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Flower Festival: Genieten
van bloemen en meer

Junior Pramenrace: Groots,
gezellig en zonnig feest

Volop strijd tijdens de
wielerronde Rijsenhout

REGIO MEDIA GROEP

Coronabesmettingen nemen
weer toe in Aalsmeer

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Handballers Green Park voor
4e keer op rij landskampioen!
Aalsmeer – De handballers van Green Park Handbal Aalsmeer zijn landskampioen geworden. In een uitverkochte Bloemhof won de thuisploeg
afgelopen zondag 19 juni overtuigend van KRAS Volendam: 34-20. Bij
rust stond het 15-12 in het voordeel van het team van Bert Bouwer. Een
week eerder was Aalsmeer ook al te sterk, toen won de ploeg nipt met
26-27. Het betekent de dertiende landstitel voor Aalsmeer en het vierde
kampioenschap op rij.
Het eerste doelpunt van de wedstrijd
werd gemaakt door Donny Vink, hij
was het eindstation van een lange
aanval van Aalsmeer. Alexander
Bindiris zette Volendam snel op
gelijke hoogte, mede doordat Aalsmeer in ondertal stond. Tweemaal
werd de bal onderschept in de
dekking en raak geschoten door
Volendam. Aalsmeer wist deze
achterstand om te zetten in een
voorsprong en gaf de winst niet
meer uit handen. Volendam gaf zich
echter niet gewonnen en bleef Aalsmeer op de hielen zitten: Van 8-7 en
11-7 naar 14-11 en 15-12 (ruststand).

Aalsmeer schoot uit de startblokken
in de tweede helft. De razendsnelle
Donny Vink scoorde vier keer na
onderscheppingen in de dekking.
Het Volendamse team leed vaak
slordig balverlies waardoor Aalsmeer
makkelijk tot scoren kwam. Na vijf
minuten spelen stond het 19-13 en
het verschil werd alleen maar groter.
Aalsmeer bleef de kansen benutten
en Volendam had het lastig in de
aanval. Met acht doelpunten op rij
zorgde Aalsmeer voor een gigantisch
verschil van veertien goals met nog
tien minuten te spelen: 31-16. Met
name de extra veldspeler in de

aanval brak Volendam op. Het slordige balverlies werd afgestraft door
Aalsmeer en Green Park kon een
aantal keer in het lege doel raak
gooien. Na twaalf minuten zonder
doelpunt scoorde Tim Roefs namens
Volendam. Tim Bottinga scoorde ook
en met nog vijf minuten te gaan was
het overduidelijk dat de titel voor
Aalsmeer binnen was. Drie keer
scoorde Volendam nog, maar het
slotoffensief was voor de Nederlands
kampioen. Nils Dekker (stopt bij
Heren 1) en Max de Maat zorgden
voor de laatste treffers. De eindstand
werd bepaald op 34-20.
Huldiging in Raadhuis
Direct na het eindsignaal klonk luid
gejuich in de uitverkochte Bloemhof.
Aalsmeer opnieuw de beste van
Nederland. Voor de vierde keer op rij
mochten de handbal heren van Green
Park de schaal in ontvangst nemen.
De selectie, trainers, coaches en begeleiders gaan door het gemeentebestuur gefeliciteerd worden tijdens een
officiële huldiging in het Raadhuis. De
wedstrijd in de Bloemhof werd
namens het college bijgewoond door
wethouder Bart Kabout van Sport.

Aalsmeer - Het is weer landelijk in
het nieuws, het aantal coronabesmettingen neemt fors toe. Het
begin van een nieuwe golf met weer
een nieuwe variant? Ook in Aalsmeer
en de regio ‘vliegen’ de positieve
testen omhoog, maar blijven in
vergelijking met eerdere pieken
bescheiden. In Aalsmeer zijn van 8
tot en met 21 juni 85 inwoners positief getest op corona, 40 meer dan
eind mei. In Uithoorn kregen 103
inwoners (+45) te horen besmet te
zijn met het virus, in Haarlemmermeer werden 464 (+134) inwoners
positief getest en in Amstelveen
werden 334 (+129) corona-besmettingen bij inwoners vastgesteld. Er
zijn in alle vier de gemeenten
gelukkig geen inwoners overleden
aan het virus, ook de ziekenhuisopnames blijven vooralsnog laag: Geen

inwoners opgenomen vanuit Aalsmeer en Amstelveen, vanuit Uithoorn
en Haarlemmermeer elk 1.
Nu het aantal besmettingen snel
oploopt, is het belangrijk dat mensen
zich weer aan de basismaatregelen
gaan houden. Hou afstand van
kwetsbaren, was regelmatig de
handen, doe een zelftest bij klachten
en als deze positief is, blijf thuis.
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AFSCHEIDSRECEPTIE
WETHOUDER WILMA ALINK
Gemeente Aalsmeer nodigt u uit voor de
afscheidsreceptie op woensdag 6 juli 2022
van 16.00 - 18.00 uur in het Flower Art Museum,
Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer.
Wethouder Alink heeft zich vier jaar ingezet op
de onderwerpen Zorg, Wijkgericht werken,
Natuur en Milieu, Duurzaamheid, Kunst en
cultuur en openbare ruimte.

2

NIEUWS

inderegio.nl • 23 juni 2022

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 26 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.
134e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant 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

Winst An en Guusje
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag is er
van 13.30 tot 16.30 uur voor 55+ers
een gezellige kaartmiddag in het
Dorpshuis ’t Podium. Klaverjassen en
jokeren staan op het programma en
nieuwe spelers zijn van harte
welkom. Het klaverjassen op 16 juni
is gewonnen door An Uiterwaal met
5116 punten en 1 mars. Op plaats
twee is Mary Akse geëindigd met
5078 punten en twee marsen. Bij het
jokeren behaalde Guusje Kok de
hoogste eer met 209 punten. De
volgende kaartmiddag is donderdag
23 juni. Voor inlichtingen kan contact
opgenomen worden met penningmeester Hans van Schuilenburg via:
06-12699009.

Ontmoeting voor Oekraïeners
bij Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 25
juni organiseert de Levend Evangelie
Gemeente van 10.00 tot 13.00 uur
een ontmoeting voor Oekraïeners
die tijdelijk in de omgeving van Aalsmeer of Haarlemmermeer verblijven.
Onder het genot van koffie, thee en
limonade kunnen ouders, ouderen
en kinderen elkaar ontmoeten. Er zijn
deze dag ook twee speeltoestellen
voor de kinderen waaronder een
springkussen en een zeepbaan. Ook
is er een Minute-to-win-it spel

parcours. Dit spel bestaat uit tien
kleine ludieke opdrachten die zo snel
mogelijk door een team volbracht
moeten worden. Deze spellen zijn
geschikt voor jong en oud.
Als afsluiting is er een kleine maaltijd
die door Oekraïense vrouwen wordt
bereid. De activiteit vindt plaats in en
rond het gebouw van de Levend
Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Er
is voldoende parkeerplek op het
terrein.

A-capella zang tijdens dienst in
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 26 juni is
weer de maandelijkse kerkdienst
vanaf 16.00 uur in de Oud-Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg 394.
Voorganger is pastoor Martina
Liebler en de schriftlezingen worden
verzorgd door Maaike of Orla
McCurdy en Iny Waaning. Koordirigent is Gertjan Arentsen. Er wordt
deze dienst a capella gezongen
vanwege de orgelrestauratie. Na
afloop is er koffie, thee en ontmoeting. Er wordt tijdens de dienst één
collecte gehouden voor het behoud
van deze verborgen parel van
Aalsmeer.

heeft op basis van de eerste offerte
toegezegd deze restauratie te zullen
subsidieren. Echter de nieuwe offerte
is bijna 20.000 euro hoger. Voor deze
financiële domper wordt nu een
oplossing gezocht. Als het orgel
geheel gerestaureerd is, zullen er
zeker concerten georganiseerd gaan
worden in de kerk. Eind juli hoopt
men het orgel in topconditie te
kunnen laten horen. Foto’s van de
orgelrestauratie zijn te vinden op de
site www.aalsmeer.oudkatholiek.nl.

Restauratie orgel
Momenteel wordt het prachtige
Knipscheer orgel gerestaureerd en is
er een enorme financiële tegenvaller.
Bijna alle onderdelen zijn getransporteerd naar de werkplaats van de
restaurateur voor onderhoud. Het
was noodzakelijk dat er een nieuwe
offerte gemaakt zou worden, omdat
de zwikkels van de blaasbalg ook
vernieuwd moeten worden en deze
werden pas zichtbaar na demontage.
De Stichting Leefomgeving Schiphol

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. A.G.
van der Heijden uit Zaandam en
18.30u. met ds. N. Vennik uit
Hoofddorp.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. A. Lorein
uit Culemborg.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Paul F. Thimm. Collecte:
Inloophuis Almere.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. G.
Fredrikze. Info: http://pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. dienst. Voorganger: pastoor
Martina Liebler
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. .
Zondag 10u. dienst met dhr.
E.R.H. Kramer uit Aalsmeer.
Organist: Cornelis Schaap. Zie:
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. M.J.

Zandbergen. Organist: Johan
v/d Zwaard. Zie:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf.
Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In
Kloosterhof: Zaterdag 16.30u.
Woordcommunieviering, voorganger B. Dullens. In Karmelkerk:
Zondag om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. De Mirakels. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof
Kicka.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. B.H.
Steenwijk uit Nijkerk. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag dienst
om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit
Kudelstaart. Info:
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering m.m.v. dames- en herenkoor. Info: stjangeboortesecretariaat@live.nl
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Kiendjeslaan 1 winnaar van
tropisch beachtoernooi
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 18
juni heeft de Pretpeurders weer het
jaarlijkse beachvolleybaltoernooi
mogen organiseren achter het Dorpshuis. Er waren vier velden met zand
aangelegd, wat neerkomt op 13
vrachtwagens. Het was een stralende
dag en de zon zorgde voor heerlijke
tropische temperaturen. Iedereen was
in topvorm en dat heeft de organisatie
ook gemerkt. Het onderlinge verschil
tussen de teams was nihil. Vele prachtige ralleys werden gespeeld en het
was een nek aan nek race wie zou
gaan strijden voor de finaleplaatsen. In
totaal hebben 28 teams tegen elkaar
gestreden in verschillende pools.

Uiteindelijk heeft het team ‘Gewoon
Donnie en Mart’ de derde plek weten
te behalen. In de finalestrijd heeft het
team ‘de Frotters’ de tweede plaats
weten te bemachtigen en het toernooi
is dit jaar gewonnen door de ‘Kiendjeslaan 1’. Tijdens het toernooi werd er
natuurlijk ook gezorgd voor de innerlijke mens. Vanwege de warmte was er
gezorgd voor een extra waterpunt en
er werden flesjes water uitgedeeld. Het
toernooi is afgesloten met een gezellige barbecue. Alle teams en zeker ook
de Pretpeurders hebben genoten van
deze mooie dag en kijken al uit naar
het beachvolleybaltoernooi volgend
jaar!

Jolanda uit Kenia te gast bij de
Cama Gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Jolanda Odiyo-Kuiphof
uit Kenia is zondag 26 juni vanaf
16.00 uur op bezoek bij de Cama
Gemeente, in de Oosterkerk aan de
Oosteinderweg 269. Jolanda en haar
team, doen missiewerk in Nairobi,
Kenia, waar zij kansarme jongeren uit
de sloppenwijken en gevangenissen
een kans geven, om een agrarische
opleiding in theorie en praktijk te
volgen. De jongens wonen daarbij 2
jaar op een boerderij nabij Nairobi en
krijgen onderwijs van ervaren
docenten. Ze worden gemotiveerd
en krijgen de vaardigheden om iets
van hun leven te maken. Na die twee

jaar, met het diploma op zak, vinden
ze vrijwel direct een baan in de agrarische sector en kunnen dan hun
eigen bestaan opbouwen. Jolanda
komt spreken over haar inspiratie
vanuit het evangelie, de jongens in
Kenia en haar werk, aan de hand van
Lucas 5:1-11 ‘De Safari van Petrus’.
Jolanda gebruikt tijdens het spreken
een powerpoint-presentatie en een
korte film, zodat een duidelijk beeld
gegeven wordt. Iedereen is hartelijk
welkom in de Oosterkerk. De koffie,
thee en fris staan klaar vanaf 15.45
uur. De dienst van de Cama
Gemeente begint om 16.00 uur.

Taizégebed in Karmel
Aalsmeer - Op vrijdag 24 juni zijn
belangstellenden welkom om deel
te nemen aan het Taizégebed in de
kleine kapel van Karmel Aalsmeer
aan de Zwarteweg 36. Zoals ook
gebruikelijk in de oecumenische

broederschap van Taizé zullen
eenvoudige liederen, gebed,
Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen. De meditatieve viering
begint om 20.30 uur. Daarna is er
gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Aardig misschien om
eens mee te vieren!
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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
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 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.
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.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. 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.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 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.
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
Olszewska
Łysy

voorletters
J.
S.T.

geboortedatum
datum beschikking
15-02-1990
08-01-1983

16-06-2022
16-06-2022

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 30 JUNI
Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op
donderdag 30 juni 2022, in de raadzaal van het gemeentehuis
van aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

20.05

R-2

20.35

R-3

21.00
21.05

R-4

21.15

R-5

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Bekrachtigen geheimhouding
Raadsprogramma 2022-2026
‘Aan de slag voor Aalsmeer!’
Onderzoek vereisten Gemeentewet
en benoeming wethouders
Schorsing
Onderzoek geloofsbrieven en
installatie raadsleden
Benoeming en installatie
commissieleden

21.30

R-6

21.45
22.00

R-7
R-8

Benoeming voorzitter van de commissie
Maatschappij & Bestuur
Benoeming leden auditcommissie
Benoeming lid vertrouwenscommissie
SLUITING

Na afloop is er in de Burgerzaal gelegenheid tot feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN CO2 TRANSPORTLEIDING ‘DE KWAKEL’, AALSMEER’ (Z21-051983)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 24 juni tot en met donderdag 4 augustus 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken
voor een ieder ter inzage ligt.
Plangebied
Het plangebied betreft een tracé dat loopt door;
- het westelijk deel van de Westeinderplas, tussen de Ringvaart en de Herenweg;
- het agrarisch gebied ten westen van de Ambachtsheerweg;
- gedeeltelijk het perceel kadastraal bekend: D5194, hoek
Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg
Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is de aanleg van een CO2transportleiding tussen glastuinbouwgebied PrimA4a (Gemeente Haarlemmermeer) en De Kwakel (Gemeente Uithoorn)
met een reduceerstation op de hoek Ambachtsheerweg en
Bilderdammerweg. Het geheel staat ten dienste van de verduurzaming van de glastuinbouw in het zuidelijke deel van de
Greenport Aalsmeer. Het bestemmingsplan voorziet tevens in
een belemmeringenstrook aan weerszijde van de leiding.
Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 24 juni
2022 tot en met 4 augustus 2022.
Inzage
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de
bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak: 020-5404911).
- digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de
landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.PP03-OW01;
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via
https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties
worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer ‘Z21-051983’. U
kunt er ook voor kiezen uw zienswijze onder vermelding van
het zaaknummer én uw adresgegevens digitaal in te dienen
via het mailadres fu-so@amstelveen.nl. Degene die buiten de
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
Beoordeling milieueffect
Op grond van de aanmeldnotitie m.e.r. is door burgemeester
en wethouders beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvorming het plan, een milieueffectrapportage moet worden
opgesteld. Omdat uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden is op 19 april 2022
besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft
te worden. Dit M.e.r. - beoordelingsbesluit ligt ter inzage bij
het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan CO2
transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stommeerweg 72 ws17, 1431 EX, (Z22-046547), het vervangen van de bestaande recreatieark
- Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z22-046214), het vervangen van een bestaand zomerhuisje door een kantoor-vergaderruimte
- Oosteinderweg 509 (kad. perc. A 3264), 1432 BK, (Z22046049), het plaatsen van een damwand met leuning (legalisatie)
- Oosteinderweg (kad. perc. G 4306) , (Z22-044939), het
plaatsen van een schuilhuisje
- J. Schaperstraat 14, 1432 PR, (Z22-045545), het plaatsen
van een tuinhuisje (legalisatie)
- Praamplein, (Z22-045311), het inrichten van een bouw-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

-

plaats op parkeerplaatsen tot en met 31 oktober 2022
Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z22-045282), het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde en een dubbele baskapel aan de voorzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Hortensialaan 18, 1431 VC, (Z22-042409), het vervangen/
vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 15 juni 2022
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:
- Kudelstaartseweg 148a, 1433 GN, (Z21-057278), het vervangen van de bestaande woning. Toelichting: de omschrijving is gewijzigd omdat het bouwplan is aangepast
en nu alleen nog betrekking heeft op het vervangen van
de bestaande woning. Verzonden: 20 juni 2022
- Dreef 3, 1431 WC, (Z22-028776), het plaatsen van een vijftal (auto)wasboxen Verzonden: 16 juni 2022
- Oosteinderweg 313a, 1432 AW, (Z22-028780), het bouwen
van een woning Verzonden: 15 juni 2022
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:
- Cyclamenstraat 47, 1431 RZ, (Z22-038686), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 20 juni 2022
- Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z22-017142), het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 juni 2022
- Rietwijkeroordweg 45 en 45 kwek, 1432 JG, (Z22-018524),
het aanleggen van een dam met duiker aan de achterzijde,
een weg op de gedempte sloot, een in- en uitrit en het
deels verplaatsen van de bestaande dam met duiker aan
de voorzijde van het perceel. Verzonden: 17 juni 2022
- Ringvaartzijde 59, 1431 CM, (Z22-036568), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het
esthetisch wijzigen van de zijgevel aan de straatzijde. Verzonden: 15 juni 2022
- Roerdomplaan 25a tot en met 79 (oneven), (Z22-041969),
het bouwen van 31 zorg- en 30 reguliere woningen verdeeld over 3 appartementengebouwen met stalling/garage en gezondheidscentrum op de begane grond en het
aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 14 juni 2022
- Ophelialaan 104, 1431 HM, (Z22-021165), het realiseren
van een uitbreiding aan de achterzijde van de winkel en
het wijzigen van het gebruik van de verdieping Toelichting: De omschrijving van het project wijkt af ten opzichte
van de eerder gepubliceerde aanvraag. Uit de ingediende
gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het

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 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. 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.

23 juni 2022

Officiële Mededelingen
uitbreiden van de bestaande winkel en tevens betrekking
heeft op het wijzigen van het gebruik van de verdieping.
Verzonden: 14 juni 2022
KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING,
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT,
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC, (OD-10293320), het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van deomgevingsvergunning van 11 november 2004
(kenmerk 2004-16177), van de inrichting van Koninklijke
De Vries Scheepsbouw. Er worden nieuwe voorschriften
aan de vergunning verbonden, en er worden voorschriften ingetrokken, gewijzigd en vervangen. De actualisatie
vindt plaats op basis van PGS 15: 2016, versie september
(Publicatiereeks gevaarlijke stoffen) en de NRB2012 (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Toelichting: deze
aanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 10293320). De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter
inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft
u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt
dan contact met u opgenomen.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

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 (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Einsteinstraat (Z22-033838) Braderie Feestweek Kudelstaart op 22 juni 2022, verzonden 16 juni 2022
- Sportlaan 43A (Z22-034129) 40- Toernooi op 6 augustus
2022, verzonden 21 juni 2022
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de Alcoholwet de volgende vergunning 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.
- Einsteinstraat (Z22-038214) Braderie Feestweek Kudelstaart op 22 juni 2022, verleend 16 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Speelpleintje bij Schoorsteen 58 (Z22-045246) Kinderverjaardag op 25 juni 2022, melding akkoord 15 juni 2022
- Bilderdammerweg 123 (Z22-042757) Een-dags tennistoernooi met aansluitend borrel/feest op 2 juli 2022,
melding akkoord 7 juni 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend:
- In het kader van het wegwerkzaamheden in de avond/
nacht voor de nacht van 4 juli, 5 juli en 6 juli 2022, op het
perceel Oosteinderweg ( Z22-040265 ) verzonden 21 juni
2022
- In het kader van het wegwerkzaamheden aan Aalsmeerderweg( gebied tussen Machineweg en Kerkweg) in de
avond/nacht van 5 juli op 6 juli 2022, op het perceel Aalsmeerderweg (gebied tussen Machineweg en Kerkweg)
(Z22-040283 ) verzonden 21 juni 2022
Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

-

Route door Aalsmeer (Z22-044572 ) HomeRide in de nacht
van 25 op 26 juni 2022, 22 juni 2022 verzonden
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Rotterdam neemt een
eindbesluit over de vergunningaanvraag
Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina
van de gemeente.
Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
TER INZAGE
t/m 30-06-22
t/m 1 juli 2022
t/m 07-07-22
t/m 04-08-22

vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat
naast 3’
de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken, brandveilig gebruik
KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097),
ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Hornweg 242A te Aalsmeer (Z20-089013)
het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘De
Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken
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Raadsprogramma en
benoeming wethouders in
raadsvergadering

Van links naar rechts: Livia, Anita, Levi, Sophie, Eline, Anne, Linde, Dexter, wethouder Bart, Lisette, Damiën, Luke, Leone en Lotte
met hun dik verdiende oorkonde van de gemeente. Iris en Daan waren de laatste vergadering afwezig.

Afscheid kinderraad, werk zit erop!
Aalsmeer - Het werk van de kinderraad 2021-2022 zit erop. Het was een
jaar waarin de kinderraadsleden veel
hebben gedaan. Volgens de bij de
laatste vergadering aanwezige
ouders hebben hun kinderen ook
veel geleerd tijdens hun raadsperiode. Over democratie, keuzes
maken, hulp bieden aan anderen en
over hun eigen woonplaats.
Projecten en bezoeken
Steeds meer medewerkers en
wethouders van de gemeente weten
de kinderraad te vinden voor advies
of ideeën. Ook instellingen in Aalsmeer presenteren hun projecten
steeds vaker eerst aan de kinderraad
om hun input op te halen. De kinderraad maakte kennis en deelde ervaringen met het project Hackshield,
een game voor kinderen van 8 t/m
12 jaar over de gevaren op het
internet waaronder cybercrime. Ze
bespraken onveilige verkeerssituaties
met een adviseur Verkeer, maakten
kennis met de Stichting Buurtgezinnen die ondersteuning biedt aan
gezinnen die dat nodig hebben,
spraken met wethouder Alink over
speeltuinen waarbij ze aangaven dat
ze meer speeltoestellen willen voor
kinderen van 8 tot en met 12 jaar en
kinderen met een beperking en ze

overhandigden in de gemeenteraad
een Top 11 van voor de kinderraad
belangrijke zaken die ze ook nog
eens zelf toelichtten. De kinderraad
deed ook mee aan een onderzoek
over de haalbaarheid van een bibliotheekvoorziening in Kudelstaart, in
tweetallen tekenden en beschreven
ze daarvoor een ideale bibliotheek.
In de laatste vergadering hebben ze
adviezen gegeven voor cursussen
aan onderwijs- en
kinderopvangmedewerkers.
Verkiezing grote gemeenteraad
Een grote rol speelden de kinderraadsleden tijdens de afgelopen
verkiezing van de grote gemeenteraad. De kinderraad bedacht vragen
aan de lijsttrekkers en stelde die ook
tijdens het debat in Kudelstaart.
Bij de laatste vergadering van de
kinderraad sprak wethouder Bart
Kabout de leden toe. “Jullie hebben
dit jaar veel geleerd, zoals waar de
gemeente over gaat, hoe je moet
vergaderen en hoe een democratie
werkt”, zei de wethouder jeugd en
onderwijs. “En jullie hebben ook nog
de verkiezingen meegemaakt en aan
een verkiezingsdebat meegedaan.
Wij vonden het heel leuk en waardevol om te horen hoe jullie over
allerlei onderwerpen denken.

Bedankt voor jullie enthousiaste
bijdrage!”
Nieuwe kinderraad
De verkiezing van de nieuwe kinderraad 2022-2023 is nog in volle gang.
Kinderen die nu in groep 6 en 7
zitten (volgend jaar dus in groep 7 en
8), mogen zich kandidaat stellen voor
de kinderraad door een mail te
sturen naar kinderburgemeester@
aalsmeer.nl. Als ze ook kinderburgemeester willen worden kunnen ze via
WeTransfer een filmpje sturen naar
kinderburgemeester@aalsmeer.nl. Ze
zijn dan ook automatisch kandidaat
voor de kinderraad.
Het streven is om van elke school
twee kinderen in de raad zitting te
laten nemen. Het afgelopen jaar was
dat bijna het geval, vijftien kinderen
van de maximaal achttien waren
raadslid. Deze vijftien kinderraadsleden kwamen van acht basisscholen
uit de gemeente Aalsmeer.
De uiterste datum en tijd om de mail
of het filmpje te sturen is zondag 3
juli om 22.00 uur. Op dinsdag 5 juli is
er vanaf 15.00 uur een selectiemiddag waar de kinderen voor
kunnen worden uitgenodigd. Zoals
gezegd: het maximum aantal
kinderen in de kinderraad is twee
kinderen per school.

Aalsmeer - Op donderdag 30 juni
vindt een extra vergadering van de
gemeenteraad plaats. In deze vergadering wordt onder andere het
raads-programma besproken en
worden de wethouders benoemd die
samen met de burgemeester de
komende vier jaar het college van
burgemeester en wethouders
vormen. De vergadering begint om
20.00 uur in de raadzaal.
Na afloop wordt in de burgerzaal
onder het genot van een hapje en
een drankje stilgestaan bij dit bijzondere moment. Publiek is van harte
welkom.
Raadsprogramma
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is door alle
partijen hard gewerkt aan een
programma met twaalf thema’s waar
de komende vier jaar door de
gemeenteraad en het college op
wordt ingezet. Uitgangspunten zijn
het handelen vanuit de menselijke
maat, het luisteren naar de inwoners
en het zoveel mogelijk rekening
houden met verschillende belangen.
Het raadsprogramma ‘Aan de slag
voor Aalsmeer’ wordt tijdens deze
vergadering besproken en
vastgesteld.
Vier wethouders
Hierna staat de benoeming van Dick
Kuin, Bart Kabout, Robert van Rijn en
Willem Kikkert tot wethouder op de
agenda. Een commissie van drie
raadsleden controleert vooraf of zij
allen voldoen aan de vereisten om
wethouder te mogen worden en
brengt daarover verslag uit aan de
gemeenteraad. Hierna vindt de stemming plaats. Dit zal een schriftelijke
stemming zijn, omdat het een stemming over personen is.
Raads- en commissieleden
Door de benoeming van drie raads-

leden tot wethouder ontstaan er drie
vacatures in de gemeenteraad. Deze
worden direct ingevuld. De uitslag
van het centraal stembureau van de
verkiezingen vormt hiervoor het
uitgangspunt. De eerstvolgende
kandidaat op elke lijst wordt
gevraagd of hij of zij een vrijgekomen plek in de gemeenteraad wil
innemen. Mocht iemand dat niet
willen of als iemand niet aan de eisen
voldoet om tot raadslid geïnstalleerd
te worden, dan wordt de volgende
persoon op de lijst benaderd. De
nieuwe raadsleden die worden voorgedragen zijn Dirk Biesheuvel voor
Absoluut Aalsmeer, Gerard Winkels
voor het CDA en Jeffrie van der Tol
voor D66. Op dit moment zijn Gerard
Winkels en Jeffrie van der Tol
commissielid. Die functie komt te
vervallen wanneer zij als raadslid
geïnstalleerd zijn. Partijen hebben de
mogelijkheid nieuwe commissieleden voor te dragen. Namens Absoluut Aalsmeer wordt Lydia Lucke
voorgedragen en namens het CDA
Ankie Harte-Fokker. Ook vervullen
enkele kandidaat wethouders
momenteel extra functies die
vervallen zodra zij wethouder zijn.
Daarom wordt ook een nieuwe voorzitter voor de commissie Maatschappij en Bestuur gekozen, een
nieuw lid voor de auditcommissie en
een nieuw lid voor de
werkgeverscommissie.
Volledige agenda
De volledige agenda’s inclusief alle
bijbehorende stukken zijn te vinden
op de website van de gemeente. Via
www.aalsmeer.nl is de vergadering
vanaf 20.00 uur ook rechtstreeks te
volgen of achteraf terug te kijken.
Wie vragen heeft over de vergadering, kan contact opnemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl.
Inspreken is tijdens deze vergaderingen niet mogelijk.
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AGENDA

KORT

DONDERDAG 23 JUNI:

ZOMERFEEST BIJ HET
NOORDDAMCENTRUM

Bovenkerk - De honderd jarige
muziekvereniging Amstelveen
organiseert op zaterdag 25 juni
achter het Noorddamcentrum
een muziekfeest. Het evenement
begint om 18.00 uur met een
barbecue. Deelname kost 10 euro
per persoon. Gelijk begint dan
ook het voorprogramma met
muziek en optredens van muzikale dorpsgenoten op het grote
podium. De toegang tot het
zomerfeest is gratis en iedereen is
welkom. Het programma zal
bestaan uit diverse feestnummers
en meezingen met de artiesten
mag!
GEEN BANDJESAVOND,
WEL LIVEMUZIEK!

Aalsmeer - Helaas dit jaar geen
Bandjesavond in de straten van
het Centrum. Het is niet geluk om
de organisatie op tijd rond te
krijgen, mede vanwege de vele
activiteiten in omliggende
gemeenten. Toch kan in Aalsmeer
regelmatig genoten worden van
livemuziek. Aanstaande zaterdag
25 juni bijvoorbeeld in café Joppe
in de Weteringstraat waar de
band Alice’ Good een optreden
gaat verzorgen. Het Kwakelse
viertal hoopt op veel belangstelling. De aanvang is 21.30 uur en
de toegang is gratis. En zondag 26
juni presenteert KCA ‘Jazz aan de
Haven’ bij Nieuwe Meer aan de
Stommeerweg. De aanvang is
16.00 uur en de toegang uw/jouw
gift. De enige inspanning is de
overtocht met het zelfbedieningspontje, maar daarna wacht een
heerlijke muziekmiddag met de
Pete Bog’s Bigband.
EXPOSITIE IN KUNSTKAS
ZATERDAG EN ZONDAG

Aalsmeer - Het Atelier, werkplaats voor kunstenaars met een
beperking van Stichting Ons
Tweede Thuis, exposeert
aanstaande zaterdag 25 en
zondag 26 juni in de KunstKas
met schilderijen en een safari
van papier-maché beesten in de
Rozenkas. Pak een verrekijker en
spot de dieren die in de binnentuin zijn opgesteld. Gemma,
Roberto, Good Heart, Sander,
Carlo, Carina, Nicole, Jurriaan en
Maarten verheugen zich er op
om hun schilderijen en
portretten aan bezoekers ten
toon te stellen. Laat je verrassen
en kom genieten van de kunst
en de tuin. Adres is Aalsmeerderweg 325 en de expositie is
hier beide dagen te bezichtigen
van 11.00 tot 17.00 uur.
CONCERT VIVACE IN DORPSHUIS

Aalsmeer - Op dinsdag 28 juni
geeft vrouwenkoor Vivace een
koffieconcert in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Onder leiding
van dirigente Irma Zethof en
pianiste Oksana Polman worden
liedjes gezongen van Ramses
Shaffy tot Mozart en alles wat
daar tussen ligt. Het concert
begint om 10.00 uur en iedereen
is welkom! Kaarten zijn aan de
zaal te koop voor 5 euro en dat
is inclusief koffie of thee tijdens
de pauze.

Zondag Jazz op de Nieuwe Meer
met Pete Bog’s Bigband
Aalsmeer - Het wordt druk
aanstaande zondag 26 juni op jachthaven de Nieuwe Meer. Eén grote
feestmiddag met Pete Bog’s Bigband,
achttien musici uit de regio Aalsmeer,
Uithoorn, Mijdrecht en De Ronde
Venen. De band, onder leiding van
Gerard Kleijn, speelt zowel het
vertrouwde bigbandrepertoire van de
twintigste eeuw met stukken van
Sammy Nestico, Cole Porter, Duke
Ellington, Count Basie en anderen, als
prachtige stukken uit het Latin- en
Poprepertoire, in een bigband-jasje.
De band is opgericht in 1995, toen
bekend als De Hint Bigband, en is in
2013 verzelfstandigd tot de Pete Bog’s
Bigband. De band heeft de laatste
jaren het repertoire sterk uitgebreid
en laat het volle bigbandgeluid van
de grote Amerikaanse swingorkesten
uit de jaren dertig klinken. De afgelopen jaren trad de bigband regel-

matig op met verschillende zangeressen, maar is nu heel blij met haar
eigen, vaste zangeres Heidy Crooymans. Zij is bekend onder andere van
de Bakerstreet Band en Cool Blenz.
Heidy heeft haar opleiding gevolgd
aan het conservatorium in Hilversum.
Haar prachtige stem maakt dat ieder
optreden een compleet feest wordt.
Jazz op de Nieuwe Meer zondagmiddag 26 juni begint om 16.00 uur.
Adres: Stommeerweg 2. Toegang: uw
onmisbare gift. Voor inlichtingen:
Henny Essenberg, tel. 0297-327698 en
Pierre Tuning, tel. 0297-360355.
Concert Toots uitgesteld
Het concert van Mike del Ferro met
het ‘Toots (Tielemans) 100’
programma dat voor vrijdagavond 24
juni in Bacchus was gepland, moet
helaas tot nader datum worden
uitgesteld.

Stem mee voor de publieksprijs
Amazing Amateurs in Etalages
Aalsmeer - Vast wel al gezien: de vele
kunstwerken van 38 amateurkunstenaars die op dit moment op talrijke
locaties in het winkelhart van Aalsmeer tentoongesteld worden. Dit jaar
is de kwaliteit uitzonderlijk hoog.
Amazing Amateurs! Tot en met 30
juni kan het publiek stemmen op het
favoriete kunstwerk. Op de website
van KCA staan alle locaties en deelnemende kunstenaars. De locaties zijn
te herkennen aan het bord met het
logo van Amazing Amateurs.
Stembiljetten bij locaties
Stemmen kan online en op veler
verzoek ligt er nu ook een papieren
stembiljet bij alle deelnemende locaties. Amazing Amateurs in de Etalage
is een coproductie van KCA en
Cultuurpunt Aalsmeer. De expositie
wordt op zaterdag 2 juli afgesloten

met de feestelijke uitreiking van de
jury- en de publieksprijs.
Inschrijven voor Kunstroute
Op 17 en 18 september vindt de jaarlijkse Kunstroute Aalsmeer weer
plaats. Ook dit jaar zullen ongetwijfeld weer duizenden kunstliefhebbers
en gezelligheidzoekers tijdens de
Kunstroute Aalsmeer, hét jaarlijkse
kunstfestival in de regio met zo’n 100
kunsteaars op 22 bijzondere locaties,
hun hart ophalen voor inspirerende
kunst, muziek, poëzie, theater en nog
veel meer. De inschrijving voor
kunstenaars is geopend en tot en met
3 juli kunnen kunstenaars zich
aanmelden voor deelname aan de
Kunstroute Aalsmeer 2022. Alle informatie voor kunstenaars is te vinden
op de website van KCA:
www.kunstencultuuraalsmeer.nl

Aalsmeers tintje bij varend corso
Aalsmeer - Van 23 tot 26 juni vindt het
varend corso weer plaats. Het bloe-

mencorso trekt vier dagen lang over
het water door het Westland, Schip-

* Koffieclub speciaal in buurthuis
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek,
Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’ en
mini-expo Mondriaan in Flower
Art Museum. Open do. t/m zo.
13 tot 17u. T/m 14 augustus.
* Feestdag voor ouderen op het
Ad Verschuerenplein in Kudelstaart van 14 tot 17u.
VRIJDAG 24 JUNI:

* Amazing Amateurs in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: vr.
t/m zo. 14-17u. Ook werken in
etalages winkels in Centrum.
* Open Hof Keuken in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.
* Midzomernachtfeest in Het
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade
vanaf 19u.
* Kudelstaartse Keezen Kampioenschappen in Dorpshuis, 20u.
* Blind Koppeltoernooi bij Poel’s
Eye in Proosdijhal. Inschrijving
sluit om 20u.
ZATERDAG 25 JUNI:

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
* Expositie vreemde vogels en
vergezichten in KunstKas, Aalsmeerderweg 325. Zaterdag en
zondag open 11 tot 17u.
* Ontmoeting voor vluchtelingen
uit Oekraïne bij LEG in Aalsmeerderbrug, 10 tot 13u.
* Band Alice’ Good in café Joppe,
Weteringstraat v/a 21.30u.
ZONDAG 26 JUNI:

van 13 tot 17u.
* Jazz op de Haven van Nieuwe
Meer met Pete Bogs’ Bigband
vanaf 16u.
* The Band Undercoversessie in
The Shack, Schiphodijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
MAANDAG 27 JUNI:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Koffieclub special in Middelpunt,
Wilhelminastraat, 10.30-12u.
* Sam Creatief van 14 tot 16u. in
Parochiehuis, Gerberastraat.
* Lezing bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Dreef 1 v/a 20u.
DINSDAG 28 JUNI:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
* Koffieconcert Vivace in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 10u.
* Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16:30u.
Ingang via Praamplein.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
* Darten in buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
WOENSDAG 29 JUNI:

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Zomerbridgen met Onder Ons in
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
DONDERDAG 30 JUNI:

* Poppenkastvoorstelling Beestenboel bij kinderboerderij om
11u. en om 14u.
* Watertoren open voor publiek

* Openbare raadsvergadering met
behandeling raadsprogramma
en benoeming wethouders.
Vanaf 20u. in Raadhuis.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Tijd voor een
nieuw gitaar!
Kom snuffelen
in de
percussiekraam

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

luiden, Vlaardingen, Maassluis, Den
Haag en Delft. Tientallen boten zijn
versierd met bloemen, planten en
groenten die in de Westlandse kassen
worden gekweekt. En met een bont
gezelschap aan mensen roept het
herinneringen op aan het Aalsmeerse
bloemencorso. Thema dit jaar is:
Finally, It’s Showtime! De Westlandse
scouting doet ook altijd mee met dit
spektakel. De Aalsmeerse vader Jos en
zoon Luuk Persoon zijn met hun sleepbootje ‘Sjorrie’ vertrokken naar het
Westland om de boten van de scouting
door de vaarten te loodsen. Zo doet
Aalsmeer toch een klein beetje mee.
Kijk voor het volledige programma en
de route op www.varendcorso.nl
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Feestje op de Westeinder met
Stichting Dag van je Leven
Aalsmeer - Beter weer had Stichting
Dag van je Leven afgelopen zaterdag
18 juni niet kunnen treffen voor de
jaarlijkse botendag. De zon stond
hoog aan de hemel, dus perfect weer
om het water op te gaan. En wat
hebben de ruim tweehonderd
mensen met een beperking en hun
begeleiding genoten. Aan boord van
één van de zestig boten konden ze
een paar uurtjes relaxen op de mooie
Westeinderplassen. Al vroeg in de
ochtend meldden de enthousiaste
booteigenaren zich bij Kempers

Watersport. De meesten hadden hun
sloep, motorjacht, zeilboot en speedboot mooi versierd met slingers en
ballonnen. Na even gewacht te
hebben onder het genot van koffie,
thee en iets lekkers konden ze hun
gasten verwelkomen. Sommigen
kwamen met eigen vervoer, maar
anderen hadden het geluk dat ze
opgehaald waren met een prachtige
oude bus van Stichting Veteraan
Autobussen. Daarna konden ze een
rondje gaan varen, veilig voorzien
van een zwemvest. Het was weer een

Prachtige undercoversessie van
The Band in The Shack
Oude Meer - Zondag 26 juni staat er
een prachtige undercoversessie van
The Band in The Shack. The Weight, I
Shall Be Released, The Night They
Drove Old Dixie Down, The Shape I’m
In, dit is slecht een kleine greep uit
het indrukwekkende repertoire van
The Band die in 1969 op het wereldberoemde Woodstock festival stond.
Een heerlijke middag terug naar de
sfeer van toen. Samen met de onna-

volgbare Thomas Meeuwis (zang en
gitaar) neemt een zeskoppige
topband de aanwezigen mee op reis
door het indrukwekkende repertoire
van deze prachtige band. Met
Matthijs van Noort op toetsen en
zang, Ipo Van Drooge op drums,
Guido Van Heuvelen op zang en
toetsen, Iwan Schiphorst op zang en
gitaar en Arn Kortooms op basgitaar.
The Shack is zondag geopend vanaf

Zang en Vriendschap zoekt
zangers voor kerstconcert
Rijsenhout - Opgericht in januari 1932
bestaat het Haarlemmermeers
Mannenkoor Zang en Vriendschap
(HMZV) dit jaar 90 jaar! Voortgekomen
uit twee mannenkwartetten kan het
koor terugkijken op een indrukwekkende historie met veel muzikale
hoogtepunten Bij een dergelijk jubi-

leum hoort een jubileumconcert. Ook
het alsnog uitvoeren van het vorig jaar
geannuleerde kerstconcert in Rijsenhout staat op het programma. Dit
matinee-optreden gaat plaatsvinden
op zondagmiddag 18 december.
Medewerking verlenen soliste Annelies van der Vlies en pianist/organist

Watertoren zondag extra open!
Aalsmeer - Komende zondag 26 juni
zal de watertoren extra worden
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De
eerdere zondagmiddagen trokken
dermate veel bezoekers, dat besloten
is tot deze extra opening. De goede
belangstelling zal wellicht het gevolg
zijn geweest van de lange periode
van gedwongen sluiting ten gevolge

Foto’s huiskeuringen
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 27 juni organiseert Viva Aquaria weer een gezellige
avond in buurthuis Hornmeer aan de
Dreef 1. Deze avond worden foto’s
getoond, die zijn genomen van de huiskeuring van 2021. De deelnemers die

van de corona omstandigheden en
de slechtvalkperiode. Niet alleen
inwoners van Aalsmeer pakken regelmatig de gelegenheid om de watertoren te bezoeken en uiteraard te
beklimmen en dan te genieten van
een groots uitzicht over de (verre)
omgeving. Tevens komen er veel
passanten uit alle streken van het

meededen kunnen hun eigen verhaaltje
vertellen bij de getoonde foto’s en
vertellen over de dieren, planten, afmetingen, waterwaarden enz. in hun aquarium. Kortom, het achterliggende
verhaal van hoe de mooie hobby wordt
beleefd. Komt allen naar dit leuke en
leerzame evenement. Iedereen is
welkom en de toegang is gratis. De

prachtig gezicht, al die versierde
boten die de jachthaven verlieten.
Ter bescherming tegen de felle
zonnestralen, kreeg iedereen een
gezellig geel Dag van je Leven-petje
cadeau. Onderweg werd er natuurlijk
flink gezwaaid en getoeterd.
Iedereen zat lekker te relaxen en
sommigen durfden het wel aan om
achter het roer te kruipen.
Terug in de haven bleef het nog even
gezellig feest, want zanger René
Eshuijs zorgde voor de nodige polonaises en vrolijkheid. Helaas moest er
ook afscheid genomen worden van
Roel de Bruijn die jaren bestuurder
was bij Stichting Ons Tweede Thuis
en met pensioen gaat. Stichting Dag
van je Leven bedankt hem voor de
fijne samenwerking. Na een bedankwoordje voor onder andere de vrijwilligers van Ons Tweede Thuis, de
dames van de EHBO, alle booteigenaren en de mensen van Kempers
Watersport, was het dan toch echt
tijd om weer naar huis te gaan. De
botendag wordt jaarlijks georganiseerd op de zaterdag voor Vaderdag,
dus de datum van 17 juni 2023 zal bij
velen vast in de agenda komen. Op
de Facebook-pagina @dagvanjeleven
diverse foto’s om nog even na te
genieten van dit jaarlijkse feestje op
het water.

15.00 uur, de band begint om 16.00
uur en de entree is 15 euro. Reserveren is niet verplicht maar wel
mogelijk en kan per mail: info@theshack.info.
Voor in de agenda: Zondag 3 juli:
Woodstock The Story. Zaterdagmiddag 9 juli: Doe Maar undercoversessie. Zondag 10 juli: Pearl Jam
undercoversessie. Kijk voor verdere
informatie en het volledige
programma op: www.the-shack.info.
The Shack is te vinden aan de Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Klaas Koelewijn. Het concert staat
onder leiding van dirigent Roland
Bosma. Na de zomervakantie starten
de repetities voor het kerstconcert in
Rijsenhout. Wil je op projectbasis
meedoen, inclusief meezingen tijdens
het concert? Dan ben je van harte
welkom. Het hebben van een redelijke
stem (en een dosis enthousiasme
natuurlijk) is voldoende. Meer weten?
Ga dan naar de website www.hmzv.
net of kijk op Facebook of Instagram.

land en zelfs zijn er vele internationale bezoekers te verwelkomen, een
bewijs dat een bezoek aan dit
beroemde Aalsmeerse monument
een toeristische attractie betekent op
de zondagmiddagen. In de komende
maanden juli en augustus zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk
zondagmiddagen de watertoren te
openen. Kijk voor meer informatie:
www.aalsmeer-watertoren.nl

avond begint om 20.00 uur. Meer weten
over Viva Aquaria? Neem dan contact
op met Carel Keim via 0297-343854.

DE SCHIJNWERPER OP...

Erne Beckx is vrijwilliger bij Ace:
“Ik heb een passie voor dieren”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Erne Beckx wandelt elke week samen met Anouk van Egmond
en Mees, haar blindengeleidehond. Wat heeft haar daar toe gebracht?
“Ik ontmoette Anouk jaren geleden bij de kapper waar ze heel lang moest
wachten tot er een taxi kwam om haar naar huis te brengen. ‘Volgende
keer breng ik je wel’, stelde ik haar voor, ‘want ik woon niet zo ver bij je
vandaan.’ Zo is onze vriendschap begonnen. Ik heb zoveel respect voor
haar omdat ze altijd zo positief is. Daar kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen. Ze is altijd vrolijk en klaagt nooit. Ik ga elke week met
haar wandelen omdat haar hond, die normaal gesproken altijd voor haar
moet werken, dan ook een keer los kan lopen. Anouk wandelt aan mijn
arm en Mees mag lekker rennen. En dan is het een boef hoor, en is het
niet te merken dat ze een blindengeleidehond is. Dan is ze gewoon hónd,
die even kan dollen.”
Anouk heeft jou uitgenodigd omdat je betrokken bent bij een
organisatie voor zwerfhonden
“Ik ben vrijwilliger bij Ace, een stichting in Mijas in Spanje die zwerfhonden opvangt en een nieuw onderkomen voor ze zoekt in Nederland,
België, Denemarken en Duitsland. Sinds kort gaan er ook honden naar
Canada. Het is een betrouwbaar en erkend stage bedrijf voor jongeren in
Nederland en België die de Yuverta opleiding volgen. Ik ben ermee in
contact gekomen toen ik een hondje wilde adopteren. Ik had al gezocht
bij de diverse asielen, maar geen geschikt hondje kunnen vinden. Daar
zitten vaak honden die niet sociaal genoeg zijn om in een wijk waar
kinderen wonen geplaatst te worden. Via internet vond ik een klein
hondje bij stichting Ace en een vrijwilliger uit Rijsenhout kwam op huisbezoek om te zien of wij geschikt waren. Na zes weken konden wij Nanou
ophalen op vliegveld Zaventem. Ik was onder de indruk van haar verhaal,
besloot dat ik hetzelfde wilde doen en heb ik mij aangemeld als vrijwilliger. Ik ben begonnen op Schiphol. Omdat ik vlakbij woon deed ik de
nachtopvang van de honden die met Transavia aan kwamen. Ik maakte
de kennels open en deelde de paspoorten uit. De meeste honden gaan
direct naar hun nieuwe baasjes, maar sommigen eerst naar een opvangadres, omdat een huiselijke kring beter voor ze is dan een groot asiel. De
eventuele nieuwe eigenaar kan ze dan daar bezoeken.”
En gaat het altijd goed?
“Bij mij wel. Maar ik doe ook huisbezoeken om te kijken of mensen en
hun directe omgeving wel geschikt zijn om een hond in huis te nemen. Ik
benadruk dan ook de mindere kanten die ze kunnen verwachten: het
kapot bijten van meubels, blaffen als je niet huis bent, niet helemaal
zindelijk zijn. Opvoeden vergt vaak heel veel tijd. Meestal valt het mee,
maar het zijn zwerfbeestjes, honden die altijd aan een ketting hebben
gelegen of gewoon gedumpt omdat mensen er geen zin meer in hadden.
In Spanje krijgen veel kinderen met het Driekoningen feest een puppy
cadeau dat ze een paar maanden later weer op straat zetten, in een bos
achterlaten of in een put gooien. Er gebeuren zulke rare dingen. Daar
komt nog bij dat in Spanje dodenstations bestaan die geld krijgen voor
elke hond die ze afmaken. Fabienne is de oprichtster en beheerder van de
Refugio en stagiaires werken daar. Zij gaat elke maand met ze naar zo’n
dodenstation om honden vrij te kopen. De stagiaires kiezen een hond,
geven hem een naam en volgen na hun stage de hond online tot hij
geadopteerd is.”
Wat moeten mensen zich realiseren als ze een hond adopteren?
“Het is heel belangrijk dat je een hond goed opvoedt. Geen enkele hond
is van origine vals, dat maken mensen er van. Als het nodig was nam ik ’s
nachts vanaf Schiphol honden mee naar huis. Daar ben ik nooit bang
voor geweest. Elke hond kan hier binnen komen. Ik ben de roedelleider, ik
ben de baas in huis en dat kun je honden heel goed duidelijk maken.
Honden houden ervan als jij regels opstelt.”
Waarom doe je dit?
“Ik wil geen vrijwilligers werk doen voor mensen. Er zijn diverse subsidies
voor mensenhulp en Ace is geheel afhankelijk van donaties. Ik zamel van
alles in wat honden nodig hebben, zoals voer, vlooienbanden, schaduwdoeken, medicijnen, zwembadjes, plastic manden, schoonmaakspullen,
halsbanden, noem maar op. Ik ben inzamelpunt voor Ace en doe ook
huisbezoeken voor ze.
Omdat ik een passie
voor dieren heb, zet ik
mij voor ze in. Ze
kunnen namelijk niet
voor zichzelf
opkomen.”
Wie wil jij volgende
week in de schijnwerper zetten?
“Mijn buurman Rudolf
Guldemond, hij helpt
ouderen om met de
computer om te gaan.”
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Eerste Rommelroute geslaagd
Aalsmeer - Met ondersteuning van
Participe Amstelland is afgelopen
zaterdag 18 juni door een groep
bewoners de eerste Rommelroute
georganiseerd in de wijk Hornmeer.
Bewoners kregen de mogelijkheid
om voor hun eigen deur allerlei spulletjes te verkopen. De animo voor dit

initiatief was groot. Maar liefst
tachtig bewoners uit nagenoeg alle
straten in de Hornmeer namen deel.
Al dagen van te voren was er bedrijvigheid in de Hornmeer, tuinen
werden schoongemaakt en zolders
opgeruimd. Op de dag zelf werden er
op diverse plekken vlaggetjes opge-

hangen en spullen in de voortuin
gestald. De deelnemers hadden
zichtbaar hun best gedaan. De
tuinen en de trottoirs voor de deur
waren omgetoverd in vrolijke en
gevarieerde verkoopplekjes. Er werd
van alles te koop aangeboden, maar
kleding, spelletjes en boeken hadden
de overhand. Naast het doel om
spullen te verkopen, hebben veel
wijkbewoners elkaar kunnen
ontmoeten. Er was gezelligheid in de
straten. Even een praatje bij elkaar in
de voortuin. De route werd niet
alleen door inwoners van Aalsmeer
en Kudelstaart bezocht, er waren ook
bezoekers uit onder andere
Amsterdam, Almere, Zaandam,
Hoofddorp, Uithoorn en Utrecht
gekomen. De bewoners waren na
afloop van de dag unaniem: “Het was
een gezellige en geslaagde dag. Voor
herhaling vastbaar.” Kijk voor meer
informatie en foto’s op de website of
Facebook-pagina van Participe
Amstelland.

Genieten van bloemen en meer
tijdens het Flower Festival
veelvuldig gestopt om de mooie
arrangementen te bewonderen. In de
Historische Tuin schitterde de bloemenpracht tussen de kassen, in het
water en tussen de bestaande rassen.
In het koele Flower Art Museum waren
liefst 36 soorten pioenrozen te zien
tussen aparte en leuke kunstwerken,
projecties en schilderijen. De bezoe-

Extra rondje op de rotonde voor
dansende verkeersregelaar
Aalsmeer – Al twee jaar rij ik vier
keer per dag over de Zwarteweg of
de Burgemeester Kastelijnweg (N
196) in Aalsmeer. En eerlijk is eerlijk,
regelmatig is dat erg frustrerend
vanwege de eindeloze verbouwingen waar nooit een eind aan
lijkt te komen. De rotonde, de
busbaan, werkzaamheden aan de
196, U kent het vast wel. Maar nu,

sinds twee weken is het erg leuk. Zo
leuk zelfs dat ik af en toe gewoon
een tweede (of zelf derde) rondje
over de rotonde van de Zwarteweg
rij. En ik ben heus niet de enige. Het
viel me op dat er mensen zijn die
naar hem zwaaien, duimpjes
opsteken, fietsers die lachend leuke
dingen roepen of zelfs even stil
gaan staan, enz. En nu wilt u

Een nacht als een
droom
Aalsmeer - Een imposant grote
volle maan lacht mij toe en ik
lach terug. Vannacht zien we
haar groter omdat zij deze
dagen duizenden kilometers
dichterbij staat dan normaal.
Een uurtje terug heb ik het bed
verruild voor de boot. De sloep
bracht mij in de andere vredige
wereld. De Grote Poel glinstert
in het maanlicht. De geur van
water, het aroma van de
klamme nacht... ik absorbeer
het. Een groepje ganzen vliegt al gakkend en vriendelijk groetend voorbij.
Ik groet terug. Heel zachtjes klinken stemmen en instrumenten die
Johann Sebastian Bach vertolken, mij in de oren. Kabbelend water, een
verlichte hemel, een rustig kloppend hart.
Omarmen
De eilanden en Westeinderdijksloot scheiden de Grote- en Kleine Poel.
Hier overheerst de geur van veenmos en varens. Een paar ruziemakende
eenden fladderen tussen de varens. Ik probeer ze te negeren, ruzie hoort
hier niet thuis. Een kikker probeert een kikkerconcert te organiseren maar
de meeste kikkers slapen. Ik spreek hem erop aan, waarna hij op een
groothoefblad springt om vervolgens in slaap te dommelen. Langzaam
tuf ik verder en raak betoverd door silhouetten van bomen, opgroeiende
seringenstruiken, sneeuwballen en ilexen. Zij omarmen mij met hun
jonge loof en ik omarm dit majestueuze gebaar. De flora staat uitbundig
in het nieuwe blad, het verse groen voedt mijn geest, longen en lijf.
Nachtlicht
De Kleine Poel vaar ik op via de Grote Brug. De maan is met mij meegereisd en heel vriendelijk wijst zij mij de route naar de Blauwe Beugel. Witte
waterlelie-velden lijken in diepe slaap, maar een enkel half-slapende
bloem geeft mij een knipoog. Ik knipoog terug. Een koekoeksbloem, op
een veenmosbedje, vraagt mij wat me midden in de nacht ertoe brengt
deze reis te ondernemen. Ik vertel haar dat de rust en stilte van de nacht
mij betovert en dat ik van haar spel, dat ze samen met de maan speelt,
geniet; het spel van kleur, geur warmte en nachtlicht.

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Ogen kwam menigeen te
kort bij het bezoek aan het Aalsmeer
Flower Festival. Het evenement tijdens
het zonnige afgelopen weekend trok
vele kijkers uit Aalsmeer en ruime
omgeving. Vooral de Historische Tuin
en het Flower Art Museum mochten
rekenen op veel belangstelling, maar
ook bij het Boerma Instituut werd

BOB IN DE BOVENLANDEN

Diamant
Rietpollen bij Leimuiden lachen en zwaaien mij toe. Ik wens ze een fijne
nacht en vaar verder. De maan schijnt de boot van achter bij terwijl ik
richting watertoren vaar en bedank haar voor haar liefdevolle vollemaans-begeleiding. Diamant-glinsterende golfjes leiden de sloep diagonaal door het verder zwarte water richting huis. Bij de fortgracht trekken
deze glinsteringen zich terug, ik geef ze een handkus….

kers werden ook nog eens getrakteerd
op livemuziek en konden deelnemen
aan verschillende workshops. In trek
was vooral ook de mogelijkheid om
een rondvaart te maken in de bloemrijk versierde boten van Westeinder
Rondvaart. Het was er ook prima weer
voor. Wie tijd over had, kon ook nog
op ontdekking in verschillende privétuinen tijdens het open tuinen
weekend van Groei & Bloei. Het Aalsmeer Flower Festival werd dinsdagavond afgesloten met een gezellige
pubquiz over, natuurlijk, bloemendorp Aalsmeer van toen en nu. Na
twee jaar geen doorgang door
corona, heeft dit evenement een
sterke vernieuwde start gemaakt en
heeft potentie om door te groeien tot
een groots (landelijk bekend) uitje
voor de hele familie.

natuurlijk weten waarom? Nou, dat
zit zo. Er staat daar een verkeersregelaar! En niet zo maar één. Niet
zo’n saai chagrijnig figuur die zich
eigenlijk dood verveelt. Nee, hier
staat een man die je hele dag
opvrolijkt. Wanneer je ook langskomt, in de bloedhete zon, van
vroeg in de ochtend tot aan het
einde van de middag, Deze man
danst! En niet zomaar een beetje
lullig staan wiebelen op dezelfde
plaats, nee, hij gaat helemaal los.
Fantastisch! Nu zou je denken dat

03:08
Zachtjes meert de sloep aan bij de slaapkamer, ik verbind ze met landvasten. Het maanlicht laat de imposante eikenboom, waar merels en lijsters slapen, schitteren. De maan lacht naar mij als ik de sleutel in het slot
van de ark steek. Ik geef haar een kus op haar grote kale bol en kijk op
mijn klok die 03:08 aangeeft. Ik draai mij om en droom lekker verder in
het warme bed, met naast me mijn lief, in deze mooi late-lente-nacht.
Droomreactie? bob.plaswijck@planet.nl

Midzomernachtfeest
in Het Oosterbad
Aalsmeer - Op vrijdag 24 juni kan wie
dat wil, zwemmen tot de zon ondergaat in Het Oosterbad aan de Mr. Jac.
Takkade 1. En, het stopt niet bij alleen
zwemmen, de avond biedt ook ander
vermaak. Er kan naast lekker babbelen
met elkaar onder het genot van een

hij zo in zijn mooves opgaat en
niets van het verkeer merkt, maar
nee hoor. Hij is super alert en
scherp. Zodra er ook maar iemand
bijna de verkeerde afslag dreigt te
nemen zwaait hij elegant naar de
richting waar de auto naar toe
moet. En met een vrolijke lach. Hoe
mooi is dat! Ik zou zeggen ga eens
langs en geniet van de wereldberoemde danser van Aalsmeer en
laat je opvrolijken. Zo worden die
megaklussen aan de wegen toch
nog eens leuk.

hapje en drankje genoten worden van
een kleine braderie. Er worden prachtige woonaccessoires als kaarsen,
kandelaars, kleden en allerlei hebbedingetjes voor in huis te koop aangeboden, evenals de nieuwste zomermode. Kortom: Gezelligheid,
zwemmen en shoppen tijdens de
midzomernachtavond vanaf 19.00 uur.
Iedere belangstellende is welkom.

Tekst en foto:
Mevr.T. Albert uit Amstelveen
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ook om te overdenken en te beseffen
dat deel uit maken van een brandweerkorps mooi en veelzijdig is, maar
ook een gevaarlijk beroep. Voor de
elfde keer werden in Aalsmeer afgelopen zaterdag om één uur ‘s
middags alle omgekomen brandweermensen herdacht door hun
collega’s. Er werd twee minuten stilte
in acht genomen onder twee
gekruiste brandweerstralen, het
water-ereteken van brandweerlieden.

Erete en op het
h sp e n
t ens r n eerher en n
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18
juni vond de Nationale Brandweerherdenking plaats. Elke derde
zaterdag van juni herdenken alle
korpsen in Nederland hun collega’s
die tijdens het uitoefenen van het vak
zijn omgekomen. Het Brandweerteam van Aalsmeer maakte, net als
vorig jaar, het ereteken op het Raadhuisplein voor de trap van het Raadhuis. De herdenking vond plaats in
bijzijn van burgemeester Gido Oude
Kotte.
Niet zonder risico
Brandweermensen staan vierentwintig uur met hart en ziel klaar voor

de maatschappij. Soms zelfs met
gevaar voor eigen leven, want het
brandweervak is niet zonder risico’s.
Daar zijn de heren en dames zich van
bewust, maar ze staan er niet iedere
dag bij stil. Soms gaat het mis en
betalen brandweermensen de
hoogste prijs. Sinds 2012 staat in
Schaarsbergen het Nationaal Brandweermonument en wordt jaarlijks stil
gestaan bij de moed en daadkracht
van de brandweercollega’s die sinds 5
mei 1945 zijn omgekomen tijdens
hun werk voor de brandweer. Bij het
monument wordt respect getoond
voor de omgekomen collega’s. Het is
een plaats om te herdenken, maar

r n eerm n heo e Kr
oo me ers per
erp cht
Aalsmeer - Per 1 juli wordt het
verplicht om op elke verdieping in
huizen werkende rookmelders te
hebben en brandweerman Theo de
Kruijf helpt inwoners daar graag bij.
“Een rookmelder kan heel veel
schade voorkomen en levens
redden”, zegt hij. Theo komt na een
belletje aan huis met een tas vol
brandveilige tips en adviezen en
natuurlijk het apparaat waar het allemaal om draait: De rookmelder. De
benodigde materialen om de rookmelder te bevestigen maken ook

onderdeel uit van de inhoud van zijn
tas. Geen schroeven, maar lijm is het
‘geheim’ van Theo bij de installatie.
Gratis
De rookmelder wordt gratis geplaatst
en op de juiste plek gehangen. “Bij
een bezoek in de woning bekijk ik
samen met de bewoners wat de
beste plek is, zowel beneden als
boven en op de zolder”, vervolgt
Theo. Een tip van de brandweerman
aan inwoners die al een rookmelder
hebben gekocht, maar nog geen

Toewijding
De burgemeester sprak zijn dankbaarheid uit voor de toewijding van
team Aalsmeer aan de gemeente. Het
korps is veelzijdig, want het team
komt niet alleen in actie tijdens
branden, maar verleent ook assistentie bij ongevallen, gaat tijdens
stormen op stap om eerste hulp te
verlenen, geeft voorlichting en is zelfs
bereid om in een boom te klimmen
om een kat te redden of om een overstekende ganzen- of zwanenfamilie
te begeleiden.
In totaal zijn in Nederland zo’n 27.000
brandweerlieden en zijn er bijna
1.000 kazernes. Het team Aalsmeer
kan overigens altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Iets voor jou? Er
wordt iedere maandagavond vanaf
20.00 uur geoefend bij de kazerne
aan de Zwarteweg. Je bent welkom.
Of kijk voor meer informatie op www.
brandweer.nl

stappen hebben ondernomen om
deze op te hangen: “Je moet ‘m niet
in de keuken hangen, want dan blijft
die meldingen geven. En we raden
aan om de rookmelder maandelijks
te testen.” Theo de Kruijf komt op
bezoek nadat een afspraak is
gemaakt via de brandweerkazerne.
Het telefoonnummer is 020-5556000.
Geef naam en telefoonnummer door
en Theo belt terug om een bezoek in
te plannen. Hij verschijnt aan de deur
in kleding van de brandweer en kan
zich legitimeren. Hij is overigens de
enige in Aalsmeer die op pad gaat
om rookmelders op te hangen, dit
om misbruik van dit initiatief te
voorkomen.

Prachtige tocht met Aalsmeers
rom ets enootsch p
Aalsmeer - Ongeveer zestig oude
50cc bromfietsen kwamen afgelopen
zondagmiddag 19 juni bij de start
voor de Zonnige Zondag Zomerrit.
De vaders genoten van hun vaderdagrit en moeders en kids van al het
moois wat er te zien en te horen was.
Het glom je tegemoet, gepoetst tot
het chroom als een spiegeltje was.
Alle soorten en maten brommertjes
stonden geparkeerd in de Weteringstraat bij de start om 13.00 uur en bij
terugkomst om 17.00 uur. Vrolijke
gezichten en mooie brommer
verhalen. De mooie rit welke het
Aalsmeers Bromfiets Genootschap
had uitgezet was zo’n 75 kilometer.
Een rondje naar Noorden, Loenen,
Baambrugge en slingerend terug.
Langs schitterende woningen, prachtige landschappen en zwaaiend
publiek. “Als je stil staat ergens komt
er altijd wel iemand even ‘brommers
kieken’ en genieten van de oudjes”,
zegt Dirk van Leeuwen, één van de
organisatoren van deze ritjes. De
vissers langs de weg kijken bij het
horen van de ronkende motortjes
spontaan om te zien wat er achter
hen gebeurt. Koeien en ander vee
komt nieuwsgierig kijken. Bij een
korte stop in Breukelen kwam even
de hermandad contoleren of alles in
orde was. Erg geïnterneerd in het
moois wat uit Aalsmeer kwam en al
rijdend werd vertoond. Met een
grote glimlach werd het gezelschap

ecor t es
smeer

een mooie tocht toegewenst. Over
Dirk die te weinig benzine in z’n tank
had gedaan wordt maar niet teveel
gezegd. Zonder brokken, zonder
noemenswaardige pech kwam het
team zo rond 17.00 uur terug in het
Centrum. Het brommers kieken trok
nog een uurtje veel bekijks. Moe en
rozig werd de dag afgesloten. Joost,
Dirk, Jan en Kim, de mannen en
vrouw achter het Bromfiets Genootschap, kijken terug op weer een
prachtige editie. Op naar de
volgende rit. Dit zal deze zomer een
spontane rit zijn, gewoon een
avondje een visje halen in Zandvoort
of een ijsje in Gouda. Onder voorbehoud is de nachtrit op 17 september.
Blijf je oude brommertje mooi
houden en ga af en toe een ritje
doen. Zwaaien naar elkaar en nieuwe
wegen ontdekken blijft altijd leuk.

n rr n e rs
ren orso

Aalsmeer - Van donderdag 23 tot en
met zondag 26 juni trekt het Varend
Corso vanuit het Westland over het
water door Westland, Schipluiden,
Vlaardingen, Maassluis, Den Haag en
Delft. Er is werk te zien van twee arrangeurs uit Aalsmeer. Willy Pardijs decoreert een boot die in het teken staat
van de Unesco Werelderfgoed en
Marloes Joore decoreert de speciale
jongeren TikTok boot met bekende
TikTok-influencers. Ook scholieren van
Yuverta uit Aalsmeer decoreren twee

t

boten als onderdeel van de Blooming
Battle. Thema dit jaar is: Finally, It’s
Showtime! De parade bestaat uit zo’n
60 met groenten, bloemen en planten
versierde boten door de beste en jong
getalenteerde arrangeurs van Nederland trekken langs. Op de boten zijn
veelal dansers, orkesten en theateracts
te zien. Het Corso is onlangs met
andere bloemencorso’s uit het land
toegevoegd aan de Unesco Erfgoedlijst! Kijk voor meer informatie en de
route op www.varendcorso.nl.

melodieën. Speciaal voor Plaspop
heeft Outlaw Queen er een paar rock
klassiekers bij gedaan.

Gevarieerde acts op Plaspop: Mooie
liedjes, rock, covers en gospel
Aalsmeer - Al ruim 4 jaar vormen de
Brabantse zangeres Heidy Crooymans
en de Zaanse gitarist René Nijenhuis
een muzikaal duo. Zij houden ervan
om samen op zoek te gaan naar
mooie liedjes die zij dan tijdens creatieve repetities voorzien van een
eigen jasje. De liedjes blijven herkenbaar voor het grote publiek, maar
worden kleine sieraadjes om naar te
luisteren. En dit kan in Aalsmeer op
zaterdag 2 juli tijdens Plaspop in het
eilandengebied van de Westeinder.

Outlaw Queen
Meer zin in alternatieve rock? Ook
dat kan tijdens Plaspop. Want om
alternatieve en Indie rock draait het
bij de band Outlaw Queen. Vier vriendenhebben hun passie voor dit
genre gecombineerd en er hun eigen
draai aan gegeven. Tijdens de lockdown heeft de band eigen nummers
geschreven. Het resultaat? Luide,
fuzzy en moshable gitaarriffs gecombineerd met dreunende baslijnen,
energieke drumfills en aanstekelijke

The Cover Crew
Ook de bandformatie The Cover
Crew is van de partij tijdens Plaspop.
De zevenmansformatie zal wederom
op de locatie Vissersvreugd haar
bekende covers ten gehore brengen.
Met Pieter Eggermont op drums,
Hans Prent op basgitaar, Stephan
Damen op gitaar, Boy Kentrop op
toetsen, Rik Huijts op trompet, Boris
Bouwense op saxofoon en Cindy
Miedema op zang. Het repertoire
omvat swingende klassiekers, afgewisseld met eigentijdse muziek van
bijna elk genre.
Amstel Gospel Choir
En het meest swingende gospel koor
van Nederland, het Amstel Gospel
Choir, gaat onder leiding van dirigent
Vladimir Pairel van zich laten horen
tijdens Plaspop. De enthousiaste
zangers en zangeressen gaan trakteren op swingende gospel songs,
moderne popmuziek met een gospel
tintje en sfeervolle songs variërend
van uptempo nummers tot prachtige
ballads.

Brandweer Aalsmeer zoekt collega’s
Aalsmeer - Maandag is ‘vaste prik’ oefenavond voor het team van Brandweer Aalsmeer. Iedere week oefenen de brandweerlieden om vakbekwaam te worden en te blijven. Afgelopen 20 juni werd geoefend op een
complex verkeersongeval, waarbij een auto op z’n dak lag en een wagen
was gekanteld. Er brak ook nog brand uit, dus snel in actie komen was
een vereiste. Benieuwd hoe de brandweerlieden dit aanpakken en/of vrijwilliger bij team Aalsmeer iets voor jou is? Geïnteresseerden zijn op
maandagavond vanaf 20.00 uur welkom bij de kazerne aan de Zwarteweg. De Brandweer van Aalsmeer is namelijk op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s.
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Afscheid van wethouder Wilma
Alink in Flower Art Museum
Aalsmeer - Na vier jaar neemt Wilma
Alink-Scheltema (D66) afscheid als
wethouder van de gemeente Aalsmeer. In deze jaren heeft ze zich
ingezet voor de onderwerpen zorg,
wijkgericht werken, natuur en milieu,
duurzaamheid, kunst en cultuur,
openbare ruimte en diverse projecten.
Nu het nieuwe beoogde college
bekend is, is het tijd om afscheid te
nemen. De afscheidsreceptie staat
gepland op woensdag 6 juli van 16.00
tot 18.00 uur in het Flower Art
Museum aan de Kudelstaartseweg 1.

Burgemeester op bezoek bij
60-jarig paar Olij-Oor
Aalsmeer - Burgemeester Gido Oude
Kotte heeft maandagochtend een
bezoek gebracht aan het echtpaar
Huib en Marlene Olij-Oor. Ze stapten
60 jaar geleden in het huwelijksbootje, op 20 juni 1962 in Aalsmeer.
De twee hebben elkaar voor het
eerst ontmoet bij het Oosterbad aan
de Mr. Jac Takkade.
Huib werkte bij garage Maas in
Kudelstaart als automonteur en
Marlene was kraamverzorgster. Ze
woonden allebei in Aalsmeer. Later is
Huib op de rozenkwekerij van zijn
vader gaan werken aan de Aalsmeerderweg. Daar tussen de kassen

werden hun twee kinderen Ruud en
Ingrid geboren. Marlene werkte
inmiddels ook op de kwekerij.
Naar De Kwakel en terug
45 jaar geleden verhuisden ze naar
de Achterweg in De Kwakel waar ze
een rozenbedrijf begonnen. Inmiddels woont het echtpaar alweer een
paar jaar op de Uiterweg. Ze delen de
passie voor water, dus in hun leven
zijn flink wat boten voorbij gekomen
waar mooie tochten mee zijn
gemaakt. Huib heeft naast liefde voor
rozen, ook de liefde voor auto’s altijd
gehouden nadat hij weg is gegaan
bij garage Maas. Op latere leeftijd

racete hij nog op Zandvoort, waar
Marlene altijd mee naar toe ging.
Bloemen en trouwakte
Burgermeester Gido Oude Kotte
heeft het bruidspaar gefeliciteerd
met hun huwelijksjubileum. Hij overhandigde een mooie bos bloemen
en een kopie van de trouwakte uit
1962. Afgelopen zaterdag hebben
Huib en Marlene hun 60 jarig huwelijk gevierd in On The Rock met alle
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en familie en vrienden. Het
was een fantastisch feest met
prachtig weer. Er zijn veel foto’s
gemaakt voor mooie herinneringen.

Functies vier wethouders verdeeld
Aalsmeer - Aalsmeer is en blijft een
zelfstandige gemeente, waarbinnen
het beleid goed zal aansluiten op de
lokale situatie en de wensen van de
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De nabijheid, toegankelijkheid
en zichtbaarheid van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers
blijven geborgd. Vanuit de gedachte:
‘denken in mogelijkheden en oplossingen’ is het concept-raadsprogramma ‘Aan de slag voor Aalsmeer’
gemaakt, dat aanstaande donderdag
30 juni tijdens de raadvergadering
aan de orde komt.
Portefeuilleverdeling
De portefeuilles van de vier kandidaat-wethouders en de burge-

meester zijn verdeeld:
Kandidaat-wethouder Dick Kuin:
Schiphol, Openbare ruimte, Verkeer
en Vervoer, Parkeren en Maatschappelijk Vastgoed.
Kandidaat-wethouder Bart Kabout:
Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening, Onderwijs, Jeugd, Sport en
Subsidiebeleid.
Kandidaat-wethouder Robert van
Rijn: Economie, Werkgelegenheid
(incl. arbeidsmigranten), Greenport,
Ruimtelijke ordening bedrijventerreinen en recreatiegebieden en
Financiën.
Kandidaat-wethouder Willem Kikkert:
Zorg (zonder jeugdzorg), Wmo en
Woonserviceszones, Inkomensondersteuning en Schuldhulp, Wijkgericht

Pilot extra papierinzameling in
Kudelstaart niet verlengd
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 23
juni, is er voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Aalsmeer een
voorlichtingsbijeenkomst van VluchtelingenWerk over de aankomende
activiteiten van de Immigratie- en
Naturalisatie Dienst (IND). Oekraïense

vluchtelingen krijgen binnenkort
onder bepaalde voorwaarden een
bewijs van de IND dat zij in Nederland
recht hebben op opvang, medische
zorg, mogelijkheid tot werken en
onderwijs voor minderjarige kinderen
(tijdelijke bescherming).

toekomst. Voor wie een afscheidscadeau wil geven: Wilma stelt het op
prijs als dat een gift is voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne via
Giro 555 of de donatiebox in het
Flower Art Museum.

Gift voor Oekraïne
Uiteraard is iedereen welkom die de
wethouder persoonlijk de hand wil
schudden en wil proosten op haar

Dorpswandeling met Jan van Veen
Aalsmeer - Museum Historische Tuin
organiseert tijdens het seizoen
iedere laatste zaterdag van de
maand een dorpswandeling in het
Centrum. De wandeling voert langs
bekende Aalsmeerse monumenten,
maar ook langs minder bekende
punten die historisch gezien interessant zijn. De dorpswandelingen zijn
geschikt voor iedereen die meer wil
weten over Aalsmeer. Verwacht geen
zware kost, wel een informatief
verhaal doorspekt met leuke anekdotes en wetenswaardigheden. De
eerstvolgende dorpswandeling staat
gepland voor aanstaande zaterdag
25 juni en staat onder leiding van
Jan van Veen, voormalig directeur
van OBS Kudelstaart en een
bevlogen verteller over de geschiedenis van Aalsmeer. Startpunt is de
kassa van museum Historische Tuin,
Praamplein 1. De start is om 13.00
uur en de wandeling duurt ongeveer
vijf kwartier. Deelname kost 5 euro
en een plaats reserveren kan door te
mailen naar coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen

naar de Historische Tuin, tel.
0297-322562.

genWerk. De voorlichtingsbijeenkomst op 23 juni is van 16.00 tot 17.30
uur in het raadhuis aan de Raadhuisplein 1. De inloop is vanaf 15.45 uur.

kunnen zich al wel laten informeren
over wat er gaat komen en wat dit
voor hen zou kunnen betekenen. Kijk
voor de actuele stand van zaken op
www.ind.nl/nl/oekraine/richtlijn-tijdelijke-bescherming-oekraine. Neem
voor meer informatie over de bijeenkomst of vragen contact op met
VluchtelingenWerk via
oekraine-amstelveen-aalsmeer@
vluchtelingenwerk.nl.

Veiling op de Tuin
Op deze laatste zaterdag van de
maand vindt er om 15.00 uur ook een
publieke veiling plaats in de het
veilinggebouw van museum Historische Tuin Aalsmeer. Neem plaats op de
koperstribune in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer en ervaar de
spanning tijdens het veilproces. Er
worden prachtige bloemen en
planten geveild. De opbrengst komt
ten goede aan het onderhoud van de
Historische Tuin. Met een entreekaartje
is de toegang tot de veiling gratis.
Andere data
Naast aankomende zaterdag zijn er
dit jaar nog wandelingen en veilingen
op 30 juli en 27 augustus en 24
september. Ook hiervoor kan al gereserveerd worden. Wandelingen en veilsessies zijn op aanvraag ook voor
groepen te boeken.
Kijk voor meer informatie op
www.historischetuinaalsmeer.nl.

werken, Kunst en Cultuur, Duurzaamheid, natuur en milieu, Wonen en
volkshuisvesting en Bedrijfsvoering
AA-organisatie.
Burgemeester Gido Oude Kotte:
Openbare orde en veiligheid (bij
afwezigheid burgemeester kandidaat-1e locoburgemeester Robert
van Rijn tot september 2024, waarna
aansluitend kandidaat-1e locoburgmeester Bart Kabout), Evenementen,
horeca- en waterveiligheidsbeleid,
Publiekszaken, Communicatie, Regionale samenwerking, Integriteitsbeleid, Toezicht/Handhaving en
Bedrijfsvoering kernorganisatie Aalsmeer. Dit bericht is namens de
onderhandelaars van Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66.

VluchtelingenWerk licht het werkproces van de IND toe en legt uit wat
het verkrijgen van de Tijdelijke
Beschermstatus inhoudt voor verblijf
in Nederland en vertelt wat mensen
kunnen verwachten op het moment
dat zij niet in aanmerking komen voor
tijdelijke bescherming.
Tot slot is er ruimte om na de voorlichting persoonlijke vragen te stellen
aan de medewerkers van Vluchtelin-

Bewijs van verblijf
Binnenkort kunnen vluchtelingen uit
Oekraïne van de IND een bewijs van
verblijf krijgen. Er kan nog geen
afspraak gemaakt worden om dit
bewijs op te halen. Vluchtelingen
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Bouwmaterialen voor Oekraïne
Aalsmeer - De Stichting Help Oekraïne
zamelt goederen in om vluchtelingen
uit dit door oorlog geteisterde land te
helpen. Kleding, voedsel en diverse
andere spullen waar om gevraagd
wordt, worden ingezameld, opgeslagen en vervolgens vervoerd naar
verschillende gebieden waar
gevluchte inwoners bivakkeren. Ook
het vervoer regelt deze stichting zelf.
Er hebben al enkele transporten met
succes plaatsgevonden, maar spullen
blijven nog steeds hard nodig. Nu om
te overleven, maar straks ook om het
land weder op te bouwen. Bij het
opruimen van de loodsen dachten

medewerkers van bouwcenter Blauwhoff meteen aan de stichting Help
Oekraïne. De oorlog is weliswaar nog
aan de gang, maar langzaam gaat het
land ook weer opgebouwd worden en
dan zijn bouwmaterialen hard nodig.
Besloten werd de overtollige materialen niet weg te gooien, maar te
doneren aan Oekraïne. Er is contact
opgenomen met de stichting die uiteraard blij reageerde op deze donatie.
Mike Multi heeft namens Help
Oekraïne de spullen in ontvangst
genomen en tijdelijk opgeslagen in
zijn bedrijf. Maar liefst zestien pallets
staan klaar om vervoerd te worden en

2021: Jaar van dapper doorzetten
voor medewerkers Meerlanden
Rijsenhout - Met trots heeft Meerlanden haar jaarverslag 2021 gepresenteerd. Ook dat jaar werd het geduld
van alle medewerkers verder op de
proef gesteld door corona. Behalve wat
zonneschijn en verlichting in de zomermaanden, was het op zijn tijd nog
dapper doorzetten. Ook al kende
Meerlanden dit jaar flink wat uitdagingen, met veel flexibiliteit en creativiteit is naar passende oplossingen
gezocht om de dienstverlening door te
laten gaan.
Week van de afvalhelden
De pandemie, die inmiddels al een
aantal jaren zijn stempel op de samenleving drukt, blijft benadrukken dat het
werk van Meerlanden van essentiële
waarde is voor de samenleving. Werk
waar alle medewerkers zich het hele
jaar door met hart en ziel voor inzetten.
Ook in 2021. Geweldig was het dan ook
dat staatsecretaris Stientje van Veldhoven ontvangen mocht worden voor

de aftrap van de eerste ‘week van de
afvalhelden’.
Goede waardering
Meerlanden werd ook in 2021 weer
goed gewaardeerd door de klanten.
Het afvalverwerkingsbedrijf kreeg met
een 7,2 een ruime voldoende voor haar
dienstverlening. Een mooie opsteker,
zeker omdat in flink wat gemeenten
systeemwijzigingen zijn doorgevoerd
om nog beter de Van Afval naar Grondstof doelstellingen te realiseren. Deze
verandering breng altijd meer vragen
van bewoners met zich mee.
Kapitaalstructuur
Met de aandeelhouders heeft Meerlanden nog een ander mooi resultaat
behaald; de aanpassing van de kapitaalstructuur. Samen is het gelukt om
elke aandeelhouder een fair share in
het aandelenkapitaal te bieden. Mét
groeimogelijkheden om een stevige
positie in de regio in te nemen.

Kwekerij Morning Glory:
Een plantenparadijs!
Aalsmeer - Kwekerij Morning Glory
uit Aalsmeer is in de afgelopen jaren
flink uitgebreid. De plantenliefhebber vindt er niet alleen een nog
groter assortiment bijzondere tuinplanten, ook de kwekerij zelf is
vergroot met extra teelt- en plantverkoopruimte en extra parkeergelegenheid. “We kunnen nu een ruimer
en groter assortiment planten aan
onze bezoekers presenteren en
hebben zelf ook meer mogelijkheden voor overwintering en teelt
van onze planten,” vertellen eigenaren Chris en Caroline Tilanus.

Bijzondere tuinplanten
Bij Kwekerij Morning Glory vinden de
bezoekers een groot assortiment
bijzondere tuinplanten. Dit varieert van
eenjarige zomerbloeiers tot een groot
assortiment vaste planten voor zowel
de zon als de schaduw, meerjarig vorstgevoelige planten, Salvia’s, kruiden en
grassen. In het najaar is er ruime keuze
aan wintergroene en winterbloeiende
planten om voor het winterseizoen
potten, bakken en baskets mee te
vullen. Chris Tilanus: “Onze klanten
komen vanuit heel Nederland en
België vanwege ons bijzondere assorti-

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Puck

Oekraïne te helpen bij de wederopbouw na de oorlog.

Financieel gezond
Ook dit jaar kon Meerlanden weer
gezond afsluiten. De omzet is gestegen
van 76,6 miljoen naar 78,7 miljoen. Het
resultaat na belastingen komt op 2,6
miljoen. Het eigen vermogen stijgt
naar 31,3 milljoen, op een balanstotaal
van 61.2 miljoen.
Samen sneller circulair
Meerlanden blijft het voortouw nemen
in de transitie naar een circulaire en
inclusieve regio. Op alle vlakken. Zo is
binnen drie jaar de CO2-uitstoot met
ruim vijftig procent teruggebracht. En
in het aangescherpte reductieplan is
Meerlanden in 2025 CO2 neutraal. Er
wordt met trots terug gekeken op
mooie resultaten in 2021. Het volledige
jaarverslag is te lezen op de website:
www.meerlanden.nl

Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

ment en zeer grote variëteit aan tuinplanten. Er is voor ieder wat wils.”
Hanging baskets
Kwekerij Morning Glory is ook bekend
vanwege haar hanging baskets. Caroline Tilanus: “De baskets maken wij
volgens eigen ontwerpen. In het voorjaar hebben wij zomerbaskets met
eenjarige zomerbloeiers hangen in
verschillende kleurthema’s. In het
najaar hebben wij onze winter
hanging baskets. Per basket
verwerken wij zo’n 20 verschillende
planten.” Adres is Noordpolderweg 6
in de Schinkelpolder. Kijk voor
openingstijden en meer informatie (er
worden ook workshops gegeven) op
www.kwekerijmorningglory.nl

Vaderdag-verrassing voor
15 spaarders bloemenzegels
Aalsmeer - Afgelopen week zijn vijftien trouwe spaarders van bloemenzegels in het vaderdagzonnetje gezet
door de Vereniging van Aalsmeerse
Bloemenzegelwinkeliers. Getrakteerd
op leuke cadeaubonnen zijn: P.
Hogeweg, A. Pothoff, H. Hulsbos, M.
Pagano, familie Vaneman, C. Legel, M.
Tromp, J. Tas, familie Meester, D.
Raams, J. Eveleens, J. Weij, G. Nederstigt-Neeefjes, familie Zandbergen
en M. Jongkind. Alle vijftien hebben
een cadeaubon gekregen van
Slagerij Steen, Vishandel Veerman of

Slagerij Kruyswijk ter waarde van 25
euro en een waardebon van eveneens 25 euro van de Vereniging van
Bloemenzegelwinkeliers. Mocht u
denken: dat had ik ook wel gewild,
doe dan uw aankopen bij een bloemenzegelwinkelier en spaar bloemenzegels. Door een volle spaarkaart
in te leveren maakt ook u dan kans
op het winnen van een volgende
leuke prijs. Er is iedere maand wel
een actie van de vereniging: cadeaubonnen, bloemen of een volle tas
met producten van alle leden erin.

Aalsmeer - “Ik kom deze zomer bij
je wonen mam”, zei mijn dochter
toen ze een paar maanden geleden
hun verbouwingsplannen uitlegde.
Dat er een man en een of twee
zonen mee zouden komen, calculeerde ik in, maar van een herdershond pup was op dat moment nog
geen sprake. Nu is het zomer en
heb ik een ongeleid projectiel door het huis stormen. Puck, 15 weken oud
en in letterlijk alles geïnteresseerd. Op haar avonturentocht door onze
woning neemt ze net zo makkelijk een paar vuile sokken mee die bij de
wasmachine slingeren als een schone theedoek die ik zojuist heb opgehangen of de schoenen die ik net heb uitgetrokken. De kreten: nee, blijf
af, laat los, geef hier, worden veelvuldig door alle gezinsleden gebruikt. In
de tuin gaat ze er met de bezem vandoor of de gieter, die ze inmiddels zo
mishandeld heeft dat de sproeikop er niet meer op past. De vijver is favoriet, ze gaat er graag languit in liggen. Lekker even afkoelen. Ze is een en
al liefde voor ons, wij ook voor haar, maar zij uit het wat explicieter. Als ik
mijzelf in een onbewaakt moment even op een ligbed in de tuin installeer, neemt ze een aanloop en springt boven op me, lik over mijn neus:
gezellig ik kom bij jou liggen. Datzelfde doet zij bij Pien, onze herder, die
daar totaal niet van gediend is en mij lichtelijk wanhopig aankijkt met een
blik van: kan dit niet weg? Wat moet dat achterlijke beest in ons huis? En
in mijn mand? Laten we samen gaan wandelen, stel ik dochter voor, dan
kan Puck ook even zwemmen. Om mijn bloeddruk zonder pillen op peil
te houden moet ik 5 kilometer per dag maken. ’s Morgens om half acht ga
ik regelmatig naar het Hornmeerpark, Pien mee, die moet ook wandelen,
want rennen mag ze niet meer, dat zorgt op haar leeftijd voor problemen
die we niet willen. Dus aan de lijn, even zwemmen en dan weer vast.
Prima te doen want het is om die tijd nog lekker rustig. Behalve op de
ochtend dat ik samen met dochter om kwart over zeven op pad ga, dan is
er in het park een file van honden uitlaters, die allemaal staan te vergaderen op het pleintje waar wij langs moeten. Pien is ineens van mening
dat dit hondenkind dan wel ongewenst is maar toch ook bij het gezin
hoort en vindt het nodig om haar te vuur en te zwaard te verdedigen.
Elke hond die maar in de buurt komt wordt nijdig aangeblaft: wegwezen.
En elke bal die ze tegen komt afgepikt. Puck is totaal niet van plan om het
water in te gaan en Pien niet van plan om eruit te komen. En als ze dat
eindelijk wel doet gaat ze de strijd aan met alles wat maar in de buurt
komt. Ik hang ondertussen als een drenkeling aan de lijn om mijn hond in
bedwang te houden. Mijn bloeddruk is inmiddels 180. Helemaal buiten
adem komen we weer thuis. Heerlijk Hoor, een Hond in Huis.

Bovendien steunt u de lokale
middenstand door te kopen bij bloemenzegelwinkeliers. Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op!

Volop zomer in de Smikkeltuin
Kudelstaart - Het is volop zomer en
ook in Voedselbos ‘de Smikkeltuin’ in
Kudelstaart is dat te merken. Alles
groeit en bloeit tegen de klippen op.
De aardappelplanten staan te
glimmen naast de prei, de courgettes
schieten de grond uit en de ‘Piet
Vissers’ klimmen gestaag tegen de
stokken aan. Afgelopen weekend is
er door de vrijwilligers hard gewerkt
om de tomaten op te binden. En te
dieven natuurlijk, altijd een secuur
klusje. De zonnebloemen staan te
stralen in de zon en de klaprozen en
het enorme veld koolzaad vormen
een warm welkom voor enthousiaste
bijen op zoek naar honing. De eerste
appeltjes en noten hangen aan de
bomen. Het Voedselbos begint
steeds meer zijn natuurlijk vorm
krijgen. Vorige week hebben leer-

lingen van de basisscholen in Kudelstaart een rondleiding gekregen van
voorzitter Berry Neijmeier, die ze van
alles heeft verteld over de functie
van de permacultuur. Hij vond een
willig gehoor. En dat is leuk, want de
geïnteresseerde jongelui van nu, zijn
de vrijwilligers van straks. En die kan
het Voedselbos nog steeds hard
gebruiken.
Extra handen nodig
Er zijn dringend een paar extra
handen nodig. Het onkruid doet
namelijk ook zijn best. Bedenk ook:
nu meehelpen wieden, betekent
straks meehelpen oogsten en
proeven van al het lekkers dat er aan
komt. Zin om mee te doen?
Aanmelden kan via email: voedselboskudelstaart@gmail.com

18 JEUGD

inderegio.nl • 23 juni 2022

‘Beestenboel’ op Boerenvreugd
Aalsmeer - Veel boerderijbezoekers
hebben wel eens een voorstelling
van Poppentheater Zelen op kinderboederij Boerenvreugd bezocht. De
leuke poppenkastverhalen met
gezellige liedjes worden met veel
plezier bekeken door de jonge
bezoekers en hun (groot)ouders.
Zondag 26 juni komt het poppentheater met een nieuwe voorstelling
naar Boerenvreugd. De voorstelling
‘Beestenboel’ speelt zich af op een
kinderboerderij. Er breekt paniek uit
bij de beheerder van de kinderboerderij als een kip een koe nadoet en
een varken een schaap. Alles staat op
zijn dieren-kop. Er loopt zelfs een
olifant rond. Het is een echte Beestenboel geworden op de kinderboer-

derij! De voorstelling is met mooi
weer buiten te zien. Bij minder mooi
weer gaat de voorstelling ook
gewoon door, de poppenkast zal dan
binnen in de stolp te zien zijn. Om
11.00 uur is de eerste voorstelling en
de tweede is om 14.00 uur.
Knuffel mee
Om er een extra grote vrolijke beestenboel van te maken op de boerderij mogen kinderen hun eigen
knuffel meenemen. Het bezoekadres
van de kinderboerderij is Beethovenlaan 118. Er zijn geen kosten
verbonden aan het bezoeken van de
voorstelling, maar varken Beer staat
klaar om donaties in ontvangst te
nemen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Junior Pramenrace: Eén groot,
gezellig en zonnig feest!
Aalsmeer - Zo’n 150 kinderen
hebben afgelopen zaterdag 18 juni
een geweldige dag beleefd op en
rond het water dankzij de Stichting
Pramenrace In Ere. Na twee jaar afgelast te zijn door corona kon de Junior
Pramenrace weer gevaren worden.
Thema was ‘De Ruimte In’ en dat
gingen de deelnemers, captains en
begeleiders onder een stralend
zonnetje. Het was zelfs zo warm dat
zonnebrand en extra water nodig
waren om de race onbezorgd te
kunnen varen. De Juniorrace startte

om half twaalf met spelletjes op het
Stokkeland. Ondertussen stroomde
het rond het water bij de brug en de
Stommeerkade al aardig vol met
vooral ouders en natuurlijk opa’s en
oma’s die de teams kwamen
uitzwaaien tijdens de start. Halverwege de start vertrok de juryboot
met hierin wethouder Bart Kabout
(sport en jeugd) en kinderburgemeester Anne van Duijn. Aan hen de
eer om de leukste praam van de dag
te kiezen en na afloop alle prijzen uit
te reiken. En dat waren er heel veel,

Schoolvoetbaltoernooi: Groot
feest voor ruim 1.200 kinderen
Kudelstaart - Afgelopen week mocht
RKDES uit Kudelstaart het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi organiseren.
In 2020 werd het toernooi geannuleerd vanwege corona en in 2021 kon
het vanwege de maatregelen alleen
in afgeslankte vorm plaatsvinden in
Kudelstaart. Gelukkig konden dit jaar
alle scholen weer meedoen in aanwezigheid van heel veel ouders, opa’s en

oma’s en andere fans. Ruim 1.200
kinderen togen naar RKDES om gedurende in totaal zes dagen hun voetbalkunsten te vertonen. In een stralend zonnetje werd op maandag
door kinderburgermeester Anne van
Duijn afgetrapt waarna de poulewedstrijden werden gespeeld en uiteindelijk de finales op vrijdag voor de
groepen 5 tot en met 8. Dit jaar

want voor alle deelnemers lag een
medaille klaar. De Juniorrace het
snelst gevaren en de opdrachten het
beste voltooid had De Rode Schoentjes en dit team kreeg de grootste
beker uitgereikt. Op plaats twee is
het Limonade Team geëindigd en
team Broodje Frikandel veroverde de
derde plek. De jury vond dat team
Little Stars de mooiste inleveropdracht had gemaakt en de
wethouder en kinderburgemeester
gaven na lang beraad team Buitenaards Lekker de prijs voor de leukste
praam. De Rode Lantaarn (als laatste
gefinisht) mocht team De (W)ijsjes
uit het Oosten in ontvangst nemen
en pech is natuurlijk wel vervelend,
maar minder erg als je er een prijs
mee kunt winnen en dat vonden de
winnaars van het Gebroken Trekkoord ook: De Pennetjes waren blij
met deze goedmaker. Door alle deelnemers, captains en begeleiders
wordt teruggekeken op een
geweldig en gezellig spektakel.
Wethouder Bart Kabout complimenteerde na afloop SPIE voor de organisatie. “Het was één groot feest!”

speelde groep 3 en 4, in verband met
de nieuwe continuroosters, op
zaterdag de poulewedstrijden en de
finales. De kampioenen van 2022
waren afkomstig van Triade (1), De
Oosteinder (2), De Zuidooster (2),
Jozefschool (3) en Antonius Kudelstaart (4). Dankzij de inzet van ruim
120 vrijwilligers werd het toernooi in
goede banen geleid door RKDES.
Voor de kinderen was er gedurende
het gehele toernooi gratis fruit en
fruitwater te krijgen dankzij de inzet
van JOGG Aalsmeer. D gemeente is
opdrachtgever en een belangrijke
partner van het toernooi wat ook
zichtbaar was bij de prijsuitreiking
die werd verricht door wethouder
Bart Kabout en kinderburgermeester
Anne van Duijn. “Een mooie afsluiting
van een sportieve topweek. Veel
emoties en mooie sportieve inzet
gezien”, aldus de wethouder van
sport en jeugd. “Weer een fantastisch
resultaat van het vele werk van vrijwilligers. Petje af dus voor de deelne-

senho tse e
etst no
altijd met eigen spierkracht
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout - Wie durft te beweren
dat de jeugd van tegenwoordig zich
meer en meer op een e-bike laat
voortbewegen, of met behulp van
een veer in de naaf van het achterwiel, is donderdag 16 juni niet bij de
Dikkebandenrace in Rijsenhout
geweest. Grut en tiktokkers van vijf
tot en met twaalf jaar draaiden, voorafgaand aan de vrouwen- en
mannenkoers, hun rondjes nog
gewoon op basis van gezonde spierkracht. Ze waren massaal op het
evenement afgekomen, een stuk of
vijftig in totaal, driftig trappend op
fietsjes van allerlei soort. Niemand
nam in de vier leeftijdscategorieën
een verkeerde afslag en allemaal

hielden ze het stuur recht. Tot geruststelling van de meegekomen mama’s
en papa’s en de ook aanwezige
wethouder Marja Ruigrok van de
gemeente Haarlemmermeer. Zij
konden vaststellen dat de talenten in
wording, onder wie opvallend veel
meisjes, onbevangen hun rondjes
reden, zonder muizenissen over
tactiek. Alleen Sanne, de soepel trappende winnares in de oudste leeftijdsgroep, had als nichtje van
wereldtopper Demi Vollering wel
geleerd dat uit de wind aan het wiel
zitten van een ander een voordeeltje
kan opleveren. Sneu voor dappere
koprijder Eden, die zich op de streep
door slimme Sanne liet kloppen. Niet
dat het veel uitmaakte: een medaille,
ijsje en t-shirt was er voor iedereen.

mers en de organisatie.” En nu draagt
RKDES het stokje weer over aan FC

Aalsmeer waar het toernooi in 2023
georganiseerd zal worden.
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Voetbal: Aalsmeer Zaterdag 2
promoveert naar Hoofdklasse
Aalsmeer- Afgelopen zaterdag
speelde 18 juni Aalsmeer 2 op het
zonovergoten complex van CSW in
Wilnis de finale van de nacompetitie
voor promotie naar de Hoofdklasse
tegen De Meern 2. Het was een typische finalewedstrijd: nerveus spel en
volop spanning (zowel bij spelers als
publiek). De eerste helft ging gelijk
op, misschien met een net wat
sterker De Meern. Echter, behoudens
een goede kopkans voor de gasten
waren er in deze helft geen uitgespeelde kansen. In de tweede helft
speelde het spel zich veel meer af op
de helft van De Meern zonder dat er
grote kansen kwamen voor beide
teams. Wel nog een mooie vrije trap
van Tijn de Bruin, die de keeper mooi
uit de hoek haalde. De verdediging

van Aalsmeer was solide, het
middenveld vocht voor elke meter en
maakte ook veel meters en de
aanvallers hadden pittige gevechten
met de verdedigers van De Meern.
Het was een echte strijd en de
warmte ging een rol spelen. Hoewel
Natasja als verzorgster geregeld het
veld in moest om spelers weer op te
lappen, leek Aalsmeer fitter dan de
tegenstander. Maar na ruim 90
minuten was de stand nog steeds 0-0
en moest er verlengd worden.
De verlenging begon en Aalsmeer
zette de lijn van de tweede helft door
en het spel speelde zich met name af
op het middenveld en op de helft
van De Meern. Halverwege de eerste
verlenging kreeg Aalsmeer een vrije
trap aan de rechterkant van het straf-

De Top Tien van het seizoen bij Poel’s Eye.
V.l.n.r: Dennis, Tim, John, Danny, Martin, Daan, Ronald, René, Floortje en Bak.

Laatste darttoernooi van dit
seizoen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Morgen, vrijdag 24 juni,
is het laatste darttoernooi van dit
seizoen van de Poel’s Eye. Het betreft
het altijd uitermate gezellige Blind
Koppel Toernooi. Bij dit toernooi hoeft

men niet met de ogen dicht te
gooien, maar wordt elke darter vier
ronden lang blindelings gekoppeld
aan een dartsmaat en twee tegenstanders. Dit ‘darters roulatie systeem’

schopgebied. Nick Blijlevens nam de
vrije trap en hoewel het schot houdbaar leek, kreeg de keeper de bal niet
onder controle. Veron Frantsen was
er snel bij en joeg de bal met een
hard schot in het dak van de goal,
1-0. De spelers en degenen die op de
bank zaten vierden het verlossende
doelpunt uitbundig. Door de kleine
marge bleef de wedstrijd echter
spannend met enkele nuttige
reddingen van Simon Camfferman.
Die daarna uiteraard de nodige tijd
nam voordat hij het spel vervolgde.
In de slotseconden van de tweede
verlenging kwam uit een counter de
bevrijdende 2-0. Na een rush en
goede voorzet van Justin Vahrmeijer
maakte Xander Dols het knap af, 2-0!
Kort na de 2-0 maakte de goed
leidende scheidsrechter een eind aan
de wedstrijd, was de promotie een
feit en kon het feest gevierd worden.
Het was een goed seizoen, met
mooie overwinningen, domme
nederlagen en een fantastisch toetje.
Veel dank aan de trainers Eric Zethof
en Johan Vermeule die een grote
bijdrage hebben geleverd aan deze
prestatie, maar ook aan het plezier
binnen het team.
Sommige spelers namen na de
wedstrijd nog deel aan het Sixentoernooi bij Aalsmeer, maar daarna
begon toch echt de voetbalvakantie.
In augustus mogen de voetbakschoenen weer aangetrokken
worden voor de voorbereiding op
het nieuwe seizoen in de
Hoofdklasse.

werkt sfeer verhogend want bijkans
iedereen komt elkaar vroeg of laat
tegen als mede- of tegenstander. Elke
wedstrijd wordt er drie legs gespeeld,
zodat iedere darter nul tot drie
punten kan verdienen. Na vier (of vijf )
wedstrijdronden wordt de stand
opgemaakt en gaan er zestien darters
naar zowel de winnaar- als de verliezerronde. Ook in het knock out
systeem herhaalt de darters carrousel
zich tot er uiteindelijk twee winnaars
per ronde over blijven. Een medestander is bovendien extra handig als
je nog niet zo goed kunt rekenen.
Kortom, dit toernooi is perfect voor
de regelmatige deelnemer én voor
debutanten. Jong, oud, man en vrouw
zijn van harte welkom in de Proosdijhal. De inschrijving sluit om 20.00
uur, deelname kost vier euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar. Kom
gerust een keertje darten. Op de
website www.poelseye.nl is nog meer
informatie te vinden.

Daniël Giacon uit Aalsmeer 19e
op EK floretschermen
Aalsmeer - Na twee jaar zonder
internationale titeltoernooien vindt
van 17 tot en met 22 juni in Antalya
weer een EK schermen plaats. Floretschermer Daniël had geen optimale
voorbereiding op het EK. Tijdens een
trainingsstage begin juni liep hij een
voetblessure op, maar hij reisde toch
af naar de Turkse badplaats en met
een ingetapete voet betrad hij de
loper. In de pouleronde verloor de
Aalsmeerder één partij en won er vijf.
Vervolgens won hij de eerste eliminatieronde van de Belg Mottiat met
15-8. Om bij de beste 16 schermers
van Europa te komen moest Giacon
het opnemen tegen de vice wereldkampioen Mepstead uit het Verenigd

Koninkrijk. De spelers waren aan
elkaar gewaagd en de spannende
partij ging tot 11-11 gelijk op. Helaas
liep de Brit daarna uit en verloor
Giacon met 12-15. Hiermee behaalde
hij de 19e plaats. Giacon zegt hierover: “Gezien de voorbereiding ben
ik tevreden, maar uiteraard had ik
graag meer gewild. Gelukkig had ik
geen last van mijn voet tijdens de
partijen.” Binnenkort is het WK in
Cairo. Het vliegticket kost al 900 euro,
dat heeft Daniël opgehaald met een
crowdfundingsactie op Talentboek,
maar hij kan lang niet alle kosten
voor het kwalificatietraject richting
Parijs 2024 (Olympische Spelen)
dekken met crowdfunding en dat

Foto: A. Bizzi

geeft hem veel stress. “Ik ben daarom
op zoek naar sponsors, zodat ik me
volledig kan focussen op mijn sport
en mijn studie”, aldus Daniël Giacon
in een oproep. Meer informatie over
de Aalsmeerse floretschermer op
www.danielgiacon.nl.

Zeventien medailles op NK voor
vinzwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Eindelijk, na 2 jaar afgelast te zijn, vond afgelopen 18 en 19
juni het NK Vinzwemmen plaats in
Eindhoven. Ella May Meeuwisse van
Oceanus mocht voor het eerst deelnemen aan het NK en veroverde vier
gouden en twee zilveren medailles.
Ook voor Yvanka Ashby van Oceanus
een succesvol NK met vier gouden en
één bronzen medaille. Liam Glebbeek zette Oceanus eveneens volop
in de schijnwerpers en won liefst zes
gouden medailles. Aan het eind van
het zaterdag programma werd door
Yvanka en Liam nog goud behaald
met een gemengde estafette. En aan

het eind van het zondag programma
won Yvanka zilver met een samengesteld damesteam en Liam met een
samengesteld heren team de eerste
plaats! Met liefst zeventien medailles
totaal keerde de Oceanus zwemmers
huiswaarts. “Het was en fantastisch
NK”, aldus de drie zwemmers. Ook
één van de snelste zwemmers
worden? Het nieuwe seizoen
vinzwemmen begint in september
bij zwemvereniging Oceanus en je
bent van harte welkom. Voor meer
informatie kan een mail gestuurd
worden naar: vinzwemmen.
oceanus@gmail.com.

Foto: www.kicksfotos.nl

Volop strijd en gezelligheid in
wielerronde van Rijsenhout
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout – Met publiek op tuinstoelen langs het parcours en het
zingen van dunne bandjes op asfalt en
klinkertjes was het vorige week
donderdag 16 juni als vanouds bij de
wielerronde van Rijsenhout. In twee
coronajaren hadden de Wielervrienden Rijsenhout hun dorpsronde
knarsetandend moeten skippen, nu
kon er opnieuw genoten worden van
een sportieve hoogtijdag. Organisator
Willem van Dongen en zijn maten
mochten na afloop hun duimen
omhoog steken. Ze zagen geen
valpartijen, wél mooie winnaars en
meelevende toeschouwers. Daar doen
ze het voor. Enig pijnpuntje toch: het
bovenmatig hoge aantal afzeggingen
van deelnemers. Het is een smet waar
de wielerunie maar geen greep op kan
krijgen. Was het donderdag te warm
voor de thuisblijvers? De renners die
wel kwamen gingen vol vuur op jacht
naar het uitpuilende pakket prijzen en
premies. In de vrouwenkoers maakten
aanvankelijk de rensters van wielervereniging De Amstel uit Amstelveen
de dienst uit. Met een derde deel van
het aantal starters waren ze getalsmatig baas over de eenlingen in de
groep. Maar toen Suzanne Mulder uit
Voorschoten in de slotfase van de race

in de aanval ging raakten ze de
controle over de wedstrijd kwijt.
Mulder redde het echter net niet. En
dat was vooral jammer voor haar in
Rijsenhout wonende opa en oma. Het
kwam nu tot een groepssprint, afgetekend gewonnen door Tessa Dijksman
uit Velserbroek. Melissa Hofman was
tweede, Hanneke Mulder derde.
Winnaar
Ook in de mannenkoers viel er ronde
na ronde genoeg te beleven. De
aanvallen reikten echter nooit ver
genoeg om kansrijk te worden. Pas in
de finale sloeg Mark Hooiveld een
kloof met perspectief. Danny Kroeze
uit Achterveld was de enige die het
gaatje nog kon dichten. Vervolgens
verraste hij zijn mikpunt met een
uitval in de voorlaatste bocht. Hooiveld werd tweede en Remco Schouten
won kort daarna de sprint van het
uitgedunde peloton. Plaatselijke favoriet Tristan Geleijn eindigde in de
groep als 41ste. Zijn dorpsgenoot
Luke Kooij deed ook lange tijd goed
mee, maar hij kon half koers gaan
genieten van een vroege opfrisbeurt.
Luke had deelname aan Alpe d’HuZes,
een sponsorrit voor het kankerfonds,
nog in de benen. Zes keer ging hij kort
geleden de straffe Franse berg op en
af. Zo kan je ook een winnaar zijn.
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Wedstrijdzeilen: Olivier en Joost
winnaars bij Combi Westeinder
Door Theo van Mierlo
Aalsmeer - Combi Westeinder is het
jaarlijkse zeilweekend voor de jeugd.
Beginners varen in de groep Optimisten Groen op de Kleine Poel. Zij
worden begeleid door een voorvaartboot richting de volgende boei
en de finishlijn. De groep gevorderden vaart op de Grote Poel van de
Westeinder Plassen. Met twee gezellige groepen van zo tegen de dertig
bootjes sierden ze het water met hun
witte sprietzeiltjes bij overwegend
weinig wind prettig op. Dat vroeg

om de nodige aandacht bij de
wedstrijdleiding op het water. Over
het weekend kwam wedstrijdleider
Geert Bakker tot tien geldige races.
Winnaar werd Olivier Enschede
(KNZ+RV, Muiden) met zijn 2992. Na
aftrek van de twee slechtste resultaten in een knappe serie van 1, 2, 1,
3, 7, 5, 3 en 4. Dat leverde hem 26
punten op en dat het zelfde aantal
presteerde Nils Bakkenes met zijn
2725. De twee eerste plaatsen van
Olivier gaven de doorslag voor de
eindzege. Op de Grote Poel moest
wedstrijdleider Hans Tijsma wat

Duif Aad van Belzen wint vlucht
vanuit Quiévrain
Aalsmeer - Zaterdag 18 juni om
06.45 uur werden 7474 postduiven
van de afdeling Noord-Holland
onder de condities en voorwaarden
van het door de Duivensportbond
afgekondigde hitteprotocol op een
afstand van 215 kilometer gelost te
Quiévrain. Om 09.32.25 uur arri-

veerde bij Aad van Belzen de eerste
van zijn 24 deelnemende duiven.
Met een gemiddelde snelheid van 77
kilometer per uur is deze duif de
snelste in de Telegraaf. In rayon 4 van
de afdeling NH met 1387 duiven in
concours klasseert deze duif zich als
46e. Eerder dit seizoen was deze duif,

langer wachten op een eerste
geldige race, zaterdag pas in het
begin van de middag. Uiteindelijk
won Joost Pfeiffer (KNZ+RV, Muiden)
met zijn 3440 in een goede serie van
1, 5, 5, 1 , 1 en 3 met 16.0 punten
voor Lotje van der Velden in de 3443
met 23,0 punten en Sebastiaan van
Ofwegen in de 3341 met 27.0
punten. In de eveneens meezeilende
Laser 4.7 -klasse maakte Nienke
Stokman (WV Nieuwe Meer, Aalsmeer) korte metten met de concurrentie en zette een afgetekende serie
van 6 eerste plaatsen neer. De Combi
Westeinder maakt deel uit van de
jeugdzeilwedstrijden in de grote
regio Amsterdam. Op de wal werd
het weekend omlijst met een uitgebreide barbecue voor zeilers en
ouders/begeleiders en een gezellige
prijsuitreiking bij de vlaggenmast
van de WV Aalsmeer. De organisatie
was evenals vorige jaren in handen
van enthousiaste vrijwilligers van de
WV Nieuwe Meer en WV Aalsmeer, in
samenwerking met Westeinder Zeilwedstrijden. Surf voor alle informatie
en foto’s naar Westeinderzeilwedstrijden.nl en voor veel informatie
over het zeilen in de Optimist (tot 15
jaar) bij www.Optimist.nl. Of dichterbij: ww.nieuwemeer.nl en
www.wvaalsmeer.nl

‘de 738’, de eerste vanuit Morlincourt. De uitslag in de Telegraaf met
187 deelnemende duiven in
concours met de hoogst geklasseerde duif per deelnemer: 1. Aad
van Belzen; 4. J. van Ackooy; 5.
Comb. Van Leeuwen en van Grieken;
8. JA van Dijk; 9. D. Jachowski; 11. P
van der Meijden en 13. A. van der
Wie. Donderdag 23 juni inmanden
voor Vierzon en vrijdag 24 juni voor
Quiévrain.

Voetbal: FCA 018
zoekt spelers

Winnaars Heren A: Jan Drent (2e),
Siem Oostenbrink (1e) en Patrick
Haring (3e, groen shirt).

Winnaars Heren B: Iko van Elburg (2e,
groene shirt), Leo van Tiem (1e) en
Jaap van Houwelingen (3e).

Derde plaats Patrick Haring van
Sjoelclub Aalsmeer op NK
Aalsmeer - Het laatste sjoeltoernooi
van het seizoen 2021-2022 vond
afgelopen zaterdag 18 juni plaats in
Beneden-Leeuwen in Gelderland.
Slechts 57 deelnemers trotseerden
de warmte om, veelal in korte broek,
deel te nemen aan het NK 2002, wat
gold als voorbereiding op het WK
2023 in Nederland. In de Rosmolen
kregen de deelnemers slechts
twintig sjoelstenen ter beschikking
en mochten zij ook maar twee
beurten gooien. Bij de Heren A werd
Siem Oostenbrink Nederlands
Kampioen met een gemiddelde van
85,90. Jan Drent werd tweede met
82,37 gemiddeld en Patrick Haring
van Sjoelclub Aalsmeer eindigde op
de derde plaats met een gemiddelde
van 80,27. Wim Voorbij werd vijfde
met 79,53 gemiddeld. Bij de Dames A

werd Heidi Hop de Nederlands
Kampioene 2022 met 77,23 gemiddeld, voor Ida Maytum (75,70) en
Hettie Kleine, de Nederlands
Kampioen Individueel, gemiddeld
75,50. In de B-Klasse (dames en heren
gemixt) won Leo van Tiem (74,47)
met 1 punt voorsprong op ‘Aalsmeerder’ Iko van Elburg (73,47) en
Jaap van Houwelingen (73,17). Tim
van Tiem stond met een vierde plaats
net naast het podium met 73,03. Ook
in de X-Klasse een ‘net geen’ podiumplaats voor Anouschka Ploeger. Met
57,50 gemiddeld restte voor haar ook
de vierde plek. Op donderdag 1
september om 20.00 uur begint het
nieuwe sjoelseizoen weer in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart voor
Sjoelclub Aalsmeer. Kijk voor meer
info op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Het onder 18/1 team
bij voetbalvereniging FC Aalsmeer bestaat al enige jaren uit
een groep vaste spelers, leuke,
enthousiaste, leergierige maar
vooral ook gezellige en altijd in
voor een dolletje zijnde groep
jongens. Buiten de vaste teamleden komen er elk seizoen
spelers bij, maar er vallen ook
spelers af, met name door werk,
andere interesses of doorstromen naar selectie elftallen.
De aanwas wordt elk jaar dunner
en daarom deze oproep om
nieuwe spelers te werven.
Lijkt het jou leuk om met deze
jongens te gaan voetballen?
Stuur voor meer informatie of
aanmelding een e-mail naar
stokmanper@gmail.com of bel
06-51178209. Er is plek voor
iedereen in het 18/1 elftal. Ben je
ouder of jonger en voetbal je
graag? FC Aalsmeer is altijd op
zoek naar nieuwe clubleden.
Interesse?
Kijk voor meer informatie op de
website of kom eens langs. Het
seizoen is bijna ten einde, maar
er wordt nog getraind en
gevoetbald op de velden aan de
Beethovenlaan.

Zwemwedstrijd om Lenie van
der Meer bokaal bij Oceanus
Aalsmeer – Op zondag 26 juni organiseert Stichting Meer Armslag in
samenwerking met Zwemvereniging
Oceanus voor de zesde keer haar
jaarlijkse zwemwedstrijd om de Lenie
van der Meer bokaal. Lenie van de
Meer was de initiatiefneemster voor
het oprichten van Stichting Meer
Armslag. Deze stichting zet zich in
voor de financiële ondersteuning van
zwemmers met een beperking. De
wedstrijd is in zwembad De Waterlelie aan de Dreef 7 en begint om
14.00 uur. De wedstrijd is bijzonder
omdat valide zwemmers en zwemmers met een beperking door het
toepassen van een rekensysteem zich
sportief met elkaar kunnen meten,
waardoor er spannende wedstrijden
ontstaan. Naast de zeven zwemmers

die Stichting Meer Armslag financieel
ondersteunt, hebben ook diverse
zwemverenigingen ingeschreven.
Het belooft weer een spannende
wedstrijd te worden. Wilt u de zwemmers komen aanmoedigen? U bent
van harte welkom.

Uniek debuut Aalsmeerse Tara (14)
in internationaal motorcrosscircuit
Aalsmeer - De 14-jarige Tara
Noordman uit Aalsmeer staat een
uniek motorcrossseizoen te wachten.
Komend weekeinde staat ze in een
sterk bezet internationaal deelnemersveld aan de start op het circuit
van het Oostenrijkse Feldkirch. Het is
de eerste wedstrijd in het kader van
een door de IMBA – de internationale
motorsportbond voor amateurs –
georganiseerde reeks. Het startbewijs
voor Tara is uniek, omdat de minimale
leeftijd officieel op 15 jaar is gesteld
door de IMBA. Vanuit Nederland is
door de Motorsport Organisatie
Nederland (MON) met succes dispensatie aangevraagd. Maar niet alleen
haar leeftijd speelt een rol. Tara kruipt
op het zadel van een 85cc, terwijl de
overige meiden en jongens die aan
de start verschijnen met minimaal
een 125cc onder de bips. “Vet”, beoordeelt ze zelf haar uitzending naar de
wedstrijd in Oostenrijk en het feit dat
ze hiervoor is gevraagd. “Een ander
meisje en ik rijden beiden als enigen
op een 85cc tussen allerlei grotere
motoren. Spannend? Alleen bij de
start is het even spannend.” Snelheid
is echter niet het enige criterium om
sterk voor de dag komen op een

motorcrossbaan. Durf, tactiek en
talent tellen niet in mindere mate
mee en daar ontbreekt het Tara niet
aan, zo heeft ze bij voorgaande
wedstrijden wel bewezen. Doorgaans
rijdt ze mee met de beste tien in het
veld. Tara, die lid is van De Jong
Racingteam, verwacht niet dat ze dit
seizoen bij de IMBA-wedstrijden al
kans maak top een plek op het erepodium. “Ik wil vooral veel ervaring
opdoen”, vertelt Tara. Waarom ze
motorcross zo leuk vindt? “Anderen
houden van voetbal of hockey, ik
vind motorcross gewoon leuk om te
doen”, reageert ze duidelijk. Tara is te
volgen via Instagram-account
tara_noordman.

Atletiek: Mooie competitiedag
voor pupillen AV Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18
juni was alweer de tweede competitiedag voor de pupillen. Dit keer was
AVA met een compact groepje vertegenwoordigd in Santpoort, waar het
stralend weer was. Bij de jongens
mini-pupillen waren Max Commandeur en Rupert Siedle weer van de
partij. Het ging een stuk beter dan de
eerste wedstrijd. Nu waren ze respectievelijk elfde en zestiende op de
meerkamp. Max deed ook nog mee
op de 600 meter en werd achtste in
een tijd van 2.57.36. Olivia van den
Berg liet weer van zich zien bij de
meisjes mini-pupillen en werd vierde
op de meerkamp en pakte hierbij
nog de derde plaats bij het
balwerpen. Fien Middelkoop liet haar
talent zien bij de meisjes B-pupillen
door eerste te worden bij de meerkamp. En dat terwijl zo nog helemaal
niet zoveel wedstrijden gedaan
heeft. Op de 1000 meter werd zij ook

nog eens tweede. Een succesvolle
dag dus. Kaat de Vries mocht aan de
bak bij de meisjes pupillen A1 en
werd hierbij mooi veertiende op de
meerkamp, waarbij vooral het hoogspringen lekker ging met 1.05 meter.
De volgende wedstrijd is op 2 juli in
Hoofddorp.

Fien Middelkoop en Olivia van den
Berg laten trots hun prijzen zien.
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Atletiek: Tiende plaats voor
Lotte Zethof op NK Junioren
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden de Nederlandse Kampioenschappen atletiek U18/U20
gehouden bij AAC in Amsterdam.
Namens Atletiekvereniging Aalsmeer
stonden Lotte Zethof en Finn Rademaker aan de start. Lotte mocht op
vrijdagmiddag het spits afbijten met
de series van de 400 meter horden
bij de vrouwen U20. Lotte liep met
een geweldige race naar de vijfde
plaats in haar serie. Met een tiende
tijd overall kwam Lotte net tekort
voor een finaleplaats, maar met een
dik nieuw persoonlijk record van
1:10,10 minuten, liefst 1,65 seconden
onder haar oude persoonlijke toptijd,
mag Lotte zeer tevreden terugkijken
op haar laatste NK bij de junioren! Op
zaterdagmiddag was het de beurt
aan Finn, die tijdens de series van de
1500 meter bij de mannen U18
mocht strijden voor een plaats in de

Van links naar rechts: De dubbelkampioenen Stefan Biesheuvel en Danny Knol en de
nummers twee Philippe Monnier en Hathab Shajahan.

Tafeltennis Bloemenlust: Stefan en
Danny nieuwe koningskoppel

Start Lotte Zethof bij de 400 meter.
Foto: Diede V.M. Photography

Korfbal: Zwaar bevochten
promotie voor VZOD
Ruben Maat, nadat eerst zijn broer
Arian de 10-10 aantekende op het
scorebord. De ploegen hielden elkaar
verder in evenwicht, dus bleef het tot
het eind toe spannend. Het was
uiteindelijk de zeer trefzekere Arian
Maat die zijn ploeg een nipte overwinning bezorgde. Met nog vijf
minuten te gaan wist hij uit een vrije
bal voor de zevende keer te scoren.
Er volgden daarna nog een paar
spannende minuten maar de blauwzwarten hielden stand tot het
eindsignaal.
Een zwaar bevochten 13-14 overwinning met als eindresultaat promotie
naar de tweede klasse. Een mooi
afscheid voor de vertrekkende
trainer/coach Gert Krook, die eerder
dit jaar ook in de zaal met VZOD wist
te promoveren naar de tweede
klasse. Doelpuntenmakers deze
wedstrijd waren: Arian Maat (7x),
Ruben Maat (3x), Vincent Algra (2x)
en Josine Verburg (2x).

14e Oude Deuren Windsurfcup
Aalsmeer - Zondag 10 juli is de veertiende editie van de Oude Deuren
Windsurfcup bij Windsurfclub Aalsmeer op het recreatie-eiland aan de
Kudelstaartseweg. Het evenement
begint om 11.00 uur een slalom
sprint in de baai. Om 13.00 uur wordt
het startschot gegeven voor een
toertocht over de Westeinder en
vanaf 15.00 uur zijn de halve finales
en uiteindelijke finale. Om 16.00 uur
wordt een demonstratie freestyle

KOPPELKAARTEN IN
BUURTHUIS HORNMEER

finale op zondag. Helaas waren zijn
benen ditmaal niet super en kon Finn
niet volgen bij de versnelling in de
laatste ronde. Uiteindelijk liep Finn
met een tijd van 4:40,79 minuten
naar een 13e plaats in zijn serie en
een 26e plaats overall.

Arjan Maat scoort het winnende punt vanuit een vrije bal.

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag
moest VZOD voor de laatste korfbalwedstrijd van het veldseizoen
aantreden tegen ESDO in Kockengen.
De Kudelstaarters moesten minimaal
gelijkspelen om promotie af te
dwingen, maar dat bleek een
behoorlijke opgave tegen de
hekkensluiter. In de eerste aanval
was het gelijk raak voor de thuisploeg: 1-0. VZOD maakte een minuut
later weliswaar gelijk, maar keek na
zeven minuten toch tegen een 4-1
achterstand aan. Door onzorgvuldig
plaatsen en afronden lukte het VZOD
niet om langszij te komen. ESDO kon
zich zelfs permitteren om een strafworp te missen en bereikte de rust
met een 8-7 voorsprong.
Na rust zetten de Kudelstaarters een
tandje bij. Na 5 minuten was het
Vincent Algra die zijn ploeg voor het
eerst op gelijke hoogte bracht: 9-9.
Niet lang daarna kwam VZOD/FIQAS
voor het eerst op voorsprong via

KORT

gegeven, gevolgd door de prijsuitreiking. Voorinschrijving is nodig in
verband met planning en kan via de
website www.oudedeurensurfcup.nl.
Alle longboards platbodems zijn
welkom. De voorwaarders zijn basic:
driehoekzeilen en boards zonder
voetbanden en verstelbare mastrail.
Wil je graag meedoen en heb je geen
materiaal? Er zijn windsurfer LT sets
beschikbaar die via Lucien te reserveren zijn: lucien@windsurferles.nl

Aalsmeer - Het dubbelkampioenschap wordt bij de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust altijd
gespeeld op de eerste woensdag van
het jaar, maar door de lockdown kon
dat in 2022 niet plaatsvinden. Daarna
waren alle speelavonden gevuld met
competitieverplichtingen, maar nu
het seizoen ten einde is kon de strijd
tussen de bij elkaar gelote duo’s
alsnog losbarsten.
Door middel van loting werden
zeven koppels gevormd, waar
diverse geduchte combinaties tussen
zaten. Ton de Hollander en Dirk Biesheuvel gingen goed van start met
twee overwinningen, maar konden
dit in de rest van het toernooi geen
vervolg geven. Het sterke internationale duo Hathab Shajahan en
Philippe Monnier liep na winst op
Rob Faber en David Klaassen in de
tweede ronde al tegen een nipte
nederlaag op. In vijf spannende
games waren herintreder Stefan Biesheuvel en Danny Knol net iets
sterker, maar zij moesten op hun
beurt weer hun meerdere erkennen
in het ook nog ongeslagen koppel
Peter Velleman en Ed Couwenberg.
Achteraf bleken dit wel de eigenlijke
finales geweest te zijn, waarin de

uiteindelijke beslissingen vielen die
bepalend waren voor de einduitslag.
Hoewel in ronde vier (zoon) Stefan
en Danny zich nog net op tijd wisten
te herstellen na een 2-1 achterstand
tegen Ton en (vader) Dirk. Met 11-8
in de beslissende vijfde game
ontsnapten Stefan en Danny alsnog
en bleven ze in de race om het
kampioenschap. Omdat de drie
sterkste dubbels alle overige rondes
bleven winnen en met ieder vijf
zeges gelijk eindigden, moesten de
uitslagen van de onderlinge confrontaties de beslissing brengen. De
strenge doch rechtvaardige
wedstrijdleiding kwam na ampel
beraad tot de volgende einduitslag:
1. Stefan Biesheuvel en Danny Knol;
2. Hathab Shajahan en Philippe
Monnier; 3. Peter Velleman en Ed
Couwenberg; 4. Ton de Hollander en
Dirk Biesheuvel; 5. Rob Faber en
David Klaassen; 6. Ad Rijken en Bart
Spaargaren en 7. Kees Commandeur
en Horst Krassen
Iedereen is nog tot en met 6 juli
welkom op woensdagavonden tot
22.00 uur in de Bloemhof om het
tafeltennissen een aantal avonden te
proberen en daarna weer vanaf 17
augustus (en tot 23.30 uur).

Turnen: Derde plaats voor Tanya
bij regiokampioenschappen
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei en
afgelopen zaterdag 18 juni werden
de regiokampioenschappen
gehouden in Amsterdam. SV Omnia
2000 mocht hier met zes turnsters
aan deelnemen. Deze zes turnsters
hadden zich via de rayon wedstrijden
voor deze kampioenschappen weten
de plaatsen. Dus al een hele eer om
mee te mogen doen. Op zaterdag 21
mei was het de beurt aan Amia
Waterman en Elke Hillenius. Deze
meiden komen uit in de categorie
pupil niveau 6 en begonnen bij het
onderdeel vloer, gevolgd door de
onderdelen sprong en balk. In totaal
werd Elke 21e en Amia 22e. Met een
mooie diploma gingen zij tevreden
naar huis.
Op zaterdag 18 juni turnde Fleur
Bomert de eerste wedstrijd in de
categorie pupil niveau 5. Fleur
behaalde na goede oefeningen op
balk, sprong en brug de19e totaal
plaats. In de derde wedstrijd was het
de beurt aan Tanya Karoui. Zij komt
uit in de categorie senior supplement
E. Een speciale wedstrijd voor haar
omdat dit haar laatste seizoen is als
wedstrijdturnster. Na precies 20 jaar
gaat ze stoppen met wedstrijdturnen. Een heel mooi afscheid, want
ze haalde op sprong en balk de

eerste plaats en mocht uiteindelijk
de bronzen medaille mee naar huis
nemen. In de laatste wedstrijd
kwamen Jet van Kooten (categorie
junior, divisie 4, supplement E) en
Roosmarijn Rond da Silva Futre (categorie junior, divisie 5, supplement F)
in actie. Jet turnde een stabiele
wedstrijd en behaalde een mooie
11e plaats van de 23 deelneemsters.
Roosmarijn eindigde op de 12e
plaats van de 21 deelneemsters.
Turnsters en trainsters kunnen terugkijken op mooie prestaties tijdens
deze regiokampioenschappen. Zin in
turnen gekregen? Kijk dan op www.
svomnia.nl voor meer informatie.

Aalsmeer - Vrijdag 24 juni houdt
buurtvereniging Hornmeer een
koppelkaartavond. Iedereen is
vanaf 19.00 uur van harte welkom
in het buurthuis aan de Dreef 1
voor inschrijving, koffie en thee.
Het kaarten begint vervolgens
om 19.30 uur. Het kaarten op 17
juni was met acht tafels weer
gezellig en is gewonnen door
Corrie Feenstra met 5345 punten,
gevolgd door Jan Meijer met
5327 punten en Co Eikelenboom
met 5110 punten. De poedelprijs
was voor Bert van de Jagt met
3632 punten.
ZOMERBRIDGEN BIJ BC
ONDER ONS

Aalsmeer - Het zomerbridgen
van BC Onder Ons werd afgelopen 15 juni maar matig
bezocht. Slechts elf paren
hadden zich gemeld, waardoor
iedereen met een plantje naar
huis ging. Het bridgen is
gewonnen door Ton en Corine
Leuven met 61,98% op twee
Gonny en Pim van der Zwaard
met 59.38% en plaats drie was
voor Ariette Tromp en Christa
Leuven met 55.21%. Zin in een
avondje bridgen? Iedereen is
welkom bij het zomerbridgen
van BC Onder Ons in buurthuis
Hornmeer aan de Dreef 1, iedere
woensdagavond vanaf 19.30 uur.
WINST ANTHONIA OP
OVAK-SOOS

Aalsmeer - Er wordt iedere
woensdagmiddag geklaverjast
door leden van de OVAK in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat. Aanvang is 13.30 uur,
maar de deur gaat eerder open
om bij te praten onder het genot
van een bakje koffie of thee. Op
woensdag 29 juni wordt er niet
gekaart. De eerst volgende soosmiddag is op woensdag 6 juli.
De OVAK-soos op woensdag 15
juni is gewonnen door Anthonia
van der Voort met 5301 punten.
Maaike Spaargaren eindigde op
plaats twee met 4890 punten en
met vijf punten minder eindigde
Wim Reuling als derde met 4885
punten. Francis Starreveld en
Riet Meijer sloten de rij met
ieder 3825 punten.
INSCHRIJVING GEOPEND VOOR
BOB ON BOARD OPEN TOERNOOI

Leimuiden - Van 20 tot en met 28
augustus vindt het Bob on Board
Open Toernooi van Tennisvereniging Leimuiden plaats. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu
inschrijven voor drie onderdelen:
dubbel, heren, dames en
gemengd. Er wordt dit jaar voor
het eerst gespeeld met actieve
ranking! Ook is de leeftijdsgrens
verlaagd, er is een 20+ (voorheen
25+) en het 50+ toernooi.
Inschrijven kan tot 1 augustus
24.00 uur via www.toernooi.nl.
Gespeeld wordt op zes gravelbanen. Met bijna 600 deelnemers
is het Open Toernooi van TV
Leimuiden altijd erg succesvol.
De tennisvereniging bestaat sinds
1975 en is gevestigd aan de
Beukenlaan. Meer informatie is te
vinden op www.tvleimuiden.nl.

