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195 Miljoen
De cocaïne heeft een geschatte 
straatwaarde van zo’n 195 mijoen 
euro. Daarmee is het één van de 
grootste drugsvangsten in de 
geschiedenis binnen de politie 
Amsterdam. “Een enorme klap voor 
de drugswereld”, zegt de politie.
De recherche-afdeling Finec (Finan-
cieel Economische Criminaliteit) 
werd tijdens en na de zoeking, onder 
leiding van een rechter-commissaris 
en twee o�cieren van justitie, in het 
woonhuis ondersteund door politie-
collega’s van het basisteam Aalsmeer, 
de Forensische Opsporing, honden-
geleiders en speurhonden, het 
observatieteam en collega’s van de 
bewakingseenheid.

Vuurwapens, drank en oldtimer
Naast drugs en contant geld werden 
in het pand zes vuurwapens, 

dempers, munitie en geldtelma-
chines aangetro�en. Ook vond de 
politie een keur aan luxe goederen, 
waaronder �essen drank met een 
waarde van duizenden euro’s per �es, 
een luxe boek van zo’n 12.500 euro 
en een dure oldtimer. Op meerdere 
goederen is beslag gelegd.

Twee aanhoudingen
In de woning, waar niemand inge-
schreven stond, werd een 54-jarige 
man uit De Kwakel aangehouden. 
Volgens de Telegraaf is de man een 
graag geziene gast bij de business-
clubs van FC Aalsmeer en Ajax. Het 
bestuur van de Aalsmeerse voetbal-
club heeft stomverbaasd gereageerd 
op de aanhouding. De verdachte 
staat bij de club bekend als een 
rustige en joviale man. In Aalsmeer 
werd, in een auto, een tweede 
verdachte aangehouden. Het betreft 

een 29-jarige man uit Hilversum. In 
het onderzoek werd daarnaast een 
huiszoeking gedaan op een adres in 
Hilversum. Beide mannen zijn aange-
houden op verdenking van betrok-
kenheid bij de grootschalige handel 
in verdovende middelen.

Drugslijn Zuid-Amerika
De recherche heeft sterke aanwij-
zingen dat de cocaïne direct afkom-
stig is uit een drugslijn vanuit Zuid-
Amerika. Meer aanhoudingen 
worden niet uitgesloten. De rechter-
commissaris heeft maandag 28 juni 
bevolen dat de twee verdachten nog 
zeker 14 dagen in hechtenis blijven. 
Zowel de enorme hoeveelheid aan 
verdovende middelen als het grote 
bedrag aan contant geld zijn door de 
politie reeds naar een andere locatie 
gebracht om te worden vernietigd. 
Het betre�ende woonhuis is verze-
geld voor nog nader onderzoek. 
Bron en foto’s: Politie.nl

Bijna 3.000 kilo cocaïne en tassen 
met geld in woonhuis Hoofdweg

Het woonhuis aan de Hoofdweg waar de drugsvangst werd gedaan. 

De Kwakel/Aalsmeer - Op donderdag 24 juni is in een woonboerderij aan 
de Hoofdweg een grote drugsvangst gedaan. In het woonhuis, evenals 
later in meerdere voertuigen, werden naast 2.993 kilo cocaïne ook tassen 
vol aan contant geld aangetroffen met een totale waarde van 11,3 
miljoen euro. “In de garage en elke ruimte die we openden lagen sport-
tassen met contant geld en dozen met blokken cocaïne”, aldus de politie. 

Aalsmeer - De corona-maatregelen 
zijn versoepeld, er mag weer heel 
veel, bijna alles zelfs, alleen geen 
handen schudden en wel 1,5 meter 
afstand houden. De mondkapjes 
hoeven sinds afgelopen zaterdag 26 
juni ook niet meer op en hier werd 
dezelfde dag massaal gehoor aan 
gegeven. Dat er versoepeld kan 
worden heeft natuurlijk alles te 
maken met het sterk gedaalde aantal 
corona-besmettingen en de forse 
afname van opnames in zieken-
huizen. Ook in Aalsmeer veel minder 
positief geteste inwoners, van 16 tot 
29 juni slechts 16 (tegen 36 de vorige 
periode, dus -20). Op twee dagen, 23 
en 24 juni, zelfs geen (0) besmet-

tingen. De daling zet ook door in de 
regio: Uithoorn 16 (-5), Amstelveen 
59 (-57) en Haarlemmermeer 79 (-15) 
besmettingen. Het rijtje per 100.000 
inwoners: Aalsmeer (50.2), Haarlem-
mermeer (50.6), Uithoorn (54.3) en 
Amstelveen (64.4). In alle vier de 
gemeenten deze periode geen 
opnames met corona in ziekenhuizen 
en geen aan het virus overleden 
inwoners. Zorgen zijn er wel over de 
Deltavariant van het coronavirus, 
maar hopelijk blijft Nederland een 
vierde golf in het najaar bespaard. 
Voor nu lijkt het een mooie, ‘normale’ 
zomer te worden. Geniet ervan, maar 
houd wel afstand en was regelmatig 
de handen!

Flinke ‘corona-daling’   
in Aalsmeer en regio
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 4 JULI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. Dienst 
met Maurice Lubbers. Zie: 

 www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Diensten om 10u. en 18.30u.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J.A.C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm via 
dgaalsmeer.nl. Collecte voor st. 
Hapin, West Papua.

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. T.H.P. 
Prins. Zie: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Rogier Postma. 
Aanmelden via hervormdaals-
meer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: Jan 
Teeuw. Aanmelden via www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Mattheus van der Steen. 
Om 19u. Baan7 jongerendienst.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie

 viering met B. Dullens in Kloos-
terhof. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Viering m.m.v. Cantors. 
Reserveren via www.rkkerkaals-
meer.nl. Om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

online: YouTube OKKN Vieringen.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Te volgen 

via https://sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Eucharistieviering, 
afsluiting eerste communie. 
Reserveren gewenst (registratie 
verplicht) via sjangeboortesecre-
tariaat@live.nl of bel 0297-
324735.  Begra Bijbelstudie

- Bijbelstudie-avond op maandag 
in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Info: www.begraaals-
meer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

De meeste kerken houden dien-
sten waarbij publiek aanwezig 
mag zijn. Vooraf aanmelden is 
wel een vereiste en er gelden 
enkele RIVM-regels, onder 
andere 1,5 meter afstand 
houden. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

Amstelland - Deze week, tot en met 
3 juli, vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte plaats van het Nationaal 
MS Fonds om geld in te zamelen 
voor wetenschappelijk onderzoek 
naar betere behandelingen en om de 
kwaliteit van leven voor mensen met 
multiple sclerose te verbeteren. Naar 
verwachting zullen zo’n 10.000 
collectanten in hun buurt langs de 
deuren gaan. Daarnaast zullen vele 
honderden online gaan collecteren.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe het genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte investeert 
het MS Fonds onder andere in inno-

vatieve onderzoeken om betere 
behandelmethoden te kunnen 
vinden. Maar ook coacht zij mensen 
om de kwaliteit van hun leven te 
kunnen verbeteren.

Coronavirus 
Vanwege het coronavirus is collec-
teren ook dit jaar anders. Natuurlijk 
staan veiligheid en gezondheid 
voorop. Er is daarom hard en met 
veel creativiteit gewerkt aan nieuwe 
manieren van collecteren, zoals 
online met een digitale collectebus: 
https://digicollect.nationaalmsfonds.
nl/. Collectant gemist? Ga naar www.
nationaalmsfonds.nl en doneer 
online. Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op NL 92 INGB 
000000 5057.

Collecteweek van het MS Fonds

Amstelland – De GGD Amsterdam 
Amstelland opent op donderdag 1 juli 
een nieuwe corona-vaccinatielocatie 
in Amstelveen aan de Bovenker-
kerweg 6-8. Deze plek is gekozen 
vanwege de goede bereikbaarheid 
voor automobilisten en de centrale 
ligging bij Amstelveen, Aalsmeer en 
Uithoorn. Naast de NDSM-Loods in 
Noord, de RAI in Zuid, de Calandhal in 
Nieuw West en AFAS in Zuid-Oost is 
dit de vijfde vaccinatielocatie voor de 
regio Amsterdam-Amstelland.
De GGD start op de nieuwe locatie 
met 450 vaccinaties per dag. Het 
vaccineren gebeurt op deze locatie 
zes dagen per week van 08.30 tot 
16.00 uur. De andere locaties in de 
regio zijn zeven dagen per week open 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. De GGD 

5e Corona-vaccinatielocatie 
GGD in Amstelveen geopend

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26 
juni heeft Job Hulsbos een marathon 
gelopen voor het goede doel. 
En dat is, ondanks het warme weer, 
heel goed gegaan! Uiteindelijk heeft 
Job ruim 1.200 euro in weten te 

zamelen voor schoon drinkwater in 
Kenia, terwijl er landelijk bijna 
650.000 euro is opgehaald voor 
allerlei goede doelen. Job Hulsbos 
wil iedereen bedanken voor de steun 
en support!

Marathon Job Hulsbos levert 
ruim 1.200,- voor Kenia op

Aalsmeer - Het open huis van de 
Open Hof kerk in ‘t Baken in de Sport-
laan is voor iedereen en gaat weer 
van start. Elke dinsdagmorgen kunt u 

hier  terecht om een kopje koffie of 
thee met elkaar te drinken. Het open 
huis voorziet in een belangrijke 
behoefte aan contact en een gesprek 

over alledaagse dingen, start om 
10.00 uur en eindigt rond 11.30 uur. 
De koffie en thee worden gratis 
verstrekt. Geen mogelijkheid om op 

Aalsmeer - De komende twee weken 
gaan de juryleden van Groei & Bloei 
de voortuinen in plan Blom en 
Nieuw-Oosteinde keuren. Gelet 
wordt op onderhoud, beplanting en 
originaliteit. Belangrijk is of door uw 
tuin de straat er leuker uitziet en of 
het voor langs wandelende mensen 
een genot is om naar uw tuin te 
kijken. In totaal zijn er dit jaar dertig 

groenbonnen te vergeven. Mocht de 
jury uw tuin uitkiezen als een van de 
winnaars, dan komt er ook nog een 
fotograaf langs voor een professio-
nele foto. Groei & Bloei zal de 
groenbon samen met de foto aan u 
uitreiken. Zet nog even, voordat de 
jury langskomt de puntjes op de i en 
wie weet komt u straks in aanmer-
king voor deze prijs. 

Tuinkeuring Groei & Bloei in 
plan Blom en Oosteinde

Brandweer haalt 
paard uit sloot
Aalsmeer - Donderdag 24 juni 
omstreeks kwart voor elf ’s avonds is 
langs de Mr. Jac. Takkade een paard 
in de sloot aangetroffen. Een voorbij-
ganger ontdekte het dier in het water 
en schakelde direct hulp in. Ook de 
brandweer werd gealarmeerd. 
Binnen een half uur werd het paard 
door de brandweer op het droge 
getrokken. Er waren meerdere 
pogingen nodig, omdat het paard in 
eerste instantie niet meewerkte. Het 
paard kwam er voor zover bekend 
zonder letsel vanaf en is op stal gezet.

Open huis van Open Hof kerk start weer! eigen gelegenheid te komen? Neem 
dan contact op met Panc Eikelen-
boom via e-mail: eikel026@gmail.
com of via 327915 of bel Annie Stoof 
(328326) of Annie Vijfhuizen 
(322131) van het Open huis team.

gaat er van uit dat de locatie in 
Amstelveen tot 1 september 2021 
voor vaccinaties gebruikt gaat 
worden.

Op uitnodiging
Het vaccineren vindt uitsluitend plaats 
op uitnodiging. Die uitnodiging 
ontvangen mensen per post via het 
RIVM, waarna ze zelf een afspraak 
kunnen maken. Alleen mensen die 
een afspraak hebben om gevacci-
neerd te worden, kunnen naar binnen. 
Er is voldoende parkeergelegenheid 
voor automobilisten; er zijn verkeers-
regelaars aanwezig om het extra 
verkeer in goede banen te leiden.

Meer informatie?
Vragen over deze vaccinatielocatie? 
Neem dan contact op met de GGD 
Amsterdam via 020-5555202. Bezoek 
ook de pagina Meest gestelde vragen 
over coronavaccinatie van de GGD 
Amsterdam.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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AGENDA

JULI:
*  Historische Tuin open, iedere 

dinsdag tot en met zondag, van 
10 tot 16.30u. Ingang Praam-
plein. Tot en met 5 oktober 
exposities kinderkunst en ‘De 
Elementen’.

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

DONDERDAG 1 JULI:
*   Sjoelen in dorpshuis De Reede 

van 9.30 tot 11.30u. Elke 
donderdag t/m 19 augustus.

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

2 T/M 4 JULI:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

ZATERDAG 3 JULI:
* Oranjefestival voor voetbaljeugd 

(5 t/m 12jr) bij RKDES, Wim 
Kandreef. Van 10 tot 12.30u.

* Start buitentheater ‘Bankjes luis-
teren’ door De Rijzenspelers bij 
12 bankjes in Rijsenhout. Spelers 
aanwezig 13 tot 15u. Tot en met 
30 september te beluisteren.

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

*  Klaverjassen bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 14u. Zaal open: 13.30u.

ZONDAG 4 JULI:
* Dance Classics Show met Kees en 
Marcel on Tour op buitenterras van 
The Beach, van 13.30 tot 20u.

5 T/M 8 JULI:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 12u.

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

MAANDAG 5 JULI:
*  Koffieclub Speciaal met Participe 

Aalsmeer in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat, van 10.30 tot 
12u.

*  Wandelen met Rollatorwandel-
club. Start 10.30u. bij Dorpshuis 
Kudelstaart. Iedere maandag.

*  Start zwemvierdaagse in Het 
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade. Van 
13 tot 17u. en 19 tot 20.30u. Tot 
en met vrijdag 9 juli

*  MVO netwerkbijeenkomst voor 
ondernemers in The Beach v/a 
16u.

*  Bomenwandeling met 
gemeente in Centrum vanaf 
19.30u. Aanmelden: 

 www.aalsmeer.nl

DINSDAG 6 JULI:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
*  Taalpunt in bibliotheek Markt-

straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

WOENSDAG 7 JULI:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Iedere woensdag.

*  Flower Art Museum open. Iedere 
woensdag tot en met zondag 13 
tot 17u. Kudelstaartseweg 1.

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

DONDERDAG 8 JULI:
*  Koffieclub Speciaal met Participe 

Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer, Dreef, van 10.30 tot 12u.

*  Raadsvergadering (laatste voor 
zomerstop) in Raadhuis v/a 20u.

10 EN 11 JULI:
*  Beoordelingsdagen oorlogsma-

teriaal in Crash Museum in fort 
bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Zaterdag en zondag 10 tot 16u. 
Ook 31 juli en 7 en 8 augustus.

ZONDAG 11 JULI:
*  Demonstratie Honing slingeren 

op de Historische Tuin om 13, 14 
en 15u. Ingang Praamplein.

12 TOT 18 JULI:
* Fiqas Open bij tennisvereniging 
All Out in Sportlaan. Info: allout.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Kies � n kleur:
Nieuwe 

versterkers 
voor akoestische/

elektrische gitaren

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

Aalsmeer – Wat is een ‘platte bak’? 
Waar stond Aalsmeer om bekend 
voordat het naam maakte als bloe-
mendorp? En hoe deden kwekers 
vroeger aan gewasbescherming? Op 
deze en vele andere vragen krijgen 
bezoekers van de Historische Tuin 
Aalsmeer antwoord in de nieuwe 
vaste tentoonstelling ‘Toen kweken 
een ambacht was’. De tentoonstelling 
in het entreegebouw van het 
museum biedt een fraai overzicht 
van vijf eeuwen tuinbouwgeschie-
denis. Aan de hand van voorwerpen, 
tekst en veel beeldmateriaal krijgen 
bezoekers een indruk van leven en 
werk van de Aalsmeerders. Op een 
frisse en overzichtelijke manier wordt 
de rijke historie van het kwekersdorp 
verteld; vanaf het turfsteken in de 
15e eeuw tot de teelt van potplanten 
en snijbloemen in de zeventiger 
jaren. 
Hans Alderden en Paulien Pannekoek 

werkten maandenlang aan de 
nieuwe inrichting, die mede tot stand 
kwam door een gift van Lions Club 
Ophelia. Door corona liet de opening 
even op zich wachten, maar afge-
lopen week kon deze dan toch in 
klein comité plaatsvinden. Voormalig 
kweker en hovenier ‘zwarte Jaap’ 
Spaargaren was gevraagd om de 
ruimte symbolisch als eerste te 
betreden. Ondanks zijn respectabele 
leeftijd stapte hij met verve door een 
papieren ‘deur’ naar binnen. De 
nieuwe inrichting kreeg zijn goed-
keuring. “Dit is precies wat er nodig 
was”, aldus Spaargaren. 

Dahlia
Naast de vaste opstelling bevat de 
tentoonstellingskas een tijdelijke 
presentatie, die per jaar wisselt. Als 
eerste wordt hier aandacht besteed 
aan de dahlia, een bloem die in de 
Historische Tuin prominent aanwezig 

Nieuwe tentoonstellingen in de 
Historische Tuin geopend

Bloemen voor Paulien Pannekoek, Jaap Spaargaren en Hans Alderden. 

Foto: www.kicksfotos.nl

De vernieuwde expositieruimte van de Historische Tuin. Foto: www.kicksfotos.nl

De nieuwe tentoonstelling 

‘Steengoed’. Foto: www.kicksfotos.nl

is. Het verhaal van de tentoonstelling 
vormt een introductie op het 
‘levende museum’ buiten. Op de 450 
meter lange akker lopen bezoekers 
als het ware terug in de tijd en 
maken zij kennis met de gewassen 
die in de Aalsmeerse tuinbouw een 
belangrijke rol speelden.

Tentoonstelling ‘Steengoed’
Tegelijk is ook de nieuwe tentoon-
stelling ‘Steengoed’ geopend in de 
voormalige stal van boerderij Dahlia 
Maarse. De expositie bestaat uit een 
grote hoeveelheid vondsten die op 
26 april in 1986 voor het eerst na zo’n 
400 jaar het daglicht zagen na een 
zogenaamde reddingsarcheologie 
door Jan van Doesburg en de archeo-
logische werkgroep van de Stichting 
Oud Aalsmeer in Calslagen, kruising 
Herenweg met Ambachtsheerweg.
De verschillende objecten geven een 
levendige inkijk in een Aalsmeers 
huishouden rond de 17e en 18e 
eeuw, wat zij te besteden hadden en 
waarmee zij hun gasten impo-
neerden. De tentoonstelling is inge-
richt door bestuurslid Maaike 
Tenhagen en Hans Alderden. 

‘De Elementen’
De expositie is te bewonderen 
tijdens een bezoek aan de Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. Het 
museum is van dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 16.30 
uur. Een bezoek (ook) waard overi-
gens, want de struiken en bomen op 
de Tuin staan volop in bloei en in het 
museum zijn werken in het kader van 
het kunstproject ‘De Elementen’ te 
zien, onder andere tekeningen van 
kinderen in de schuilhut en verspreid  
over de percelen van de Historische  
Tuin Oosterse kunstwerken.

Aalsmeer - ‘Only a Hobo’, ‘Old Joe 
Clark’ en natuurlijk de vaste uitsmijter 
‘Drunken Sailer’. De Hobo String 
Band verzorgde afgelopen zaterdag 
26 juni het laatste concert van dit 
(korte) seizoen in Bacchus.

Alle stoelen en krukken waren bezet, 
het zestal mocht optreden voor een 
uitverkochte zaal en, nog mooier, 
voor echte fans. Het publiek mocht 
helaas niet dansen (corona-regels), 
maar op het puntje van de stoel werd 

Swingend optreden van Hobo 
String Band in ‘groot Bacchus’

geluisterd, met de voetjes bewogen 
op de maat en na ieder nummer 
volgde een lovend applaus. 

De mannen van de Hobo String Band 
(Dick, Leen, Sander, Piet, Jan Erik en 
Tristan) kijken terug op een heel 
gezellige avond en gezien de reacties 
het publiek ook. Er werd zelfs om een 
toegift gevraagd en uiteraard was 
het zestal hiertoe bereid. Op nog drie 
nummers trakteerde de Hobo, maar 
daarna was het toch einde van een 
vrolijke en swingende avond. Een 
heerlijke afsluiting van het seizoen 
en een uitnodiging om na de 
vakantie zeker weer eens een concert 
te bezoeken in de sfeervol ingerichte 
zaal van ‘groot Bacchus’. Het nieuwe 
seizoen in het culturele café begint 
iets eerder, zo deelde Jacko Hansen 
van Bacchus tot slot mede. Niet zoals 
gebruik in september, maar al in 
augustus gaat het weer bruisen in de 
Gerberastraat.

Kudelstaart - De kaarters van klaverjas-
club De Geluksvogels zijn op 23 juni voor 
het eerst weer bijeen gekomen. Na een 
lange corona-onderbreking is weer 
enthousiast plaatsgenomen aan de 
kaarttafels. Ook zin in een gezellig 
avondje klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 

Geluksvogels. Er wordt weer iedere 
woensdagavond vanaf 20.00 uur gekaart 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
eerste kaartavond 23 juni is gewonnen 
door Guda Kluinhaar met 5210 punten. 
Gerda Raadschelders is op plaats twee 
geëindigd met 5082 punten en Ben Blom 
is derde geworden met 5059 punten.

Klaverjassen bij De Geluksvogels







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

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

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

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

Officiële Mededelingen
1 juli 2021

VERGADERING DONDERDAG 8 JULI 2021

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 8 juli 2021, in de Burgerzaal van het Raadhuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Publiek is welkom in het raad-
huis om de vergadering bij te wonen.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 27 mei 2021
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Vaststellen bestemmingsplan 
  Uiterweg 223-225
 R-3 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
  (VrAA) voor zienswijze en besluit
 R-4 Wensen en opvattingen MRA 
  Verstedelijkingsconcept versie 2

  BEHANDELSTUKKEN

20.10 R-5 Onthe�ng vereiste ingezetenschap 
  wethouder
20.20 R-6 Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 
  Gemeenschappelijke regeling Openbare 
  Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)
20.30 R-7 Eindrapportage 2020 en 
  Meerjarenbegroting 2022-2025 
  (inclusief begrotingswijziging 2021) 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied (OD NZKG)
20.40 R-8 Jaarverslag 2020, begroting 2022 en 
  actualisatie 2021 Gemeenschappelijke 
  Regeling GGD Amsterdam-Amstelland 
  (Veilig Thuis)
20.50 R-9 Jaarrekening 2020
21.05 R-10 Regionale Energiestrategie 
  Noord-Holland Zuid 1.0
21.35 R-11 Vragenkwartier
21.50 R-12 Besloten deel

   SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  De Muzen 30, 1431 XP, (Z21-047794), het vervangen van de 

garagedeur aan de voorzijde door kozijnen en het wijzigen 
van de kozijnen aan de achterzijde van de woning 

-  Koningsstraat 40, 1432 JR, (Z21-047197), het aanleggen 
van een in- en uitrit 

-  Stommeerkade achter nr. 11 ( kad. perc. G6321), (Z21-
047129), het plaatsen van een dakkapel op het atelier 

-  Oosteinderweg 59a, 1432 AD, (Z21-047017), het plaatsen 
van een dakopbouw, een dakkapel aan de voorzijde en het 
uitbreiden van de woning op de begane grond 

-  Laurierhof (kad. perc. C 7547), (Z21-046865), het verrichten 
van graafwerkzaamheden voor het vergroten van de be-
staande waterpartij t.b.v. bouwproject Laurierhof-Spoor-
laan 

-  Sweelinckstraat 35, 1431 XS, (Z21-046732), het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 

-  Aalsmeerderweg naast nr. 235 (kad. perc. B9895, B9896 en 
B9897), (Z21-046721), het afwijken van het bestemmings-
plan t.b.v. het wijzigen van de functie van bedrijven naar 
wonen en het bouwen van twee woningen met een extra 
in- en uitrit 

-  Kudelstaartseweg achter nr. 150a (kad. perc. D nr. 6088), 
(Z21-046404), het aanleggen van een lage steiger tegen 
de bestaande hoge steiger aan 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Hortensialaan 94, 1431 VD, (Z21-045739), het plaatsen van 

een dakkapel aan de achterzijde van de woning en het 
plaatsen van een opbouw op de bestaande bijkeuken. Ver-
zonden: 24 juni 2021 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Hornweg 177 en 177A, 1432 GH, (Z21-004014), het plaat-

sen van een reclamebord aan de weg en het plaatsen van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

van der Zwaard P.A. 04-10-1953 24-06-2021

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

NIEUWE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

Op 2 augustus 2021 wordt er een nieuw model Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) geïntroduceerd. Dit nieuwe model vol-
doet aan de Europese Verordening met diverse eisen aan de 
identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart krijgt o.a. een 
nieuw uiterlijk. Vanaf 2 augustus 2021 worden er ook vinger-
afdrukken opgenomen in de Nederlandse identiteitskaart. 
Door de introductie van de nieuwe Nederlandse identiteits-
kaart moeten de systemen worden aangepast. Hierdoor kan er 
vanaf 29 juli 2021 11.30 uur tot 1 augustus 2021 GEEN reisdo-
cument worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook 
als je reisdocument is vermist. Bij urgentie kan een nooddocu-
ment worden aangevraagd bij de Koninklijke Marechaussee.

REISDOCUMENT AANVRAGEN? LET OP!

Wegens landelijk onderhoud is het niet mogelijk om 
tussen 29 juli 11:30 en 1 augustus een reisdocument 
aan te vragen.

lichtreclame op het achterliggende pand achter de wo-
ning. Verzonden: 25 juni 2021

-  Van Clee�kade 3, 1431 BA, (Z21-032174), het wijzigen van 
de gevel op de begane grond. Verzonden: 24 juni 2021

-  Burgemeester Ho�scholteweg (kad. perc. C 7560), (Z21-
029356), het bouwen van 3 bedrijfsverzamelgebouwen 
“Parkmeer”. Verzonden: 21 juni 2021 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Aalsmeerderweg 15, 1432 CG, (Z21-031480), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 28 juni 2021

-  Galvanistraat 16, 1433 MA, (Z21-026960), het maken van 
een uitbouw met plat dak en lichtkoepel aan de achter-
zijde van de woning. Verzonden: 23 juni 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Uiterweg 180 ws1 en ws 2, 1431 AS, (Z21-029627), het bou-

wen van twee geschakelde schuren. Verzonden: 28 juni 
2021

-  IJsvogelstraat 29, 1431 VR, (Z21-023605), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
25 juni 2021

-  Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-028770), het legaliseren van 
een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de 
achterzijde van de woning. Verzonden: 24 juni 2021

-  Stommeerweg 123, 1431 EV, (Z21-024939), het dichtma-
ken van de onderzijde van de veranda aan de rechterkant 
waardoor een berging wordt gecreëerd. Verzonden: 22 
juni 2021 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
-  Ga�elstraat 23, 1433 SK, (Z21-034069), het plaatsen van 

een dakopbouw. Verzonden: 28 juni 2021
-  Apollostraat 30, 1431 WS, (Z21-035559), het legaliseren 

van een tuinpad door de berm t.b.v. toerit naar de woning 
met scooter en �etsen. Verzonden: 22 juni 2021
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EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Beethovenlaan 120 (Z21-047889) Xtraatje op 21 augustus 

2021, ontvangen 23 juni 2021

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:

- Hornweg 187 (Z21-047676) Sporthal de Bloemhof, ontvan-
gen 22 juni 2021

- Dreef 7 (Z21-047806) Sportcentrum De Waterlelie, ontvan-
gen 22 juni 2021

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z21-046994), Indian Hut, ontvangen 

17 juni 2021

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Mr. Jac. Takkade 35 (Z21-032225) ML Hospitality Exploita-

tie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Amsterdam Schiphol 
Airport Hotel, verzonden 25 juni 2021

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z21-046995) Indian Hut, ontvangen 

17 juni 2021
- Hornweg 187 (Z21-047682) Sporthal de Bloemhof, ontvan-

gen 22 juni 2021
- Dreef 7 (Z21-047811) Sportcentrum De Waterlelie, ontvan-

gen 22 juni 2021

DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning 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.
- Mr. Jac. Takkade 35 (Z21-032225) ML Hospitality Exploita-

tie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Amsterdam Schiphol 
Airport Hotel, verzonden 25 juni 2021

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z21-030422 ) Rotary Bike Challenge 
op 4 juli 2021, verzonden 28 juni 2021

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Nieuwkoop neemt een eind-
besluit 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 02-07-21 Ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 
1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij be-
horende stukken

t/m 16-07-21 Concept startnotitie Oosteindedriehoek, 
deelgebied 1 Aalsmeer (D21-183786) met de 
bijbehorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Kunstproject De 
Elementen is deze zomer op meer-
dere manieren in Aalsmeer te volgen. 
Onderdeel is een fotowedstrijd met 
als thema de vier klassieke elementen: 
aarde, lucht, vuur en water. Iedereen 
kan meedoen en inzenden is vanaf 
heden mogelijk. Een mooie zonson-
dergang aan de Poel, een diep in de 
aarde gewortelde seringenkluit, de 
vurige gloed van een bloemenkas in 
de schemering… de elementen zijn 
overal om ons heen. Wie brengt ze op 
de mooiste, leukste of meest originele 
manier in beeld? Dat is waar het om 
draait bij de fotowedstrijd met als 
thema ‘De Elementen’.

Tot en met 29 augustus
Meedoen aan deze wedstrijd is vanaf 
heden mogelijk en de inzendtermijn 
loopt tot en met 29 augustus. De 

interpretatie van het thema is vrij en 
iedereen kan meedoen. Natuurlijk zijn 
er wel enkele spelregels. Deelnemen 
kan door het insturen van minimaal 1 
en maximaal 4 foto’s. Je mag zelf 
kiezen of je één of meerdere 
elementen in beeld brengt. Het is een 
pré als in de foto’s een zichtbare link 
met Aalsmeer of Kudelstaart naar 
voren komt. De foto’s moeten digitaal 
worden ingezonden als jpeg (mini-
maal formaat 2 MB, maximaal formaat 
8 MB). Insturen doe je via e-mail: 
kunstprojectaalsmeer@gmail.com. 
Vermeld bij het inzenden als onder-
werp ‘fotowedstrijd’. Verder is het 
belangrijk om je voor- en achternaam, 
adres en telefoonnummer te 
vermelden en een korte omschrijving 
(maximaal 3 zinnen) te geven bij je 
ingezonden foto(‘s). Vanzelfsprekend 
worden deelnemers geacht alleen 

Start fotowedstrijd  
‘De Elementen’

eigen gemaakte afbeeldingen in te 
sturen. Door mee te doen, geef je de 
organisatie toestemming om jouw 
foto(‘s) te publiceren op sociale media 
en in de pers. Misschien zie je jouw 
foto de komende tijd wel voorbij-
komen in de krant of op de lokale 
televisie. Uiteraard altijd met 
naamsvermelding.

Prijzen en jury
Naast eeuwige roem en glorie zijn er 
ook een paar mooie prijzen te 
winnen. De winnaar van de fotowed-
strijd ontvangt een cadeaubon van 
Fotowinkel Aalsmeer ter waarde van 
100 euro. De nummers 1 tot en met 3 
krijgen een groot formaat afdruk van 
hun foto. Bovendien worden hun 
foto’s geëxposeerd tijdens de altijd 
drukbezochte Kunstroute Aalsmeer 
op 18 en 19 september 2021. Drie 
deskundige Aalsmeerders zijn bereid 
gevonden om de jurering van de 
fotowedstrijd op zich te nemen. Dit 
zijn: Monic Persoon (kunstenaar en 
fotograaf ), Karin van Rijn (fotograaf 
en lid van Fotogroep Aalsmeer) en 
Anton Temme (bestuurslid en huisfo-
tograaf van de Historische Tuin). 

Kunstproject
De Elementen is een samenwerking 
van diverse culturele organisaties in 
Aalsmeer. Op verschillende locaties 
zijn deze zomer (buiten)kunstexposi-
ties. Ook worden er workshops geor-
ganiseerd, komt er een culturele 
editie van Happen & Stappen en 
meer. De fotowedstrijd vormt in deze 
periode de rode draad. Meer info: 
https://www.cultuurpuntaalsmeer.nl/. 
Het project is ook te volgen op Face-
book en Instagram onder ‘De 
Elementen Aalsmeer’.

Aalsmeer - Op 29 juni heeft de o�-
ciële start van de bouw plaatsge-
vonden van nieuwbouwproject 
Smartwoningen Aalsmeer in de 
Hornmeer (Dreef/Zwarteweg). In 
bijzijn van wethouder Robert van 
Rijn hebben de aanstaande bewo-
ners deze feestelijke bijeenkomst 
bijgewoond. Namens projectontwik-
kelaar Timpaan was directeur Inge-
borg de Jong aanwezig, namens 
aannemer Vastbouw, Ernest Melssen. 

“Bouwen voor iedereen”
Het project bestaat uit 24 betaalbare 
Smartwoningen, die ontwikkeld zijn 
voor de groeiende groep een- en 
tweepersoonshuishoudens, zoals 
starters, singles en senioren. De 
verkoop van het project is in januari 
van start gegaan en kon rekenen op 
grote belangstelling. Voor de 24 
woningen hebben bijna 700 zich 
de�nitief ingeschreven. Inwoners van 
Aalsmeer kregen voorrang bij de 
toewijzing. Zo wordt voorzien in 
passende woningen voor de 
Gemeente. “In Aalsmeer wonen rela-
tief veel jonge mensen die graag in 
Aalsmeer willen blijven wonen”, aldus 
wethouder Robert van Rijn. “Daarom 
hebben wij als college het uitgangs-
punt dat we betaalbare woningen 
willen bouwen voor iedereen. Een 

mooi uitgangspunt maar in de prak-
tijk is dit best een uitdaging in Aals-
meer met alle restricties van 
Schiphol. Maar hier op het VVA-
terrein is het gelukt en daar ben ik 
erg blij mee.” Ingeborg de Jong, 
directeur Timpaan: “De Smartwoning 
is ons antwoord op precies deze 
woonvraag in Aalsmeer. Het maakt 
ons erg blij dat we vandaag met de 
gelukkige kopers het glas kunnen 
he�en op de start bouw. Nog even 
geduld, en dan weten wij zeker dat 
zij hier veel woonplezier zullen 
beleven.”

Ideale woning
De rug-aan-rugwoningen worden 
circa 68 vierkante meter GBO groot 
en hebben een ruime woonkamer 
met open keuken en één slaapkamer. 
Daarnaast heeft de woning een heer-
lijk tuintje. Het is een ideale woning 
voor kleine huishoudens, waaronder 
starters, senioren en singles. De 
woningen zijn een eigen concept van 
Timpaan, dat eerder is gerealiseerd in 
Ursem en De Kwakel. De bouwtijd 
van de Smartwoningen is maximaal 6 
maanden. Vastbouw is de vaste 
bouwpartner van de Smartwoning. 
Zo wordt kwaliteit gewaarborgd. Kijk 
voor meer informatie over het 
concept op www.smartwoningen.nl 

Bouw Smartwoningen van start

Wethouder Robert van Rijn tekent de ‘eerste’ heipaal met bewoners. Alle nieuwe 
bewoners mochten hun naam en/of wens op de heipaal schrijven. Deze paal is in 
bijzijn van de toekomstige bewoners geslagen.
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Rijsenhout - Na een onvrijwillige 
stop van acht maanden is het Haar-
lemmermeers Mannenkoor Zang en 
Vriendschap (HMZV) weer begonnen 
met de repetities. De zangers van dit 
gerenommeerde en al bijna 90 jaar 
bestaande koor, zijn bijzonder blij dat 
ze op maandagavond – de vaste 
repetitieavond – weer gezamenlijk 
kunnen zingen en elkaar kunnen 
ontmoeten. De jaarlijks vakantiepe-
riode van 6 weken ontbreekt dit jaar. 
Dirigent Roland Bosma en de zangers 
(zo’n 40 man sterk) hebben al zo lang  
‘stil gezeten’, dat iedereen enthou-
siast is om zonder verdere onderbre-
kingen aan de slag te gaan. Dat is 
tevens belangrijk omdat er een 
‘stevig’ oefenprogramma wacht voor 
het eerstkomende optreden. Dat is 

een Kerstconcert op zondagmiddag  
19 december in de Ontmoetingskerk 
in Rijsenhout. Voor dit project-
concert worden tijdelijke extra 
zangers gezocht. Een redelijk stem-
geluid en een �inke portie enthousi-
asme is voldoende om mee te doen. 
Kennis van het notenschrift is niet 
vereist, wat je moet weten leer je op 
de repetitie. En HMZV verzorgt de 
concertkleding! Voor deelname, 
inclusief alle repetities tot de Kerst 
wordt een eenmalige bijdrage van 30 
euro. Het is ook mogelijk om geheel 
vrijblijvend op maandagavond een 
kijkje te komen nemen. De repetities 
beginnen om 20:00 uur, vanaf 19.30 
uur staat de ko�e klaar! Nog vragen 
of aanmelden? Bezoek de website 
www.hmzv.net 

Zangers gezocht voor project-
concert Zang en Vriendschap

Rijsenhout - Een interactief project 
waarbij de theaterliefhebber de deur 
uit moet! Toneelvereniging De 
Rijzenspelers brengt buitentheater in 
deze zomertijd. Op twaalf bankjes in 
Rijsenhout hebben ontmoetingen 
plaatsgevonden met als bijzondere 
getuige het bankje zelf. Een wande-
ling langs mooie, oude en authen-
tieke bankjes brengt de verhalen tot 
leven. Twaalf verhalen, twaalf 
ontmoetingen op bankjes in Rijsen-
hout. Welke herinneringen hadden 
de mannen op de Loefzijde en welke 
rol speelden de tomaten aan de 
Bennebroekerweg? Het Schelpenpad 
brengt oude zaken schrijnend aan 
het licht, een papadag loopt uit de 
hand en er is een rendez-vous aan de 
Verlaatsweg. De gewone wandeling 
door Rijsenhout zal nooit meer 
hetzelfde zijn als u langs de 
onschuldig ogende bankjes loopt. 
Wat is daar gebeurd? Wat is er 
besproken? Wat heeft er zich afge-
speeld, welke aparte of intieme 
ontmoeting heeft er plaatsgevonden 
op dat ene bankje aan de Aalsmeer-
derdijk of in het speeltuintje van het 
Zeilhof? Elk verhaal duurt 5 minuten 
en is te beluisteren via een QR code 
via een smartphone.

Verhalen en loterij
Zaterdag 3 juli is de première tussen 
13.00 en 15.00 uur. Enkele Rijzenspe-
lers zijn aanwezig om bezoekers te 
verwelkomen bij de bankjes. Desge-
wenst helpen zij bij het scannen van 

de QR-code. Maar dat is niet het 
enige! Bij bankje nummer één bij de 
Ontmoetingskerk zal tussen 13.00 en 
15.00 uur de speciale ‘Bankjes Luis-
teren Loterij’ plaatsvinden, waar, net 
zoals tijdens de normale voorstel-
lingen van De Rijzenspelers, kans 
gemaakt wordt op fantastische 
prijzen. Er is een goed gevuld prijzen-
pakket, met als hoofdprijs: vrij-
kaartjes voor de eerstvolgende voor-
stelling inclusief bittergarnituur na 
a�oop! Mis het dus niet.
Bij een vijftal bankjes zijn aanstaande 
zaterdag Rijzenspelers aanwezig. 
Kom langs bij de Ontmoetingskerk 
(inclusief loterij), Dokterspost, 
Verlaatsweg, Zeilhof en Loefzijde. 
Benodigdheden: Een mobiele tele-
foon met camerafunctie en (even-
tueel) een koptelefoon. Na 3 juli zijn 
de bankjes te beluisteren tot 30 
september. 

De verhalen en de bankjes:
 1. Ontmoetingskerk: De Toren
 2. Dokterspost: Buikpijn
 3. Piet Lanserhof: Papadag
 4. Verlaatsweg: Rendez-Vous
 5. Kleine Poellaan: Strippenkaart
 6. Schenkeveld: Tomaten
 7. Schelpenpad 1: Schepenpadje
 8. Schelpenpad 2: Jacka
 9. Tjalkplein: Yoga
10. Zeilhof: Alles Kan
11. Loefzijde: Herinneringen
12. Aalsmeerderdijk: Zing met me 
mee. Kijk voor meer informatie op de 
website: www.rijzenspelers.nl

Zaterdag première ‘Bankjes 
Luisteren’ met Rijzenspelers

aan film u  alsmee  
‘Bloemenveilingen 100 jaar’

Aan het bekijken van de �lms (op de 
computer of op tv) zijn geen kosten 
verbonden. De �lms zijn afkomstig 
uit verschillende verzamelingen.
Vanaf donderdag 1 juli wordt een 
maandlang ‘Bloemenveilingen 100 
jaar’ vertoond. 
Deze �lm is samengesteld door Henk 
van Leeuwen, Jan Pannekoek en Jan 
Ran en uitgegeven door de Stichting 
Oud Aalsmeer ter gelegenheid van 
100 jaar bloemenveilingen in Aals-
meer in 2012. De �lm bevat beelden 
uit de periode 1920, 1940 en 1960, 
de nieuwbouw na 1970, tien jaar VBA 
en de verdere groei daarna. Al deze 
periode zijn aandachtsblokken in de 
�lm. Dit is de derde �lm in deze 
reeks. De eerste twee �lms zijn beide 
door vele mensen bekeken en de 
vrijwilligers van Stichting Oud Aals-
meer hopen dat dit voor deze �lm 
ook gaat gelden.

Aalsmeer - Het zangseizoen van 
Vivace wordt altijd op een gezellige 
manier afgesloten. Dit jaar was geen 
normaal zangjaar, maar voor 29 juni 
kwam er toch een leuk idee op tafel.

Els Davidse uit Leimuiden stelde voor 
bij elkaar te komen op de ligweide 
van zwembad ‘De kleine Oase’ aldaar. 
Een mooie, beschutte locatie. Er ging 
een mail uit naar alle leden en diri-

Vrouwenkoor Vivace sluit af met 
k fie en in ingen in e egen

Een deel van de leden van Vrouwenkoor Vivace in de regen. 

gent Irma Zethof maakte een 
speciaal in-zing-boekje. Als het 
regent gaat het niet door stond er in 
de mail en het regende. Echter zo 
zachtjes dat sommige Vivace-leden 
toch kwamen kijken. Het werd dus 
ko�e in de regen. Rond 10.30 uur 
werd het droog en werd er besloten 
toch nog te zingen. “Wennen, maar 
heerlijk om weer met elkaar te 
kunnen zingen”, aldus de reacties. 
Eind augustus of begin september 
gaat Vivace weer echt zingen in 
Dorpshuis het Podium. Misschien 
nog op 1.5 meter, maar zingen gaan 
de dames zeker! 

Nieuwe leden welkom
Altijd al willen zingen in een Vrou-
wenkoor? Dan is nu het moment om 
lid te worden. De dames van Vivace 
hebben allemaal weinig gezongen, 
dus Irma gaat het weer voorzichtig 
opbouwen. Zangeressen voor alle 
stemgroepen zijn van harte welkom. 
Vivace repeteert in Kudelstaart op 
dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur

Aalsmeer – De gemeente heeft 
inwoners uitgenodigd om mee te 
praten over de toekomst van bomen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Bomen 
dragen bij aan een gezonde, maar 
natuurlijk ook aan een mooie 
leefomgeving. 

De gemeente wil de waarde en 
kwaliteit van het huidige bomenbe-
stand behouden en waar mogelijk 
verder verbeteren en werkt daarom 
aan een Bomenplan. Aanvullend op 
de in mei/juni gehouden enquête en 
de gesprekken met (groen)vertegen-
woordigers hierover organiseert de 
gemeente drie bomenwandelingen. 

In in Kudelstaart was deze afgelopen 
dinsdag 29 juni en in Oosteinde 
gisteren woensdag 30 juni. 
De bomenwandeling in het Centrum 
is op maandag 5 juli en begint om 
19.30 uur. Belangstellenden kunnen 
zich nog opgeven voor deze wande-
ling en in gesprek gaan met verte-
genwoordigers van de gemeente en 
de boomexperts van Tree-o-logic. De 
geldende corona-maatregelen 
worden uiteraard in acht genomen 
tijdens de wandeling. 

Aanmelden is wel een vereiste en dit 
kan via het formulier op de website 
van de gemeente (www.aalsmeer.nl).

Bomenwandeling in Centrum

Aalsmeer - Dutch Flower Foundation 
(DFF) heeft van de kinderen van 
Kinderdienstencentrum De Lotus-
bloem in Aalsmeer (onderdeel van 
Stichting Ons Tweede Thuis) een 
kleurrijk schilderij overhandigd 
gekregen, als dank voor de �nancie-
ring van een zogenaamde ‘4-senses 
akoestische stoel’. Deze stoel redu-
ceert omgevingsprikkels, waardoor je 
in je eigen veilige omgeving tot rust 
komt. Daarnaast heeft Dutch Flower 
Foundation zich voor de komende 3 
jaar gecommitteerd aan De Lotus-
bloem met een jaarlijkse bijdrage. Via 
een familielid bij OZ Planten in Aals-

meer (onderdeel van Dutch Flower 
Group), kwam Ferro van Dam bij 
Dutch Flower Foundation terecht. Zijn 
dochter Nova is 5 jaar en meervoudig 
gehandicapt. Zij zit op een geweldige 
‘school’, namelijk De Lotusbloem. 
Plezier en meer rust
De Lotusbloem is een stichting waar 
kinderen met een achterstand in de 
ontwikkeling, verstandelijke of meer-
voudige beperkingen of bijvoorbeeld 
autisme naar toe kunnen. Het is een 
plek waar de kinderen veel zorg 
krijgen, zich kunnen ontwikkelen en 
vooral plezier kunnen hebben in hun 
vaak lastige leventje. Ferro van Dam: 

Schilderij van De Lotusbloem 
voor Dutch Flower Foundation

“Ook is het een plek die zorgt voor 
wat meer rust in de gezinnen van 
deze kinderen. Heel Aalsmeer kan 
trots zijn op deze school!” 
Er zijn veel producten op de markt 
die het leven van de kinderen een 
stuk makkelijker en leuker kunnen 
maken, maar vaak is daar net wat 
meer geld voor nodig dan er beschik-
baar is in de stichting. Daarom is alle 
hulp, zoals van Dutch Flower Founda-
tion, welkom. 

Kleurrijk
Als dank voor de stoel en de meerja-
rige verbintenis hebben de kinderen 
een kleurrijk schilderij gemaakt voor 
de Foundation. Op het schilderij zijn 
lotusbloemen te zien en zijn alle 
groepen van De Lotusbloem verte-
genwoordigd, zoals de vlinders, de 
libellen en de tovervissen. Marcel 
Zandvliet, voorzitter van Dutch 
Flower Foundation: “Wij zijn ontzet-
tend blij dat we hier onze bijdrage 
aan kunnen leveren. Het schilderij 
krijgt een mooi plekje bij ons op 
kantoor.” Dutch Flower Foundation 
heeft als doel het bevorderen van de 
leefsituatie en het welzijn van hulp-
behoevende mensen en in het 
bijzonder van kinderen. Dit in de 
omgeving waar Dutch Flower Group 
(DFG) bedrijven actief zijn. 
Meer informatie over Dutch Flower 
Foundation is te vinden via: 
www.dutch�owerfoundation.nl. 

Aalsmeer - Sinds 1 mei van dit jaar 
vertoont de Stichting Oud Aalsmeer 
iedere maand een historische �lm op 

de website www.stichtingoudaals-
meer.nl. Op de site staat de �lm 
bovenaan onder het tabblad ‘�lm’. 





10 inderegio.nl • 1 juli 2021NIEUWS

Aalsmeer - Op dinsdag 29 juni 
bestond de Binding 50 jaar. Gezien 
de rare periode waar iedereen 
uitkomt, is er geen groot evenement 
of feest georganiseerd. Dit voelt niet 
passend in deze tijd. Wel is de 
Binding voornemens om het hele 
jaar door succesnummers van de 
afgelopen 50 jaar in de herhaling te 
gooien, om op deze manier hun hele 
jubileumjaar een beetje feestelijk te 
maken. Na dit gekke coronajaar vindt 
het Binding-team het namelijk tijd 
om uit te pakken! Deze zomer wordt 
in ieder geval afgetrapt met de 
kampen en de kindervakantieweek 
die gelukkig weer door kunnen gaan! 
Alleen voor het eerste kamp 
(11-jarigen) zijn nog een paar 
plaatsen, alle andere kampen en de 
kindervakantieweek zitten helemaal 

vol, dus ook de deelnemers zijn er 
duidelijk weer klaar voor om met 
elkaar op pad te gaan en een heer-
lijke week te beleven! 

Succesnummers
Dit jaar dus de succesnummers van 
50 jaar Binding. Denk daarbij aan: het 
kerstspel, de playbackshow, de 
Broodje Bal Bar, kookworkshop en 
sardientje! Zelf nog goede herinne-
ringen aan een speci�eke activiteit of 
lijkt het u/jou leuk om samen met 
andere vrijwilligers een activiteit te 
organiseren? Meld u zich dan vooral 
bij Tessa via info@debinding.nl. En 
wie weet is het ook een mooi 
moment voor een gezellige reünie 
met een oude kampgroep? Derge-
lijke herinneringen hoort de Binding 
graag en zou dit ook graag met 

toestemming op de eigen site of 
sociale media plaatsen. Dus, nog een 
leuke foto met herinnering aan een 
activiteit  van de afgelopen 50 jaar 
Binding? Deel deze dan met de 
Binding via de mail of sociale media. 

Bedankt
Voor nu wil de Binding alle vrijwilli-
gers die al 50 jaar de Binding draai-
ende houden heel erg bedanken 
voor hun tomeloze inzet en jarenlang 
trouw aan de Binding. Van commis-
sies tot bestuursleden, van chauf-
feurs tot organisatoren, van leiding 
tot deelnemer: Bedankt! Zonder jullie 
geen Binding. De Binding heeft jullie 
dit afgelopen corona-jaar ontzettend 
gemist en het team hoopt jullie dit 
jaar allemaal weer tegen te komen in 
en rondom de Binding! 

De Binding bestaat vijftig jaar!

Aalsmeer - Zin in een leuk en leer-
zaam uitje voor jong en oud? Kom 
naar de Historische Tuin: de zomerva-
kantie kan beginnen! Op zondag 11 
juli tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen 
belangstellenden deelnemen aan de 
inmiddels legendarische workshops 
Honing Slingeren. Kom dit wonder-
lijke fenomeen eens gadeslaan.  
Om iedereen een veilige plaats te 
garanderen worden er 11 juli maar 
liefst drie workshops gegeven, te 
weten om 13.00 uur, 14.00 uur én 
15.00 uur. Neem de (klein)-kinderen 
mee op ontdekkingstocht tussen de 
honingraten en laat ze kennis maken 
met deze bedreigde diersoort. Stap 
in de fascinerende wereld van de bij 
en laat u alles vertellen over het gele 
goud dat ze produceren. Natuurlijk 
valt er ook het een en ander te 

proeven. In de veilingzaal kunnen 
bezoekers live aanschouwen hoe 
Tuinimker Eric van der Meer de oogst 
van zijn bijenvolk binnenhaalt. De 
verse honing wordt voor uw ogen 
afgetapt en is verkrijgbaar in potten 
van 250 en 450 gram. Haal de zomer 
in huis met deze natuurlijke lekkernij. 
Ook leuk om cadeau te geven! Deel-
name uitsluitend na reservering (ook 
kinderen) via coordinator@histori-
schetuinaalsmeer.nl of door te bellen 
naar de Historische Tuin, tel. 0297-
322562. Museumkaarthouders, 
donateurs en kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis deelnemen. Wees er 
snel bij, het aantal plaatsen is 
beperkt. De Historische Tuin Aals-
meer, ingang Praamplein is geopend 
dinsdag tot en met zondag van 10.00 
tot 16.30 uur

Demonstraties Honing slingeren 
op de Historische Tuin

Aalsmeer - Afgelopen maandag 28 
juni zijn de broers Roy en Justin Huis-
kens vertrokken naar Spanje om in 
Manresa Barcelona deel te nemen 
aan het Europees Kampioenschap 
voor illusionisten. Het Aalsmeerse 
tweetal mag Nederland vertegen-
woordigen op dit EK, dat woensdag 
30 juni van start is gegaan en duurt 
tot en met 4 juli. De twee broers zijn 
er trots op dat ze mogen uitkomen 
voor Nederland op het EK en laten 
weten er heel veel zin in te hebben. 
Begin juni was het alweer twee jaar 
geleden dat Roy en Justin Neder-
lands kampioen werden in de cate-
gorie  illusionisme. De broers leven al 
vanaf jonge leeftijd hun droom na 
om aan de top van illusionisten te 
komen. Onder andere kregen zij les 
van de wereldkampioen goochelen, 
Ger Copper, die vorig jaar augustus 
helaas is overleden. Het vele oefenen 
werd zeven jaar geleden al beloond 
toen Roy en Justin Nederlands 
kampioen werden bij de junioren. 
Het succes werd voortgezet, want vijf 

jaar later werden de twee Nederlands 
kampioen in illusionisme en nu 
hopen ze natuurlijk de Europese titel 
binnen te halen. Roy en Justin doen 
mee in de categorie ‘stage’. Zippo 
Guo gaat Nederland vertegenwoor-
digen in de categorie ‘manipulatie’. 
En nog een Nederlander gaat zijn 
‘goochelkunsten’ tonen tijdens dit EK. 
Niek Takens zal tijdens één van de 
gala’s een optreden verzorgen. Roy 
en Justin tijdens het EK volgen kan 
via facebook en uiteraard wordt hun 
prestatie bekend gemaakt in deze 
krant. Heel veel succes!  

Roy en Justin Huiskens op EK 
voor illusionisten in Spanje

Roy en Justin Huiskens, laatste oefendag voor het EK. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De oranje vlaggetjes in 
buurten en bij woningen waren snel 
verdwenen, Nederland is uitgescha-
keld voor verdere deelname aan het 
EK voetbal na 2-0 verlies van Tsjechië. 
Over hoe Oranje zich zo heeft laten 
inpakken, werd dezelfde dag en 
dagen erna nog volop gespeculeerd. 
Was het de hitte? De rode kaart wel 
of niet terecht? In de kwart�nale 
speelt Tsjechië nu tegen Dene-
marken dat zaterdag 26 juni Wales 
‘klopte’ met liefst 4-0. Ook door naar 
de kwart�nale is België dat het 
Portugal van Christiano Ronaldo op 
de knieën kreeg met 1-0 winst. Afge-
lopen maandag had Spanje een 
�inke ‘kluif’ aan Kroatië dat zich niet 
zomaar van de mat liet spelen. Na 3-3 
gelijk werd er verlengd en trok 
Spanje met 5-3 toch aan het langste 
eind. Dezelfde avond nog een 
wedstrijd om van te smullen. Zwitser-
land dat nog zo’n tien minuten 

spelen kampioen Frankrijk verne-
derde door 1-0 te scoren. Daarna 
kantelde de wedstrijd en wist Frank-
rijk het verlies om te zetten naar 3-1. 
De Zwitsers gaven zich niet 
gewonnen en kwamen in de laatste 
speeltijd terug met twee doelpunten. 
De 3-3 eindstand bepaalde verlen-
ging en uiteindelijk strafschoppen en 
hier bleken de zenuwen van de Zwit-
sers beter tegen bestand. Zwitser-
land door. Ook de Duitsers met voor 
het laatst bondscoach Joachim Löw 
aan het roer zijn naar huis gestuurd. 
Pas in de tweede helft kwamen de 
spelers op stoom en gooiden vooral 
de Engelsen het tempo omhoog en 
met resultaat in het laatste kwartier, 
kort achter elkaar 1-0 en 2-0. De 
Engelsen zijn door en de volgende 
tegenstander in de kwart�nale is 
Oekraïne, dat in de verlenging met 
2-1 wist te winnen van het taaie 
Zweden. De kwart�nales zijn op 

Oranje uitgeschakeld voor EK, 
toch een mooie sportzomer 

vrijdag 2 (Spanje tegen Zwitserland 
en België tegen Italië) en zaterdag 3 
juli (Tsjechië tegen Denemarken en 
Oekraïne tegen Engeland). Beide 
dagen zijn de wedstrijden om 18.00 
en om 21.00 uur. Toch nog een beetje 
een positief einde van het EK voor 
Nederland. Oranje wist in de voor-
rondes wel te winnen van Oekraïne 
met 3-2!

Meerbode EK spel
De halve �nales worden gespeeld op 
dinsdag 6 en woensdag 7 juli, beide 
avonden vanaf 21.00 uur en tot slot 
op zondag 11 juli vanaf 21.00 uur 
voor de buis voor de �nale. Wie wint 
uiteindelijk het EK? Het aantal juiste 
inzendingen van het Meerbode 
EK-spel is na uitschakeling van 
Nederland, Frankrijk, Portugal en 
Duitsland fors afgenomen, het 
stapeltje met België als de nieuwe 
kampioen is nu het hoogst...

Max, Mathieu, Nils en Ruben
Ondanks dat Oranje niet meer deel-
neemt aan het EK, wacht er toch nog 
een mooie sportzomer met hopelijk 
nog meer Nederlandse successen: 
Voor autocoureur Max Verstappen 
(hij weet Hamilton tot nu toe nog 
voor te blijven), de Tour de France 
met op de tweede dag al Nederlands 
succes voor Mathieu van de Poel en 
Nils Eekho� uit Rijsenhout rijdt mee 
met de Tour, de Olympische Zomer-
spelen in Tokio met de Oranje voet-
baldames en dan is er van 24 
augustus tot en met 5 september 
ook nog de Paralympics in Tokio met 
onder meer deelname van de Aals-
meerse tennisser Ruben Spaargaren 
en handbiker Jetze Plat uit Vrouwen-
akker. Sport voor elk wat wils dus!

Het aantal inzendingen aan het Meerbode EK-spel is al fors gedaald.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - André Maas is een geboren Kudelstaarter, 
opgegroeid in de garage van zijn ouders. Zelf koos hij 
voor het onderwijs, een beroep waar hij met veel passie 
en enthousiasme over vertelt. Nog een week en dan 
komt er definitief een einde aan zijn loopbaan. Meester 
André gaat met pensioen.  

45 jaar in het vak, wat is er nu anders dan vroeger?
“We leven in het ik-tijdperk. Het ego is belangrijk. 
Ouders springen bij het minste of geringste voor hun 
kinderen in de bres. Sommigen blazen zelfs hoog van 
de toren, als er maar iets is dat hen niet bevalt. Het is 
een afspiegeling van onze maatschappij, iedereen moet 
zijn zegje kunnen doen. Maar waar het in feite om gaat 
is vertrouwen; dat is de basis. Je moet je kind durven 
loslaten en er op vertrouwen dat het in goede handen 
is bij de leerkracht, want die verstaat zijn of haar vak. 
Dat vertrouwen is minder geworden de laatste jaren en 
dat vind ik jammer.” 

Hoe is je carrière verlopen?
“In 1976 ben ik begonnen in een tijd dat de banen in 
het onderwijs bepaald niet voor het opscheppen lagen. 
Ik was net van de pedagogische academie af en in de 
garage aan een auto aan het sleutelen, toen mijn vader 
binnenkwam: er is telefoon voor je. Met mijn handen 
nog onder olie en smeer heb ik de hoorn opgepakt. Het 
was een klasgenoot; hij wist een baan voor me en of ik 
zin had even te komen kijken? Het ging om vervanging 
tijdens een zwangerschapsverlof. Op de IVO, een school 
voor individueel vormend onderwijs in Amsterdam. Het 
was nog in de tijd van de antiautoritaire opvoeding en 
ik kreeg te maken met de ouders die zeiden: ‘mijn kind 
bepaalt zelf wel wat goed voor hem is’. Daar dacht ik 
wel iets anders over.” 

En daarna? 
“Na een half jaar moest ik op zoek naar een nieuwe 
baan en die vond ik als groepsleerkracht op een 
gewone basisschool in een middenstandswijk in de 
Watergraafsmeer. Een leuke school waar ik twintig jaar 
met veel plezier heb gewerkt. Maar na twintig jaar kom 
je op een punt dat je denkt: áls ik nog een omslag wil 
maken, moet ik het nu doen. Wat ook meespeelde was 
dat ik weinig mannelijke collega’s had, het team 
bestond voornamelijk uit vrouwen. Bovendien had ik 
ook genoeg van het heen en weer reizen vanuit Aals-
meer en de parkeerproblemen rond de school. Toen de 
laatste man uit het team vertrok, vond ik het ook tijd 
om op te stappen.” 

Waar ben je terecht gekomen?
“In De Kwakel, als leerkracht en locatieleider op de Toer-
malijn. Ik ben er maar anderhalf jaar geweest, de 
combinatie van vier dagen voor de klas en een dag een 
managersfunctie beviel me niet. Ik had ook nog drie 
kleine kinderen thuis, het was me gewoon teveel. Een 
goede vriendin zag dat ik niet lekker in mijn vel zat, 
vroeg me wat er aan de hand was en zei gelijk: ‘ik weet 
wel wat anders voor je, er is een vacature op de Antoni-
usschool’. In het weekend heb ik een sollicitatiegesprek 
gehad en ben ik aangenomen. Om midden in het 
schooljaar ontslag te nemen, vond ik wel pijnlijk, maar 
diezelfde vriendin overtuigde mij er van dat er soms 
momenten in het leven zijn waarop je voor jezelf moet 
kiezen.” 

Op de Antoniusschool heb je de ICT op een 
hoger plan gebracht?
“Techniek heeft altijd mijn interesse gehad. Het digitale 
schoolbord heb ik juichend binnengehaald. Ik heb 
samen met enthousiaste collega’s een hele program-
meerlijn uitgezet voor de groepen 3 tot en met 8. Aan 
de oudsten gaf ik les in robotica; robotjes maken van 
lego en die programmeren. Ik kreeg af en toe leerlingen 
in de les, die bij mijn collega’s in de klas moeite met 
concentratie hadden, met het verzoek: ‘mogen ze een 
paar uur bij jou?’. Specifiek de kinderen die er niet tegen 
kunnen om op een stoel te moeten blijven zitten, moet 
je een uitlaatklep geven naar iets anders. Ik liet ze 
bouwen en programmeren, gaf ze oude computers en 
apparaten om uit elkaar te halen. Ze vonden het heer-
lijk en waren niet uit de les weg te slaan.” 

Je oud-collega Peter Rodenburg zegt in een interview 
dat het verwachtingspatroon van ouders te hoog is. 
Wat vind jij?
“Ouders moeten van het idee af dat vwo of havo de 
maatstaf is. Kijk bij een kind waar zijn kwaliteiten 
liggen, wat het leuk vindt en wat het ambieert. 
Sommige kinderen ontwikkelen beter in de praktijk. 
Hecht niet zoveel aan status, want dat is een typisch 
teken van deze tijd. Je hebt een kind om er voor te 
zorgen dat het een gelukkig mens wordt en een oplei-
ding moet niet ‘ten koste van’ dat geluk gaan, maar ten 
bate.” 

Over een week neem je definitief afscheid. 
Hoe zie je je toekomst?
“Ik ben gek op klussen en hier thuis valt nog genoeg te 
doen. Bovendien hebben mijn zonen allemaal een huis 
waar ook altijd wat te doen is. Die zien hun vader graag 
komen. Onlangs heb ik een kajuitbootje gekocht en ik 
ga graag samen met familie en vrienden varen. Ik zal 
me absoluut niet vervelen.” 

Wie wil jij in de schijnwerper plaatsen?
“Edo de Haas, van Aalsmeer Service. Als er iemand 
verstand heeft van techniek, dan is hij het.” 
 

Meester André met pensioen: 
“Ik zal me absoluut niet vervelen”

Aalsmeer – In Hongarije wordt er al 
maanden tegen gedemonstreerd, 
tijdens de voetbalwedstrijd Duitsland 
tegen Hongarije vorige week was er 
protest op het veld met vlaggen in de 
regenboog-kleuren en zijn diverse 
gebouwen in Duitsland en in Neder-
land die avond in de regenboog-
kleuren gezet. Tijdens de wedstrijd 
Nederland tegen Tsjechië afgelopen 
zondag in Boedapest werden regen-
boogvlaggen het stadion ingenomen 
en was de aanvoerdersband van 
Georginio Wijnaldum voorzien van 
het regenboog-teken. Allemaal 
uitingen tegen de nieuwe anti-
homowet in Hongarije.

Ongenoegen en ongeloof
Donderdag 24 juni hebben de Euro-
pese regeringsleiders tijdens de 
EU-top hun ongenoegen en ongeloof 
uitgesproken. Ze zijn ontzet over de 
anti-Ihbti-wet waardoor het verboden 
wordt om series en films waarin 
homo’s voorkomen overdag uit te 

zenden. Premier Orbán van Hongarije 
is ‘stevig’ aangesproken op dit besluit, 
maar gaf na het felle gesprek aan niet 
van plan te zijn de wet in te trekken. 
De Europese Commissie overweegt 
nu om juridische procedures tegen 
het land te starten.

Symbool
Sinds eind jaren zeventig fungeert 
een regenboogvlag als symbool voor 
de homobeweging en wordt sinds-
dien gebruikt bij talrijke bijeenkom-
sten van homo’s, lesbiennes en 
aanverwante seksuele minderheden.

Gastvrij voor iedereen
Bij een overgroot deel van de horeca 
in Aalsmeer hangt sinds afgelopen 
weekend de regenboogvlag uit. 
“Hiermee willen we duidelijk maken 
tegen de nieuwe wet te zijn”, legt Ben 
de Koff van café Sportzicht uit. “De 
Aalsmeerse horeca is gastvrij voor 
iedereen, ongeacht afkomst, geloof of 
geaardheid.”

Regenboogvlag uit bij horeca in 
Aalsmeer tegen anti-homowet

Regio - Om de internationale marktpo-
sitie van Nederland op de groeiende 
wereldmarkt voor plantaardige 
producten en greenhouse technologie 
te versterken gaan de brancheorgani-
saties uit de verschillende sectoren 
nauwer samenwerken onder de 
nieuwe naam PlantNet International. 
Nederland is op de groeiende wereld-

markt voor plantaardige producten en 
greenhouse technologie, in al haar 
facetten, wereldwijd toonaangevend. 
Onder de juiste voorwaarden en met 
gericht beleid kan deze rol verder 
uitgebouwd worden waarmee het een 
belangrijke stimulans wordt gegeven 
aan de Nederlandse economie. Om 
bovenstaande ontwikkeling te 

Nieuwe naam voor Greenport 
Holland: PlantNet

versterken intensiveren de plantaar-
dige brancheorganisaties met de 
oprichting van PlantNet International 
hun onderlinge samenwerking. Tot 
deze organisatie zijn toegetreden: 
GroentenFruit Huis (groente en fruit-
keten), Plantum (veredeling en 
uitgangsmateriaal), Royal Anthos 
(bloembollen en boomkwekerij), VGB 
(bloemisterij), NAO (aardappelen) en 
AVAG (greenhouse technologie). Geza-
menlijk vertegenwoordigen zij het 
nationaal en internationaal opererende 

bedrijfsleven dat zorgdraagt voor een 
omzet van ongeveer 30 miljard euro 
per jaar waarvan het merendeel op 
exportmarkten. PlantNet International 
is de rechtsopvolger van Greenport 
Holland. PlantNet International richt 
zich op sector overschrijdende vraag-
stukken. Het gaat dan om handelsbe-
vordering, wegnemen van handelsbe-
lemmeringen (onder andere fytosani-
tair), keuringen en het toezicht op 
keuringen. Maar ook andere onder-
werpen, zoals de internationale 

opdracht van de Topsectoren, duur-
zaamheid in afzetgerichte vraag-
stukken, internationaal betalingsver-
keer en arbeidsmarktbeleid. Als verte-
genwoordiger van het internationaal 
opererende plantaardige bedrijfsleven, 
ziet PlantNet International zich als 
collectief aanspreekpunt voor zaken 
die de gehele plantaardige handels-
sector aangaan. Tot voorzitter is 
benoemd Henk Westerhof (Royal 
Anthos). Gert Mulder is aangetrokken 
als secretaris.
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Door Lina El-Issa, leerling groep 7

Kudelstaart - Dit jaar was erg raar, 
door corona zat iedereen voor een 
lange periode thuis en heel veel 
dingen konden niet doorgaan, maar 
het is OBS Kudelstaart toch gelukt 
om op 23 juni op schoolreisje te 
gaan! De onderbouw ging naar Oud 
Valkeveen en de bovenbouw ging 
naar Drievliet. Om negen uur 

vertrokken de bussen naar de pret-
parken. Rond kwart voor tien arri-
veerden de bussen. Alle leerlingen 
kregen wat lekkers en toen mocht de 
pret echt beginnen! Er was van alles 
te doen. In Oud Valkeveen was er een 
schommelschip,een grote speel-
weide en zelfs een achtbaan! In Drie-
vliet gingen de kinderen vaker naar 
enge attracties, zoals de Nautilus en 
de Formule x! Om kwart voor één 

OBS Kudelstaart op schoolreisje

Kudelstaart – Omdat alle kinderen 
zich steeds moesten aanpassen – les 
op school, thuisles, klas in quaran-
taine, toch weer naar school – 
vonden de leerkrachten van OBS 
Kudelstaart dalton i.o. het tijd om de 
kinderen eens in het zonnetje te 
zetten, om zo het schooljaar toch fijn 

af te sluiten. De leerkrachten hadden 
bedacht dat het een verrassingsfeest 
moest zijn. In het diepste geheim 
werd er van alles geregeld. Op 16 
juni kwamen alle kinderen nietsver-
moedend naar school. Daar startten 
de lessen zoals gewoonlijk. Groep 3 
ging naar zwemles, groep 6 had gym 

Leerkrachten OBS Kudelstaart 
verrassen leerlingen met feest 

Kudelstaart - Dinsdagochtend 11.00 
uur, het is heerlijk weer en de school-
tuinen in Kudelstaart liggen te 
blaken in de zon. Het is druk op het 
Cabaretpad, jongens en meisjes van 
de groepen 6 van de Antoniusschool 
en de OBS komen om beurten aan 
fietsen, want er is werk aan de 
winkel. Het is volop voorjaar, alles 
groeit en bloeit, dus er moet het 
nodige gebeuren in de moestuin. 
Bakken met jonge slaplantjes staan 
klaar om geplant te worden. De 
zonnebloemen hebben al een 

behoorlijke lengte bereikt; die 
wachten met smart op een mooie 
vaste plek. Maar eerst moet er 
gewied worden. De tuinman kan er 
alles over vertellen. Onkruid groeit 
vaak harder dan de kroppen sla en 
andijvie en om er voor te zorgen dat 
alles niet overwoekerd wordt, moet 
je bijtijds ingrijpen. Hij vindt deze 
ochtend  een aandachtig gehoor. 
Daarna gaan de kinderen aan de slag. 
Aan het einde van de ochtend ligt 
het er allemaal prachtig bij. Binnen-
kort kan er vast geoogst worden... 

Leerlingen aan het werk in de 
schooltuinen in Kudelstaart

Aalsmeer - Een groep ouders met 
(kleine) kinderen in de wijk Stommeer 
wil het terrein van de aanwezige 
speeltuin in de Clematisstraat omto-
veren tot een laagdrempelige 
ontmoetingsplek in de open lucht. 
Een inclusieve verblijfsplaats creëren 
waar het fijn vertoeven is voor 
iedereen. Kinderen met en zonder 
beperking, rolstoelgebruikers, jong en 

oud.  Een plek waar vriendschappen 
voor het leven worden gesloten, een 
plek waar bewegen wordt gestimu-
leerd en eenzaamheid tegen gegaan. 
Een fijne plek om samen te komen 
voor alle buurtbewoners. 

Samen kletsen en spelen
Afgelopen zondag 27 juni hebben de 
bewoners een hele leuke ochtend 

Acties voor ontmoetingsplek in 
de open lucht in Clematisstraat

Aalsmeer - Om het einde van het 
schooljaar feestelijk af te sluiten 
gingen de groepen 5, 6 en 7 van De 
Brug afgelopen vrijdag naar The 
Beach. Bij dit alternatieve school-
reisje rouleerden de leerlingen van 
deze groepen met hun eigen klas 
tussen drie zalen en zo werden de 
fijne kneepjes van het breakdancen, 
beachvolleyballen en andere beach-
balspellen bijgebracht. Deze inten-
sieve en sportieve ochtend werd 
afgesloten met een heerlijke lunch.

Onbeperkt spelen!
De groepen 1 en 2 mochten dezelfde 
ochtend spelen bij Avontura. Zij 
konden urenlang klimmen en klau-
teren, glijden, jumpen, bouwen en 
spelen. Aan het einde van de 
ochtend stond ook voor hen een 

lekkere lunch klaar. De groepen 3 en 
4 hebben nog wat om naar uit te 
kijken. Zij gaan komende woensdag 
naar Avontura voor een ochtend vol 
speelplezier!

Alternatief schoolreisje De Brug

en in de andere groepen werd 
gewoon spelling en rekenen 
gegeven. Het was wel een beetje 
vreemd dat het schoolplein helemaal 
versierd was! Wat dat vanwege de 
voetbal, een jarige of….?
Tot ongeveer een uurtje of 10 aan 
alle kinderen werd gevraagd naar 
buiten te gaan. Sandra Hof, de direc-
teur, vertelde dat er feest gevierd 
ging worden. En een feest was het: 
Een poffertjeskraam met een echt 
terras, bingo met voor ieder kind een 
leuke prijs, dans- en muziekwork-
shops in samenwerking met Cultuur-
punt Aalsmeer, waterspelletjes, 
gezellige muziek om op te dansen en 
op de foto in de photobooth. Alsof 
het allemaal nog niet genoeg was, 
kwam daar ook nog de ijscoman 
aangereden en mochten alle 
kinderen een ijsje halen. “Het was 
fantastisch om de kinderen in het 
zonnetje te zetten! We kijken terug 
op een geweldig feest, de kinderen 
hebben deze dag echt verdiend”, 
aldus alle leerkrachten van OBS 
Kudelstaart.

gehad in de speeltuin in de Clematis-
straat. Er werd gekletst en gespeeld 
door jong en oud. Door regelmatig bij 
elkaar te komen in de speeltuin willen 
de initiatiefnemers bouwen aan de 
gemeenschap en tijdens de samen-
komsten kunnen vragen gesteld en 
ideeën geopperd worden over de 
plannen van de ontmoetingsplek. Kijk 
op de website/sociale media om te 
zien wanneer de groep er weer is en 
wees welkom. 

Activiteiten
Om deze ontmoetingsplek te reali-
seren is geld nodig, zo’n 105.000 euro 
en de initiatiefnemers zijn ongeveer 
op de helft. Om het overige bedrag 
voor dit prachtige project bij elkaar te 
krijgen staan aanvragen uit bij 
verschillende fondsen voor een 
donatie, worden meerdere activi-
teiten georganiseerd om geld in te 
zamelen (de loterij start bijna) en is 
een crowdfunding gestart. Kijk voor 
meer informatie op https://speeltuin-
clematisstraat.kentaa.nl/ En volg 
Speeltuin Clematisstraat Aalsmeer op 
Facebook en Instagram. 

gingen de leerlingen even pauzeren 
en patatjes eten, daarna konden ze 
zich weer uitleven in allebei de 
parken! Om drie uur moesten de 
leerlingen verzamelen om een ijsje te 
eten, en om kwart voor vier 
vertrokken de bussen weer naar 
school. De onderbouw was eerder 
terug, zij kwamen aan om kwart over 
vier, gevolgd door de bovenbouw 
een paar minuten later. Alle leer-
lingen hebben allemaal veel plezier 
gehad en zijn heel dankbaar dat ze 
toch op schoolreisje konden dit jaar!
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De Kadernota is een belangrĳ k document en sturings-
instrument voor de gemeenteraad. Burgemeester 
Gido Oude Kotte, voorzitter van de gemeenteraad en 
tevens portefeuillehouder fi nanciën geeft toelichting:

In de voorliggende Kadernota geeft de gemeenteraad 
het college van B&W kaders mee voor het opstellen van 
de gemeentebegroting 2022 en het meerjarenbeeld voor 
2023-2025. De kaders laten net als vorig  jaar zien dat er een 
aantal lastige keuzes voorliggen om Aalsmeer fi nancieel 
gezond te houden richting de toekomst. Op basis van deze 
Kadernota verkent de gemeenteraad samen met het college 
van B&W wat de ambities zĳ n en hoe die kunnen worden 
gedekt binnen een sluitende begroting. Vanuit het 
budgetrecht van de raad en in afstemming met het college 
worden gezamenlĳ k de prioriteiten bepaald voor een 
fi nancieel gezond Aalsmeer.

Het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers en bestuurders is, 
mede door de ontwikkelingen in Den Haag, tot een dieptepunt 
gekomen. De ontwikkelingen in ons eigen Aalsmeer en Kudelstaart 
doen daar ook geen goed aan. Kĳ k alleen maar naar de renovatie van de 
atletiekbaan, de realisatie van Waterfront en Fort Kudelstaart. Eigenlĳ k 
zouden de inwoners van onze gemeente blĳ  moeten zĳ n met de 
genomen besluiten.  Maar waarom zĳ n er dan grote groeperingen die 
dat niet zĳ n, sterker nog, die zich afkeren van de plaatselĳ ke politiek?

“Het controleren van het college is een wettelĳ ke taak van de 
gemeenteraad.”

De positie van de gemeenteraad is wettelĳ k dan wel goed geregeld, 
maar in de praktĳ k mankeert er nog wel eens wat aan. Is het wel de 
raad die de kaders voor het beleid bepaalt? Krĳ gen de raadsleden alle 
informatie om een goede afweging te maken? Is door coalitievorming 
wel voldoende ruimte om als gemeenteraad duidelĳ k taakafbakening 
op te stellen? Heeft het college niet te veel bevoegdheden? 

Wĳ  constateren dat collegeleden, maar ook collega-raadsleden het soms 
lastig vinden dat wĳ  onze volksvertegenwoordigende taak uitvoeren. 
Gelĳ ktĳ dig constateren wĳ  ook dat fracties soms functioneren als een 
verlengstuk van de wethouders. Is dit wat de wetgever heeft bedoeld 
met dualisme?

Absoluut Aalsmeer is bĳ  uitstek de groepering om de nieuwe bestuurs-
cultuur vorm te geven.  We blĳ ven streven naar een optimaal werkend 
duaal gemeentebestuur. Wordt het niet tĳ d om het duale stelsel, dat in 
2002 is ingevoerd, de juiste vorm en inhoud te geven?

Allemaal vragen waar de toekomst antwoorden op zal geven.

Fractievoorzitter Dick Kuin, Absoluut Aalsmeer

De Kadernota 2022 is de opmaat naar de begroting. Een moment om 
terug te kĳ ken. In 2018 begonnen we aan een uniek experiment. Een 
raadsbreed akkoord: alle 23 raadsleden committeerden zich om 
gezamenlĳ k Aalsmeer nog mooier en beter te maken. Dat ging met 
vallen en opstaan en we hebben ontdekt dat het nog niet zo eenvoudig 
is om dit succesvol af te ronden. Een wereldwĳ de pandemie maakte 
dat we ook als lokaal bestuur opeens ons met hele andere zaken bezig 
moesten houden. 

En nu het einde van de coronacrisis in zicht komt, is het moment daar 
om te kĳ ken waar we staan. De economie trekt weer een beetje aan, 
maar wordt de fl exwerker er wat beter van? De vermogens van mensen 
met een eigen huis stĳ gt jaarlĳ ks met grote sprongen. Als PvdA-fractie 
willen we ervoor zorgen dat iedereen straks kans maakt op een 
fatsoenlĳ ke woning. We willen ervoor zorgen dat Achmed net zo 
makkelĳ k kan solliciteren als Piet of Jan. En dat vrouwen hetzelfde 
verdienen als mannen bĳ  hetzelfde werk. We willen ervoor zorgen dat 
Aaltje die traplift krĳ gt in haar woning. Dit zĳ n de zaken waar PvdA-
fractie zich mee bezighoudt.

De gemeente bepaalt wat en waar er gebouwd mag worden. De 
gemeente is steeds meer een spil in het web tussen werknemers en 
werkgevers om mensen weer aan een baan te helpen. De Wmo-zorg is 
bĳ  de gemeente ondergebracht; wĳ  zorgen voor die traplift. 

Juist nu is de kans groot dat de verdeling van welvaart verder scheef 
gaat groeien. De één kan immers beduidend makkelĳ ker uit de 
startblokken komen dan de ander. 

De fractie van de PvdA gaat voor een prachtig Aalsmeer: socialer, 
duurzamer, mooier en laten we zorgen voor elkaar.

Fractievoorzitter Jelle Buisma, PvdA

De jaarrekening 2020 lĳ kt een eenmalige belastingkorting van € 151,- voor 
huishoudens in Aalsmeer mogelĳ k te maken. Bĳ  de begroting 2022 hebben 
we daar beter zicht op en bekĳ kt de VVD-fractie of een voorstel hiertoe 
mogelĳ k is.

Het fi nancieel perspectief voor de komende periode is nog zorgelĳ k. 
Mede door de motie RAP (Richtinggevend Actiepakket Raad) wordt er 
door college en raad samengewerkt om op termĳ n een gezonde 
fi nanciële situatie te krĳ gen. Dat vraagt keuzes van de VVD-fractie.

Na de onrustige periodes voorafgaand aan deze bestuurlĳ ke periode is 
er bĳ  de start van de huidige periode voor gekozen om een raadspro-
gramma met elkaar te maken om “samen de schouders te zetten onder 
de verdere ontwikkeling van ONS Aalsmeer”. Wĳ  zĳ n blĳ  dat de VVD 
weer deelneemt aan het college met een betrokken en deskundige 
wethouder die zich samen met de andere collegeleden inzet voor een 
zelfstandig en fl orerend Aalsmeer. 

Er is veel werk verzet in onze gemeente op het gebied van bruggen, 
wegen, riolering, groen, elektriciteitsnetwerk en de voorbereiding voor 
de bouw van circa 4.000 woningen. Er wordt ook hard gewerkt aan een 
“nieuwe smoel” van Aalsmeer: het Fort Kudelstaart en het Waterfront. 

De VVD-fractie is al jaren stabiel en heeft zich met alle diversiteit aan 
mensen en hun betrokkenheid, deskundigheid en ervaring ingezet 
vanuit het belang voor de Aalsmeerse gemeenschap. Wĳ  willen op 
hoofdlĳ nen besturen en niet in details blĳ ven hangen. Niet 
populistisch zĳ n, maar eerlĳ k en betrouwbaar, wetende dat dat ons niet 
altĳ d stemmen zal opleveren. VVD-fractie vindt dat Aalsmeer ook in de 
nabĳ e toekomst een stabiel politiek en bestuurlĳ k klimaat verdient. 

Wĳ  wensen voor Aalsmeer een mooie zomer en een mooie toekomst!

Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag, VVD

De start van deze raadsperiode heeft plaatsgevonden op basis van een 
breed gedragen raadsakkoord. Bĳ zonder in gemeenteland, meestal als 
refl ectie op een bestuurlĳ k turbulente periode, ook in Aalsmeer. In het 
akkoord wordt een aantal leidende waarden genoemd, zoals de menselĳ ke 
maat en inwonerbetrokkenheid. 

Laat ik beginnen met de menselĳ ke maat. Op dat punt hebben we een 
aantal mooie stappen gezet, zoals de procesuitgangspunten voor het 
lintenbeleid en het rapport ‘Schiphol, de mensen achter de cĳ fers’. 
Maar veelal is een waarde individueel bepaald. De vraag is hoe we 
individuele waarden tot een gezamenlĳ ke waarde maken. Het is goed 
om een gezamenlĳ ke waarde bĳ  de start van de nieuwe periode met 
elkaar te defi niëren.    

Dan het onderdeel inwonerbetrokkenheid oftewel participatie. Ook 
daar zĳ n stappen gezet, zoals de mooie aanpak bĳ  het Waterfront. 
Maar uiteindelĳ k bleek dat niet voldoende getuige de reacties op 
het defi nitief ontwerp en de moties die de raad ter reparatie heeft 
ingediend. Uit die reacties blĳ kt betrokkenheid van inwoners bĳ  onze 
samenleving, die wĳ  zeer kunnen waarderen. 

In essentie draaien de reacties om leefbaarheid, het zoeken naar de 
balans in de ordening van onze ruimte. Bĳ  veel projecten vormt 
leefbaarheid een belangrĳ k issue zoals bĳ  Marinapark Uiterweg, 
Waterfront en Westeinderhage. Vaak gaat het om verkeer, geluid, 
geur en andersoortige hinder. Met de wettelĳ ke minimum norm als 
uitgangspunt lopen we langs de rand van wat aanvaardbaar is. Vandaar 
de oproep van de fractie van D66 om een leefbaarheidstoets met de 
samenleving te ontwikkelen en toe te passen.  Een mooie opgave voor 
de volgende raadsperiode. Want laten we met onze keuzes Aalsmeer en 
Kudelstaart duurzaam en leefbaar houden. Om er fi jn te kunnen wonen, 
werken en te verblĳ ven. Daar staat de fractie van D66 voor.

Fractievoorzitter Willem Kikkert, D66

Tĳ dens de bespreking van de jaarstukken in de gemeenteraad, uitte de 
CDA-fractie haar gemengde gevoelens. De fractie is blĳ  met ontwikkelin-
gen zoals het Waterfront en het Fort Kudelstaart. Deze beide projecten 
zullen de gemeente Aalsmeer een mooiere en betere plek maken waar 
inwoners kunnen recreëren en ontspannen. Daarnaast zĳ n we dankbaar 
voor alle scholen, de kinderopvang, sportclubs, thuiszorg, verzorgings-
huizen en andere maatschappelĳ ke organisaties die veel werk verzet 
hebben tĳ dens de coronacrisis. Mede dankzĳ  al deze mensen zĳ n we de 
pandemie doorgekomen.

Aan de andere kant schrikt de CDA-fractie van het meerjarenbeeld 
dat door het college geschetst wordt. Om tot een sluitende meerjaren-
begroting te komen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden in de 
werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. De CDA-fractie heeft 
rentmeesterschap als kernwaarde en staat voor een financieel gezonde 
gemeente en heeft daarom een aantal opties geopperd om kosten te 
besparen. 

Allereerst zien we bĳ voorbeeld niet het nut in van dure onderzoeken 
naar het verwĳ deren van het vrĳ liggend fi etspad aan de Hornweg. De 
fractie is van mening dat het huidige vrĳ liggend fi etspad het veiligst is 
voor de vele scholieren die er dagelĳ ks overheen fi etsen en vindt het 
zonde van het geld om te blĳ ven onderzoeken of dit fi etspad verwĳ derd 
kan worden. Daarnaast ziet de fractie geen heil in het aanleggen van 
een rotonde bĳ  de kruising Aalsmeerderweg-Machineweg, omdat het 
huidige vrĳ liggend fi etspad dan plaats moet maken. Een dergelĳ k 
oplossing is allerminst veiliger en kost extra geld. Door zulke 
maatregelen te schrappen, kan er geld bespaard worden. 

We danken iedereen voor zĳ n harde werk in het afgelopen coronajaar en 
wensen het college sterkte bĳ  het uivoeren van de taken.

Fractievoorzitter Dirk van Willegen, CDA

De fractie van GroenLinks Aalsmeer beoordeelt de Kadernota aan de 
hand van de volgende kernwaarden:

Duurzaamheid
De ambities zĳ n er wel maar invulling ontbreekt. Het is echt een misser 
dat het onlangs vastgestelde afvalplan de doelstelling minder afval 
gewoon niet haalt. De energietransitie moet gesplitst worden bekeken 
op de fi nanciële gevolgen voor inwoners en de energetische aanpak. 
Mensen maken zich terecht zorgen over de betaalbaarheid.

Nieuwe economie
Duurzaamheid en economie moeten concreet gekoppeld worden. 
De warmte- en energietransitie biedt die kansen volop. Het is aan de 
gemeente om dit samen met ondernemers vorm te geven.

Omgevingsbewust
Het gaat om het woongenot van de Aalsmeerders, niet om wie het hardste 
schreeuwt, zoals Schiphol. Belangrĳ k is dat er minder gevlogen wordt over 
Aalsmeer. GroenLinks is niet zonder meer tegen vliegen maar is voor eerlĳ k 
beprĳ zen en een gelĳ k speelveld voor alle transport. De fl auwe opmerking 
dat Schiphol de banenmotor is, is nu wel echt achterhaald. Helaas is het 
nodig dat “Recht op Bescherming tegen vliegtuighinder” de gang naar 
de rechter kiest. De biodiversiteit staat onder druk. We moeten een plan 
maken wat we daar lokaal aan kunnen doen en bĳ dragen.

Vooruitstrevend
Gelĳ ke kansen voor iedereen. Dat betekent onder andere het bestrĳ den 
van laaggeletterdheid maar ook het vestigen van een HAVO-VWO school 
in Aalsmeer. 

Solidariteit
We zorgen voor elkaar. Iedereen doet mee. Als je het tĳ delĳ k niet redt, 
word je geholpen om weer volwaardig en zo zelfstandig mogelĳ k mee te 
doen. Solidariteit is ook dat wonen niet meer een verdienmodel is voor 
sommigen maar een recht voor iedereen. Ongelĳ kheid in startkansen 
wordt eff ectief bestreden. Nu is daar te weinig oog voor. Denk 
bĳ voorbeeld aan voorschoolse opvang voor iedereen. 

Fractievoorzitter Ronald Fransen, GroenLinks
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mede door de ontwikkelingen in Den Haag, tot een dieptepunt 
gekomen. De ontwikkelingen in ons eigen Aalsmeer en Kudelstaart 
doen daar ook geen goed aan. Kĳ k alleen maar naar de renovatie van de 
atletiekbaan, de realisatie van Waterfront en Fort Kudelstaart. Eigenlĳ k 
zouden de inwoners van onze gemeente blĳ  moeten zĳ n met de 
genomen besluiten.  Maar waarom zĳ n er dan grote groeperingen die 
dat niet zĳ n, sterker nog, die zich afkeren van de plaatselĳ ke politiek?

“Het controleren van het college is een wettelĳ ke taak van de 
gemeenteraad.”

De positie van de gemeenteraad is wettelĳ k dan wel goed geregeld, 
maar in de praktĳ k mankeert er nog wel eens wat aan. Is het wel de 
raad die de kaders voor het beleid bepaalt? Krĳ gen de raadsleden alle 
informatie om een goede afweging te maken? Is door coalitievorming 
wel voldoende ruimte om als gemeenteraad duidelĳ k taakafbakening 
op te stellen? Heeft het college niet te veel bevoegdheden? 

Wĳ  constateren dat collegeleden, maar ook collega-raadsleden het soms 
lastig vinden dat wĳ  onze volksvertegenwoordigende taak uitvoeren. 
Gelĳ ktĳ dig constateren wĳ  ook dat fracties soms functioneren als een 
verlengstuk van de wethouders. Is dit wat de wetgever heeft bedoeld 
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bĳ  de gemeente ondergebracht; wĳ  zorgen voor die traplift. 

Juist nu is de kans groot dat de verdeling van welvaart verder scheef 
gaat groeien. De één kan immers beduidend makkelĳ ker uit de 
startblokken komen dan de ander. 

De fractie van de PvdA gaat voor een prachtig Aalsmeer: socialer, 
duurzamer, mooier en laten we zorgen voor elkaar.

Fractievoorzitter Jelle Buisma, PvdA

De jaarrekening 2020 lĳ kt een eenmalige belastingkorting van € 151,- voor 
huishoudens in Aalsmeer mogelĳ k te maken. Bĳ  de begroting 2022 hebben 
we daar beter zicht op en bekĳ kt de VVD-fractie of een voorstel hiertoe 
mogelĳ k is.

Het fi nancieel perspectief voor de komende periode is nog zorgelĳ k. 
Mede door de motie RAP (Richtinggevend Actiepakket Raad) wordt er 
door college en raad samengewerkt om op termĳ n een gezonde 
fi nanciële situatie te krĳ gen. Dat vraagt keuzes van de VVD-fractie.

Na de onrustige periodes voorafgaand aan deze bestuurlĳ ke periode is 
er bĳ  de start van de huidige periode voor gekozen om een raadspro-
gramma met elkaar te maken om “samen de schouders te zetten onder 
de verdere ontwikkeling van ONS Aalsmeer”. Wĳ  zĳ n blĳ  dat de VVD 
weer deelneemt aan het college met een betrokken en deskundige 
wethouder die zich samen met de andere collegeleden inzet voor een 
zelfstandig en fl orerend Aalsmeer. 

Er is veel werk verzet in onze gemeente op het gebied van bruggen, 
wegen, riolering, groen, elektriciteitsnetwerk en de voorbereiding voor 
de bouw van circa 4.000 woningen. Er wordt ook hard gewerkt aan een 
“nieuwe smoel” van Aalsmeer: het Fort Kudelstaart en het Waterfront. 

De VVD-fractie is al jaren stabiel en heeft zich met alle diversiteit aan 
mensen en hun betrokkenheid, deskundigheid en ervaring ingezet 
vanuit het belang voor de Aalsmeerse gemeenschap. Wĳ  willen op 
hoofdlĳ nen besturen en niet in details blĳ ven hangen. Niet 
populistisch zĳ n, maar eerlĳ k en betrouwbaar, wetende dat dat ons niet 
altĳ d stemmen zal opleveren. VVD-fractie vindt dat Aalsmeer ook in de 
nabĳ e toekomst een stabiel politiek en bestuurlĳ k klimaat verdient. 

Wĳ  wensen voor Aalsmeer een mooie zomer en een mooie toekomst!

Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag, VVD

De start van deze raadsperiode heeft plaatsgevonden op basis van een 
breed gedragen raadsakkoord. Bĳ zonder in gemeenteland, meestal als 
refl ectie op een bestuurlĳ k turbulente periode, ook in Aalsmeer. In het 
akkoord wordt een aantal leidende waarden genoemd, zoals de menselĳ ke 
maat en inwonerbetrokkenheid. 

Laat ik beginnen met de menselĳ ke maat. Op dat punt hebben we een 
aantal mooie stappen gezet, zoals de procesuitgangspunten voor het 
lintenbeleid en het rapport ‘Schiphol, de mensen achter de cĳ fers’. 
Maar veelal is een waarde individueel bepaald. De vraag is hoe we 
individuele waarden tot een gezamenlĳ ke waarde maken. Het is goed 
om een gezamenlĳ ke waarde bĳ  de start van de nieuwe periode met 
elkaar te defi niëren.    

Dan het onderdeel inwonerbetrokkenheid oftewel participatie. Ook 
daar zĳ n stappen gezet, zoals de mooie aanpak bĳ  het Waterfront. 
Maar uiteindelĳ k bleek dat niet voldoende getuige de reacties op 
het defi nitief ontwerp en de moties die de raad ter reparatie heeft 
ingediend. Uit die reacties blĳ kt betrokkenheid van inwoners bĳ  onze 
samenleving, die wĳ  zeer kunnen waarderen. 

In essentie draaien de reacties om leefbaarheid, het zoeken naar de 
balans in de ordening van onze ruimte. Bĳ  veel projecten vormt 
leefbaarheid een belangrĳ k issue zoals bĳ  Marinapark Uiterweg, 
Waterfront en Westeinderhage. Vaak gaat het om verkeer, geluid, 
geur en andersoortige hinder. Met de wettelĳ ke minimum norm als 
uitgangspunt lopen we langs de rand van wat aanvaardbaar is. Vandaar 
de oproep van de fractie van D66 om een leefbaarheidstoets met de 
samenleving te ontwikkelen en toe te passen.  Een mooie opgave voor 
de volgende raadsperiode. Want laten we met onze keuzes Aalsmeer en 
Kudelstaart duurzaam en leefbaar houden. Om er fi jn te kunnen wonen, 
werken en te verblĳ ven. Daar staat de fractie van D66 voor.

Fractievoorzitter Willem Kikkert, D66

Tĳ dens de bespreking van de jaarstukken in de gemeenteraad, uitte de 
CDA-fractie haar gemengde gevoelens. De fractie is blĳ  met ontwikkelin-
gen zoals het Waterfront en het Fort Kudelstaart. Deze beide projecten 
zullen de gemeente Aalsmeer een mooiere en betere plek maken waar 
inwoners kunnen recreëren en ontspannen. Daarnaast zĳ n we dankbaar 
voor alle scholen, de kinderopvang, sportclubs, thuiszorg, verzorgings-
huizen en andere maatschappelĳ ke organisaties die veel werk verzet 
hebben tĳ dens de coronacrisis. Mede dankzĳ  al deze mensen zĳ n we de 
pandemie doorgekomen.

Aan de andere kant schrikt de CDA-fractie van het meerjarenbeeld 
dat door het college geschetst wordt. Om tot een sluitende meerjaren-
begroting te komen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden in de 
werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. De CDA-fractie heeft 
rentmeesterschap als kernwaarde en staat voor een financieel gezonde 
gemeente en heeft daarom een aantal opties geopperd om kosten te 
besparen. 

Allereerst zien we bĳ voorbeeld niet het nut in van dure onderzoeken 
naar het verwĳ deren van het vrĳ liggend fi etspad aan de Hornweg. De 
fractie is van mening dat het huidige vrĳ liggend fi etspad het veiligst is 
voor de vele scholieren die er dagelĳ ks overheen fi etsen en vindt het 
zonde van het geld om te blĳ ven onderzoeken of dit fi etspad verwĳ derd 
kan worden. Daarnaast ziet de fractie geen heil in het aanleggen van 
een rotonde bĳ  de kruising Aalsmeerderweg-Machineweg, omdat het 
huidige vrĳ liggend fi etspad dan plaats moet maken. Een dergelĳ k 
oplossing is allerminst veiliger en kost extra geld. Door zulke 
maatregelen te schrappen, kan er geld bespaard worden. 

We danken iedereen voor zĳ n harde werk in het afgelopen coronajaar en 
wensen het college sterkte bĳ  het uivoeren van de taken.

Fractievoorzitter Dirk van Willegen, CDA

De fractie van GroenLinks Aalsmeer beoordeelt de Kadernota aan de 
hand van de volgende kernwaarden:

Duurzaamheid
De ambities zĳ n er wel maar invulling ontbreekt. Het is echt een misser 
dat het onlangs vastgestelde afvalplan de doelstelling minder afval 
gewoon niet haalt. De energietransitie moet gesplitst worden bekeken 
op de fi nanciële gevolgen voor inwoners en de energetische aanpak. 
Mensen maken zich terecht zorgen over de betaalbaarheid.

Nieuwe economie
Duurzaamheid en economie moeten concreet gekoppeld worden. 
De warmte- en energietransitie biedt die kansen volop. Het is aan de 
gemeente om dit samen met ondernemers vorm te geven.

Omgevingsbewust
Het gaat om het woongenot van de Aalsmeerders, niet om wie het hardste 
schreeuwt, zoals Schiphol. Belangrĳ k is dat er minder gevlogen wordt over 
Aalsmeer. GroenLinks is niet zonder meer tegen vliegen maar is voor eerlĳ k 
beprĳ zen en een gelĳ k speelveld voor alle transport. De fl auwe opmerking 
dat Schiphol de banenmotor is, is nu wel echt achterhaald. Helaas is het 
nodig dat “Recht op Bescherming tegen vliegtuighinder” de gang naar 
de rechter kiest. De biodiversiteit staat onder druk. We moeten een plan 
maken wat we daar lokaal aan kunnen doen en bĳ dragen.

Vooruitstrevend
Gelĳ ke kansen voor iedereen. Dat betekent onder andere het bestrĳ den 
van laaggeletterdheid maar ook het vestigen van een HAVO-VWO school 
in Aalsmeer. 

Solidariteit
We zorgen voor elkaar. Iedereen doet mee. Als je het tĳ delĳ k niet redt, 
word je geholpen om weer volwaardig en zo zelfstandig mogelĳ k mee te 
doen. Solidariteit is ook dat wonen niet meer een verdienmodel is voor 
sommigen maar een recht voor iedereen. Ongelĳ kheid in startkansen 
wordt eff ectief bestreden. Nu is daar te weinig oog voor. Denk 
bĳ voorbeeld aan voorschoolse opvang voor iedereen. 

Fractievoorzitter Ronald Fransen, GroenLinks
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Aalsmeer – De handbalkampioenen 
van Greenpark Aalsmeer zijn 
donderdag 24 juni gehuldigd in het 
Raadhuis. De vergadering van het 
college en de gemeenteraad over de 
begroting werd voor dit speciale 
moment even geschorst. De fracties 
en het college verwelkomden de 
handballers met een luid applaus. Het 
meegekomen publiek mocht een 
plaatsje zoeken op de eerste verdie-
ping en kon zo coronaproof deze o�-
ciële gelegenheid bijwonen. De 
kampioenen werden toegesproken 
door burgemeester Gido Oude Kotte 
en door wethouder Bart Kabout van 
onder andere sport.

Barbecue
Voor de handballers had de gemeente 
een speciaal cadeau bedacht. Een 
cheque voor een grote barbecue voor 
de kampioenen en de club. Zo goed 
als zeker gaat deze in september 
gehouden worden bij de ingebruik-
name van het krachthonk bij sporthal 
De Bloemhof. De tekeningen voor de 
verdere uitbreiding werden getoond 
door voorzitter Mike van der Laarse. 
Hij opperde het idee om bij de uitbrei-

ding van De Bloemhof ook een woon-
vorm te realiseren voor de handballers 
in opleiding bij Greenpark.

Afscheid spelers
Greenpark neemt dit seizoen afscheid 
van een viertal spelers. Tobias Marx, 
Marwin van O�eren, Thomas 
Houtepen en Gaby Birjovanu werden 
door de gemeente bedankt voor hun 
inzet met een boeket bloemen. Ook 
extra lovende woorden waren er voor 
Tim Bottinga, Donny Vink en 
aanvoerder Samir Benghanem. 
Natuurlijk kregen alle spelers, trainers 
en coaches ook een mooie bos 
bloemen.

Medaille voor burgemeester
Voor de burgemeester hadden de 
handballers een bijzonder cadeau 
bedacht. Hij kreeg uit handen van 
coach Bert Bouwer een gouden 
medaille, behaald tijdens het lands-
kampioenschap zaterdag 19 juni. 
Bijzonder trots was de eerste burger 
op deze mooie herinnering. Voor alle 
raadsleden had Greenpark tot slot ook 
nog een cadeau. Een �esje prosecco 
met hieraan een label met een foto 

van het kampioensteam en de tekst 
‘bedankt voor uw steun’. De huldiging 
werd besloten met een ‘staatsfoto’ 
voor de trap naar het raadhuis met 
alle spelers, begeleiders, coaches en 
burgemeester Oude Kotte en 
wethouder Kabout.

Al twaalf keer kampioen
Een leuk weetje tot slot: Het is het 
derde seizoen op rij dat Greenpark 
Aalsmeer de landstitel heeft veroverd. 
In 2018 en 2019 (2020 was er geen 
competitie vanwege corona) mocht 
het team zich eveneens beste van 
Nederland noemen. En zelfs ook 
diverse keren in de jaren daarvoor. 
Aalsmeer heeft in totaal nu twaalf keer 
het landskampioenschap handbal 
veroverd.

Feestelijke huldiging handbal-
kampioenen Greenpark

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op maandag 5 juli start 
de Zwemvierdaagse in het 
Oosterbad. Banen zwemmen is de 
trend van 2020/21, een heel gezonde 
tak van sport en nu mooi te combi-
neren met de Zwemvierdaagse.
Deelnemers krijgen vijf avonden de 
tijd om baantjes te trekken en dat 
wordt beloond met de enige echte 
medaille. De afstanden moeten in 
vier avonden gezwommen worden, 
dus er kan één avond worden 
overgeslagen.

Extra activiteiten
Natuurlijk organiseert het zwembad 
ook weer traditionele extra’s die de 
Zwemvierdaagse nóg leuker maken 

voor eenieder die daaraan mee wil 
doen. Op maandagavond wordt aan 
de opening van de Zwemvierdaagse 
een feestelijk tintje gegeven, op dins-
dagavond is er als extra hoogste 
bommetje springen van de duik-
plank, woensdagavond staat boeg-
sprietlopen op het programma en 
donderdagavond plankhangen.
Vanaf 1 juli is Het Oosterbad aan de 
Mr. Jac. Takkade ook ’s avonds open. 
De Zwemvierdaagse kan worden 
gezwommen tijdens de openings-
tijden van 13.00 tot 17.00 uur en op 
doordeweekse avonden van 19.00 
tot 20.30 uur. In het weekend is het 
zwembad ’s avonds altijd gesloten. 
Meer info: www.hetoosterbad.nl

Zwemvierdaagse in Oosterbad

Kudelstaart - Wielrenner John Tromp 
uit Kudelstaart is intussen 68 jaar, maar 
hij maakt nog altijd indrukwekkend 
veel snelheid. Vorige week dinsdag-
avond werd Tromp bij regioclub UWTC 
winnaar van de Henny Cornelissen 
Classic in de categorie 40-plus . De 
veteraan moest er wel voor op zijn 
tanden bijten. Mark Best, zijn sterkste 

tegenstander, gaf zich pas vlak voor de 
streep gewonnen. “Na twee dagen was 
ik nog niet hersteld van mijn inspan-
ningen”, liet Tromp op de site van zijn 
club weten. Met zijn stra�e race heeft 
hij wel zijn conditie kunnen 
aanscherpen voor de start van de 
landelijke veteranencompetitie, 
komende zaterdag in Dordrecht. De 

Wielrenner John Tromp (68) 
begint seizoen met zege

traditionele Cornelissen Classic was de 
eerste race van dit seizoen bij UWTC na 
de versoepeling van de corona-maatre-
gelen. Bas de Veer won de wedstrijd 
voor renners jonger dan veertig jaar. 

Voorjaarscompetitie
In de Voorjaarscompetitie van wieler-
vereniging De Amstel klasseerde 
Tristan Geleijn (Rijsenhout) zich vorige 
week bij de senioren als vijfde en 
Edwin Commandeur (Aalsmeer) als 
zestiende. 

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - “Wat zullen die ambulance chau�eurs hier blij mee zijn”, dacht 
ik toen ik van de week over de Bachlaan naar huis reed en �ink zat te 
schudden in mijn auto. Ook al reed ik maar 50 kilometer per uur, het gaf 
toch het gevoel of ik een kat doodreed. Het is ongetwijfeld voor de veilig-
heid dat daar sinds kort van die spoedhobbels liggen, maar ik vraag mij af 
voor wiens veiligheid? Oversteken als voetganger moet je daar niet 
willen, nergens voor nodig ook, want er zijn vanaf de parkeerstrook 
keurige trappetjes aangelegd naar het �ets- en voetpad. Allemaal om 
veilig als wandelaar de Westeinderboulevard te bereiken. Dus, persoonlijk 
zie ik het nut van de hobbels helemaal niet in. Aalsmeer heeft binnenkort 
de allure van een chique badplaats en dat betekent nog meer zeilers, 
surfers, suppers, skiërs en zwemmers in en op de Westeinder. Maar het 
kan niet anders of er gaat met al die activiteiten ook wel iets mis. Hoe je 
een toekomstig slachto�er een beetje stabiel per ambulance naar het 
ziekenhuis moet brengen is mij een raadsel. De Bachlaan is momenteel 
de enige uitvalsweg uit een dorp dat voor de rest helemaal overhoop ligt. 
Maar goed, ik ben geen ambulance-chau�eur. Als ik naar de Poel ga, doe 
ik dat per �ets, met de nodige veiligheidsattributen in mijn tas. Al van de 
winter heb ik met bewondering en enige jaloezie gekeken naar de 
diehards die het hele jaar door een duik in het meer nemen. Dat wil ik 
ook, dacht ik, maar dan ga ik van de zomer beginnen en eigenlijk het 
liefst in gezelschap. Mijn buurvrouw had er wel zin in. “Met een wetsuit?”, 
vroeg ze. “Ben je gek, het is zomer, gewoon in badpak.” Vorige week kreeg 
ik een appje met een foto: “Kijk Bu�e (zo noemt zij mij, ik haar Buuf) wat 
ik voor mijn verjaardag heb gekregen.” Twee oranje zwemboeien 
straalden me tegemoet; een voor haar en een voor mij. En daar ben ik 
heel blij mee. Want zwemmen in open water is leuk, maar als ik ergens 
halverwege kramp krijg, kraait er geen haan naar. Zeker niet als ik ’s 
morgens vroeg ga en dat ben ik wel van plan. We hebben ze vorige week 
gelijk samen uitgeprobeerd. Buurman kwam behalve met zwemboeien 
ook nog met handige badjurken, we kunnen zo in ons natte zooi weer op 
de �ets terug. En ik zorgde voor waterschoenen, want ik vertik het om 
met blote voeten te gaan. Al die enge blub op de bodem, ik gruw ervan. 
Als twee eendjes met een oranje bult op ons rug zwommen we richting 
watertoren. Heerlijk! Helaas was onze sportieve actie een kort leven 
beschoren. Bij thuiskomst 
gooide buuf een hete kop 
thee over zich heen met een 
tweedegraads brandwond tot 
gevolg. Zwemmen is voor haar 
voorlopig verboden, dus moet 
ik de komende tijd nog even 
alleen. En dan ben ik zeker blij 
met mijn zwemboei. Naar de 
watertoren en terug is mijn 
doelstelling. Dat red ik nog net 
niet, maar ik blijf oefenen. Mét 
boei. 
Reageren? Truus@bente.net

Veiligheid
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De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu 
therapie is 

een effectieve 
behandeling voor 
veel klachten zoals 
hoofdpijn, slapeloosheid,  
overgangsklachten, stress, 
menstruatieproblemen (pijn en/of heftig bloedverlies), 
vermoeidheid, ademhalingsklachten, burn-out, pijn in 
rug, schouders, nek of andere pijnklachten, emotionele 
problemen en darmklachten. 
Shiatsu versterkt uw weerstand en is zeer ontspannend. 
Het geeft uw lichaam een echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl of bel 06 1528 0701

Lid van beroepsvereniging
NVTCG Zhong

S H I AT S U 
M A S S A G E 
T H E R A P I E

SAN BAO 
PRAKTIJK

Shiatsu 
therapie is 

een effectieve 
behandeling voor 
veel klachten zoals 
hoofdpijn, slapeloosheid,  
overgangsklachten, stress, 

Lid van beroepsvereniging
NVTCG Zhong

MEDISCH

Kwalitatief beter leven door Shiatsu

Paula Andersen vertelt mij graag waarom zij iedereen Shiatsu therapie bij Petra van 
der Knaap gunt, maar eerst wil ik weten: Waarom ben jij naar Petra gegaan?

‘Mijn halve gezicht, van mijn achterhoofd 
tot aan mijn neus, voelde net of ik een 
verdoving bij de tandarts had gehad. Mijn 
mondhoek hing een beetje en ik had een 
raar gevoel in mijn hoofd. Uiteraard heb 
ik allerlei onderzoeken gehad, maar daar 
kwam niets uit. In het reguliere circuit kon 
ik alleen nog medicijnen krijgen, verder 
wisten ze het niet meer. Toen las ik het 
stukje van Petra in de krant en hoopte dat 
zij mij zou kunnen helpen.’ Paula oogt fit, 
haar bijna 70 jaar is haar niet aan te zien 
en van verlammingsachtige verschijnselen 
is helemaal niets meer te vinden. Nu, na 
een jaar, hee  ze nergens last meer van. 
Enthousiast gaat ze verder: ‘De behande-
ling bestaat uit drukpuntmassage waarbij 
Petra lichte druk uitoefent op energiepun-
ten. Geen gekneed of pijnlijke oefeningen, 
dus in principe geschikt voor iedereen, en 
je hebt gewoon je kleren aan.’

Wat is Shiatsu eigenlijk?
Shiatsu is een traditionele Chinese behan-
delwijze waarbij met lichte druk op het 
lichaam blokkades of stagnaties in ener-
giebanen worden opgelost. Drukpunten 
zitten niet altijd op de pijnlijke plek zelf. 
Het kan zijn, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, dat 
alleen de benen worden behandeld. 
Maar ook op het mentale vlak kan Petra 
helpen, want emoties kunnen ook stagna-
ties in het lichaam veroorzaken. Door het 
ophe�en van de blokkades kunnen angs-
ten, boosheid en verdriet bijvoorbeeld 
een stuk minder worden, waardoor er een 
significante verbetering is in de kwaliteit 
van het leven. De energiebanen stromen 
dan beter door waardoor het niet blij  
‘hangen.’

Voor iedereen geschikt
Voor wie zouden deze behandelingen het 
beste zijn, vraag ik aan Paula: ‘Voor ieder-
een. Echt waar… Mensen hebben tegen-
woordig bijna allemaal stress, of zijn zwaar 
vermoeid. Dan is Shiatsu ideaal omdat 
het naast ontspannend ook preven-
tief werkt. Bovendien kan Shiatsu helpen 
bij zware hormonale klachten, of onver-
klaarbare pijnen. Vaak kunnen deze, deels, 
of soms helemaal verholpen worden, dit 
verschilt wel per persoon. Mijn overtuiging 
is dat iedereen aan de Shiatsu zou moeten 
omdat het de maatschappij enorm veel 
medische kosten bespaart.’

Frequentie van de behandelingen
Paula legt uit wat er in eerst instantie 
gebeurt: ‘Petra begint met een uitgebreid 
intakegesprek en brengt alle klachten in 
kaart. De eerste paar weken kom je elke 
week voor een behandeling, daarna zit er 
meer tijd tussen de behandelingen. Men 

kan, als de klachten verminderd zijn of 
helemaal weg zijn voor onderhoud blijven 
komen.’ Op de website van Petra, www.
sanbaopraktijk.nl staat veel meer informa-
tie. Ook uitgebreidere beschrijvingen van 

de behandelingen of wat u kunt verwach-
ten. De kosten worden grotendeels 
vergoed door de meeste zorgverzekeraars 
omdat zij aangesloten is bij beroepsvereni-
ging NWP. 

Vocht
De naam watermeloen is tre�end gekozen, 
want deze groente bestaat voor maar liefst 
92 procent uit water. Een gezond lichaam 
is een voldoende gehydrateerd lichaam. 
Als je niet voldoende vocht binnenkrijgt, 
kan dat allerlei gezondheidsklachten 
opleveren. Door het eten van watermeloen 
zorg je ervoor dat je het vochtgehalte in je 
lichaam aanvult.

Vitamine C
We hebben vitamine C in ons lichaam 
nodig om voldoende weerstand tegen 
ziekmakers te kunnen opbouwen. Deze 
vitamine C krijgen we voornamelijk 
binnen via onze voeding. In watermeloen 
is vitamine C rijkelijk aanwezig, dus het 
eten van watermeloen is goed voor het 
afweersysteem.

Bètacaroteen
Een andere waardevolle stof die zich in 
een watermeloen bevindt, is bètacaroteen. 
Deze antioxidant wordt ook wel 
provitamine A genoemd. Het is een stof 
die de cellen in ons lichaam bescherming 
biedt tegen zogenoemde vrije radicalen. 
Ook draagt het bij aan het herstel van de 
huidcellen die door de uv-straling van de 
zon beschadigd zijn. Bovendien kan ons 
lichaam uit bètacaroteen ook vitamine A 
maken en dat is goed voor onder meer het 
haar en de ogen.

Lycopeen
Wanneer iemand kampt met een te hoge 
bloeddruk, is het goed om lycopeen 
binnen te krijgen. Dit antioxidant draagt 
namelijk bij aan het verlagen van de 
bloeddruk. Daarnaast hee  het een 
ontstekingsremmende werking en 
vermindert het de kans op een afname van 
het gezichtsvermogen.

Watermeloen: 
een gezonde zomerse verfrissing

Hoewel we de watermeloen doorgaans onbewust tot de fruitsoorten rekenen, is dit 
eigenlijk onterecht. Een watermeloen behoort tot de familie der komkommers en 
is feitelijk een groente. Je ziet ze in deze tijd van het jaar weer volop in de winkels 
liggen. Ze zijn heerlijk fris en bevatten veel waardevolle sto�en. Zet dus gerust 
deze smakelijke dorstlesser op het menu!
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BEWEGEN

Valpreventie en vitaliteitstraining

Wil je goed voor je lichaam zorgen dan is een juiste leefstijl van belang. Naast 
gezonde voeding is het noodzakelijk dat je voldoende blij� bewegen.

Naast dat ouder worden heel leuk is– denk 
aan meer vrije tijd, kleinkinderen, tijd voor 
hobby’s- gaat het helaas ook gepaard met 
een afname van spierkracht, snelheid en 
lenigheid. Er is wat meer kans op botont-
kalking en we worden wat trager in onze 
beweging.

Minimaal twee en een half uur matig 
intensief bewegen per week helpt al om 
gezond te blijven. Handig is dan om dit 
over een paar dagen te verspreiden en om 
wat af te wisselen in activiteiten. Bijvoor-
beeld door te zwemmen, wandelen of fiet-
sen. Als u in die twee en half uur per week 
ook spier- en botversterkende oefeningen 
doet, gecombineerd met balansoefeningen 
bent u helemaal goed bezig. Bij de valpre-
ventie en vitaliteitstraining die aangebo-
den wordt door M. de Groot Fysio komen 
al deze aspecten van training aan bod, 
zodat u vitaal blij�. De huidige deelnemers 

geven aan dat zij zich sterker voelen door 
de training, minder moeite hebben met het 
uitvoeren van dagelijkse activiteiten door-
dat zij fitter zijn, maar vooral veel plezier 
beleven aan het sporten. Het sporten in 
deze groep zorgt voor een ongedwongen 
en gezellige sfeer en er is altijd professio-
nele begeleiding aanwezig.
 
Komt u ook?? 
Wij nodigen u uit voor een gratis proefles.
U bent van harte welkom op maandag en 
donderdag van 15.30 uur-16.30 uur bij Ons 
Tweede Thuis op de Zwarte weg 98. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen 
met Marcella de Groot tel; 06-22284097

Voldoende blijven drinken
Met de wetenschap dat onze enkels en 
voeten opzwellen doordat er te veel 
vocht in zit, klinkt het misschien niet 
logisch om dan water te gaan drinken. 
Toch is dat een goede remedie, omdat 
voldoende vocht zorgt voor een betere 
afvoer. Water drinken is een belangrijk 
onderdeel van een gezonde leefstijl, dus 
drink minstens elke twee uur een groot 
glas water leeg.

Blijf in beweging
Het is niet verstandig om met opgezette 
enkels of voeten de vierdaagse te 
gaan lopen, maar een zekere mate 
van beweging is wel noodzakelijk. Zo 
stimuleer je namelijk de bloedsomloop 
en zorg je ervoor dat de spierkracht in je 
benen op peil blij�. Als je elke dag een 
wandeling van minimaal een half uur 
maakt, heb je voldoende beweging te 
pakken om deze e�ecten te bereiken.

Specifieke oefeningen
Met specifieke oefeningen houd je de 
voeten in goede conditie. Wanneer je 
staat, kun je bijvoorbeeld afwisselend 
op de tenen en hielen gaan staan. Dat is 
een goede training van de kuitspieren en 
biedt ook soelaas wanneer je gedurende 
enige tijd niet in de gelegenheid bent om 
te bewegen, bijvoorbeeld wanneer je in 
een trein of vliegtuig zit. In dat geval kun 
je de voeten op soortgelijke wijze geen 
en weer bewegen om de doorbloeding 
op gang te houden.

Het belang van goed schoeisel
Schoenen die te groot of te klein 
zijn, kunnen de enkels en voeten 
beschadigen. Het is van belang dat een 
schoen goed om de voet sluit en niet 
knelt, maar ook niet te ruim zit. Verder is 
van belang dat de schoenen voldoende 
ventileren en comfortabel zitten. Alleen 
dan kunnen ze de voeten optimaal 
ondersteunen.

Wat te doen tegen opgezette 
enkels of voeten?

Mooi warm zomerweer? Dan kunnen we soms last krijgen van opgezette enkels 
of voeten. Met name oudere mensen hebben daar vaker last van en ook zwangere 
vrouwen kunnen hiermee snel te maken krijgen. Die zwelling wordt veroorzaakt 
door het feit dat in de zomerhitte onze aderen uitzetten. Het gevolg is dat ons bloed 
minder gemakkelijk vanuit de voet terug naar boven stroomt. Ook kan de zwelling 
het gevolg zijn van een gebrek aan beweging. Juist in de zomermaanden bewegen 
we vaak wat minder, omdat we het te warm vinden om ons intensief in te spannen. 
Hierdoor wordt het e�ect van de opgezette enkels en voeten nog eens extra 
versterkt. Knellende schoenen zijn het gevolg en dat is natuurlijk geen pretje.

Raadpleeg een arts
Gewoonlijk gaat een verdikking van de 
enkel of voet snel weer over. Je kunt dat 
nog bespoedigen door de voet wat hoger 
te leggen, bijvoorbeeld op een kussen of 

iets dergelijks. Mocht je na enkele dagen 
geen verbetering zien, raadpleeg dan 
altijd een arts. Mogelijk is er sprake van 
een andere onderliggende oorzaak voor 
de opgezette enkel of voet.



Spoel de leidingen door
Wanneer je enkele weken niet thuis 
geweest bent, kan de legionellabacte-
rie zich in groten getale in de waterleidin-
gen bevinden. Het is daarom zaak om bij 
thuiskomst de leidingen eerst goed door 
te spoelen. Doe dat gedurende een aantal 
minuten, zodanig dat het water goed koud 
of juist goed heet is. Ook als je in huis 
kranen hebt die je niet zo vaak gebruikt, 
kun je er beter een gewoonte van maken 
om die elke week vijf minuten te laten 
lopen. Hetzelfde geldt voor tappunten in 
huis die niet gebruikt worden, zoals een 
aansluitpunt voor een wasmachine, waar 
geen apparaat op is aangesloten.

Ander watergebruik
We gebruiken water voor allerlei toepas-
singen, zoals ook het verzorgen van onze 
planten. Als je een plantenspuit in de 
vensterbank laat staan met het restant 
water er nog in, kan de legionellabacte-

rie zich daarin ook vermenigvuldigen. Pas 
dan goed op en spoel de plantenspuit eerst 
goed door met schoon water. Ook in een 
tuinslang kan water achterblijven na het 
gebruik. Spoel dus ook een tuinslang eerst 
altijd goed door, voordat je die opnieuw 
gaat gebruiken. Zorg er daarbij voor dat 
het uiteinde van de slang op dat moment 
onder water is, zodat er geen druppeltjes in 
de lucht kunnen komen.

Voorkom met deze tips een  
burn-out door het thuiswerken

PSYCHE

Ken je grenzen
Ben je gewend om van 09.00 tot 17.00 uur 
te werken? Blijf dat dan ook thuis gewoon 
doen. Het is misschien verleidelijk om 
overdag wat langer te pauzeren en dan in 
de avond nog even door te werken, maar 
op die manier is het werk geen afgeba-
kend gebied meer. Daardoor gaan dingen 
in je hoofd te veel door elkaar lopen en dat 
is niet bevorderlijk voor de innerlijke rust. 
Houd je dus zo veel mogelijk aan je vaste 
werkschema. Zorg er bovendien voor dat 
je niet meer werk op je neemt dan je feite-
lijk aankunt. Het is belangrijk om steeds je 
werk af te kunnen krijgen, want zolang er 
zaken blijven liggen, houden die je onbe-
wust toch bezig.

Blijf communiceren
Denk nooit dat het allemaal zo’n vaart niet 
zal lopen. Blijf met je collega’s of leiding-
gevende communiceren over de situatie. 
Loop je tegen dingen aan die je niet beval-
len? Maak ze bespreekbaar en werk samen 
aan een oplossing. Zolang je zelf niets doet, 
zal een ander niet zien dat er iets mis is. 
Je moet dit zelf aangeven, maar doe dat 
dan ook. Bedenk daarbij dat een leidingge-
vende er voor jou is en maak daar gebruik 
van.

Focus je op het werk
Werken in een thuissituatie brengt aller-

lei verleidingen met zich mee. Een partner 
of een kind vraagt om aandacht, je huis-
dier loopt rond, de telefoon gaat, enzo-
voort. Handel in dat geval precies zoals je 
op je werk ook gehandeld zou hebben. Die 
goede vriend of vriendin zou je daar waar-
schijnlijk niet uitgebreid te woord staan. 
Je zou vragen om later terug te bellen, dus 
doe dat ook wanneer je thuis aan het werk 
bent.

Pak voldoende slaap
Goede nachtrust blij� een heel belang-
rijke factor voor iedereen. Zorg ervoor dat 
je uitgerust aan de nieuwe dag kunt begin-
nen, door voldoende slaap te pakken. Hou 
daarbij een zo regelmatig mogelijk slaap-
ritme aan, door elke dag rond dezelfde tijd 
naar bed te gaan en rond dezelfde tijd weer 
op te staan. Je lichaam gaat wennen aan 
die tijden en dat zorgt ervoor dat je beter 
tot rust kunt komen.

Leer reanimeren en help levens redden!

Snelle hulp is bij een hartstilstand van levensbelang. 
Dat bleek onlangs maar weer tijdens het EK-voetbal waarbij snelle 

reanimatie het leven van een voetballer heeft gered. 
Wil jij ook weten wat je in zo’n situatie moet doen? 

Volg een reanimatiecursus! 

Schrijf je nu in via de website:
www.reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl/cursussen

Onze cursussen starten in september.

Heeft u lichamelijke– en/of
geheugenproblemen?
Woont u zelfstandig en
voelt u zich daar goed bij? 
Heeft u behoefte aan meer
structuur in uw dagen wilt u
uw dag nuttig vullen?
Wilt u in contact treden met
andere mensen en gezellig
samen een warme maaltijd
eten? 

 
Dan bent u van harte welkom

bij onze dagbesteding. 
 

 
Mail voor meer informatie naar 
buurthof@zorgcentra-meerlanden.nl
of bel met de coördinator dagbesteding 
op 0297 22 95 00. 

Vergeet uw
beperkingen en

geniet ontspannen
van uw dag.

Zorgcentrum ‘t Kloosterhof
Clematisstraat 16
1431 SE Aalsmeer

 

DAGB E S T ED I NG
bij Zorgcentrum 't Kloosterhof

Dagbesteding
voorkomt

overbelasting van
uw mantelzorgers.

 
 

Het vele thuiswerken kan een burn-out in de hand werken. Op het eerste gezicht 
zou je verwachten dat thuiswerken juist e�ectiever is, omdat we bijvoorbeeld geen 
reistijd meer hebben en dus meer vrije tijd overhouden. Maar aan thuiswerken 
kleven ook behoorlijk wat nadelen. Je ziet bijvoorbeeld je collega’s niet meer, waar-
door je de interactie met hen gaat missen. We zijn nu eenmaal gezelschapsdieren en 
het gemis van collega’s om je heen kan een gevoel van onbehagen geven. Ook komt 
het vaak voor dat de grenzen tussen werk en privé vervagen, doordat we in onze 
eigen woonkamer aan het werk zijn. Daardoor ligt het gevaar van een burn-out al 
snel op de loer. Wat kun je eraan doen om dit te voorkomen?

Zo voorkom je besmetting
met de legionellabacterie

De legionellabacterie is onder normale omstandigheden niet gevaarlijk, maar 
kan voor iemand met een broze gezondheid tot ernstige problemen leiden. Deze 
bacterie bevindt zich in ons leidingwater en vermenigvuldigt zich bij temperatu-
ren boven de 25 graden in rap tempo. Dat gebeurt vooral wanneer het water enige 
tijd stilstaat. Als je de bacterie in je lichaam krijgt, kan dat leiden tot griepach-
tige verschijnselen of zelfs een longontsteking. We noemen dit dan een legionella-
ontsteking, maar de aandoening wordt ook vaak aangeduid als de veteranenziekte. 
Deze naam refereert aan het feit dat de ziekte in 1977 voor het eerst werd ontdekt 
bij een groep oud-strijders van de Amerikaanse strijdkrachten, die bij een reünie 
van het Amerikaanse legioen in hetzelfde hotel hadden overnacht.





Samen de coronacrisis uit! 
Alle bedrĳ ven hebben de afgelopen tĳ d te maken gehad met het coronavirus. Sommige zĳ n hard geraakt, andere minder en een aantal heeft 
gelukkig nog steeds winst kunnen maken. De Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrĳ ven bleven ondernemersgeest uitademen en hebben fl exibiliteit 
en vaak ook innovatie laten zien in deze periode. Iets om trots op te zĳ n.

Het kabinet stelde een breed steunpakket samen om de negatieve gevolgen voor ondernemers zoveel mogelĳ k te beperken. Ook wĳ  als gemeente 
hebben afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Denk aan de actie KoopMeerLokaal, de teruggave van 
het gebruikersdeel OZB in 2020, oprichting van Aalsmeer Lokaal (Platform van Business, Banen en Events) en de oprichting van een noodfonds. 

De coronacĳ fers lopen gelukkig terug en langzamerhand gaat alles weer open. Maar veel bedrĳ ven zĳ n nog niet terug op hun oude 
niveau. Daarom hebben we als college samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer een Herstelplan voor de Aalsmeerse economie 
opgezet.  We hopen dat we ondernemers met het dit fonds net dat duwtje in de rug kunnen geven om weer goed op de rails te komen.

Herstelplan voor de 
Aalsmeerse economie

Stimuleringsfonds voor initiatieven 
die lokale economie versterken
Om de Aalsmeerse economie een extra boost te geven, heeft het college in samenwerking 
met ondernemers een Stimuleringsfonds opgericht. Het is de bedoeling dat de initiatieven 
bĳ dragen aan de lokale economie en dat de resultaten ten goede komen aan het collectief.  
Een initiatief moet daarom door minimaal twee bedrĳ ven worden ingediend. Je kunt 
bĳ voorbeeld denken aan een evenement, een gezamenlĳ k winterterras, het verfraaien van 
de winkelstraat of gemeenschappelĳ ke promotie. De initiatieven worden beoordeeld door 
een onafhankelĳ ke adviescommissie, bestaande uit vier ondernemers en een onafhankelĳ k 
voorzitter. Marco van Zĳ verden (voorzitter raad van advies Dutch Flower Group), voorzitter: 
“Ik zou zeggen: gebruik al je creativiteit en ondernemerskwaliteiten. Je kunt nu niet meer het 
excuus gebruiken dat er geen geld is, want de gemeente heeft een bedrag van meer dan 
300.000 euro beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds.  Ik ben heel benieuwd naar 
de ideeën.”

Voor meer info kunt u contact opnemen met Dick Helsloot, accountmanager bedrĳ ven: 
06 - 14 80 36 66, e-mail dick.helsloot@aalsmeer.nl. 

Robert van Rĳ n, wethouder economische zaken



Grotere terrassen tot  
31 oktober 2021 
“Het verruimen van de terrasvergunningen 
betreft een continuering van een corona-  
maatregel, die we het afgelopen jaar al hebben 
genomen”, vertelt Dick Helsloot, account-
manager bedrĳven van de gemeente.  
“Afgelopen jaar hebben vĳf horecagelegen-
heden hiervan gebruik gemaakt. Ons uitgangs-
punt is: als er voldoende ruimte is, voetgangers 
er langs kunnen en de 1,5 meter-regel in acht 
wordt genomen, dan mag een café of  
restaurant een aanvraag indienen om het terras 
tĳdelĳk te verruimen. Hopelĳk kunnen ze zo 
hun omzet weer wat verhogen.” Na 31 oktober 
bekĳkt de gemeente het beleid opnieuw.

Lustrumbijeenkomst  
Zaai Aalsmeer
Aalsmeer organiseert elk jaar Zaai 
Aalsmeer. Zaai Aalsmeer heeft als doel 
startende ondernemers (‘zaailingen’) te 
helpen om succesvol te onder nemen. 
Door coaching en masterclasses en hen 
te verbinden met elkaar en het lokale 
bedrĳfsleven. De zaailingen van het 
lustrumjaar 2020 -2021 konden helaas 
weinig fysiek bĳ elkaar komen. De 
gemeente heeft daarom een bedrag 
beschikbaar gesteld voor een lustrum-
evenement. Zaai Aalsmeer heeft al veel 
startende ondernemers geholpen, onder 
andere door ze meer zichtbaar te maken, 
ze kennis over het ondernemerschap 
mee te geven en hen aan elkaar en aan 
gevestigde ondernemers te verbinden. 
Zo’n start gun je elke ondernemer! Een 
prachtig plan om een lustrumfeest te 
organiseren voor alle zaailingen. Tĳdens 
deze dag krĳgen de deelnemers interes-
sante workshops, zien ze hoe de andere 
zaailingen nu staan in hun ondernemer-
schap en kunnen ze volop netwerken. 

Ondersteuningspakket voor bedrijven in moeilijkheden
Hoewel het Rĳk veel coronaregelingen in het leven heeft geroepen om bedrĳven te ondersteu-
nen, blĳkt dat sommige bedrĳven toch tussen wal en schip te vallen. Bĳvoorbeeld bedrĳven die 
eind 2019/begin 2020 zĳn gestart. Accountmanager Bedrĳven, Dick Helsloot: “Ondernemers 
die in financiële moeilĳkheden zĳn geraakt, kunnen sinds 1 oktober 2020 gebruiken maken van 
schuldhulpverlening. Deze mogelĳkheid blĳven we de komende jaren aanbieden. Verder kĳken 
we samen met de bedrĳven of ze toch aanspraak kunnen maken op een bestaande Rĳksrege-
ling. Mocht er meer hulp nodig zĳn, dan kan een ondernemer van de gemeente een voucher 
krĳgen van 1500 euro om ondersteuning in te kopen, voor bĳvoorbeeld een marketing- of new 
businessplan of hulp bĳ de administratie. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door Over 
Rood in plaats van door de gemeente. Wellicht maakt dat de drempel wat lager.” Deze aanpak 
is bedacht en besproken met Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA). Christiaan Sĳnen, mede-
voorzitter: “We roepen ondernemers die het moeilĳk hebben op om zich bĳ ons te melden.  
Zo’n stap zetten is niet gemakkelĳk, want ondernemers lossen graag alles zelf op. Maar het kan 
misschien net het verschil maken. We kĳken samen naar wat er nodig is om een bedrĳf weer op 
de rails te krĳgen.” Ondernemers die hier meer over willen weten, kunnen contact opnemen 
met NOA, via www.nieuwondernemendaalsmeer.nl of kĳk op www.overrood.nl.

Visit Aalsmeer als etalage voor winkels en horeca
Afgelopen jaar is www.visitaalsmeer.nl ingezet om de Aalsmeerse horeca en detail-
handel te ondersteunen. Dick Helsloot: “Onder de vlag van #KoopMeerLokaal hebben 
we diverse campagnes ontwikkeld, waar horeca en detailhandel zichzelf ‘in de etalage’ 
konden zetten. Ondernemers konden gratis een filmpje laten maken, waarin ze hun 
diensten of producten toonden, zoals afhaaldiners, private shopping of bĳzondere  
aanbiedingen. Deze video’s werden vervolgens via social mediakanalen verspreid.  
Dit werd enorm gewaardeerd door ondernemers, dus daar gaan we mee door. Ook de 
komende tĳd is ondersteuning belangrĳk om bedrĳven weer goed op de rit te krĳgen.  
Nu alles langzamerhand opengaat, proberen we ook weer toeristen en recreanten naar 
Aalsmeer te trekken. We zien dat het aantal bezoekers op de www.visitaalsmeer.nl  
vanuit de regio en het buitenland weer toeneemt. Maar we zĳn nog niet op het oude 
niveau. Dus blĳf vooral de lokale ondernemer steunen!”

www.visitaalsmeer.nl | www.koopmeerlokaal.nl 

www.zaaiaalsmeer.nl

Als NOA zĳn we blĳ dat we dit traject met de gemeente hebben opgezet en  
dat we collega’s kunnen helpen om deze moeilĳke periode door te komen.  
We denken dat het Herstelplan nodig is en dat we hiermee ondernemers goed  
kunnen/mogen helpen.

Kirsten Verhoef, Wouter de Vries en Christiaan Sĳnen, bestuur NOA
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Kudelstaart - Ze zijn gedreven, 
enthousiast en betrokken bij RKDES. 
De één heeft op professioneel niveau 
zijn sporen verdiend en onder andere 
nauw samengewerkt met Louis van 
Gaal. De ander heeft zijn ervaring 
opgedaan in de praktijk van de 
jeugdtrainingen bij amateurclubs. 
Hans van Kasteren en Wim van 
Zwieten. Ze vinden elkaar in hun 
visie op jeugdontwikkeling. In de 
sport en door de sport. En in het feit 
dat ze zich altijd het lot van jonge 
sporters aantrekken. 

Ups en downs
Als je Hans van Kasteren ontmoet 
kun je er niet omheen. Zijn visie op 
sportbeleving sluit bijna naadloos 
aan op die van Louis van Gaal. Je 
kunt het omschrijven als ‘het totale 
mens principe’: in elke sport, in elk 
team en in elke wedstrijd gaat het er 
aan toe zoals het in de maatschappij 
eraan toegaat. Met ups en downs, 
ruzies en vriendschappen voor het 
leven. En dat dan door iedereen op 
zijn/haar eigen manier beleeft, met 
zijn of haar eigen rugzakje uit het 
(recente) verleden. Dat betekent dat 
het sportveld een uitlaatklep is van 
meegebrachte emoties en persoon-
lijke ervaringen. Ook bij jonge 
kinderen. 

Wel of niet over praten?
“Als wij een jochie boos van een trai-
ning weg zien lopen vragen we ons 
serieus af wat er aan de hand is”, zegt 
Wim van Zwieten. “Het kan gewoon 
een ruzietje op het veld zijn geweest. 
Maar er kan ook meer achter zitten, 
zoals bijvoorbeeld heibel thuis. En als 
dat laatste het geval is gaan we dat 
niet uit de weg. Een volgende keer 

zullen we dan aan hem vragen hoe 
het nu met hem gaat.” Het lijkt een 
abc’tje. Natuurlijk vraag je aan een 
kind hoe het thuis is of hoe het met 
hem of haar gaat. Maar het blijkt 
geen abc’tje. Veel jeugdtrainers en 
coaches zijn goedbedoelende vaders 
of moeders die gevraagd zijn die taak 
op zich te nemen. Die hebben het 
meestal al moeilijk en druk genoeg 
met opstellingen, oefenstof en 
ouders die zich met al die dingen 
bemoeien. Het meisje of jongetje dat 
zich niet gedraagt of het even moei-
lijk heeft, wordt sneller ‘aan de kant 
gezet om af te koelen’ of ‘naar de 
kleedkamer gestuurd’, dan dat er tijd 
wordt genomen om even te praten. 
Bovendien: wat zeg je? Hoe moet je 
beginnen over de echtscheiding van 
zijn of haar ouders? Of over de dood 
van opa of oma? Moet je daar wel 
over praten of wil een kind dat juist 
even vergeten als hij of zij op voet-
baltraining is. 

Verschil maken
“Alleen al door bijvoorbeeld te 
zeggen dat het heel vervelend is als 
je ouders gaan scheiden geef je het 
kind een gezicht”, zegt Wim van 
Zwieten. “Je merkt dan direct dat het 
kind zich gezien en gehoord voelt, 
terwijl ze helemaal niet hoeven te 
antwoorden en jij niet hoeft door te 
vragen.” Hans van Kasteren voegt 
daaraan toe: “Het hoeft niet groot en 
groter. Het begint met de vragen 
waar je in jouw vereniging voor 
opleidt. Dan de vraag: wat wil het 
kind? Juist de kleine dingen kunnen 
het verschil maken voor een kind. En 
wij zijn ervan overtuigd dat we door 
aan te sluiten bij professionele orga-
nisaties veel kunnen constateren op 

Hans en Wim: Pedagogen 
op het veld 

Wim van Zwieten en Hans van Kasteren, pedagogen voor jonge sporters bij RKDES 

Kudelstaart.

de sportvelden en het verschil 
kunnen maken.” Hans doelt erop dat 
op het sportveld veel problemen bij 
kinderen in een vroegtijdig stadium 
kunnen worden opgepikt. Een kind 
dat zich ineens anders gaat gedragen 
in een team kan een normale ontwik-
keling doormaken, maar ook een 
probleem met zich dragen. Door hier 
alert op te zijn kan in samenwerking 
met professionele partijen de juiste 
benadering worden gezocht om het 
kind weer goed in zijn of haar vel te 
krijgen voordat er echt iets 
ontspoord. Betrokken jeugdcoaches 
en trainers zouden hier een grote rol 
kunnen spelen. “Als je meer wilt dan 
alleen pylonen en doeltjes neer-
zetten, kun je het verschil maken in 
de toekomst van een kind”, zegt 
Hans. “Daar zijn vaak geen grote 
ingrepen of moeilijke beslissingen 
voor nodig. We praten vaak tegen 
kinderen als we coachen, of over 
kinderen als we praten over de inde-
lingen en selecties, maar we praten 
niet met kinderen. Een beetje 
aandacht voor het kind en de weg 
weten naar de professionals die 
kunnen bepalen wat de juiste 
stappen zijn, is voldoende. Maar dat 
geeft wel enorme voldoening. Want 
inhoudelijk wordt je taak als trainer 
of coach zoveel dankbaarder en 
waardevoller. Je wordt pedagoog op 
het veld en levert een serieuze 
bijdrage aan de toekomst.”

Buurtwerk en gemeente
Hans en Wim gaan op pad met hun 
visie. In Aalsmeer en Kudelstaart 
willen ze alle sportclubs en vereni-
gingen enthousiast maken voor hun 
aanpak. Buurtwerk dat jongeren 
begeleidt, is al betrokken en enthou-
siast. “‘Op het filmpje dat wij gemaakt 
hebben samen met Hans en Wim 
kwamen heel veel positieve reacties. 
Veel mensen herkenden zich in dat 
wat er werd verteld. Dat maakt dat 
wij denken dat er draagkracht is voor 
de aanpak van Hans en Wim en daar 
willen wij graag bij aansuiten en hen 
ondersteunen.” Ook de gemeente 
Aalsmeer heeft Hans en Wim opge-
merkt. Hun manier van benaderen 
van kinderen kan in de toekomst 
namelijk een groot verschil maken bij 
de preventie van maatschappelijke 
problemen; voor de gemeente een 
zeer interessante aanpak met moge-
lijk veel maatschappelijke winst. Na 
de zomervakantie wordt een avond 
georganiseerd waarop iedere 
enthousiaste jeugdtrainer en coach 
van de aanpak van Hans en Wim 
kennis kan nemen. Ze verdienen een 
volle tribune met een enthousiast 
publiek! 

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 26 juni 
mochten toeschouwers weer komen 
kijken naar voetbalwedstrijden op 
het complex van FC. Aalsmeer.  Op 
veld 1 begon om 12.00 uur een 
belangrijke wedstrijd, daar speelden 
de FCA meiden 15-1 hun laatste 
regiocup wedstrijd tegen de meiden 
15-1 van Roda’23 uit Amstelveen. Bij 
FCA winst zouden de meiden onge-
slagen regiokampioen worden. De 
wedstrijd kenden twee gezichten, de 
eerste helft was het bekijken nauwe-
lijks waard. Vooral de FCA meiden 
strooiden met foute passes, speelden 
ontzettend slordig en kregen het 
zelfs voor elkaar om drie keer vlot 
achter elkaar verkeerd in te gooien 
(niet uit de nek). Het is dat de FCA 
defensie de Roda’23 aanvallen ontre-
gelde en de stand daardoor 0 -0 bleef 
tot de rust. In de tweede helft een 
totaal ander FCA team. Isabella, die 
in de eerste helft op doel had 
gestaan, ging in de voorhoede 
spelen. Sophie verving Isabella in het 
doel. Een aantal spelers gingen op 
andere posities spelen en dat bevor-
derde het spel. Hoe de FCA meiden 
nu speelden was een verademing om 
te zien. De FCA meiden hadden ook 
duidelijk een betere conditie dan de 

Roda meiden. Ondanks het erg 
klamme weer werd er nu pittig door 
de FCA meiden gespeeld met goede 
combinaties. In de 12e minuut kopte 
Isabella de bal snoeihard uit een FCA 
hoekschop in het Roda doel: 1-0.
FCA zette de Roda defensie behoor-
lijk onder druk en de ene na de 
andere FCA hoekschop volgde.
In de 16e minuut was het weer 
Isabella, die uit een mooie FCA 
aanval de bal als een kanonskogel 
richting Roda doel schoot. De Roda 
keeper had geen schijn van kans en 
kon gaan vissen: 2 – 0.
De FCA meiden hadden nu de 
wedstrijd onder controle en lieten de 
winst niet meer glippen. Na vier 
gewonnen wedstrijden op rij is de 
regiocup voor de FCA meiden.
Na de wedstrijd kregen alle meiden 
een medaille uitgereikt, een ijsje en 
werd er met champagne in het rond 
gespoten. Op het eind werd er nog 
een teamfoto met de medailles om 
geschoten.

Ook regiocup voor MO17-1
Het meidenvoetbal bij FCA ‘scoort’ 
goed. Niet alleen de 15-1 meiden zijn 
ongeslagen regiokampioen 
geworden. Ook de MO17-1 mocht als 
ongeslagen team de regiocup in 
ontvangst nemen!

Voetbal: FCA 15-1 meiden verslaan 
Roda’23 en winnen de regiocup

De FCA 15-1 meiden winnen ongeslagen de regio cup. Foto: Ruud Meijer

Anouk (FCA) vecht een hoogstandje uit met haar tegenstander. Foto: Ruud Meijer

Met een knallende kopstoot scoort Isabella (4) de 1-0. Isabella werd met twee goals 

de matchwinnaar. Foto: Ruud Meijer
Kudelstaart - Na een jaar van ‘alleen 
op de racefiets’ of in ‘kleine groepjes 
er op uit’ fietst stg VZOD  Kudelstaart 
sinds een paar weken weer volop in 
de vertrouwde trainingsgroepen op  

de  maandag- en donderdagavond. 
Wat dit jaar erg opvalt is de fietskle-
ding waarin gefietst wordt. In de 
eigen vertrouwde clubkleuren, maar 
met de kwaliteit en pasvorm van een 

Fietsers VZOD in nieuw tenue professionele wielerploeg is de fiets-
afdeling van VZOD in een nieuw 
tenue gestoken door Robert van de 
Meer van fietswinkel Meer Voor 
Fietsen in Kudelstaart. Afgelopen 
maandag 28 juni verzamelde de 
jeugd, die normaal op het parcours 
van de UWTC traint, zich met trainer 
Jos van Lith en een groot aantal seni-
orleden voor een fotomoment 
waarbij Robert een fietsshirt over-
handigde aan Jeroen Buskermolen 
en Nico Kuipers, beiden bestuurs-
leden van stg VZOD. De intentie werd 
uitgesproken tot een langdurige 
samenwerking waar beide partijen 
zeer blij mee zijn. Denkt u/jij nu het 
lijkt mij ook wel leuk om mee te 
fietsen met een trainingsgroep, kijk 
dan op www.stgvzod.nl voor meer 
informatie en hoe lid te worden.
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Aalsmeer - Dat Fairtrade verbonden 
is met de Duurzame Ontwikkelings-
doelen (SDG’s) is waarschijnlijk bij 
menigeen bekend. De Sustainable 
Development Goals (SDG’s) zijn in 
2015 aangenomen door 193 
lidstaten van de Verenigde Naties, 
waaronder Nederland. In 2030 is het 
plan om aan deze 17 duurzame 
doelen van armoede, ongelijkheid en 
klimaatverandering een einde te 
maken. Zowel gemeenten, organisa-
ties en het bedrijfsleven hebben 
deze doelen omarmd en velen 
werken eraan. Ook u kunt kiezen 
voor enkele van deze doelen om in 
uw organisatie of bedrijf aan te gaan 
werken. Door producten te kopen 
met het Fairtrade keurmerk werkt u 

aan de doelen: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 
13, 16 en 17. De doelen gelden voor 
iedereen in alle landen. Meer weten? 
Kijk voor alle informatie op: www.
sdgnederland.nl en op: www.fairtra-
degemeenteaalsmeer.nl

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - De Tour de France is 
nog maar enkele dagen op pad en 
debutant Nils Eekhoff uit Rijsenhout 
weet het al: de Tour is geen gewone 
wedstrijd. Hectiek, respectloos 
publiek en akelige valpartijen leren 
hem in vier dagen dat chaos en 
rauwheid meereizen met het 
grootste wielercircus van de wereld. 
Positief punt: groentje Eekhoff, pas 
23 jaar, heeft tot nu toe goed werk 
geleverd voor zijn Team DSM en alle 
valkuilen kunnen ontwijken. Met 
twee mooie top twintig plekken voor 
hem en een achtste en vijfde voor 
Cees Bol staat de sprintploeg al 
stevig op de rails. “De wijze waarop 
het team samenwerkt geeft 
vertrouwen. Hier kunnen we verder 
mee”, zegt ploegleider Luke Roberts 
hoopvol.

Crash
Voor Nils Eekhoff begint zijn eerste 
Tour afgelopen zaterdag met een 
lastige rit over de ontelbare heuvels 
van Bretagne. “Een zware, nerveuze 
etappe”, zucht Nils na een lange dag. 
Het is een understatement. Renners 
en fietsen rollen in twee zware 
valpartijen alle kanten op. Nils: “Ik 
denk dat bijna onze voltallige ploeg 
bij de eerste crash was betrokken. Ik 
lag er ook bij, maar kon gelukkig 
ongeschonden verder.” Zijn teamge-

noot Jasha Sütterlin moet de strijd 
staken, een kinwond van Casper 
Petersen wordt gehecht. “Dat doet 
pijn in de ploeg”, zegt Nils, die kort 
voor de puntige slotklim opeens 
naast dagwinnaar Alaphilippe c.s. in 
de spits van de wedstrijd verschijnt 
als loods voor kopman Tiesj Benoot. 
In de chaos krijgt Tiesj echter geen 
zicht op het achterwiel van Nils. Tiesj 
wordt 26ste, Nils bolt uit naar plek 
54. In etappe twee blijven massale 
valpartijen uit. Voor één dag zit de 
schrik in het peloton. DSM-
kopmannen Kragh Andersen en 
Benoot worden perfect door hun 
helpers in positie gebracht, maar 
kunnen het werk niet afmaken. Nils 
Eekhoff zet zijn benen aan de voet 
van de eerste beklimming van de 
Mûr-de-Bretagne op een lager 
toerental. Job zit er op. Hij sukkelt 
naar de meet in een groepje met 
Thomas de Gendt en Mike Teunissen: 
124ste. Dat Mathieu van der Poel de 
etappe wint weet hij negen minuten 
later dan de televisiekijkers.

Boete
Ook in ritten drie en vier is Nils een 
solide wagonnetje in de lekker door-
boemelende sprinttrein van Team 
DSM. Dinsdag wordt Cees Bol in stel-
ling gebracht, maar na een geniepig 
schouderduwtje van Sagan raakt de 
Alkmaarder even uit balans en dringt 
niet meer aan. Nils ziet het op een 

De Tour van Nils Eekhoff (1)

afstandje gebeuren en arriveert als 
zeventiende. Bol (achtste) bezorgt 
zijn team wel het eerste prijzengeld. 
Dat komt goed uit, want de ploeg 
staat na twee dagen zelfs 200 Zwit-
serse franken in het rood. Een boete 
voor “plassen in het openbaar van 
een niet geïdentificeerde renner”, 
meldt het communiqué van de jury.
De dinsdagetappe naar Fougères 
staat in het teken van een collectieve 
nababbel over de rampspoed, een 
dag eerder. De lust om keihard te 
koersen is aanvankelijk niet groot. 
Energie wordt bespaard voor de slot-
fase. Cavendish wint de rit, Bol wordt 
zesde. Nils besluit na zijn lead-out 
door te harken. Het levert hem 
ditmaal een knappe dertiende plek 
op. Gele trui-drager Mathieu van der 
Poel rijdt hem vlak voor de streep 
nog voorbij.

“Madness”
Dat het dinsdag een relatief rustige 
dag was kan Nils Eekhoff zien op 
Strava, een app voor fietsers en hard-
lopers. Hij verbruik 2782 calorieën 
tegen 4325 op de eerste dag. Op de 
app heeft hij ook de sport onwaar-
dige derde etappe kernachtig 
samengevat: “madness”. Een 
supporter valt hem bij en beurt hem 
op: “Het gaat nergens over, deze Tour. 
Hou je taai man.” Bemoedigende 
woorden zijn er ook van moeder 
Petra en vader Dennis. In een Volks-
wagenbusje reizen ze door Bretagne, 
hun zoon achterna voor een korte 
babbel achter de finish. Nils Eekhoff 
kan dan even proeven van het thuis-
gevoel. Daarna wacht een volgende 
tussenstop. Zijn Tour wordt vervolgt.

INGEZONDEN

Kudelstaart - “Ongelofelijk maar waar, hier geeft de gemeente Aalsmeer 
ons belastinggeld aan uit. Een klaphek waar niet doorheer te komen is bij 
deze brug in de Copierstraat in Kudelstaart (nabij het Conny Vonk pad). 
De volgende stap is dat de brug omgebouwd gaat worden naar een 
beweegbare brug die bediend gaat worden door een echte brugwachter. 
Hou de sollicitatie procedure in de gaten. Volgens mij geeft de gemeente 
het geld aan verkeerde zaken uit. Veel kinderspeelplaatsen in Kudelstaart 
zijn onveilig en slecht onderhouden...”
Reageren? A.B.van Neijenhof.
guusvanneijenhof@hotmail.com

Ergernis over klaphek bij brug in de 
Copierstraat

Aalsmeer – Langs wegen en in 
bermen in heel Nederland bloeit op 
dit moment Herik, niet te verwarren 
met Koolzaad. Ook de gronden langs 
de Burgemeester Kasteleinweg zijn 
opgefleurd met deze gele bloeme-
tjes. Herik komt vaak in bloei wanneer 
de grond omgewoeld is en dit is 
zeker het geval in Aalsmeer nu de 
provinciale weg heringericht wordt 
tot dorpsverbinding en een vrijlig-
gende busbaan. Vooral op klei- en 

zavelgrond ontwikkelt deze plant 
zich geweldig goed. Aalsmeer is 
opgevrolijkt met deze plant, die ook 
nog eens goed bevlogen wordt door 
bijen, hommels en vlinders. “Prachtig”, 
vindt menigeen het. “Heel leuk om er 
tussen te fietsen”, “Echt fleurig” en “De 
gele vrolijkheid past bij Aalsmeer 
Bloemendorp”. Toch is niet iedereen 
blij met de ‘wildgroei’. “Aalsmeer 
ergert zich weer groen en geel of geel 
en groen”, aldus een gevatte reactie 

“De gele vrolijkheid past bij 
Aalsmeer Bloemendorp”

op enkele negatieve berichten: 
“Vreselijk zeg”, “Hoop dat het weggaat 
als de weg open gaat, belemmert het 
zicht” en “Het is wel gevaarlijk helaas. 
Het ontneemt het zicht vanuit de 
auto of fiets”. Aan het einde van 
vorige week is de maaimachine ter 
hand genomen en is de Herik op 
plekken waar het zicht belemmerd 
voor auto’s en fietsers weggehaald. 
Maar gelukkig niet overal, met 
respect voor de bijen, hommels en 
vlinders zijn de fleurige bloeiers 
behouden langs de fietspaden en dus 
kan er toch nog genoten worden van 
de gele bloesem...

Fairtrade en duurzame 
ontwikkelingsdoelen

Aalsmeer - De gemeenteraad van 
Aalsmeer heeft donderdag 24 juni 
tijdens de vergadering in de Burger-
zaal unaniem met diverse financiële 
stukken ingestemd. Met de Jaarreke-
ning 2020 legt het college verant-
woording af over de resultaten van 
het gevoerde beleid, zowel financieel 
als qua doelstelling. In de eerste 
Bestuursrapportage 2021 geeft het 
college aan of de uitvoering van 
plannen voor dit jaar nog op koers 
ligt of dat bijstelling op gebied van 
prioriteiten of financiën nodig is. Een 
financiële bijstelling van de begro-
ting valt onder het budgetrecht van 
de gemeenteraad, een belangrijke 
bevoegdheid van de gemeenteraad.
In de Kadernota 2022 geeft de 
gemeenteraad de financiële kaders 
mee aan het college voor het 
opstellen van de Programmabegro-
ting 2022 en de meerjarenraming 
2023-2025. In dit document staan 
alle voorliggende posten en keuze-
mogelijkheden voor het opstellen 
van de Programmabegroting 2022. 
Bij de behandeling van dit agenda-

punt hebben de fracties hun alge-
mene beschouwingen uitgesproken 
met daarin hun visie op de koers van 
Aalsmeer voor de komende jaren.

Twee moties
Bij dit agendapunt zijn twee moties 
aangenomen. De motie ‘Contractma-
nagement jeugd’ vraagt om een 
onderzoek hoe de werkwijze omtrent 
inkoop en contractmanagement van 
jeugdhulp kan worden vereenvou-
digd en verbeterd, inclusief het 
mogelijk beperken van het aantal 
aanbieders van jeugdhulp. De motie 
‘Verkeersmaatregelen Kudelstaart’ 
vraagt om maatregelen op het 
gebied van infrastructuur om de wijk 
Westeinderhage en de ontsluiting 
van Kudelstaart in het algemeen te 
versnellen en hiervoor bij de begro-
ting een voorstel te doen qua plan-
ning en financiering.
Tot slot heeft de gemeenteraad de 
‘Actualisering grondexploitaties 2021’ 
en het ‘Meerjarenprojectenplan 
(MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2021-
2024’ vastgesteld.

Raad unaniem akkoord met 
financiële stukken gemeente
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Tour de France met Janna en Dick
Aalsmeer - De Tour de France is afgelopen zaterdag 26 juni van 
start gegaan. Tot en met zondag 18 juli dagelijks etappes door 
het mooie Frankrijk. Voor wielrenliefhebbers een must om naar 
te kijken, alhoewel de eerste dag wel heel pijnlijk is verlopen. 

Een �inke valpartij door een ‘fan’ die vooral aanwezig was om op 
tv te komen, triest. Mooi waren de tranen van Mathieu van der 
Poel op de tweede dag. De gele trui veroverd. Bij de �nish wees 
hij naar de hemel, naar zijn twee jaar geleden opa, evens 

Gelijk geel voor Alaphilippe
Zaterdag 26 juni, 1e etappe
Brest – Landerneau 187 km.

Kudelstaart - Dat ik nou precies op deze dag, na een jaar 
zonder, weer een optreden heb met de Hobo String Band, 
betekent dat ik de Tour niet helemaal tot het einde heb 
kunnen volgen. Gelukkig was het een buitengewoon 
optreden van de band en is de etappe van vandaag door 
Alaphilippe gewonnen.  Gelijk maar in het geel! Jammer van 
de enorme valpartijen, zo zie je maar, wil je opa en oma 
groeten, presteer je het om bijna een wielerploeg uit de 
Tour te krijgen. Onnozele mensen zul je altijd blijven 
houden. Hoorde dat �etsmaat Hennie BdB na een �etscrash 
in de lappenmand ligt of zit. Sterkte Hennie en wordt gauw 
weer heel.  Let wel even op Mollema, die komt op de 9e 
plaats te staan. Dat voorspelt veel goeds. 
Dick Kuin

Let op Mollema: Nu op 6e plek
Zondag 27 juni, 2e etappe
Perros-Guirec – Mûr-de-Bretange 182 km.

Kudelstaart - Heb je wel eens iemand van mijn leeftijd 
tranen in zijn ogen zien krijgen van een interview met een 
renner op tv? Nou, dan had je vandaag naast me op de bank 
moeten zitten. Wat een kanjer die Mathieu van der Poel. 
Wanneer hij morgen zou afstappen, wat hij natuurlijk niet 
zal doen, tenslotte heeft hij nu de gele trui om de schou-
ders, maar stel dat, dan zou ik het ten volle begrijpen. Deze 
jongen heeft mijn dag goedgemaakt en die was al aardig 
goed na een ochtendrit met ‘mijn’ Jaap’. Die ging na veel 
blessureleed weer een rondje mee. Hoorde van hem dat 
Henk v/d L in het ziekenhuis ligt, na een �etsongeval. Vanaf 
deze plek: sterkte Henk. Ik vraag me wel af hoe het nu 
verder moet met van der Poel, zullen we de Tour verder 
maar afgelasten? Let ook nog even op Mollema, nu op de 
6e plek! 
Dick Kuin

Een chaotische eerste etappe
Door Janna van Zon

Aalsmeer - Volgens een Nederlandse commentator was dit 
een moment in de rit waar de kijker best even het gras kon 
gaan maaien. Dat het een onzinnige opmerking was, bleek 
een half uur later toen een stompzinnige toeschouwer 
zorgde voor een grote chaos waar een half peloton met veel 
klassementsrenners over elkaar buitelden. De Tour was 
slecht drie en een half uur onderweg, de schade groot en de 
gevolgen niet te overzien. Alsof de schrik nog niet genoeg 
was, zorgde een omkijkende renner opnieuw voor een 
gigantische chaos waar een grote aantal renners het slacht-
o�er van werd. Het overschaduwde het geweldige 
optreden van de debutant Ide Schelling, zijn opgevoerde 
toneelstukje maakte dat hij zich los kon maken van de vijf 
koplopers. Wist zo een aantal tussensprints te winnen waar-
door hij aan het eind van de etappe breed lachend in de 
bollentrui op het podium verscheen. Het was precies tien 
jaar nadat Johnny Hoogerland (de man van de val in het 
prikkeldraad) deze begeerde trui wist te veroveren. Helaas 
had Mathieu van der Poel vandaag (zaterdag 26 juni) niet 
de goede benen, voor hem niet het begeerde geel. Het was 
de lieveling van de Franse wielerfanaten; Julian Alaphillipe 
die terecht deze kleur trui om de schouders kreeg. Alle klas-
sementsrenners moesten letterlijk en �guurlijk hun wonden 
likken.   

Derde etappe: Fatale valpartijen 
ontsieren de Tour

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Totaal verslagen heb ik naar de derde etappe 
gekeken. ’s werelds mooiste wielerevenement degradeert 
wanneer er op deze nonchalante wijze blijft worden omge-
gaan met de veiligheid. Wanneer er meer renners op het 
asfalt liggen dan op de �ets zitten, wordt het de hoogste 
tijd dat ploegleiders en renners een vuist maken tegen het 
huidige beleid van de Tourorganisatie. De Tour moet veiliger 
en kan ook veiliger, als men maar zou willen luisteren naar 
een aantal wetenschappers die hier een interessante studie 
van gemaakt hebben. Helaas vinden zij geen luisterend oor 
en dat is schandalig. Wielrennen is �etsen en niet vallen. Het 
is  totaal onverantwoordelijk om op verkeerde momenten 
en tijden veel te gevaarlijke bochten, obstakels, te smalle 
wegen op te nemen in een etappe die de belangrijkste 
oorzaak van de ongelukken zijn. Naast het drama van uitval-
lers, pijnlijke verwondingen, kapot materiaal en tijdverlies, 
was er toch ook een blije winnaar. De vreugde van de gele 
trui om de schouders van Mathieu van der Poel werd 
vervolgd door het winnen van de sprint van ploeggenoot 
Tim Merlier. Hij werd op een voortre�elijke wijze door 
MVDP naar de �nish geleid. De collegialiteit om Tim de 
winst te gunnen tekent deze buitencategorie renner, die 
waarschijnlijk voortijdig de Tour gaat verlaten om hopelijk 
het goud te winnen op de Olympische Spelen bij het 
mountainbiken.   

Vierde etappe: Vuurwerk terug in 
benen van Mark Cavendish

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De Britse renner Cavendish zeeg zeer geëmotio-
neerd op de grond nadat hij uitbundig zijn blije ploegmaten 
had bedankt voor het vertrouwen dat zij in hem hadden 
getoond. Zijn 31ste overwinning in de Tour - de laatste was 
in 2016 - was er één om in te lijsten. Cavendish afkomstig 
van het Isle of Man leek van het wielerfront verdwenen, een 
glorieus afscheid zat er niet in en niemand had meer 
vertrouwen in zijn ooit zo ongekende sprinters talent. Maar 
de tijden zijn gekeerd sinds hij liefdevol is opgenomen in 
Belgische ploeg DeCeuninck-Quick-Step. Het vuurwerk in 
zijn benen kwam weer terug, dat leverde hem een plek in de 
Tour op. Privé is Marc zeer beminnelijk en sociaal, met een 
klein hartje maar: “Als ik een helm opzet word ik een ander 
persoon.” Dan moet je uit zijn buurt blijven. “Hier zijn is al 
heel speciaal voor mij maar dat vandaag de Wereldkam-
pioen en groene truidrager Alaphilippe mij aan de overwin-
ning heeft geholpen...” Ploegmaat Tim Declercq ziet de over-
winning als een sprookje: “Wij hebben altijd in hem geloofd 
waardoor de mentale puzzelstukje in elkaar zijn gevallen. Hij 
zit gewoon in de juiste ploeg.”

Tweede etappe: Mathieu van de 
Poel in het geel!

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Als een wonder is Chris Froome toch weer op de 
�ets gestapt, dat telt niet voor vier andere renners, veel 
renners zitten dik in het verband; het treurige resultaat van 
gisteren. Vandaag (zondag 27 juni) gedraagt het publiek 
zich een stuk fatsoenlijker. De drager van de bollentrui; Ide 
Schelling - bijnaam Idé�x - heeft voor vandaag weer 
plannen. Hij weet zich na veel inspanning naar de kopgroep 
te rijden, is in zwaar duel - een prachtige steekspel - gewik-
keld en wint uiteindelijk toch weer één punt waardoor hij 
denkt verzekerd te zijn van nog een dag in de bollentrui. 
Maar dan heeft hij geen rekening gehouden met de renner 
die van een andere planeet lijkt te komen; Mathieu van der 
Poel! Gisteren had hij de benen niet, maar vandaag toont hij 
een klasse die zijn weerga niet kent. Twee keer overwint hij 
met overmacht de Mûr-de-Bretagne. Wijzend naar de hemel 
draagt hij deze fabuleuze prestatie op aan zijn opa - de 
legendarische  Raymond Poulidor - koosnaam Pou-Pou - die 
echter nooit het geel om de schouders kreeg. Zijn schoon-
zoon Adrie van der Poel lukte dat wel en nu in 2021 wint 
kleinzoon Mathieu - debutant in de Tour - eveneens het 
geel. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Tour 
dat zowel vader als zoon in het bezit zijn van de begeerde 
gele trui!

Bolletjestrui voor Ide Schelling
Maanddag 28 juni, 3e etappe
Lorient - Pontivy 182 km.

Kudelstaart - Het is schrikken wanneer er weer zo’n 
valpartij op het scherm verschijnt. Wat een ellende zie je 
dan in luttele seconden ontstaan. Droef resultaat is het 
uitvallen van Gesink, een klap voor de JV equipe. Kijkend 
naar het rosbief lichaam van Roglic voel ik de trekkende pijn 
die hem nu tart. Ik hoop dat hij een beetje kan slapen. 
Overigens zag ik gisteren Henk weer �etsen, dus dat gaat 
gelukkig weer goed. Zoals was te verwachten zit de gele 
trui nog om de stevige schouders van Van der Poel en, sorry 
voor het niet eerder vermelden, maar de bolletjes trui weer 
om de schouders van onze jonge vriend Ide Schelling. 
Topper! In de uitslagen zie ik nog steeds de naam van Tour 
debutant en (bijna) plaatsgenoot Nils Eekhof, vandaag op 
de 90e plek, maar nog steeds in koers. Mollema iets gezakt, 
maar er nog steeds bij. Morgen maar eens zien wie er nog 
op de �ets stappen.   
Dick Kuin

Mark Cavendish: Grote klasse!
Dinsdag 29 juni, 4e etappe
Redon – Fougéres, 152 km.

Kudelstaart - De rijdende verband karavaan, vond ik wel 
een leuke benaming voor de renners die nog wel in koers 
zijn. Want de verband middelen fabrikant doet goede zaken 
deze Tour. Een wonder dat sommige renners toch weer de 
moed bijeen rapen om op de �ets te stappen, geradbraakt 
door vallen en opstaan in alle weersomstandigheden. 
Net als in vorige jaren zien we twee renners ontsnappen en 
heel lang op kop rijden, net als andere etappes worden ze 
één voor één weer ingelijfd, de laatste renner zelfs 200 
meter voor de streep. Pechvogel, maar morgen wel met het 
rode rugnummer! Mathieu van der Poel ‘gewoon’ weer in 
het gele shirt, zal wel de laatste dag zijn, hoewel, met hem 
weet je het nooit. Ik heb even met de ogen geknipperd dat 
de ‘oude’ baas Mark Cavendish de sprint op magistrale wijze 
in zijn zak stak. Grote klasse! Morgen tegen het horloge 
�etsen, kijken of Mathieu van der Poel dat ook kan. 
Dick Kuin

profrenner geweest. Dit jaar zitten ook weer super-liefhebber 
Janna van Zon (alles wordt opzij gezet en activiteiten gepland 
voor of na een etappe) en amateur-wielrenner Dick Kuin voor de 
buis. Kuin is eveneens een groot Tour-fan en gaat zelfs enkele 
dagen naar Frankrijk om de renners live te volgen. Janna en Dick 
maken dagelijks een kort verhaal voor de krant en nemen de 
lezers mee door hun Tour de France bril.  Veel leesplezier. 








