in Andorra.
* Er nemen 23 ploegen met maximaal 8 renners per team deel aan
de Tour de France.

Tour de France, 21 etappes
Etappe 1, zaterdag 26 juni: Brest - Landerneau (197,8 km)
Etappe 2, zondag 27 juni: Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan (183,5 km)
Etappe 3, maandag 28 juni: Lorient - Pontivy (183 km)
Etappe 4, dinsdag 29 juni: Redon - Fougeres (150,5 km)
Etappe 5, woensdag 30 juni: Changé - Laval Espace Mayenne (27,2 km, tijdrit)
Etappe 6, donderdag 1 juli: Tours - Châteauroux (161 km)
Etappe 7, vrijdag 2 juli: Vierzon - Le Creusot (249,5 km)
Etappe 8, zaterdag 3 juli: Oyonnax - Le Grand-Bornand (151 km)
Etappe 9, zondag 4 juli: Cluses - Tignes (145 km)
Rustdag: Maandag 5 juli
Etappe 10, dinsdag 6 juli: Albertville - Valence 191 km)
Etappe 11, woensdag 7 juli: Sorgues - Malaucene (199 kim)
Etappe 12, donderdag 8 juli: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nimes (159,5 km)
Etappe 13, vrijdag 9 juli: Nimes - Carcassonne (220 km)
Etappe 14, zaterdag 10 juli: Carcassonne - Quillan (184 km)
Etappe 15, zondag 11 juli: Céret - Andorra la Vella (191,3 km)
Etappe 16, maandag 12 juli: El Pas de la Casa - Saint-Gaudens (169 km)
Rustdag: Dinsdag 13 juli
Etappe 17, woensdag 14 juli: Muret - Saint-Lary-Soulan (178,5 km)
Etappe 18, donderdag 15 juli: Pau - Luz Ardiden (130 km)
Etappe 19, vrijdag 16 juli: Mourenx - Libourne (207 km)
Etappe 20, zaterdag 17 juli: Libourne - Saint-Emilon (30,8 km, tijdrit)
Etappe 21, zondag 18 juli: Chatou - Paris Champs-Elysées (108,5 km)

TOUR DE FRANCE 2021
Joop Hoogland had Nils Eekhoff kunnen
voorgaan als deelnemer Tour de France
Door Jacques de Jong
Aalsmeer - In de jaren vijftig en
zestig telde Aalsmeer talrijke
goede wielrenners. Jan van Verseveld, Aldert en Melle Jongkind,
Piet Rinkel, Klaas Groot, nationaal
baankampioen Frans Braat, Piet
van Dongen en een flink aantal
anderen. Ze woonden op een
kluitje, allemaal in het Oosteinde.
Het waren geduchte prijsrijders.
Maar van hen had alleen Joop
Hoogland het in zich om regiotopper Nils Eekhoff voor te gaan
als deelnemer aan de Tour de
France. Hoogland werd in 1965
door ploegleider Sjefke Jansen
geselecteerd voor de Ronde van
de Toekomst, ook wel ‘Kleine Tour’
genoemd, de destijds in hoog
aanzien staande amateurversie
van de Tour de France. Na een
start in Keulen reden de renners
twaalf dagen lang enkele uren
voorafgaand aan het profpeloton
over hetzelfde, iets ingekorte

parcours. De jonge, talentvolle
Joop Hoogland woonde aan het
einde van de Pontweg in Aalsmeer-Oost en werkte als tegelzetter bij het bedrijf van zijn
mentor, sponsor en masseur Ton
van Oostveen aan de Oosteinderweg. De finishplaats van de
Ronde van de Toekomst op het
Montjuich-circuit bij Barcelona
bereikte Hoogland als zestigste in
het eindklassement. Zijn ploeggenoten in het landenteam waren
Karel Leyten, Nico Lute, Bataafclubgenoot Hennie Schouten,
Harm Ottenbros, Harrie Steevens,
Eddie Beugels en Wim Schepers.
De vier laatstgenoemden maakten
later furore als beroepsrenner. Die
doorstart was niet gegund aan
Joop Hoogland. Aan diens veelbelovende carrière kwam een jaar
later al een te vroeg einde na een
zware val tijdens een dorpsronde
in Overijssel. Ook zijn leven
duurde veel te kort; Joop stierf
plotseling in zijn 38ste levensjaar.

Nils Eekhoff (wit shirt) vorige maand aan de start van de vierdaagse Boucles de la Mayenne in Frankrijk. Rechts van hem in
de gele trui eindwinnaar Arnaud Démare. Komende zaterdag treffen beide renners elkaar weer, ditmaal in de Tour de
France. Démare is een van de favorieten op winst in de sprintetappes. Links op de foto in groen shirt de Noor Halvorsen,
die dit jaar niet in de Tour van start gaat. Foto: Org. Boucles

Tourdebuut Nils Eekhoff: “Team
helpen en zelf sterker worden”
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout - We hebben er even
op moeten wachten, maar na 107
eerdere edities staat er eindelijk
een wielrenner met Rijsenhoutse
en Aalsmeerse roots op de startlijst
van de Tour de France. Nils Eekhoff
kan komende zaterdag 26 juni in
Brest beginnen aan zijn debuut in
de grootste wielerronde van de
wereld. “Ben ik binnenkort verlost
van die steeds terugkerende vraag
of ik ooit de Tour heb gereden”,
reageert Nils met een knipoog. Hij
kijkt uit naar zijn fietsavontuur in
Frankrijk. “Natuurlijk voel ik al
spanning”, zegt hij een week voor
de start, thuis aan de Leimuiderdijk
in Rijsenhout. “De Tour rijden is
voor een wielrenner niet niks.
Vroeger keek ik op de bank naar
de renners op tv, nu ga ik er zelf
tussen rijden. Dat is wel een aparte
gedachte.”
Nils Eekhoff gaat in Brest van start
met Belg Tiesj Benoot, Denen
Soren Kragh Andersen en Casper
Pedersen, Engelsman Mark
Donovan, Duitser Jasha Sütterlin
en Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Cees Bol. Belangrijkste
opdracht voor Nils is snelle man
Cees Bol in de slotfases van de
sprintetappes in een kansrijke
positie te plaatsen. In de Tour van
dit jaar zijn er hooguit zeven ritten
met mogelijkheden voor de pure
sprinters, vier daarvan in de eerste
week in Bretagne en de streek
onder Parijs.
Krachtproef
Voor jonge renners als Nils Eekhoff
(23) is het rijden van een drie

weken durende ‘Grand Tour’ vaak
een examen om zich voor langere
tijd te kunnen vestigen in het profpeloton. Wie de krachtproef
voltooid zet doorgaans een
stevige stap voorwaarts in zijn
carrière. Tot nu toe zat Nils nooit
langer dan acht dagen achtereen
in het zadel, nu wachten hem in de
trektocht naar Parijs twintig ritten
in 22 dagen. “Met het rijden van
zo’n zware wedstrijd moet ik een
flinke stap gaan zetten”, weet Nils.
“Maar met mijn selectie heeft het
team aangegeven vertrouwen in
me te hebben. Daar trek ik me aan
op. Ik ga mijn best doen en dan
zien we wel wat het wordt.” Ploegleider Luke Roberts geeft aan dat
zijn team voor dagsuccessen gaat.
“We hebben een solide sprinttrein,
die op verschillende aankomsten
kan meedoen om de ereplaatsen.”
Sprinttreintje
Voor de sprintploeg van Team
DSM, ligt het zwaartepunt van de
Tour in de eerste week. Met Cees
Bol heeft het team een potentiële
ritwinnaar op de startlijst. De
vraag is of de Alkmaarder
voldoende is hersteld van een
zware virusinfectie. “Ik denk dat
het wel goed komt met Cees”,
verwacht Eekhoff. “Hij heeft hard
gewerkt om weer topfit te
worden. We gaan er alles aan doen
om hem aan een etappezege te
helpen.” Komende zaterdag en
zondag tijdens de openingsritten
blijft het sprinttreintje van Team
DSM nog even in de remise. De
slotkilometers zijn beide dagen
steil heuvel op. Gepatenteerde
sprinters en hun helpers kunnen

zich maandag in Pontivy wellicht
wél voor de eerste keer uitleven.
Daarna zijn er tot de eerste
rustdag kansen in Fougères
(dinsdag) en Chateauroux
(donderdag). Na de heuvelrit op
vrijdag komen de bergen in zicht.
“Van mij wordt dan verwacht te
pendelen tussen peloton en
ploegleidersauto”, legt Nils uit. “Je
kent dat wel: bidons en jasjes
ophalen en terugbrengen, en zo
veel als mogelijk de betere klimmers van het team uit de wind
houden.” Veel kansen op persoonlijk succes zullen er niet zijn voor
de Rijsenhouter. “Misschien kan ik
in de etappes tussen Alpen en
Pyreneeën een keer in de
ontsnapping van de dag zitten.
Dat zou al heel mooi zijn.”
Nils dj
Behalve als wielrenner heeft Nils
Eekhoff een niet te onderschatten
bijbaantje binnen Team DSM: het
verzorgen van de muziek in de
ploegbus. Het gaat er op weg naar
de startplaats van de rit soms
heftig aan toe. “Zelf ben ik van de
rap”, spreekt Nils zijn voorkeur uit.
Hij wordt in het peloton ‘Nils dj’
genoemd. “Maar ik ben niet te
beroerd om ook dance te laten
horen, hoor. Alle muziek is eigenlijk goed, als het maar in up tempo
is.” Zelfs ploeggenoot Joris Nieuwenhuis, begenadigd bluesgitarist, kan de keuzes van Nils wel
pruimen. “Hij doet er in ieder geval
nooit moeilijk over”, lacht de
team-entertainer, die afgelopen
woensdag naar Bretagne is
gevlogen. Op weg naar een
nieuwe uitdaging in zijn carrière.

Joop Hoogland aan de start van de Aalsmeerse Corsoronde in 1964. Naast hem
atlete Tilly van der Zwaard, die in hetzelfde jaar derde werd bij het Europees
kampioenschap 400 meter in Belgrado en als eerbetoon het startschot mocht
lossen. Fotograaf onbekend

De favorieten van Nils Eekhoff
Rijsenhout - Op de onvermijdelijke vraag wie de Tour dit jaar gaat
winnen moet Nils Eekhoff even
nadenken. “Ik ga toch maar voor
Tadej Pogacar”, zegt hij uiteindelijk.
Eekhoff kent de winnaar van de
vorige editie nog van de jaren dat
ze beiden bij de beloften reden.
“Close vrienden zijn we niet, maar
we hebben elkaar wel eens
gesproken en begroeten elkaar.”
Binnen Team DSM heeft Nils geen
uitgesproken favoriet. “We zijn een
hechte groep en gaan heel goed
met elkaar om. Door het vaak
overlappende koersprogramma
trek ik wel het meest op met Cees
Bol. Of ik met hem de kamer ga
delen tijdens de Tour? Dat is nog
niet bekend. Maar met Cees is het

wel altijd heel gezellig. Nee, tijd
voor gamen na de koers hebben
we nu niet, daar zijn de dagen te
lang en te vermoeiend voor. Maar
een filmpje kijken op Netflix kan
misschien nog wel.” Met Hagenees
Ide Schelling, debutant binnen het
Duitse Team BORA-Hansgrohe,
hoopt Nils Eekhoff voor de start
van de etappes in de Tour zo nu en
dan een koffietje te kunnen
drinken. Ide is zijn favoriete
babbelgenoot binnen het wielermilieu. Nils: “We zijn van dezelfde
lichting en hebben vaak samen bij
de nationale jeugdselecties
gereden. Ide is een hele leuke,
spontane jongen. Ik kijk er naar uit
hem in Frankrijk weer te
ontmoeten.”
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Boatshow Hollandse Plassen:
Koers naar je nieuwe boot

De organisatie van de Verkiezing Onderneming van het Jaar: V.l.n.r Dick Helsloot (gemeente Aalsmeer), Wouter de Vries (NOA),
Ruud Vismans (NOA/The Beach), Kirsten Verhoef (NOA/Sylt Support), Robert van Rijn (wethouder EZ), Sabine Joore (Sylt Support),
Laura Tas (gemeente Aalsmeer), Dorine Pronk (Sylt Support) en Eliza Roemer (Sylt Support). Niet op de foto staan Daisy Evers
(Happy Island) en Wendy Verbeek (Verbeek Advies).

2 Extra prijzen bij Verkiezing
Onderneming van het Jaar
Aalsmeer – Het gaat gelukkig goed
met de coronacijfers. Een goede
reden om te starten met organisatie
van de ‘Onderneming van het Jaar’
verkiezing. De feestelijke finale-avond
wordt gehouden op 12 november in
The Beach. “Alle bedrijven hebben de
afgelopen tijd te maken gehad met
het coronavirus. Sommige zijn hard
geraakt, andere minder en een aantal
heeft gelukkig zelfs winst kunnen
maken. De Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijven bleven ondernemersgeest uitademen en hebben ook
veel flexibiliteit en vaak ook innovatie
laten zien in deze periode. Iets om
trots op te zijn”, aldus wethouder
Robert van Rijn. “Daarom ben ik erg
blij dat we, samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer weer de ‘Onderne-

ming van het Jaar’ verkiezing gaan
organiseren, zodat ons bijzondere
ondernemersklimaat het podium
krijgt wat zij verdient.”
Doel en categorieën
Het doel van deze verkiezing is om
ondernemingen in Aalsmeer te
stimuleren zich te presenteren en om
andere ondernemers aan te zetten
tot een duurzame, innovatieve en
creatieve invulling van het ondernemerschap. Iedereen kan een onderneming voorgedragen. De categorieën zijn: MKB klein (tot 25 fte), MKB
groot (vanaf 25 fte), Starters (bedrijf is
jonger dan drie jaar) en Zelfstandigen
Zonder Personeel (ZZP-ers).
Prijzen en nomineren

Dit jaar zijn er twee extra prijzen. De
‘Innovatieprijs in coronatijd’ voor het
bedrijf die innovatief/creatief in coronatijd is omgegaan met zijn/haar
bedrijfsvoering en nieuw is de
publieksprijs. Deze publieksprijs is
een aanmoedigingsprijs voor alle
ondernemers die genomineerd zijn
voor de verkiezingen. Voor deze extra
prijs is geen voorronde en alle genomineerde bedrijven doen mee voor
deze prijs. Weet u een mooi bedrijf
die voor één van deze prijzen in
aanmerking komt? Nomineer deze
dan via www.nieuwondernemendaalsmeer.nl. Aanmelden kan tot 18
juli. De prijzen worden uitgereikt op
de finale -avond.
Organisatie
De ‘Onderneming van het Jaar’
verkiezing wordt georganiseerd door
de initiatiefnemers en een projectgroep in samenwerking met de partners en de gemeente Aalsmeer.

Aalsmeer - Watersport in eigen land
is populairder dan ooit. Voor wie op
zoek is naar een boot is er de nieuwe
Boatshow Hollandse Plassen, de
eerste bootshow van het jaar. In de
buitenlucht zijn dertig splinternieuwe boten te bewonderen, zoals
elektrische sloepen, snelle motorboten en een bijzondere zeilboot. Op
de kade handige accessoires, denk
aan trailers, navigatie en kleding, en
er is van alles te doen. De toegang
tot de bootshow is gratis, maar er
moet wel vooraf een ticket besteld
worden. Het watersportevent vindt
plaats op 2, 3 en 4 juli 2021 in jachthaven Kempers Watersport Aalsmeer.
Het zoeken naar een eigen motorboot of sloep was afgelopen jaar niet
gemakkelijk. Met de eerste bootshow
van het jaar kan er weer echt vergeleken worden. Maar liefst achttien
bedrijven laten zien hoe je optimaal
van het water kunt genieten.
Jachthaven vol nieuws
Of je nu houdt van snel, luxe of duurzaam varen: voor ieder is er wat wils.
Een bijzondere primeur is de Sea Ray
SLX 400 van Kempers Watersport,
een superluxe twaalf meter lange
bowrider. Ook het zusje, de sportieve
SDX250, is er voor het eerst te zien.
Primeurs met een klassieke uitstraling zijn te vinden bij Admirals
Tender. Bold Boating komt met
volledig elektrische sloepen. Naast al
deze primeurs liggen er tal van
tenders, sloepen en bijzondere boten
van tien leveranciers. Als kers op de

taart toont Menken Maritiem de
enige zeilboot, de Flyer33, een fraaie
daysailer van 10,25 meter. De boot is
ontworpen door Dykstra Naval Architects, daarbij uitgedaagd door Rutger
Mohr, oud-wereldkampioen zeiler.
Een opvallende innovatie is de
Carver, een elektrische stadsauto op
3-wielen. Altijd handig voor drukke
dagen in de jachthaven als de
parkeerplekken schaars zijn.
Waterpret op Westeinder
Genieten van het water kan ook. Stap
voor het eerst op een SUP of maak
een proefvaart in één van de
beschikbare boten. Zeilschool Aalsmeer laat kinderen kennis maken
met het zeilen onder begeleiding
van een instructeur. Zo is een bezoek
aan de bootshow leuk voor de hele
familie.
Gratis tickets
Bezoekers zijn van harte welkom als
ze hun ticket online hebben besteld
via www.boatshowhollandseplassen.
nl. Er zijn per dag 500 tickets beschikbaar en op is op. De Boatshow
Hollandse Plassen is van vrijdag 2 tot
en met zondag 4 juli iedere dag
geopend. Op vrijdag van 11.00 tot
18.00 uur en op zaterdag en zondag
van 10.00 tot 18.00 uur. Kijk voor het
hele programma en alle aanwezige
bedrijven op de website www.boatshowhollandseplassen.nl. Vanzelfsprekend volgt de organisatie alle
RIVM-richtlijnen voor een veilig en
gastvrij evenement.

ruimte, die plaatst biedt voor tien
personen, is voorzien van een
robuuste tafel en luxe stoelen. Ook
aan een groot TV scherm ontbreekt
het niet om de perfecte presentatie
te geven. En voor grotere groepen
biedt Gasterij de Kwakel ook verschillende mogelijkheden.

Gasterij de Kwakel: Prachtige,
multifunctionele locatie
De Kwakel - Sinds enkele weken is
Gasterij de Kwakel geopend. De
uitbaters, Mathijs en Simone van der
Knaap, hebben de afgelopen jaren
hard gewerkt om hun droom te realiseren en het resultaat mag er zijn. Op
een unieke locatie, gunstig gelegen
langs de Vuurlijn op de grens van
Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel,
is een boerderij compleet omgetoverd tot een multifunctionele feesten evenementenlocatie. Het bijzondere aan de Gasterij de Kwakel is
onder meer, dat de nieuwe eigenaars
continue hebben stilgestaan bij de
bestemming die deze boerderij eerst
had. Als je in de grote zaal De
Ambachterij binnenstapt, die
geschikt is voor maar liefst 150
personen, loop je over oude klinkers
en zie je de houten balken, die de
sfeer van toen uitademen.

De bar is met veel gevoel voor
nostalgie opgebouwd en de oude
gereedschappen van toen versterken
deze sfeer nog beter. De Feesterij is
een andere zaal, die zeker net zo
bijzonder is te noemen. Ook hier is er
veel aandacht gegeven aan detail,
waarbij de oude wijnvaten in het oog
springen, net als de stoere en karakteristieke muren in deze zaal.
Sport, spel, vergaderen
Dat deze locatie multifunctioneel is,
wordt wel duidelijk wanneer je het
volgende vertrek binnen stapt, want
hier is een sporthal gerealiseerd, die
dienst kan doen voor sport- en
spelactiviteiten en als speelruimte
voor kinderen. Zelfs doucheruimtes
zijn aanwezig, dus ook voor een
teambuildingsuitje kun je meer dan
goed terecht. De aparte vergader-

Ruim terras
Fietsers en wandelaars komen heerlijk tot rust op het ruime terras van
de Gasterij. Huisgemaakte appeltaart,
verse bonenkoffie of een biertje van
de tap. Allemaal ingrediënten om
lekker ontspannen te genieten van
de rust en ruimte die Gasterij de
Kwakel biedt. Maar ook een voor een
lunch kun je meer dan goed terecht
op het terras, en uiteraard zorgt de
gezellige muziek voor de juiste sfeer
om eens lekker te borrelen met je
vrienden of collega’s.
Dat er goed meegedacht is over met
de bezoekers, merk je onder andere
aan de fiets oplaadpunten en het feit
dat de kinderen voldoende ruimte
hebben om zowel binnen als buiten
te spelen. En zelfs als het weer het
laat afweten is het goed toeven, ook
aan een overdekt terras is gedacht bij
Gasterij de Kwakel.
Kortom, een prachtige locatie die
zich leent voor uiteenlopende
doeleinden.
Van uitgebreide bedrijfspresentaties,
bruiloften, vergaderingen, condoleances, compleet verzorgde bedrijfsuitjes tot gewoon gezellig wat
drinken, de gastvrije eigenaars
Mathijs en Simone van der Knaap
ontvangen u graag!

Linda Hoogervorst, medewerkster Royal van Zanten (rechts) met Ingrid van der
Meiden van ‘t Kloosterhof en Jan Kwak, voorzitter Sichting SAM.

Bloeiende planten voor drie
zorgcentra in Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week werd de
voorzitter van Stichting SAM gebeld
door een medewerkster van Royal
van Zanten, een van de grootste
veredelaars van planten en bloemen.
Het bedrijf had planten op een
tentoonstelling staan en zou deze
graag willen doneren aan de drie
Zorgcentra in Aalsmeer.
Omdat Van Zanten zelf geen connecties heeft in de zorg-richting werd
aan stichting SAM gevraagd of zij
ervoor kon zorgen dat de planten
goed terecht kwamen. Afgelopen
maandag 21 juni werd er bij het
Kloosterhof, bij Rozenholm en het
Zorgcentrum Aelsmeer elk een kar
met zo’n 100 bloeiende potchrysanthen van de meest uiteenlopende
kleuren bloemen bezorgd. Een
medewerkster van het plantenbedrijf, Linda Hoogervorst, was
aanwezig om de planten te overhan-

digen aan de verraste medewerkers
van de Zorgcentra. Blije gezichten
alom, een fantastische geste van een
van de grootste kwekers
in Rijsenhout.

Linda Hoogervorst van Royal van
Zanten en medewerkster Laura van
Zorgcentrum Aelsmeer gaan planten
uitdelen in ‘t Kloosterhof.
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Westeinder Rondvaart vaart weer!
Aalsmeer - Nu alle corona-maatregelen langzaamaan worden afgebouwd en de meesten zijn gevaccineerd, is Westeinder Rondvaart sinds
een paar dagen weer begonnen met
de dagelijkse afvaarten. Weliswaar
nog op gepaste afstand, maar dat
weerhoudt de schippers niet om
weer van wal te steken. Er kunnen
tien personen tegelijk in de rondvaartboten Torregat en Vossegat. In
de rondvaartsloep Westend kunnen
acht personen en in de fluistersloepen Arie Mak en Piet Sterk
kunnen vier personen op gepaste

afstand. Met een beetje rekenwerk
kan Westeinder Rondvaart dus in één
keer 36 personen vervoeren. Met
andere woorden, de verenigingen en
de groepen kunnen veilig van wal,
Daarmee hoopt Westeinder Rondvaart weer een start te maken met
het rondvaartseizoen 2021/2022. De
schippers zitten boordevol energie
om te vertellen hoe het allemaal zo
gekomen is in Aalsmeer en op de
Westeinderplassen.
Arrangementen
Ook het onbewoonde eiland op de

Mooie opbrengst Heroes Tulpen
voor Stichting Sport Helpt
Aalsmeer - In het begin van dit voorjaar werd de Heroes Tulp gepresenteerd. Een gezamenlijk initiatief van
Stichting Sport Helpt en e•bloom om
geld in te zamelen voor de Stichting.
De lancering van dit initiatief en de
doop van de prachtige tulp door Inge
de Bruijn (oud-topzwemster), Manon
Flier (oud-volleybalinternational) en
Jorrit Croon (hockeyinternational) in
februari van dit jaar heeft veel
aandacht gekregen. De verkoop van
de mooie oranje Heroes Tulpen heeft
een schitterend bedrag van 4.750
euro opgeleverd. “Dit prachtige
bedrag hebben we te danken aan al
die mensen en bedrijven die bewust
hebben gekozen voor de Heroes,
omdat men begaan is met dit mooie
doel”, aldus Femke van Aalst van
e•bloom. “Er werd bewust naar de

Heroes gevraagd en dat is echt
bijzonder.” Het gehele bedrag komt
ten goede aan Stichting Sport Helpt.
Stichting Sport Helpt organiseert
droomontmoetingen voor ernstig
zieke kinderen in het ziekenhuis met
een (Olympische of Paralympische)
topsporter van zijn of haar favoriete
sport. “De zieke kinderen zijn helden,
de sporter is een held en deze prachtige tulp is een held. Vandaar de
toepasselijke naam Heroes”, legt
Marinke Kruize van Sport Helpt uit.
Stichting Sport Helpt heeft een
samenwerking met het NOC*NSF en
de NVK waardoor zij hun bereik en
netwerk binnen de sport en de medische wereld optimaal kunnen
benutten. “Door deze mooie bijdrage
kunnen er weer veel prachtige
ontmoetingen worden gerealiseerd

Cees Buis voetgangersbrug in
Rijsenhout o ficieel geopend
Rijsenhout - Woensdag 16 juni heeft
de weduwe van Cees Buis uit Rijsenhout de naar haar man vernoemde
voetgangersbrug officieel geopend.
Mevrouw Buis deed dit samen met
haar zoon en dochter en wethouder

Mariëtte Sedee (Grootschalig groen
en recreatie). De voetgangersbrug ligt
aan de Bennebroekerweg bij het
Konnetlaantje in Rijsenhout. De
opening van de brug markeert ook de
officiële opening van de groenstrook.

Mevrouw Buis met haar zoon en dochter, geheel rechts wethouder Mariëtte Sedee.
Foto: Jur Engelchor

plas heeft een ware metamorfose
ondergaan en is klaar om groepen te
ontvangen voor een gezellig samenzijn. Verder heeft Westeinder Rondvaart de arrangementen weer opgestart, zodat bezoekers weer vermaakt
kunnen worden met bijvoorbeeld
een bezoek aan beroepsvisser Theo
Rekelhof of een bezoek aan een paar
prachtige watertuinen op de Westeinderplassen. Een bezoek aan tuinbouwmuseum de Historische Tuin
middels de combikaart is ook weer
mogelijk. En inmiddels is ook FloriWorld (opent op 1 juli ) voorzien van
informatie.
‘Proef & Vaar’
Nieuw in het programma is het
zogenaamde ‘Proef & Vaar arrangement’. Dit kan zowel zelfstandig
beleefd worden met de huur van een
fluistersloep of met de rondvaartboot en schipper. Interesse? Stuur
een mailtje naar info@westeinderrondvaart.nl of pak ouderwets de
telefoon: 0297-341582. De losse
kaartverkoop vindt plaats bij de
Historische Tuin, bakkerij Bertram of
bij de schipper van dienst bij het
vertrek- en aankomstpunt van de
Westeinder Rondvaart bij de ophaalbrug op het Praamplein.

en hopelijk ook steeds meer fysiek”,
vervolgt Marinke Kruize . De tulpen,
gekweekt door Borst Bloembollen,
zijn vanaf het nieuwe tulpenseizoen
weer volop verkrijgbaar en ook dan
gaat uiteraard een deel van
opbrengst naar de Stichting Sport
Helpt.

Femke van Aalst van e•bloom (links)
en Marinke Kruize van Stichting Sport
Helpt.

Groenstrook om Schenkeveld
Cees Buis was een betrokken inwoner
van Rijsenhout. Hij overleed plotseling begin maart 2020. Dat was kort
voordat de groenstrook om de kassen
van tomatenkweker Schenkeveld
werd aangelegd. Cees Buis heeft als
lid van een klankborgroep grote
invloed gehad op het ontwerp van de
groenstrook. Inmiddels worden de
speeltoestellen, paden, bankjes, prullenbakken, bruggetjes en vijvers
volop gebruikt door Rijsenhouters.
Over een lengte van ongeveer 3 kilometer kunnen inwoners nu wandelen,
rennen of de hond uitlaten.
Verkeer op de Ringdijk
Cees Buis was ook lid van de klankbordgroep voor de Ringdijk in Rijsenhout. Deze groep overlegt met de
gemeente over de uitvoering van de
plannen voor de Ringdijk. Ook in
deze klankbordgroep liet Cees Buis
zich kennen als bruggenbouwer
tussen de gemeente en zijn dorp.
Reden om een voetgangersbrug bij
‘zijn’ groenstrook naar hem te
vernoemen.

110 jaar Dunweg, 110 euro voor u?
Hoofddorp - Dit jaar bestaat
Dunweg 110 jaar en dat wil de
uitvaartorganisatie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom
ontvangt u 110 euro bij een inleg dit
jaar in het Stichting Dunweg Depositofonds (SDD). Vandaag de dag
wordt steeds meer aandacht besteed
aan het laatste afscheid, de uitvaart.
Wilt u een mooie uitvaart zonder uw
nabestaanden met een grote financiële last achter te laten? Dat kan met
het Dunweg Depositofonds. Dit is
een eenmalige storting – bijstorten is
mogelijk – die voor u wordt beheerd
om uw uitvaartkosten mee te
betalen (het is géén verzekering). Het
bedrag wordt bij overlijden direct
uitgekeerd om de uitvaart van te
kunnen betalen.
Voor iedereen
Het Dunweg Depositofonds is er
voor iedereen en er worden geen

gezondheidsvragen gesteld. Een
deposito kan tevens op elke leeftijd
worden afgesloten, wat van belang is
als u geen langlopende uitvaartverzekering kunt of wilt afsluiten.
Wensen en financiën
Het is altijd mogelijk om een afspraak
te maken voor een persoonlijk
gesprek met uitvaartconsulent Adri
van den Bergh. Zij brengt samen met
u uw uitvaartwensen en de daarbij
behorende kosten in kaart. Tevens
kan zij voor u nagaan of uw financiën
toereikend zijn om het door u geregisseerde afscheid te kunnen
uitvoeren. Zo niet, dan gaat zij op
zoek naar een oplossing. Dit geeft u
gemoedsrust en u ontzorgt uw
nabestaanden.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.dunweg.nl/100euro of neem telefonisch contact op
via 023-5633544.

Hilarisch verhalen van ‘Old Star’
Fred Ottenhof in boek gebundeld
Aalsmeer - Fred Ottenhof, een van de
drijvende krachten achter het walking
football van FC Aalsmeer, heeft een
boek geschreven. Niet zomaar een
boek, nee, een boek met veelal hilarische verhalen over zijn gedachten en
belevenissen als ‘Old Star’, zoals
‘wandelende voetballers’ graag
worden aangesproken. De inmiddels
66-jarige oud-topper heeft het boek
de veelzeggende titel ‘Kunstgras…
wie de schoen past’ meegegeven.
Ottenhof, van origine ontwerper,
heeft het met een persoonlijke
lay-out in eigen beheer laten drukken
en eigenlijk is het boek alleen
bestemd voor zijn vrienden- en
burenkring. Het is in feite een collector’s item. De ras-Aalsmeerder neemt
het walking football, zijn medespelers
en niet in de laatste plaats zichzelf
graag op de hak. Dat gebeurt met
veel humor en (zelf )spot. De verhalen
zijn soms rauw, dan weer subtiel en
meestal volledig ‘over de top’.
Ottenhof schrijft zoals hij (nog steeds)
voetbalt: recht voor zijn raap, met
meedogenloos harde, strakke passes
die hun doel nooit missen. Fred wordt
wel getypeerd als een man die ballen
kan laten fluisteren, honden kan laten
dansen en apen desgewenst kan
laten praten. Pas op latere leeftijd laat

hij nu lezen dat hij ook schrijftalent
heeft. In het boek onder andere een
‘stevig’ artikel over deelname (of niet)
aan walking football. Wie na het lezen
van het boek zin heeft gekregen in
een partijtje met de Old Stars kan zich
vanaf 1 september elke woensdag om
10.00 uur melden bij het sportcomplex aan de Beethovenlaan. De
‘walking footballers’ kunnen dan als
‘bonus’ de prachtverhalen van Fred
Ottenhof uit zijn eigen mond
aanhoren.

Old Star Fred Ottenhof met zijn boek.

EK voetbal: Drie keer winst, bij
de laatste zestien!
Aalsmeer - Nederland raakt steeds
meer in de ban van het EK voetbal en
begrijpelijk. De eerste drie
wedstrijden heeft Oranje (met glans)
gewonnen. De eerste wedstrijd
tegen Oekraïne verliep nog wat
stroef, maar leverde uiteindelijk een
3-2 overwinning op. Daarna was
Oostenrijk de tegenstander en kwam
Oranje op stoom, 2-0. Over de derde
wedstrijd afgelopen maandag 21 juni
tegen Noord-Macedonië zijn vast al
diverse discussieboompjes opgezet.
Niets te verliezen, toch door naar de
laatste zestien, maar de inzet kwam
wat laat op gang. De doelpuntentrein ging pas lopen na een tweetal
serieuze aanvallen van Noord-Macedonië. Maar daarna ging het snel en
werd het uiteindelijk 3-0 voor Oranje.

Nu de achtste finale, wie wordt de
volgende tegenstander? Zo goed als
zeker Tsjechië, maar het kan ook
(meest gevreesd) Portugal of Frankrijk zijn. Woensdagavond was de
ontknoping, de krant lag toen al bij
de drukker.
Zondag weer Oranje
Vast staat dat er aanstaande zondag
27 juni een gezellig Oranje feestje
gevierd gaat worden. Om 18.00 uur is
de aftrap in Boedapest. De uitslag is
bepalend, of naar huis of door naar
de kwartfinale op zaterdag 3 juli in
Bakoe. Spannend! In veel café’s en
restaurants kan overigens voetbal
gekeken worden, maar reserveer wel
een plaatsje. De horeca mag een
beperkt aantal bezoekers toelaten.

24 NIEUWS

inderegio.nl • 24 juni 2021
elkaar kruisen. Burgemeester Gido
Oude Kotte: “Het is belangrijk stil te
staan bij de brandweermensen die
tijdens de uitoefening van hun werk
het leven lieten en hun verhalen te
laten weerklinken. Zij lieten hun
gezinnen, kinderen, ouders, vrienden
en collega’s achter en zijn overleden
bij een inzet voor een ander. Zij
betaalden daarmee de hoogste prijs.
Deze herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermensen de mogelijkheid om samen
de pijn uit het verleden te delen en
dit te verwerken.”

Eerbetoon voor omgekomen
brandweermensen
Aalsmeer – Ieder jaar worden op de
derde zaterdag in juni de brandweermensen herdacht die tijdens hun risicovolle werk zijn omgekomen. Dit
jaar was het de 10e keer dat deze
nationale herdenking plaatsvond. In

Aalsmeer werd op het Raadhuisplein
eer betoond aan de omgekomen
collega’s door het in werking stellen
van het water-ereteken. Dit ereteken
wordt gevormd door twee brandweerspuiten waarvan de stralen

Respect en dank
“Tegelijkertijd staan we erbij stil dat
het beroep van brandweerman en
-vrouw niet zonder risico’s is. Deze
risico’s kunnen helaas nooit volledig
worden weggenomen. Daarom wil ik
mijn trots uitspreken. Ik ben trots op
alle brandweermensen die vierentwintig uur per dag, zeven dagen in
de week klaar staan. Ze staan paraat,
verlenen hulp, redden en blussen in
het belang van de veiligheid van ons
allemaal. Daarvoor mijn grote
respect en dank”, aldus burgemeester
Oude Kotte.

Criminele organisatie opgerold die
actief was op de bloemenveiling
Aalsmeer - Met de aanhouding van
drie mannen (24, 37 en 52) denken
de politie en het openbaar ministerie
een criminele organisatie te hebben
opgerold die actief zou zijn geweest
op de bloemenveiling in Aalsmeer.
De mannen worden verdacht van
internationale handel in verdovende
middelen, witwassen en deelname
aan een criminele organisatie. In het
onderzoek naar de drie mannen
hebben onderschepte berichten van
berichtendienst Sky ECC een cruciale
rol gespeeld. Het onderzoek van de
politie richt zich op de transport van
afzonderlijke partijen cocaïne. Het
zou in totaal om meer dan 200 kilo
gaan. De eerste lading werd in
februari 2020 onderschept naar
aanleiding van een transport vanaf
een loods in de directe omgeving
van de bloemenveiling in Aalsmeer.
De pakketten zaten verstopt in
bloembakken. De bloemen werden
daarbij als deklading gebruikt. De
lading bleek verstuurd te zijn vanaf
een bedrijf in Amstelveen. De eigenaar van dit bedrijf is toen als
verdachte aangemerkt. In september
2020 werd een tweede lading onderschept. Dit leidde naar een andere
verdachte, een medewerker van een

exportbedrijf, gevestigd op de
bloemenveiling.
Versleutelde data
Door berichten uit gekraakte PGPtelefoons komt het onderzoek in een
stroomversnelling en krijgt de
recherche een derde verdachte nog
nadrukkelijker in beeld. Ook de
drugslijn naar het buitenland komt
dan concreter aan het licht. “In dit
onderzoek zien we dat communicatie van gebruikers van Sky ECC
cruciale informatie oplevert. Zo was
de derde verdachte al bij ons in beeld
voor witwassen, maar door de
versleutelde data konden we de
verdenking tegen hem uitbreiden
met export van harddrugs”, zegt een
tactisch rechercheur van het
onderzoeksteam.
Doorzoeking
Op zaterdag 5 juni zijn de drie
mannen aangehouden in
Amsterdam, Uithoorn en Vleuten. Bij
doorzoekingen in woningen en
bedrijfspanden, in Amsterdam,
Badhoevedorp, Utrecht, Amstelveen,
Aalsmeer en Uithoorn, nam de politie
een hoeveelheid contant geld en
onder meer computers, telefoons en

Corona-daling zet verder door
in Aalsmeer: 36 positief
Aalsmeer - Het aantal coronabesmettingen neemt dagelijks af in
Nederland en belangrijker: Het aantal
corona-patiënten in het ziekenhuis
daalt flink. Het geeft lucht om versoepelingen sneller in te gaan voeren.
Vanaf aanstaande zaterdag 26 juni
mag er weer veel meer qua bezoek
aan huis, café’s, restaurants en theaters. Ook in Aalsmeer zet de daling
(gelukkig) verder door. In de periode
van 9 tot en met 22 juni zijn ‘slechts’
36 inwoners (eerste week 22 en afgelopen week 14) positief getest, (113,0
per 100.000 inwoners). Vorige

periode was dit nog 65, dus -29. Er
zijn opnieuw geen inwoners met
corona opgenomen in het ziekenhuis
en er zijn ook deze periode geen
inwoners overleden aan het virus.
Ook in Uithoorn, Amstelveen en
Haarlemmermeer zijn er minder
besmettingen: Uithoorn van 27 naar
21 (-6), Amstelveen van 126 naar 116
(-10) en Haarlemmermeer van 154
naar 94 (-60). Het percentage in
Uithoorn staat nu op 71.2, in Amstelveen op 126.5 en in Haarlemmermeer
op 60.3 per 100.000 inwoners. In
Uithoorn, Amstelveen en Haarlem-

diverse vervoermiddelen in beslag.
De raadkamer van de rechtbank
heeft inmiddels de gevangenhouding van twee van de drie
verdachten bevolen voor een
periode van 90 dagen. De derde
verdachte is vrijgelaten, hoewel de
ernstige verdenking wat de raadkamer betreft onverminderd bestaat.
Het onderzoek gaat verder. Meer
aanhoudingen worden niet
uitgesloten.

COLUMN TRUUS
Vaderdag
Aalsmeer - Het weekend stond dit jaar in het teken van de knip en
snoeidag. Inmiddels is dat een jaarlijkse traditie in ons gezin. Onze tuin is
van flinke afmetingen en aan twee kanten begrensd door metershoge
coniferen hagen. Een paradijs voor vogeltjes die er in grote groepen ineen uitvliegen en er hun overnachtingsplek hebben gevonden; ik noem
het altijd de mussenflat.
Een keer in het jaar moet al dat groen ingedamd worden en het liefst voor
de langste dag, want dat schijnt tuin-technisch het beste te zijn. Het is
een mega-klus die manlief bij lange na niet alleen af kan. Dus mobiliseert
hij een paar weken van te voren zoon en kleinzonen om een datum vast
te stellen: wie kan wanneer? En het enige wat dan nog mee moet werken
is het weer. Droog, dat ten eerste, niet te heet en het liefst ook nog
bewolkt. En dat klopte allemaal de zaterdag voor Vaderdag.
Van mij wordt verwacht dat ik de catering verzorg, koffie met taart (het
liefst eigen gebakken) een stevige lunch en ’s avonds een warme hap.
Traditie is een barbecue, maar dat hebben we geskipt. Dat is teveel actie
na een dag vullend programma van knippen en snoeien. Het zou best
kunnen als manlief het aan mij zou overlaten, maar dat kan hij niet over
zijn hart verkrijgen. Als het gaat om de combinatie vuur en vlees, wordt
de kok in hem wakker en moet hij zich er absoluut mee bemoeien. Dit
jaar besloten we dus heel verstandig voor een maaltijd uit de oven. Ik
maakte lasagne en dochter vulde het aan met een schaal melanzane.
Want zij komt natuurlijk ook altijd, al is het maar om te borrelen en het
eindresultaat van al dat knippen en snoeien te bekijken. En dat was niet
niks, ik bracht samen met kleinzoon 50 zakken groenafval naar de stortplaats. Terwijl dochter en ik na afloop aan een aperol spritz in de tuin
zaten, hingen de mannen met zijn allen voor de buis om de prestaties van
Max Verstappen te bekijken, met nog een stukje voetbal toe. Het werd
een gedenkwaardige dag, met tot slot een spelletje Kubb in de tuin en de
zoon die bleef slapen om met zijn vader een glas whisky te kunnen
drinken. Terwijl in zijn oude kamer prima logeerbedden staan verkoos hij
om zijn matje en slaapzak in de serre neer te leggen. “Lekker koel mam,
en dan kan ik ook van het onweer genieten.” Het verbaasde me niks, want
vanaf dat hij naar de basisschool ging zette hij op de eerste vakantiedag
zijn tent in de tuin en kwam pas weer binnen als in september de school
begon. De bui liet niet op zich wachten en het ging zo tekeer dat hij - het
drama Leersum in gedachten - halverwege de nacht onder de tafel is
gaan liggen. “Voor de veiligheid, je weet maar nooit met al dat glas.”
Maar op zondagochtend was de lucht geklaard en in plaats dat hij een
ontbijt op bed kreeg, stond manlief om 9.00 zelf sinaasappeltjes te persen
en een ontbijtje klaar te maken, terwijl zoonlief en ik samen in de Westeinder lagen. Maar de tuin is spic en span, dat is al een cadeau op zich. En
dat zwemmen ga ik meer doen. Samen met mijn buuf.
Reageren?
Truusoudendijk@gmail.com

Weerbare sierteeltsector
Uit onderzoeken is gebleken dat de
sierteeltsector kwetsbaar is voor
criminaliteit en ondermijnende activiteiten. De grootschalige dagelijkse
grensoverschrijdende bloementransporten zijn aantrekkelijk voor
bijvoorbeeld (drugs)smokkel. Binnen
het programma Weerbare Sierteeltsector werken overheid en bedrijven
in de sector samen aan bewustwording en het opwerpen van barrières
tegen de smokkel maar ook tegen
witwassen, arbeidsuitbuiting en
systematische fraude. Daartoe zijn
onder andere meldpunten bij
gemeenten geopend en is een Meld
Misdaad Anoniem-campagne
gestart.

Brandweer en politie in actie
voor blaffende hond

meermeer eveneens geen ziekenhuisopnames. Ook geen overleden
inwoners in Uithoorn en Amstelveen,
wel 1 inwoner in Haarlemmermeer.
De versoepelingen geven meer vrijheid, maar vooralsnog blijft de 1,5
meter afstand in stand, evenals het
dragen van een mondkapje (tot 30
juni) in openbare gebouwen. Hygiëne
blijft belangrijk, dus was regelmatig
de handen. Verkouden? Blijf thuis. En
klachten? Ga testen. Hopelijk blijft
het lukken om corona de kop ingedrukt te houden, er zijn al weer
zorgen om de deltavariant. Vaccineren is vooralsnog het belangrijkste
wapen, dus haal die prik(ken),
misschien niet voor jezelf maar ter
bescherming van kwetsbaren.

Aalsmeer - Op dinsdag 22 juni
omstreeks kwart over tien in de
avond zijn de brandweer, politie en
de dierenambulance in actie
gekomen voor een hond in een
woning in het Seringenpark. De
hond zat volgens omwonenden al
een lange tijd in het huis opgesloten
en veroorzaakte overlast door maar
te blijven blaffen.
De brandweer heeft, op verzoek van
de dierenambulance en de politie, de
deur van de betreffende woning
geopend. Na het openen van de deur
rende de hond direct naar buiten.
Meerdere buurtbewoners, politieagenten en dierenambulance zijn
vervolgens in de omgeving op zoek
gegaan naar de Mechelse Herder. Na
een korte zoekactie werd de hond
verderop in een achtertuin aange-

troffen. De herder is overgedragen
aan de dierenambulance.
Foto: VTF - Laurens Niezen
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Aanleg rotonde Van Cleeffkade
stilgelegd vanwege vervuiling
Aalsmeer – Tijdens werkzaamheden
bij de Van Cleeffkade in Aalsmeer
heeft de aannemer mogelijk verontreinigde grond gevonden. Omdat de
aard van de vervuiling niet bekend is,
zijn de werkzaamheden bij de Van
Cleeffkade stilgelegd en is er gestart
met een bodemonderzoek. De
uitslag van dit onderzoek wordt over
een week verwacht. Het is nog onbekend welk effect dit zal hebben op
de planning van de werkzaamheden
aan de Van Cleeffkade. Op 31 mei is
gestart met de aanleg van een
rotonde bij de Van Cleeffkade.

Wethouder Wilma Alink met Fellowshipleden Henk van Leeuwen, Ronald Stolwijk, Arnaud Brouwer, Mike van der Laarse en Wilbert
Streng. Niet op de foto: Anna-Maria Giannattasio en Arjan Levarht.

Fellowship in actie voor leuker en
beter Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Een nog leuker en beter
Aalsmeer en Kudelstaart voor alle
inwoners. Met dat doel heeft een
aantal Aalsmeerders de handen
ineengeslagen. Mike van der Laarse,
Anna-Maria Giannattasio, Wilbert
Streng, Arjan Levarht, Ronald Stolwijk, Arnaud Brouwer en Henk van
Leeuwen vormen samen de
Fellowship Aalsmeer en werken
momenteel diverse acties uit, samen
met de gemeente.
Verbinden en samenbrengen
Wethouder Wilma Alink ondersteunt
de groep van harte: “Wat de
Fellowship doet, sluit perfect aan op
de Maatschappelijke Agenda van
Aalsmeer en de ruimte die wij willen
geven voor inwonerparticipatie. Na
een lange periode waarin corona
alles op zijn kop heeft gezet, komt
Aalsmeer nu weer op gang. De
Fellowship heeft, net als ik, goede
hoop dat na de zomer er weer volop
activiteiten mogelijk zijn. Maar zo’n
nieuwe start zal wennen zijn. Ik vind
het heel mooi dat deze prominente
Aalsmeerders en Kudelstaarters zich

belangeloos inzetten om onze inwoners en verenigingen opnieuw te
verbinden.”
De eerste actie van de Fellowship is
het samenbrengen van de verenigingen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Waar liggen de mogelijkheden en
kansen? De Fellowship gaat bijeenkomsten met deskundigen organiseren, maar ook om onderling kennis
te delen. Want zo heeft Greenpark
Handbal Aalsmeer bijvoorbeeld door
moeten spelen tijdens corona. De
club heeft ervaring opgedaan met
(extreme) maatregelen om veilig
sporten in tijden van een pandemie
mogelijk te maken. Hoe mooi zou het
zijn die ervaringen met andere
verenigingen te delen en er samen
van te leren. En ook verenigingen die
zich bezighouden met muziek of
andere soorten kunst en cultuur
kunnen hun eigen creatieve ideeën
en oplossingen delen met bijvoorbeeld sport- en
ouderenverenigingen.
Denk mee en doe mee!
De Fellowship vraagt verenigingen,

Mooie samenwerking bewoners en
gemeente: ‘Druppels’ op Bachlaan
Aalsmeer - Op de Bachlaan zijn afgelopen maandag 21 juni vier maal
twee ‘druppels’ op het wegdek
geplaatst. Deze druppels zijn ovale
verhogingen in het wegdek om de
snelheid op deze weg af te remmen.
Wethouder Verkeer Robert van Rijn:
“Nu we de parkeerplekken langs de
Bachlaan voor het Waterfront hebben
gerealiseerd vraagt de weg ook om

snelheidsverlaging van de automobilisten. Dit lukte niet met bebording
en de maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Na overleg met bewoners en politie hebben we snel
gehandeld en deze tijdelijke maatregel genomen om de snelheid te
verminderen.” In het najaar worden
deze ‘druppels’ vervangen door drempels. De bewoners zijn ook tevreden

buurthuizen en andere groepen die
werken met vrijwilligers of leden om
te vertellen waar zij tegenaan lopen
en welke ideeën zij graag willen
delen. Ook is het al mogelijk voor
vertegenwoordigers van verenigingen om zich op te geven voor een
gezamenlijke bijeenkomst aan het
begin van het nieuwe seizoen in
oktober (in de avond). Dit kan door
een e-mail te sturen naar:
fellowship@aalsmeer.nl.
Volgende stap: Nieuwe inwoners
Behalve dat deze groep wil bijdragen
aan het versterken van de verenigingen, heeft ze ook het initiatief
genomen nieuwe inwoners een
warm welkom te bieden. De
Fellowship verwacht na de zomervakantie de acties hiervoor bekend te
maken.
Kijk voor meer informatie over de
Fellowship van Aalsmeer op: www.
aalsmeer.nl/fellowship. Of vraag het
Mike, Anna-Maria, Wilbert, Arjan,
Ronald, Arnaud of Henk persoonlijk
als u een van hen tegenkomt in Aalsmeer of Kudelstaart.

over de goede samenwerking in deze
met de gemeente. Op de lange
lintweg wordt vaak (te) hard gereden.
Door de drempels behoort racebaan
Bachlaan hopelijk tot het verleden.
“De verkeersveiligheid is aangepakt
en de vermeende overlast wordt
bestreden”, aldus Hornmeer-bewoner
Gerard Zelen. “Deze samenwerking
smaakt naar meer.” Speciale dank in
deze verdienen volgens hem Arie,
Zamad, Melissa en Bart. Vooral deze
vier hebben zich ingespannen om de
Bachlaan veiliger te maken!

Nader onderzoek
Tijdens de graafwerkzaamheden
heeft de aannemer verontreinigingen in de grond onder het oude
wegdek ontdekt. Vanuit arbo-technische redenen is besloten het werk stil
te leggen en een gespecialiseerd
bedrijf nader onderzoek te laten
doen naar de verontreiniging. Omdat
het nu nog niet duidelijk is of er
sprake is van verontreinigde grond
en om welke verontreiniging het zou
gaan, is ook nog niets te zeggen over

het effect op de planning van het
werk bij de Van Cleeffkade ten
gevolge van die vondst. Het werkgebied is afgesloten met hekken en de
bestaande omleidingen blijven
gelden. Zodra er meer duidelijk is
over de mogelijke verontreiniging en
de gevolgen voor de werkzaamheden aan de rotonde, volgt meer
informatie.
Informatie
De nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade is onderdeel van het project
HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar
Vervoerverbinding Aalsmeer –
Schiphol-Zuid). Deze nieuwe HOVverbinding maakt deel uit van het
regionale HOV-netwerk R-net. Met
vragen over de werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
servicepunt van de provincie NoordHolland via 0800-0200 600 (gratis) of
per mail: servicepunt@noordholland.nl. Actuele informatie over
de werkzaamheden is te vinden op
HOVASZ.nl of via de Facebookpagina
regio Amstelland-Meerlanden

Wat vindt u van de samenwerking
met de provincie Noord-Holland?
Regio - De provincie Noord-Holland
wil graag weten hoe inwoners de
samenwerking met en communicatie
van de provincie ervaren. Daarom
staat er van 21 juni tot 7 juli een
vragenlijst op www.noord-holland.
nl/doemee. Alle inwoners van NoordHolland kunnen laten weten wat er
goed gaat en wat er beter kan.
“Hoe wordt uw omgeving in de
toekomst ingericht? Hoe gaan we
daarbij om met energietransitie,
wonen, werken en recreëren? Ik vind
het belangrijk om van u te weten hoe
u daarover wil meepraten en samenwerken met de provincie. We horen
graag welke ideeën en suggesties u
daarvoor hebt. Vul daarom de
vragenlijst in”, zegt Arthur van Dijk,
commissaris van de Koning in
Noord-Holland.
De vragenlijst is een initiatief van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. De vragenlijst wordt ook
ingevuld door leden van Gedeputeerde Staten, leden van Provinciale
Staten en medewerkers van de
provincie Noord-Holland. Door de
antwoorden te vergelijken, wordt
duidelijk wat iedereen vindt van de
provinciale democratie en onderlinge samenwerking.
Een commissie bespreekt halver-

wege juli de uitkomsten van de
vragenlijst. Die commissie bestaat uit
twee inwoners, commissaris van de
Koning Arthur van Dijk, gedeputeerde Ilse Zaal, Statenleden Joyce
Vastenhouw (FvD) en Lars Voskuil
(PvdA) en twee ambtenaren.
Deelnemend inwoner Geert-Jan
Mulder zegt over de relatie tussen
inwoners en overheid: “De afstand
lijkt alleen maar toe te nemen. Dat is
niet goed voor de democratie. Veel
mensen uiten hun onvrede via
sociale media in plaats van in
gesprek te gaan.”
In de commissie is dat anders. Daarin
bespreken de leden samen hoe de
provincie kan werken aan een betere
samenwerking. Wat de verbeterpunten volgens de commissie zijn,
wordt in de loop van de zomer
bekendgemaakt.
De komende jaren gaat de provincie
Noord-Holland nog meer ruimte
geven aan initiatieven en ideeën van
inwoners. Daarom wil de provincie
weten of de manier waarop leden
van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtenaren
werken, aansluit bij wat inwoners van
de provincie Noord-Holland willen.
Heeft u daar ideeën over? Geef dan
voor 7 juli uw mening via www.
noord-holland.nl/doemee.
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sommige vislessen zijn dat er wel vijf
of meer!

Visles groep 8 van Jozefschool
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 25
juni komt Vis-meester Bart van
hengelsportvereniging AHV Vislust
op bezoek bij De Jozefschool voor
een visles. Eerst krijgen de leerlingen
van groep 8a en 8b een biologieles
over vis en water, waarna ze aan de
waterkant zelf kunnen ervaren hoe
leuk het sportvissen is.
Tijdens de visles krijgen de leerlingen
een inkijkje in het huis van de vis.
Deze wereld onder water is praktisch
onzichtbaar en juist daarom zo fascinerend. Ook leren de kinderen de
basis van het sportvissen en hoe je
zorgvuldig omgaat met een
gevangen vis – bijvoorbeeld dat je

hem met natte handen moet vastpakken, zodat de slijmlaag niet
beschadigt.
Visexcursie
Na de theorieles gaat de visles ’s
middags verder aan de waterkant
van een viswater vlakbij de school.
Daar kunnen de kinderen in de praktijk ervaren dat vissen een leuke en
spannende buitenactiviteit is.
Ervaren sportvissers van de vereniging staan klaar om de kinderen te
begeleiden, zodat ze op een goede
manier leren vissen. Na afloop wordt
samen met de kinderen bekeken
welke vissoorten er zijn gevangen. Bij

Werkzaamheden op Oranjebaan
bij kruising Amstelslag
Amstelland - De provincie voert
werkzaamheden uit aan de kruising
van de Oranjebaan (N522) Amstelveen met de Amstelslag bij Ouderkerk aan de Amstel. Doorgaand
verkeer op de Oranjebaan wordt in
het weekend van 25 tot 28 juni
(tussen 20.00 en 09.00 uur) via een
rijstrook langs het werk geleid en
moet rekening houden met verkeershinder. Langs de Amstelslag komt
ook een nieuw fietspad. Tegelijkertijd
wordt er aan de andere kant van de
Oranjebaan een nieuwe aansluiting
gemaakt tussen de Oranjebaan en de
Amsteldijk Noord. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren, volgen er meerdere
verkeersmaatregelen.

Lokaal verkeer
Tussen 18 juni en 7 juli is de Amstelslag afwisselend afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Verkeer
wordt omgeleid met bebording en
moet rekening houden met extra
reistijd. Voor (brom)fietsers is het
fietspad langs de Oranjebaan tussen
de Brug Ouderkerk en de kruising
met de Amstelslag afgesloten voor
fietsverkeer. (Brom)fietsers worden
omgeleid.
Brug Ouderkerk
De werkzaamheden bij de Amstelslag maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De
provincie Noord-Holland vernieuwt
de brug over de Amstel in de N522

Candy Dulfer twee keer in P60
Amstelveen - Op zaterdag 26 juni
speelt saxofoniste Candy Dulfer twee
corona-proof shows in Poppodium
P60. Het gaat om een middag- (17.00
uur) en avondshow (20.30 uur). Op
deze avond een unieke voorstelling
waarin Candy saxofoon speelt én met
humor en passie vertelt over haar
avonturen met wereldsterren als
Prince en Blondie, haar prille begin bij
fanfare Jeugd Doet Leven, en haar
liefde voor natte doekjes en patat
met mayonaise.
Bekend en beroemd
Candy Dulfer stond op haar vijfde al
met een saxofoon in haar handen. Op

15.000 Schoolkinderen
Niet alleen leerlingen zijn steevast
enthousiast over de vislessen. Juffen
en meesters zijn ook vol lof over de
gratis service die Sportvisserij Nederland samen met de hengelsportfederaties en -verenigingen aanbiedt. In
het afgelopen schooljaar zijn maar
liefst 650 vislessen gegeven,
waarmee 15.000 kinderen zijn
bereikt. Na een visles hebben
kinderen meer oog gekregen voor de
natuur in hun eigen woonomgeving
en ervaren hoe rustgevend het
vissen kan zijn. Vissende kinderen
gaan vaker naar buiten dan hun nietvissende leeftijdsgenoten, wat
gezond is voor hun lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling.

haar elfde speelde ze in de band van
Rosa King. Op haar veertiende had ze
haar eerste eigen band, waarmee ze
nog voor haar eindexamen in het
voorprogramma van Madonna stond.
Inmiddels is Candy niet alleen een
van de bekendste vrouwen in de
Nederlandse muziek, maar ook een
van de beste saxofonisten ter wereld.
In het buitenland nog beroemder
dan hier. In haar boek ‘Sax, Candy &
Rock-’n-Roll’ vertelde ze openhartig
over haar leven en werk. Hoe haar
ouders ervoor zorgden dat ze niet
zoals Amy Winehouse eindigde. Over
feestjes van Prince. Hoe het er écht
aan toe gaat on the road en over

Brandweer houdt informatieavond
Aalsmeer - Aanstaande woensdag 30 juni houdt de vrijwillige brandweer
van Aalsmeer een informatieavond in de kazerne aan de Zwarteweg.
Tijdens deze avond kunnen inwoners (man/vrouw) vanaf 18 jaar kijken of
ze geschikt zijn voor een functie bij kazerne Aalsmeer als brandweermedewerker. Wil jij met de brandweer werken aan de veiligheid in Aalsmeer
en Kudelstaart? Kom dan langs. Inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.15
uur. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en dit kan via www.tinyurl.com/
brandweeraalsmeer. Eventueel telefonisch via 020-5556040

Rollatorwandelclub weer van start!

tussen Amstelveen en Ouderkerk aan
de Amstel en vervangt deze door
twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor
verkeer richting Amstelveen, de
zuidelijke brug krijgt een rijstrook
voor het verkeer naar Amsterdam en
een rijstrook voor afslaand verkeer.
Tegelijkertijd met het werk aan de
brug vinden er aanpassingen plaats
aan de aansluitende wegen en fietspaden. De werkzaamheden worden
door de aannemer Bouwcombinatie
brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn
halverwege 2023 afgerond.
Kijk voor meer informatie op
www.noord-holland.nl/brugouderkerk. Met vragen over de werkzaamheden kan contact opgenomen
worden met het provinciale Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis), of per
mail servicepunt@noord-holland.nl

Aalsmeer - Eindelijk gezellig weer
met elkaar naar buiten, lekker een
klein stukje wandelen en op aanwijzing van sportcoach Carola een
beetje rekken en strekken voor de
souplesse. Wat hadden de wandelaars elkaar lang niet ontmoet!
Vrijwel iedereen had de tv-uitzendingen gezien en mensen hadden
thuis ook lekker meegedaan. En nu
dan eindelijk weer in het echt: Op
woensdagmorgen om half 11 bij het
zwembad aan de Dreef verzamelen,
even gezellig met elkaar een rondje
dat voor iedereen te behappen is en
dan aan de koffie en thee op het
terras. Het was wel warm afgelopen
woensdag, maar op het terras dat
onder de bomen was neergezet, was
het heerlijk. Koffie, thee en limonade
werden uitgedeeld en het was
vanouds gezellig. Veel wandelaars
geven aan dat hun conditie is achteruitgegaan tijdens de lockdown
periode. Dat is natuurlijk helemaal
niet gek en als er zachtjesaan weer
wat meer activiteiten mogelijk
worden, dan komt die conditie ook
zachtjesaan wel weer terug.
Bij de Rollatorwandelclub wordt er in
ieder geval lachend aan gewerkt! Wilt
u ook op woensdagmorgen
meedoen, dan bent u van harte
welkom. Voor informatie of het
regelen van een chauffeur kan
gebeld worden met 06-10196667.
Ook in Kudelstaart
Nieuw is de Rollatorwandelclub in
Kudelstaart, elke week op maandagmorgen om 10.30 uur bij het Dorps-

liefde en vriendschap. In deze unieke
voorstelling doet ze hier een schepje
bovenop en krijgt het publiek een
kijkje in haar leven.
Corona-proof
Deze show zal in een corona-proof
setting plaatsvinden. P60 heeft
verschillende maatregelen getroffen
om van het bezoek aan het poppodium een mooie, maar vooral veilige
ervaring te maken. Per show zijn 50
mensen welkom en worden er
zitplaatsen gehanteerd met 1,5 meter
afstand . Om toegang te krijgen tot
de show is een corona test niet nodig!
De laatste kaarten zijn in de verkoop
gegaan. Kijk hiervoor op: www.p60.
nl/candy-dulfer

Marathon Jos Hulsbos
voor het goede doel
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
26 juni gaat Job Hulsbos weer een
marathon lopen voor het goede
doel. Ditmaal zamelt hij geld in
voor (schoon) drinkwater in Kenia.
Het doel van Jop steunen? Geef
dan een donatie. Dit kan via de
link: https://home.muskathlon.nl/
deelnemers/job.hulsbos. Job heeft
de afgelopen maanden flink
getraind en is er helemaal klaar
voor. Voor donaties wil hij alle
gevers alvast hartelijk danken.

huis aan de Kudelstaartseweg.
Maandag 5 juli is officieel de eerste
keer en ook daar bent u van harte
welkom om, met of zonder rollator,
mee te wandelen.
Wilt u graag meedoen en is het voor
u lastig om op eigen kracht naar het
Dorpshuis te komen? Dan kunt u
Automaatje inschakelen of bellen
met 06-55003365. De coaches, Carola
en Nathalie staan klaar en maken er
een leuke, en vooral gezellige
ochtend van. Om half elf gaat de
groep van start en rond kwart over
elf is de groep weer terug bij het
Dorpshuis waar de koffie en thee
klaar staat.
Chauffeurs en vrijwilligers gezocht
Een steentje bijdragen aan dit festijn?
Het zou fijn zijn als het team van vrijwillige chauffeurs wat uitbreiding
zou krijgen. Met meer is alles makkelijker! Wil je op maandag of op
woensdagmorgen een taxiritje heen
en weer voor een rollatorwandelaar
doen? Bel dan even met een van de
bovenstaande nummers.
Voor de maandagmorgen in Kudelstaart wordt nog gezocht naar een
vrijwilliger die met de groep mee wil
wandelen. Dat is een hele leuke en
gezellige taak! In principe ben je de
extra handen voor de veiligheid,
maar er gebeurt natuurlijk eigenlijk
nooit iets, dus ben je er voor de
gezelligheid en kun je je taak naar
eigen inzicht invullen. Als je er maar
bent! De Rollatorwandelclub hoort
graag van je, op een van de twee
telefoonnummers!
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Nieuwe fietsroute langs drie
historische waterlinies
Regio - Met Ode aan de Hollandse
Waterlinies als belangrijk onderdeel
heeft het Fietsplatform op 17 juni de
nieuwe LF Waterlinieroute gelanceerd. Deze Langeafstand Fietsroute
is bij uitstek geschikt voor een fietsvakantie. In het tracé zijn drie linies
aan elkaar verbonden: de Stelling
van Amsterdam, de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en het WestBrabantse deel van de Zuiderwaterlinie. Bij elkaar goed voor een 410
kilometer.
De route is volledig in twee richtingen bewegwijzerd en wordt
ondersteund door de website, app

en fietsgids. Fietsers kunnen hun
spullen pakken en vandaag nog op
de fiets spingen. Bij thuiskomst is er
een passende herinnering om aan te
vragen: een schildje om op het frame
te plakken, en een persoonlijke
oorkonde.
Natuur, forten en vestingstadjes
De LF Waterlinieroute neemt de
fietser mee door aantrekkelijke
natuurgebieden, op zoek naar
Nederlands erfgoed op wereldniveau. De historische Hollandse
waterlinies zijn aangelegd om de
vijand te weren door enorme

Muzikale ode aan Frank Zappa
staat hoor je terug in het geweldige
spel van de bandleden van 2000
Motels. Dat geeft een unieke ervaring. Zappa wist als geen ander rockmuziek te mengen met psychedelica,
jazz, experimentele muziek en eigentijdse klassieke muziek. 2000 Motels
krijgt heel terecht lovende recensies.
Meer informatie en tickets voor dit
bijzondere tributeconcert zijn
verkrijgbaar via www.duycker.nl

Hoofddorp - Op zaterdag 26 juni om
20.30 uur brengt de tributeband
2000 Motels een ode aan Frank
Zappa in poppodium Duycker. De
muzikale contrasten waar deze
Amerikaans musicus om bekend

Samen muziek maken
Op zondag 27 juni om 15.00 uur
kunnen muzikanten eindelijk weer
eens samen muziek maken bij de
Music Jam in poppodium Duycker.
Tijdens een Music Jam is iedereen
welkom om te komen spelen en de

stukken land onder water te zetten.
Het zijn unieke ketens van militaire
bouwwerken die het landschap op
een bijzondere manier hebben
verrijkt. Water als verdedigingsmiddel, dat kan alleen door Hollanders bedacht zijn! De route gaat van
Edam naar Bergen op Zoom: langs de
Stelling van Amsterdam, via de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en het
West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie. Veel elementen van de
linies zijn nog terug te zien in het
landschap, zoals inundatiekanalen,
batterijen en liniedijken.
De vakantiefietser fietst door een
aangenaam decor van water en
spannende natuur, langs aantrekkelijke forten en vestingstadjes waar de
sfeer van weleer hangt. De geschiedenis van de waterlinies komt helemaal tot leven tijdens deze tocht!
Organisatie en financiering
De LF Waterlinieroute wordt ontwikkeld door stichting Landelijk Fietsplatform in samenwerking met de
erfgoedorganisaties van de Stelling
van Amsterdam, de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Realisatie van deze route
is mogelijk dankzij financiële
bijdragen van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, de
provincies Noord-Holland, Utrecht,
Gelderland, Zuid-Holland, NoordBrabant, Alliantie Zuiderwaterlinie en
het pact van Loevestein.

entree is gratis. Duycker zorgt voor
een standaard backline op het
podium en onder begeleiding van
jammaster Axe Hessel (tevens gitaardocent bij Pier K) wordt er geïmproviseerd en geëxperimenteerd. Waar
normaliter amateur muzikanten
samen jammen in Duyckercafé opent
het poppodium nu de grote zaal
voor dit vaste publiek. De reden voor
deze wijziging zijn de richtlijnen van
de Rijksoverheid. Maar de kans om te
jammen op een podium waar
normaal 700 toeschouwers staan te
kijken krijg je ook niet dagelijks.
Natuurlijk worden instrumenten
tussentijds schoongemaakt en houdt
het podium zich aan de veiligheidsregels. Meer informatie en tickets
voor deze jamsessie zijn verkrijgbaar
via www.duycker.nl

Ronde Hoep: Voedselbank voor
weidevogels dit jaar
Amstelland - Goed nieuws uit de
Ronde Hoep, vlak onder Amsterdam.
Het aantal vogelgezinnen dat hier
nestelt en voedsel vindt is flink
gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Wie kent de Ronde Hoep niet? Die
grote groene polder en geliefd
gebied voor inwoners van
Amsterdam en Amstelland om erop
uit te trekken. De eerste tussentijdse
weidevogelresultaten in de Ronde
Hoep laten een positief beeld zien.
“Als ik om me heen kijk, maakt mijn
hart een sprongetje, dit is ècht
fantastisch om te zien. Het weidevogelbeheer werkt, maar andere
factoren helpen mee”, zegt
boswachter Marion Scherphuis van
Landschap Noord-Holland. Dit jaar is
er een constanter hoog waterpeil
met behulp van een pomp van
Waternet. Mede door de vele regenbuien, is deze weinig ingezet (maar
wel noodzakelijk om het waterpeil

constant te houden). Een vochtige
bodem is noodzakelijk voor de
vogels om voedsel te zoeken.
Boswachter Marion: “Het koude voorjaar heeft gezorgd dat de grasgroei
laat opgang kwam waardoor er een
minder dikke grasvegetatie stond vol
met kruiden. Hoe méér kruiden hoe
beter voor insecten. En dat is essentieel voor opgroeiende weidevogelpullen.” Daarnaast is er ook een raster
geplaatst op 60 hectare, zowel in het
natuurreservaat als bij de twee agrariërs. Dammen zijn dichtgezet met
betongaas, het zijn maatregelen om
de vos buiten te houden. Marion
Scherphuis maakt een eerste balans
op: “Het broedseizoen is bijna te
einde maar er lopen en vliegen nog
volop vogels. In mei telden we 190
paar gruttogezinnen. De kievit is flink
gestegen in aantallen ten opzichte
van vorig jaar, ongeveer 96 gezinnen.
En het lijkt zelfs een topjaar te

Een tureluur.
Foto: Joke Huijser-Spekken

worden voor de tureluur met nu
meer dan 100 gezinnen. Veldleeuwerik zien we meer dan 80 zingende
paren, dat is een ongelofelijk aantal
voor een graslandpolder in Nederland!” In de Ronde Hoep werken de
volgende organisaties nauw samen
om de weidevogels te helpen: Landschap Noord-Holland, de pachters
van het agrarisch collectief NoordHolland Zuid, WBE Amstelland en
Waternet.

Grootste Atelierweekend ooit
meer met dan 400 deelnemers
Regio - Aanstaand weekend,
zaterdag 26 en zondag 27 juni
openen maar liefst 430 kunstenaars,
verdeeld over heel Nederland de
deuren van hun atelier voor kunstliefhebbers. Bezoekers krijgen zo een
unieke kijk in het leven en werken
van beeldend kunstenaars in hun
eigen omgeving.
Na maandenlange sluiting, mogen
nu ook kunstenaars weer bezoek
ontvangen in hun ateliers. En daar is
behoefte aan!
De kunstenaars kunnen niet wachten
om in hun eigen ateliers weer gasten
te mogen ontvangen en hun werk te
laten zien. En kunstliefhebbers zien
ernaar uit om nieuwe kunstenaars te
ontmoeten en nieuwe kunstwerken
te zien. Stichting Kunstweek organiseert het Landelijk Atelierweekend.
Ashton Broeders van de stichting
zegt daarover: “De kurk is van de fles,
iedereen kijkt reikhalzend uit naar
een weekend met kunst in al zijn
verschijningsvormen, van schilderijen tot keramiek en van glas tot
brons. Er is van alles te zien. Veel
kunstliefhebbers stippelen een eigen
route uit aan de hand van hun voorkeuren en de informatie die zij op de
website van het Landelijk Atelier-

weekend vinden (www.landelijkatelierweekend.nl).”
In eigen omgeving
Maar liefst 430 kunstenaars, gevestigd in alle delen van Nederland,
bieden kunstliefhebbers de kans om
binnen te kijken in hun werkplaatsen,
waardoor deze meer te weten komen
over hun werkwijze en inspiratiebronnen. Daarnaast is het ook mogelijk om kunst te kopen, direct bij de
kunstenaars. Ashton Broeders: “In
elke provincie zijn tientallen ateliers
te bezoeken. Een handige zoekfunctie op de website maakt het
vinden van deelnemende ateliers in
de eigen omgeving heel eenvoudig.
Men kan ook selecteren op de disciplines van de kunstenaars.”
Gratis entree
Een bezoek aan één of meer ateliers
is gratis tijdens het Landelijk Atelierweekend. Bezoekers worden door
deelnemende kunstenaars warm
onthaald, vaak met koffie/thee en
wat lekkers. Uiteraard gelden bij een
bezoek de huidige overheidsmaatregelen. Deze zijn ook te vinden op de
website van het Landelijk
Atelierweekend.

Broedende grote zilverreigers
in de Nieuwkoopse Plassen
Nieuwkoop - De boswachters van de
Nieuwkoopse Plassen deden een
prachtige vondst: broedende grote
zilverreigers. Dit is voor het eerst dat
deze prachtige dieren hier broeden.
Boswachter Rob Eenink van Natuurmonumenten is zeer verheugd: “In
de winter lopen ze massaal door
onze polder, maar in het voorjaar
trekken ze ook massaal weer weg
naar Oost-Europa om te broeden.
Alleen in grote moerasgebieden
blijven paartjes achter, zoals de Oostvaardersplassen. En sinds dit jaar dus
ook de Nieuwkoopse Plassen.”
Tellen
In het voorjaar tellen vrijwilligers en
boswachters van Natuurmonumenten de vogels die broeden in het
gebied. Sommige kolonievogels,
zoals de kokmeeuwen en de zeldzame purperreigers, worden sinds
enkele jaren geteld met een drone.
Eenink: “Dat werkt perfect, de drone
verstoort de vogels niet en wij
krijgen de foto’s gewoon per mail
toegestuurd. Op onze computer
tellen we vervolgens de nesten,
zonder er één over het hoofd te zien.”
Niet toevallig
Stiekem fantaseerden de boswachters al wel over het spotten van een
nest van grote zilverreigers. “We
hadden deze maand al enkele grote
zilverreigers zien vliegen door het
moerasgebied van 1500 hectaren.
Als je dat in de maand juni ziet, is er
de kans dat ze toch een nest zijn
gaan bouwen. Toen we gevonden
hadden waar de grote zilverreigers
hun plek in genomen hadden, bleek
het niet één paartje te zijn, maar
liefst acht”, vertelt Eenink enthousiast. “En we konden zelfs op de foto’s
zien dat er drie eieren in het nest
lagen. Ze broeden namelijk boven in
de bomen om zo te ontkomen aan
predatoren.”

Kolonies
De grote zilverreigers hebben hun
nesten gebouwd in De Pot, een voor
recreanten afgesloten stuk in het
plassengebied. Omdat het er stil is,
vinden kolonievogels er hun plek.
Ook de zwartkopmeeuwen,
kokmeeuwen, purperreigers, blauwe
reigers, aalscholvers en lepelaars
broeden hier. Dat de grote zilverreigers nu in het gebied broeden is
echter niet helemaal een verrassing:
“Het gaat al enkele jaren bijzonder
goed met deze soort in Nederland.
Met de opmars van de grote zilverreigers kwam ook de hoop dat ze in
de Nieuwkoopse Plassen zouden
gaan broeden.”
Spotten
Op dit moment is het niet heel
makkelijk om de grote zilverreigers te
spotten, maar mocht je met een
kano of fluisterboot door het gebied
gaan, is er natuurlijk wel een kans. Ze
staan langs slootkanten om daar hun
maaltje bij elkaar te verzamelen. En
met hun prachtig witte veren vallen
ze natuurlijk goed op! In september
komen de andere grote zilverreigers
weer massaal terug uit hun broedgebieden om de winter in ons land
door te brengen.
“Als de sneeuw onze polders niet wit
kleurt, zullen de grote zilverreigers
dat wel doen”, aldus boswachter Rob
Eenink.

30 JEUGD

inderegio.nl • 24 juni 2021

Voetbaltoernooi voor scholen
Kudelstaart groot succes

Een deel van de kinderraad met wethouder Bart Kabout. Op de foto ontbreken Sarah, Lotte, Casper en Mees.

Afscheid kinderraad na druk jaar
Aalsmeer - In de laatste vergadering
van dit schooljaar is afscheid
genomen van de meeste leden van
de kinderraad. Elk lid kreeg een
oorkonde en een zomers cadeautje
voor de inzet het afgelopen schooljaar. Het was een leuke, leerzame en
nuttige periode, ondanks dat er door
corona vaak online moest worden
vergaderd. Eenzaamheid bij ouderen,
de toekomst van de luchtvaart,
hondenpoep, gevaarlijke situaties in
het verkeer, sporten voor kinderen
uit gezinnen die minder te besteden
hebben, gezonde scholen, de rookvrije generatie en nog veel meer. Het
werd besproken in de afgelopen
maanden dat de kinderraad bijeen
kwam.
Dingen gedaan krijgen
“Jullie hebben het allemaal supergoed gedaan”, zei wethouder Bart
Kabout na de laatste vergadering.
“Het was heel mooi om te zien hoe
jullie met elkaar omgingen. Iedereen
kon zijn of haar eigen mening over
alle onderwerpen goed vertellen.
Heel belangrijk voor jullie om dit te
leren, maar zeker ook voor ons om
jullie mening goed te kunnen horen
zodat we daar beter rekening mee
kunnen houden.” Wethouder Kabout
voegde er aan toe dat als het kan er
ook echt iets gedaan wordt met de
plannen en suggesties van de kinderraad en de kinderburgemeester. “Zo
is er bij de Antoniusschool dit jaar
een zebrapad gekomen, is er een
brief naar de minister-president
gestuurd en heeft de vorige kinderburgemeester Berber haar insectenhotels bij scholen kunnen openen”,

zei hij. “En ook de plannen van
kinderburgemeester Julius voor het
‘Kids kennen kids’ platform blijven
onze aandacht houden.”
Oorkonde en cadeautje
Daarna overhandigde de wethouder
een oorkonde en een cadeautje aan
alle leden. Afscheid werd genomen
van Julija, Nikita, Sarah, Wess, Casper,
Tygo, Mees, Eshaan en Julius. Zij gaan
naar de middelbare school en de
kinderraad is voor kinderen uit groep
7 en 8 van de basisschool. Luke,
Dexter, Damiën, Lotte en Iris keren
volgend schooljaar nog een keer
terug in de kinderraad.
Nieuwe kinderraad
Komend schooljaar is er opnieuw de
mogelijkheid voor kinderen uit groep
7 en 8 van de basisschool om lid te
worden van de kinderraad. Van elke
basisschool in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen er twee leerlingen in
de raad. Ook de kinderburgemeester
is lid van de kinderraad. Hij of zij is
voorzitter en leidt de vergaderingen.
Dit schooljaar was Julius van Wilgenburgh de kinderburgemeester. Hij
neemt op 1 juli afscheid en draagt
dan zijn ambtsketen over aan zijn
opvolger of opvolgster.
Verkiezing kinderburgemeester
De verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester is in volle gang. Nog
tot en met 27 juni kun je met een
filmpje jezelf kandidaat stellen. Zit je
volgend schooljaar 2021-2022 in
groep 7 of 8 van de basisschool? En
woon je in Aalsmeer of Kudelstaart?
Vertel dan in een filmpje van maxi-

maal een minuut waarom jij kinderburgemeester wilt worden! Stuur het
filmpje per mail (bijvoorbeeld via
WeTransfer) naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl. De filmpjes
worden door een jury beoordeeld.
De overgebleven kandidaten worden
uitgenodigd voor een selectiemiddag op 30 juni. Aan het eind van
die middag wordt bekend wie de
nieuwe kinderburgemeester is
geworden. Ben jij niet de nieuwe
kinderburgemeester geworden? Als
jouw school nog niet met twee
kinderen in de kinderraad vertegenwoordigd is, mag jij zitting nemen in
de kinderraad.
Betrokkenheid kinderen
De gemeente wil met het instellen
van een kinderburgemeester en
kinderraad de betrokkenheid van het
college bij kinderen versterken en
aan de andere kant kinderen meer
betrekken bij beleid dat over
kinderen gaat. De kinderburgemeester vraag onder andere
aandacht voor zijn of haar thema’s,
zit de kinderraad voor, geeft kinderen
een stem, legt werkbezoeken af met
de burgemeester en/of de wethouders, vervult een ceremoniële functie
bij speciale evenementen, zoals de
ontvangst van Sinterklaas, en
communiceert over zijn of haar activiteiten. De kinderraad geeft het
college advies over onderwerpen die
betrekking hebben op kinderen en
komt zelf met voorstellen, bijvoorbeeld over gelijkheid, gezond
bewegen, verkeer en het milieu. De
kinderraad komt gedurende het jaar
vijf keer bij elkaar.

Zomer Challenge voor jong en oud
bij Tennis Vereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Tennisvereniging
Kudelstaart biedt deze zomer een
tennisuitdaging aan voor een ieder
die wil kennismaken met deze sport.
Ook voor voetballers en andere
teamspelers die een zomerstop
hebben van hun eigen sport is dit
een ideale kans om door te kunnen
sporten. Ook sporters die veel
binnen sporten en in de zomer naar
buiten willen zijn van harte welkom
om mee te doen aan de Zomer Challenge. De Zomer Challenge is een
compact (betaald) lidmaatschap van
drie maanden in de maanden juli,
augustus en september waarbij

spelers vrij kunnen tennissen
wanneer het hen uitkomt. Daarnaast
kan meegedaan worden aan de
Clubkampioenschappen. Iedere
donderdag avond is de toss avond.
Ook krijgt ieder nieuw Zomer Challenge lid een blik tennisballen.
De Zomer Challenge is niet alleen
voor volwassenen, maar ook leuk
voor kinderen die een zomerstop
hebben van een sport of kinderen
die willen ontdekken of tennis wat
voor hen is. Ga voor meer informatie
en aanmelden naar kudelstaart.nl of
stuur een e-mail naar ledenadministratie@tvkudelstaart.nl

Kudelstaart - Van 7 tot en met 11
juni barstte in Kudelstaart het schoolvoetbaltoernooi 2021 los! Onder
prachtige weersomstandigheden
hebben ruim 550 jongens en meisjes
uit groep 3 tot en met 8 enthousiast
gestreden om de titel Kampioen
Schoolvoetbal 2021. De deelnemende scholen waren de OBS Kudelstaart, De Ruimte en de Antoniusschool. Dit jaar werden er geen
ouders en andere toeschouwers
toegelaten op het complex in
verband met de geldende coronamaatregelen. De gastheer en gastvrouw bij de poort hebben dit
protocol uitermate streng en rechtvaardig bewaakt. Dank aan alle
ouders die de maatregelen hebben
opgevolgd. Alle ouders en belangstellenden werden tijdens het toernooi op de hoogte te houden door
live verslagen en foto’s via de RKDES
Facebook-pagina, welke druk werd
bezocht. Foto’s werden ook gemaakt

door Stefan Pickee en Esmeralda
Piké, waarvoor dank! De filmpjes en
foto’s kunnen bekeken worden op de
Facebook-pagina van RKDES.
Prijzen voor iedereen
Omdat elk kind een winnaar is,
werden aan alle deelnemers
medailles uitgereikt. De nummers 1
van elke poule kregen de kampioensbeker mee naar school. De
prijzen werden uitgereikt door
Kinderburgermeester Julius van
Wilgenburgh en Wethouder Sport
Bart Kabout. Als aandenken heeft elk
team een teamfoto ontvangen.
Dankzij de hulp van vrijwilligers,
sponsoren en de scholen heeft
RKDES voor de drie basisscholen in
Kudelstaart een mooie en sportieve
week kunnen organiseren. RKDES
kijkt terug op een succesvol evenement en kijkt uit naar 2022, waaraan
hopelijk ook de Aalsmeerse scholen
mee kunnen doen.

Voetbaltalenten tijdens het schooltoernooi. Foto: www.kicksfotos.nl

IKC Triade kleurt oranje voor EK
Aalsmeer - Wat is het fijn voor de
kinderen om eindelijk Nederland
weer of voor het eerst te zien voetballen tijdens het Europees Kampioenschap. De uitslag werd maandag
door veel kinderen van IKC Triade
voorspeld en nu kijkt iedereen

natuurlijk alweer vol spanning uit
naar de volgende wedstrijd,
aanstaande zondag! De leerlingen en
leerkrachten van IKC Triade hopen
nog lang van oranje te mogen
genieten, aan alle support zal het
niet liggen!
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Jongleurs, acrobaten en clowns
vieren Kleuterfeest op De Brug
Aalsmeer - Afgelopen woensdagochtend leek het net een circus op
het schoolplein van De Brug. Jongleurs, acrobaten en clowns vierden
het Kleuterfeest!
Over vier weken nemen twintig
kinderen afscheid van hun kleutergroep om na de vakantie naar groep
drie te gaan.
Om deze kleutertijd op een leuke
manier af te sluiten werd met alle
kleuters het kleuterfeest gevierd. Het
thema van het feest valt samen met
het thema waar momenteel in de

KC De Ruimte op schoolreisje
Kudelstaart - De kinderen van KC De
Ruimte zijn maandag 21 juni op
schoolreis geweest! Wat is het een
heerlijke feestdag geworden! De dag
begon met een modeshow op een
catwalk. Iedereen (die wilde) mocht
daar overheen flaneren om te laten
zien hoe mooi ze waren. Toen was
het tijd voor cake en limonade. Niet
zomaar limonade uit een kan, maar
met een echte limonadefontein. Dan
smaakt de limonade altijd veel beter.
Voordat de jongste leerlingen naar
de voorstelling van ‘Krokidil’ gingen
kijken, is er nog even een bewegend
rekenspelletje gespeeld met dieren.

De voorstelling ging over Kroki. Hij
wilde graag samen met iemand
spelen, maar kon niemand vinden.
De ooievaar, het nijlpaard en zelfs de
kikkers hadden geen zin. Gelukkig
had mama krokodil nog een dicht ei
in haar nest liggen en toen deze
open ging, had kroki er een zusje bij
én een maatje om mee te spelen.
Na de voorstelling zijn de kinderen
even naar buiten gegaan. Even
rennen, springen en een frisse neus
halen. Tussen de middag werden de
leerlingen getrakteerd patat en een
ijsje. De rest van de middag is nog
een jungle bingo gespeeld, werden

de kleuters geschminkt door groep 8
en konden zij ook nog gewoon
lekker zelf spelen. Het was een
fantastisch jungle kleuterfeest!
FunMania
Groep 3 en groep 4 zijn bij FunMania
in Aalsmeer geweest. De kinderen
hadden het hele klimpark voor zichzelf. Alle kinderen kregen een harnas
aan en een helm op en konden zo
verschillende parcoursen af.
Sommige kinderen klommen wel
heel erg hoog! Weer terug op school
is genoten van een patatje. In de
middag is een vossenjacht
gehouden. Op zoek naar alle vossen.
Bij iedere vos kregen de kinderen
opdrachten en letters mee, waarna
ze tot slot een lekkere ijslolly kregen.
Poldersport
De groepen 5, 6 en 7 hebben ook
een dag vol gezellige activiteiten
gehad. Door alle corona regels was
het lastig om leuke activiteiten te
bedenken die door konden gaan
voor het schoolreisje. Gelukkig waren
groep 5, 6 en 7 welkom om te komen
poldersporten in De Kwakel. Het
weer was helaas niet zo goed als
gehoopt, maar dat mocht de pret
niet drukken. Het was een leuke en
vooral natte dag.

QR code voor kinderboerderij
Aalsmeer - De deuren van Boerenvreugd zijn al weer een paar weken
geopend. Het publiek weet de
kinderboerderij in het Hornmeerpark
goed te vinden. Veel kinderen komen
samen met hun (groot-)ouders naar
de boerderij om te kijken bij de
dieren en te spelen in de grote speeltuin. De vaste bezoekers weten ook
Beer te vinden. Beer is het grote roze
spaarvarken van de kinderboerderij.
Bezoekers kunnen bij Beer terecht
met muntjes en papiergeld.
Zeker na het afgelopen jaar waarbij
veel betalingen per pin zijn gedaan
hebben bezoekers minder of geen
contantgeld in hun portemonnee.
Daar is nu iets op gevonden. Er is een
QR code gemaakt voor kinderboerderij Boerenvreugd. Handig voor

bezoekers die geen kleingeld bij zich
hebben, maar wel een donatie willen
doen. De QR code is op verschillende
locaties op de boerderij terug te
vinden, onder andere op de rug van
spaarvarken Beer. De QR code kan
gescand worden met de telefoon en
bezoekers kunnen in de beveiligde
omgeving een eenmalige donatie
overmaken. Standaard staat het
bedrag op 10 euro, maar door op dit
bedrag te klikken kan het handmatig
worden aangepast naar een hoger
danwel lager bedrag. Ook bedragen
die normaal contant bij Beer werden
gedaan kunnen nu met de QR code
worden overgemaakt. Uiteraard blijft
het mogelijk om munt- en/of papiergeld in het spaarvarken op de boerderij te stoppen.

Zonnepanelen en club van 100
Voor mensen die de kinderboerderij
financieel willen steunen zijn er naast
de QR code en donaties bij Beer
meerdere andere opties. Zo is er de
mogelijkheid om een (deel)zonnepaneel te sponsoren, om donateur te
worden of lid van de club van 100.
Ook een eenmalige donatie middels
overschrijving behoort tot de mogelijkheden. Op de site www.Boerenvreugd.nl zijn alle mogelijkheden
terug te vinden.

Oranjefestival voor
jeugd bij RKDES

voor jongere jeugd (5 tot en met 12
jaar) op zaterdag 3 juli een seizoensafsluiting in de vorm van een Oranjefestival. Van 10.00 tot 12.30 uur
worden er leuke spellen gedaan en
pannenkoeken gegeten als lunch! De
dresscode is natuurlijk Oranje.
Ben je tussen de 5 en 12 jaar en wil je
deelnemen aan dit festival? Meld je

dan aan via de website van RKDES.
Ook als je geen lid bent, ben je na
aanmelding van harte welkom.
RKDES zoekt nog spelbegeleiders en
pannenkoekenbakkers: aanmelden
graag via de website.
Voor de oudere jeugd vanaf 13 jaar
wordt nagedacht over een andere
activiteit in augustus.

Kudelstaart - Het was een bijzonder
voetbalseizoen voor RKDES. Gelukkig
kon de jongere jeugd blijven voetballen. Om het seizoen feestelijk af te
sluiten organiseert RKDES daarom

klas aan gewerkt wordt: Het circus.
Met circusmuziek, oefeningen in
jongleren, balanceren met een step,
trucjes met water, zo hoog mogelijke
torens bouwen van bekers en ballen
in banden mikken oefenden alle
kinderen van groep 1 en 2 voor
circusartiest.
Als verrassing kwam aan het eind van
de dag ook nog clown Juju langs!
Schaterend van het lachen hebben
de kinderen genoten van de voorstelling. Het was een vrolijk feest als
afscheid van de kleutertijd.

Kunstwerken van kinderen in
schuilhut Historische Tuin
Aalsmeer – In het kader van het
kunstproject ‘De elementen’ op
diverse locaties in Aalsmeer deze
zomer zijn vanaf vandaag, vrijdag 18
juni, ook 40 tekeningen van kinderen
van De Werkschuit te zien. De kunstwerken van jeugdige inwoners over
‘huizen in de toekomst’ hebben een
plaatstje gekregen in de nagebouwde
(replica) schuilhut op de Historische
Tuin. Een schuilhut is een oud begrip
binnen de Aalsmeerse sierteelt. Op de
akkers met tuinbouwgrond stonden
deze eenvoudige schuilplaatsen.
Kwekers maakten op de binnenwanden met krijt aantekeningen over
het weer en de elementen.
Schuilen
Het begrip schuilen krijgt in dit
project een vertaling naar deze tijd.
Schuilen voor ‘de elementen’ is actueler dan ooit gezien de grote uitdagingen ten aanzien van het klimaat en

wonen. Kinderen zijn zich hier
terdege van bewust. Zij krijgen via
school veel informatie over de
pandemie, milieu en klimaat. In dit
project kunnen zij hun ideeën, oplossingen en angsten op een creatieve
manier vertalen. De veertig kinderen
van de tekenateliers van de Werkschuit (leeftijd 6 tot 12 jaar) geven in
tekeningen en korte teksten weer wat
het begrip schuilen voor hen betekent. De schuilhut van de toekomst is
bestendig, verplaatsbaar en gemaakt
van natuurlijke materialen. Wandel
over de akkers van dit openlucht
Museum en neem even plaats in de
schuilhut. De kleurrijke, creatieve
toekomstbeelden van kinderen geven
weer hoop! De tekeningen bewonderen kan tot 5 oktober. De Historische Tuin in het Centrum, ingang
Praamplein, is iedere dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00 tot
16.30 uur.
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

Burgemeester Oude Kotte met de (negatief op corona geteste) handbalkampioenen.

Handbal: Landstitel voor derde
keer op rij voor Aalsmeer!
Aalsmeer – Greenpark Aalsmeer
heeft de landstitel veroverd in de
HandbalNL League. De ploeg van
Bert Bouwer was in het beslissende
duel op zaterdag 19 juni in Sittard
met 24-28 te sterk voor Kembit-Lions.
Aalsmeer prolongeert voor de derde
keer op rij de titel. In 2018, 2019 en
nu in 2021 gaat de schaal naar de
club uit Noord-Holland. In 2020 was
er vanwege het coronavirus geen
Nederlands kampioen. In de Best Of
Three serie pakte Aalsmeer het voordeel door de eerste wedstrijd te
winnen met 23-27. Een week later
zorgde Lions er met een 22-25 zege
voor dat een derde duel de beslissing
moest brengen.
Aan elkaar gewaagd
Beide ploegen zijn in de beginfase
aan elkaar gewaagd. Samir Benghanem zorgt met twee treffers op rij
voor een verschil van drie goals: 2-5.
De coach van Lions, Christoph
Jauernik neemt een time out. Dat
heeft even effect. Lions komt terug
tot 4-5, maar moet Aalsmeer daarna
weer laten gaan: 4-8. Door goede
reddingen van Rene de Knegt en een
sterk spelende Donny Vink loopt
Aalsmeer weer uit.
Door de hitte in de sporthal krijgen
de ploegen halverwege de eerste en
de tweede helft een extra drinkpauze. Het extra water doet Lions
goed. Pieter Strauven, Jeroen de
Beule en Serge Heijnen noteren een
goal op het scorebord en Lions is
weer terug in de wedstrijd: 7-8.
Rode kaart voor Bottinga
Tim Bottinga scoort met een
afstandsschot, maar moet niet veel
later het veld verlaten met een Tim
Bottinga scoort met een afstandsschot, maar moet niet veel later het
veld verlaten met een direct rode
kaart. Lions profiteert niet van de
man meer op het veld. Het is Aalsmeer dat het initiatief in de wedstrijd
houdt. Rob Jansen brengt de stand

op 9-12. De marge schommelt
daarna een aantal minuten tussen
twee á drie goals verschil. Hoekspeler
Donny Vink tekent een paar minuten
voor de rust voor zijn achtste treffer
van de eerste helft met een schot
vanaf de opbouwrij: 12-16. Aan de
overkant blinkt er ook een hoekspeler uit, namelijk Serge Heijnen.
Met zijn zesde treffer bepaalt hij de
ruststand op 13-16.
Knappe reddingen
Lions begint goed aan de tweede
helft met een goal van Pieter
Strauven. Ze hebben kansen om de
aansluitingstreffer te maken, maar
keeper Rene de Knegt voorkomt dat.
Aalsmeer brengt het verschil weer op
drie goals dankzij het jonge talent
Thomas Houtepen: 16-19. João
Ramos die de eerste twee
wedstrijden mistte vanwege een
blessure brengt Lions twee keer
terug in het spoor: 18-20. Luuk
Hoiting stopt een penalty en het
publiek in de Stadssporthal in Sittard
gaat op het puntje van de stoel
zitten. Rob Jansen prikt er nog een
goal voor Aalsmeer bij, maar daarna
blijft de stand 18-21 minuten lang op
het scorebord staan. Beide keepers
hebben een aantal knappe
reddingen in huis. Halverwege de
tweede helft is het Luca van Straaten
die als eerst het net weet te vinden
via een break out. Tobias Marx doet
meteen wat terug. Zowel Lions
(Strauven) als Aalsmeer (Marx) lopen
tegelijk tegen een tijdstraf aan. Rob
Schmeits profiteert van het lege doel
aan de kant van Aalsmeer. Als Samir
Benghanem ook voor twee minuten
naar de kant moet, heeft Lions een
uitgelezen mogelijkheid om de
aansluitingstreffer te noteren. In de
aanval leiden ze echter slordig
balverlies waardoor Donny Vink een
snelle tegenaanval kan lopen.
Geloof in titel groeit
Rene de Knegt stopt een penalty en

het geloof op de titel groeit bij Aalsmeer. Stap voor stap bouwt de ploeg
van Bert Bouwer de voorsprong uit.
Rene de Knegt blijft ballen pakken en
als zijn collega Marco Verbij in het
veld komt voor een penalty weet hij
deze ook te keren. Vaidas Trainavicius
brengt het verschil naar vijf goals:
22-27. Lions vecht voor wat het
waard is en verdedigt de laatste
minuten offensief. Het lukt de
Limburgers een aantal keer de bal te
onderscheppen, maar in de aanval
weten ze het net niet genoeg te
vinden. Trainavicius weet raad met
de extra ruimte op het veld en scoort
zijn derde treffer in de slotfase. Het
verschil is gemaakt. Rob Schmeits
bepaalt de eindstand op 24-28. Bij
Aalsmeer barst direct na het eindsignaal het gejuich los en wordt er door
de toeschouwers vol bewondering
geklapt. De spelers maken een
vreugdedansje op het veld. Aan de
kant van Lions heerst grote teleurstelling. Vooral keeper Luuk Hoiting
heeft moeite met het verlies en weet
nog net zijn tranen te bedwingen.
Winst en verlies, het ligt zo dicht bij
elkaar, maar maakt een groot
verschil! Na de uitreiking van de
kampioensschaal en de medailles
zijn de spelers van Greenpark snel in
de bus naar huis gestapt. Eenmaal
terug in Aalsmeer is het kampioensfeest bij De Bloemhof met fans
en familie en in bijzijn van burgemeester Gido Oude Kotte nog een
keer gevierd en vandaag, donderdag
24 juni, om 17.30 uur, is de officiële
huldiging bij en in het Raadhuis.
Greenpark Handbal Aalsmeer:
Marco Verbeij, Rene de Knegt, Jimmy
Castien, Armando Besseling, Tom de
Bruin, Don Hartog (1), Donny Vink
(10), Samir Benghanem (3), Rob
Jansen (3), Vaidas Trainavicius (3),
Marvin van Offeren, Max de Maat,
Tim Bottinga (2), Tobias Marx (5),
Pepijn Michielsen, Jeromy van der
Ban, Thomas Houtepen (2).
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Wielrenner Owen Geleijn scoort
ereplaatsen op NK wielrennen
Door Jacques de Jonge

Zwemmen bij het Surfeiland:
waar wel en waar niet
Aalsmeer – Vorige week ontstonden
veel vragen over borden met een
zwemverbod op het Surfeiland. Aan
de linkerkant van het Surfeiland
wordt veel gezwommen en genoten
van zwemvertier. Het college van
burgemeester en wethouders heeft
besloten dat dit gedeelte van het
Surfeiland voor het publiek toegankelijk moet zijn. Het verbodsbord op
die plek wordt dan ook verwijderd.
Waterskiën
Met de waterskivereniging worden
op korte termijn goede afspraken
gemaakt. De intenties om de veiligheid van zwemmers te waarborgen
en tegelijkertijd de waterskivereniging de ruimte te geven om hun

sport te beoefenen, blijven overeind.
De afspraken over het gebruik van
het drijvende ponton door de waterskivereniging zullen publiekelijk
kenbaar worden gemaakt. Het dringende advies voor zwemmers luidt:
als de waterskivereniging gebruik
maakt van het ponton, blijf daar dan
weg als zwemmer.
Grote scherpe rotsen
De overige verbodsborden tussen de
nieuwe aanlegsteigers links van het
eilandhoofd en rechts voorbij de
vlonder van On the Rock, blijven wel
staan. Een zwemverbod is en blijft
hier dus van kracht. Door de vele
grote en scherpe rotsen en het bootverkeer is het hier voor zwemmers te

gevaarlijk. Het gaat om een klein
deel, er is links en rechts van het
eiland nog altijd voldoende ruimte
voor zon- en waterliefhebbers.
Veiligheid boven alles
Het gedeelte rechts van het surfeiland, waar na de zomer een boulevard is voorzien, is afgesloten voor
het publiek. Dit straks vanwege voorbereiding bouwwerkzaamheden en
in de waterlinie, maar ook onder het
wateroppervlakte liggen scherpe
rotsen door de werkzaamheden. Ook
loopt hierdoor de (strand)bodem
scherp weg.
Ook hier geldt veiligheid boven alles,
blijf daar alsjeblieft weg als
zwemmer!

Rijsenhout - Met een negende plek
in de wegwedstrijd en een zestiende
in de tijdrit kon wielrenner Owen
Geleijn uit Rijsenhout vorige week
met genoegen terugkijken op zijn
deelname aan de nationale kampioenschappen voor beloften. In de
afgelopen zaterdag op en rondom de
VAM-berg in Drenthe verreden
wegwedstrijd viel het peloton al na
een uur fietsen uit elkaar. Zeven
sterke koplopers namen snel een
flinke, beslissende voorsprong. Een
groep van aanvankelijk zo’n dertig
achtervolgers, onder wie Owen
Geleijn, kwam daarna geen meter
dichterbij. Twintig kilometer voor de
finish probeerden Geleijn en zijn
WTC de Amstel-clubgenoot Daan
Hoeks uit Amstelveen dan maar
samen de sprong naar de koplopers
te maken. Een onmogelijke missie,
omdat juist op dat moment in de
voorste groep de snelheid door
demarrages werd opgevoerd. Bijna
drie minuten na winnaar Tim van
Dijke verzekerden Hoeks (achtste) en
Geleijn (negende) zich wel van een
dik verdiende ereplaats. In het vorige
week woensdag in de omgeving van
Emmen verreden NK-tijdrijden liet
Owen Geleijn, de zestiende tijd
noteren. Hij moest toen twee
minuten toegeven op de nieuwe
titelhouder.
Eekhoff teleurgesteld
Nils Eekhoff reed zondag op het NK
voor beroepsrenners achter de feiten
aan. Eekhoff, vorig jaar verrassend
tweede op het NK, voelde zich sterk,

maar miste een vroege aanval van
zeventien renners. Met zeven
anderen, onder wie uittredend
kampioen Mathieu van der Poel,
probeerde hij daarna tevergeefs de
kloof te dichten. Evenals Van der Poel
stapte Eekhoff teleurgesteld voortijdig uit de koers.
Clubwedstrijden
Nu de corona regels in vlot tempo
versoepelen nemen ook de activiteiten van de regionale wielerclubs
toe. In Amstelveen draait de voorjaarscompetitie van De Amstel al op
volle toeren. Vorige week donderdag
eindigde Tristan Geleijn (Rijsenhout)
als zevende en Aalsmeerder Edwin
Commandeur als dertiende. Geleijn
is met nog twee races te gaan riant
leider in de tussenstand.

Owen Geleijn aan het wiel van zijn
Wielergroep Groep Groot Amsterdam
rijdende clubgenoot Daan Hoeks op
het NK voor beloften. Foto: WPGA

Hockeyseizoen Qui Vive zit er op!

Tijd voor loting Tour de Kwakel

De Kwakel - Nadat er op 5 juni al een
zogenaamde Qui Vive Slotdag werd
gehouden, waarbij de hockeyteams
nog één keer in de samenstelling van
afgelopen seizoen bij elkaar kwamen,
is er de afgelopen twee weken door
de teams nog lekker getraind in de
nieuwe teamsamenstelling. Op deze
manier kunnen de nieuwe teams
elkaar alvast een beetje leren kennen
voordat het nieuwe seizoen na de
zomer van start gaat. In de laatste
week waren er nog allerlei
afsluitingen….

De Kwakel - Traditioneel is het de
woensdagavond voor de Tour de
France tijd voor de loting van de Tour
de Kwakel. De deelnemers zullen
deze avond in teams van vijf worden
verdeeld. De loting zal, net als vorig
jaar, ook dit jaar niet in levende lijve
bijgewoond kunnen worden door de
deelnemers. Echter is de loting vanaf
20.00 uur wel live te volgen op de
Tour de Kwakel Facebook-pagina.
De hoogst geklasseerde deelnemers
van vorig jaar zijn dit jaar kopman
van hun team. De rest van de deelnemers is verdeeld in vier potten, waar
door de Tourdirectie om de beurt
een lootje uit zal worden getrokken.
Ook dit jaar is het niet mogelijk directieleden om te kopen. Eventuele
aanmoedigingspremies worden dit
jaar, in verband met de coronamaatregelen, niet in contanten aangenomen. De ploegen zullen dit jaar de
voornamen dragen van ‘oranjehelden’ deze zomer. Daley, Frenkie en

Waterspektakel
De jongste jeugd hield afgelopen
woensdag tijdens hun laatste training nog een (water)hockeyfeestje.
Vanwege het prachtige weer werden
er allerlei waterhockey spelletjes
gedaan, gingen de sproeiers weer
lekker aan en was er, met dank aan
Kidspower, een buikglijbaan.
Kick Off Dag
Afgelopen zaterdag was het tijd voor
de jaarlijkse Kick Off dag. Alle teams
gingen voor het eerst een wedstrijd
spelen met het nieuwe team als start
voor het nieuwe seizoen. Normaal
gesproken maken op deze dag ook
de ouders kennis met elkaar maar
vanwege de corona maatregelen was
dit helaas nog niet mogelijk. Hopelijk
kunnen de ouders na de zomervakantie snel kennis met elkaar maken
en kan iedereen zijn/haar zoon of
dochter eindelijk weer zien hockeyen
door weer langs het veld te mogen
staan.

Stokstaartjes
Zondag sloten ook de Stokstaartjes
(kinderen uit groep 1 en 2) dit
seizoen af. Met een groep van maar
liefst 76 enthousiaste kinderen werd
de training gestart met een gezamenlijke warming up, waarna de
kinderen daarna in groepjes met
behulp van jeugdtrainers langs
allerlei leuke oefeningen gingen. Na
deze laatste training werden de
kinderen tijdens het limonade
momentje met hun groepje één voor
één, onder luid applaus, naar voren
gehaald voor een welverdiende
diploma-uitreiking. Ook werden na
afloop de jeugdtrainers, Myron en de
Stokstaartjescoördinatoren (Angad
en Lisette) nog even door middel van
een aardigheidje namens het bestuur
voor al hun inzet van afgelopen
periode bedankt. Half september
start er weer een nieuw (najaars)blok
van de Stokstaartjes. Kinderen (uit
groep 1 en 2) die in 8 weken op een
leuke, speelse en vrolijke manier
willen kennismaken met hockey en
lekker willen bewegen, kunnen zich
aanmelden via stokstaartjes@quivive.
nl.
Op naar nieuw seizoen
Voor nu zit het seizoen er dus echt
op. Komende weken zal het over het
algemeen stil zijn op de velden en
zullen er vanaf de Noordammerweg
weinig sportende kinderen te zien
zijn. In de eerste en laatste week van
de zomervakantie zal er door Kidspower nog wel een hockeykamp
georganiseerd worden waarvoor

kinderen zich nog steeds kunnen
opgeven via de site van Kidspower.
Na de zomervakantie hoopt Qui Vive
ook de jaarlijkse Open Dag te organiseren. Als alles het toe laat, zal die
gehouden worden op zondagochtend 5 september. Houd hiervoor de
website van Qui Vive (www.quivive.
nl) in de gaten.

Georgino zijn hun EK voortvarend
begonnen. Dat wordt ook van
Mathieu verwacht bij zijn eerste
Tourdeelname. Direct op zaterdag
ligt er voor hem een uitgelezen kans
op ritwinst en daarmee ook de eerste
gele trui van deze Tour. Epke, Jetze,
Lieke en Ranomi zijn namen van
sporters die tijdens de olympische
spelen later deze zomer hopelijk nog
gaan schitteren. Het wordt dit jaar
sowieso belangrijk om op voornamen te letten. Zo zal S. Bennett dit
jaar niet langer volstaan om de snelle
Ierse sprinter Sam aan te duiden. Er
doet namelijk ook een (veel minder
snelle) Sean Bennet mee. Wie zal er
dit jaar in deze klassieke valkuil
trappen? In deze oranje zomer jagen
de Kwakelse deelnemers een gele
droom na. Aanstaande vrijdag
mogen zij hun eerste gouden lap in
de melkbus in het Tourhome deponeren. Iedereen veel succes en
plezier gewenst!
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Dean kijkt hoe teamgenoot Mats de KDO aanval onderbreekt. Foto: Ruud Meijer

FCA JO13-2 verliest van KDO
JO13-1 door strafschoppen
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 19 juni
speelden de FCA boys 13-2 thuis hun
derde regiocup wedstrijd tegen de
13-1 boys van KDO uit De Kwakel.
Om 10.15 uur werd er afgetrapt. Het
was bewolkt en zo’n 18 graden, heerlijk voetbalweer. FCA coach/leider
Lesley vertelde voor de wedstrijd dat
hij slecht geslapen had, maar het
leek erop dat zijn hele team slecht
had geslapen. Het spel van de boys
was ongeïnspireerd, duf, mat en erg
slordig. De FCA aanvallen die er
waren liepen allemaal door het
midden waar de KDO spelers wel

raad mee wisten. KDO hanteerde
vaak de lange bal naar voren op hun
grote snelle aanvallers. In de 21e
minuut had dit resultaat. De FCA
defensie werd uitgespeeld en met
een venijnig schot werd FCA keeper
Robin verschalkt: 0-1. FCA kwam toch
snel op gelijke hoogte, want in de
26e minuut werd FCA aanvaller Dean
in het KDO strafschopgebied
gevloerd. De scheidrechter wees
resoluut naar de strafschopstip. FCA
middenvelder Joey wist wel raad met
dit cadeautje en gaf de KDO keeper
geen schijn van kans: 1-1. Met deze
stand ging ook de rust in.
In de rust hield FCA coach/leider

Lesly een donderspeech die er niet
om loog. De spelers beloofden beterschap en voegden daad bij woord. In
de tweede helft een herboren FCA
team. Er werd goed gecombineerd
en de vleugelspelers werden ook
weer in het spel betrokken. In de 12e
minuut knalde FCA middenvelder
Joey uit een mooie aanval de bal op
het KDO doel, de bal vloog over de
KDO keeper in de kruising van het
doel: 2-1. KDO bleef de lange ballen
spelen en gokte op een misser in de
FCA defensie. FCA bleef lekker
combineren en zette de KDO
defensie keer op keer onder druk.
Dat de genomen hoekschoppen
geen FCA goal opleverden was haast
ondenkbaar, met kunst en vliegwerk
wist de KDO defensie het gevaar
steeds te keren. In de 28e minuut
glipte de KDO spits door de FCA
defensie en stormde op FCA keeper
Robin af. Robin wist de KDO spits
nog opzij te dirigeren, maar de spits
wist uit deze moeilijke hoek de bal
toch langs Robin in het doel te
schieten: 2-2. FCA probeert de winst
nog te forceren, maar de stand bleef
tot het einde 2-2. Bij regiocup
wedstrijden moet er een winnaar
zijn, dus moesten er strafschoppen
genomen worden. Bij de eerste vijf
strafschoppen misten beide teams
één maal. Nog steeds een gelijke
stand. Nu werd er om de beurt nog
een strafschop genomen, net zo
lang tot er iemand mist. Helaas werd
een FCA strafschop door de KDO
keeper gestopt en mocht KDO zich
winnaar van deze wedstrijd noemen.

Atletiek Junioren: Tara en Finn
verpulveren persoonlijk records
Aalsmeer – Vrijdagavond 18 juni
vond, na lang wachten, de eerste
officiële wedstrijd voor de 16-jarige
AVA-atleten Tara Ozinga en Finn
Rademaker van het seizoen 2021
plaats. De traditionele Utrechtse
Trackmeeting omgedoopt tot een
U18 editie in verband met de huidige
corona maatregelen beloofde een
mooie avond te worden ondanks het
dreigende noodweer. Nadat beide
atleten zich de afgelopen weken
tijdens onderlinge wedstrijden bij AV
Aalsmeer al hadden kunnen testen
was de spanning hoog om voor het
eerst na een winter en lang voorjaar
van hard trainen zich te meten met
andere atleten. Eerst was het de
beurt aan Finn op de 800 meter. Het
doel was om in een snelle race in de
kop van de wedstrijd positie te
kiezen en zo lang mogelijk mee zien
te gaan en zien tot waar de benen
het hoge tempo vol konden houden.

Tara Ozinga (startnummer 425).
Foto: Erik Witpeerd

Dit weekend Zandrace 2021 op
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Op vrijdag 25 en
zaterdag 26 juni vindt op de Westeinderplassen de eerste Zandrace 2021
plaats. Op vrijdagavond 25 juni
liggen de deelnemende historische
zeilende vrachtschepen in de Fortgracht van Fort Kudelstaart. Eerder
op de dag is er een loting waarin
bepaald wordt welk schip als eerste
mag vertrekken. Zodra het startschot
klinkt, vanaf 19.00 uur, varen de
schepen vanaf het Zeilfort de jachthaven uit, de Westeinderplassen op.
De motor mag hierbij niet gebruikt
worden. Dat is het begin van een

24-uurswedstrijd met zeilende
vrachtschepen, waarbij de schepen
steeds moeten terugkeren naar het
Fort om een lading zand op te halen.
En hiermee worden de schepen weer
ingezet voor dat waar ze voor
gebouwd zijn: vracht vervoeren,
voortbewogen op windkracht.
De Fortgracht speelt een cruciale rol
tijdens de Zandrace. Het is de plek
waar de zeilende vrachtschepen
zullen starten, uiteindelijk ook zullen
finishen en waar zaterdagavond
vanaf 20.00 uur de prijsuitreiking
plaatsvindt.

Tennis: Fiqas Open bij All Out
Aalsmeer - Na 1 jaar van afwezigheid vanwege de corona maatregelen is dit jaar weer het Fiqas Open
terug op de tenniskalender bij All
Out. Op het gezellige tennispark aan
de Sportlaan 43a vindt dit toernooi
plaats van 12 tot 18 juli. De voor-

rondes zijn in het weekend van 10
en 11 juli. Het Fiqas Open staat
bekend in Aalsmeer en omstreken
als een gezellig goed georganiseerd
toernooi voor alle sterktes. Alle categorieën in de DD, HD, GD en HE, DE
zijn vertegenwoordigd, dus schroom

Drie routes
Elk schip bepaalt zelf welke route
gevaren gaat worden. Er zijn korte,
lange en midden routes. De Korte
Route is ongeveer 4,5 kilometer en
de plek waar het zand moet worden
gelost is bij het Gronddepot van Otto
Grond- en Baggerwerken. De Lange
Route is ongeveer 12,7 kilometer en
de plek waar het zand moet worden
gelost is dan op het eiland vlak bij de
Pieter Leendert, aan de zuidwestkant
van de Westeinderplassen. De
midden route is ongeveer 12,0 kilometer. Net als bij de lange route
moet het zand worden gelost op het
eiland vlak bij de Pieter Leendert.
Historie
Voordat met de bouw van het Fort
Kudelstaart gestart kon worden
(rond 1890), werd de slappe ondergrond (veen) uitgegraven en vulde
men het gat op met een enorme
hoeveel zand. Dit zand werd geheel
of gedeeltelijk vervoerd vanaf de
duinen rond IJmuiden met zeilende
vrachtschepen. Zo´n 130 jaar later zal
een deel van dat zand nu dus weer
symbolisch verplaatst gaan worden
in juni tijdens de Zeilfortzandrace,
kortweg de Zandrace genoemd.
Helaas is dit jaar 2021 geen publiek
toegestaan op fort. Varend op de
Westeinderplassen vanaf je eigen
boot is de race goed te zien.

niet en geef je op! Na de gespeelde
wedstrijden is het goed toeven op
het gezellige terras waar onder het
genot van een drankje en een hapje
even uitgerust kan worden. Dit geldt
overigens ook voor toeschouwers,
want zij zijn ook van harte welkom
op het sportpark!
Opgeven kan tot 30 juni via:
toernooi.nl en allout.nl

Dat dit gelukt is blijkt uit de eindtijd
2:05,73 minuten met een derde
plaats in de serie werd het officiële
persoonlijk record met maar liefst 12
seconde scherper gesteld.
Tara stond aan de start op de 1500
meter met hetzelfde doel als Finn, in
de kop meegaan en het persoonlijk
record scherper te stellen. De
warming-up werd ruw onderbroken
door hevige regen en onweer waarbij
het 25 minuten schuilen werd onder
een paraplu en de spieren flink
afkoelden. Na de regen brak de zon
weer door en kon de warming-up
worden hervat zodat om 22.00 uur
uiteindelijk kon worden gestart. Ook
hier blijkt Tara in goede vorm te
verkeren en kon lang meegaan in de
kop van haar serie. Knokkend naar de
finish verbeterde zij haar officiële
persoonlijke record met maar liefst
17 seconden om net boven de 5
minuten uit te komen: 5:01,73.

Finn Rademaker (startnummer 324).
Foto: Erik Witpeerd

Start renovatie Midgetgolfbaan
Aalsmeer - Het is niet bij iedereen
bekend: Midgetgolf is niet alleen een
gezelschapsspelletje voor opa, oma
en de kleinkinderen, of een
campingsport. Voor enkele
honderden fanatieke minigolfers in
Nederland is het een wedstrijdsport
die zijn weerga niet kent. U heeft ze
vast wel eens in Aalsmeer gezien.
Gewapend met een golfstick, een
koffer met ballen van verschillende
hardheid, spronghoogte en snelheid,
en een bezem of de baan stofvrij te
krijgen, trekken zij langs de verschillende Nederlandse wedstrijdbanen
om hun toernooien te kunnen
spelen. In de eerste plaats in het
district, maar ook landelijk voor de
LHK-spelers (Landelijke Hoofd Klasse)
en voor de absolute Nederlandse top
ook internationaal.
Ook de Midgetgolf Club Aalsmeer
bezit een gecertificeerde wedstrijdbaan volgens het MOS-systeem
(Midgetgolf Open Standaard). Het
klein onderhoud wordt elk jaar door
de vereniging zelf gefixt. Maar na 15
jaar gaat alle banen in 2021 op de

schop. Dit is een omvangrijk project
van de Gemeente Aalsmeer, in
samenwerking met de Betonman. De
baan wordt voorzien van een nieuwe
toplaag en een nieuwe coating. Alle
grote en kleine beschadigingen die
in de afgelopen jaren zijn ontstaan,
zullen weer worden opgeknapt,
waarna de midgetgolfbaan in Aalsmeer er weer tiptop en klaar voor
jarenlang wedstrijd- en spelplezier
bij komt te liggen. Bij wijze van pilot
worden eerst de banen 7 en 8 gerenoveerd, de befaamde drie poortjes
en de steile schans. Daarna wordt
een plan opgesteld om de overige
banen aan te pakken.
Als het mogelijk is, blijft de Midgetgolf Club tijdens de renovatie
gewoon open voor gasten op de
woensdagmiddag en in de weekends. Het kan zijn, dat tijdelijk één of
twee banen niet toegankelijk zijn.
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.
Daarna hopen de leden weer bezoekers te mogen begroeten voor een
rondje midgetgolf in het mooie park
aan de Beethovenlaan.

Renovatie midgetgolfbaan van start, eerst worden de banen 7 en 8 aangepakt.

