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Geen huldiging handballers, wel
feestelijke raadsvergadering
Aalsmeer - De huldiging van de handbalkampioenen van Green Park
Aalsmeer laat nog even op zich wachten. De planning was om voor
aanvang van de raadsvergadering vanavond, donderdag 30 juni, een
feestje te vieren. “Door allerlei factoren gaat dit niet lukken”, laat de
gemeente weten.
Handbalgemeente
Maar de kampioenen gaan zeker in
het zonnetje gezet worden, want zo
vervolgen de bestuurders: “Natuurlijk
gaan we huldigen, want we zijn als
gemeente enorm trots op de handbalmannen van Green Park Handbal
Aalsmeer. We kunnen inmiddels na
vier nationale titels op rij namelijk wel
stellen dat we dé handbalgemeente
van Nederland zijn. De huldiging gaat
echter niet meer lukken voor de
zomervakantie en het zomerreces.
Zodra we meer weten, maken we een
datum bekend.” Het zomerreces is in
juli en augustus, dus zo goed als zeker
gaat de huldiging pas in september
plaatsvinden. “Wel jammer”, zegt
voorzitter Mike van der Laarse in een

Mevrouw KortMaas 102 jaar!
Aalsmeer - Feest in zorgcentrum ‘t
Kloosterhof afgelopen maandag 27
juni. Mevrouw Kort-Maas is namelijk
deze dag 102 jaar geworden! Het
grote feest met de familie is al een
dag eerder gevierd en op haar
verjaardag is mevrouw Kort-Maas
flink in het zonnetje gezet door alle
medebewoners en het personeel van
’t Kloosterhof. De jarige is getrakteerd
op bloemen en planten, een heerlijke
taart, die ze zelf heeft aangesneden,
en een zelfgekozen maaltijd.
Mevrouw Kort heeft volop genoten
van alle festiviteiten. Op naar 103 jaar!

reactie. “Eind september is het gevoel
alweer weg, maar het is niet anders.
Een feestje komt er echt wel. Het ligt
overigens niet alleen aan de
gemeente hoor. Van het kampioensteam zijn momenteel enkele spelers
met Jong Oranje in het buitenland.”

nemen en zij worden de komende
vier jaar bijgestaan door de wethouders Dick Kuin (AA) en Willem Kikkert
(D66). Mits natuurlijk de gemeenteraad via schriftelijke stemming
akkoord gaat. Ook worden deze
avond drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd, Dirk Biesheuvel voor Absoluut Aalsmeer, Gerard Winkels voor
het CDA en Jeffrie van der Tol voor
D66, en twee nieuwe commissieleden, Lydia Lucke voor AA en Ankie
Harte-Fokker voor het CDA.

Benoeming wethouders
Toch gaat er vanavond, zo goed als
zeker, applaus klinken in de raadzaal.
Tijdens een extra raadsvergadering
gaat het nieuwe raadsprogramma
‘Aan de slag voor Aalsmeer’
besproken worden en hierna staat de
benoeming van de nieuwe wethouders op het programma. Robert van
Rijn (VVD) en Bart Kabout (CDA)
mogen opnieuw in het pluche plaats-

Hapjes en drankjes
Er wordt op groen licht gerekend,
want na afloop staan er in de burgerzaal hapjes en drankjes klaar om te
toosten op het nieuwe college en de
nieuwe gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de
raadzaal en is openbaar. De gelegenheid om te feliciteren start rond 22.00
uur in de burgerzaal en ook hier is
publiek van harte welkom.

ABSPIJNAKER.NL

HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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Is dit het juiste moment?

Bel 0297 - 344 444
eveleens.nl

Iepen gekapt aan de Dreef. De nieuwbouw hier door Eigen Haard vordert gestaag.

Iepenziekte, drie bomen aan de
Dreef snel verwijderd
Aalsmeer - Bij drie Iepen aan de Dreef is
Iepenziekte geconstateerd. Hierbij moet
altijd snel worden gehandeld om verdere
verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Daarom zijn de bomen inmiddels verwijderd. In het najaar worden nieuwe bomen
op deze plaats geplant. Zieke bomen
worden direct weggehaald om aantasting
van gezonde bomen te voorkomen. Zo
ook de drie iepen aan de Dreef.
Groen-voor-groen beleid
De gemeente Aalsmeer hanteert een
groen-voor-groen beleid. Dit betekent dat er voor elke gekapte boom
een nieuwe terugkomt. In het najaar
wordt gekeken welke nieuwe bomen
er op deze locatie worden herplant.

Schimmelinfectie
Iepenziekte is een schimmelinfectie
waardoor een boom snel afsterft.
Doordat de boom bij het binnendringen van de schimmel direct zijn
houtvaten ter hoogte van de
infectie afsluit, krijgt dit deel van de
boom geen vocht en voeding meer.
Het aangetaste deel sterft hierdoor
snel af, maar de schimmel woekert
door in de boom. Binnen veertien
dagen sterft de hele boom. De
iepziekte verspreidt zich gemakkelijk van aangetaste naar gezonde
bomen. Dat gebeurt door iepenspintkevers die de schimmel dragen
en door wortelcontact van iepen
onderling.
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Baan7 jongerendienst
met Hanne de Vries
Aalsmeerderbrug - Op zondag 3 juli
is er om 19.00 uur een Baan7 jongerendienst in de Levend Evangelie
Gemeente. Jongeren vanaf 12 jaar
zijn van harte welkom. Het is een
afwisselende avond met muziek van
de Baan7 band. Hanne de Vries
spreekt over het thema ‘Testify’, hoe
vertel je over God. Hanne de Vries is
een bekend muzikant en betrokken
bij verschillende christelijke jongerenevents in Nederland. Hij wil graag
door middel van muziek mensen
helpen om Jezus te ontmoeten.
Baan7 wordt elke eerste zondag van
de maand gehouden in de Levend
Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug.
Meer informatie is te vinden op:
instagram.com/baan_7.

SAM jongeren rummikuppen
met ouderen Kloosterhof
Aalsmeer - Zaterdag 18 juni was
alweer de laatste activiteit van het
seizoen van Jongeren Stichting SAM.
De dag stond in het teken van veel
gezelligheid met de bewoners van
Zorgcentrum ’t Kloosterhof. Terwijl de
ene helft van de jongeren een heerlijke
lunch verzorgde, pakte de andere helft
rummikub erbij of werd een gezellig

praatje met de bewoners gemaakt.
“Onze rummikub skills waren er, vergeleken met die van de bewoners, niks
bij”, vertelt coördinator Isabella Rijnen.
“Al met al een geslaagde middag en
zeker voor herhaling vatbaar. Nu is het
tijd voor de zomerstop en in
september zijn we er weer met een
picknick tijdens de Pramenrace.”

Kinderhulp Afrika vraagt giften
voor solar lantaarnpalen
Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting
Kinderhulp Afrika zet zich al ruim 30
jaar in voor de kansarme weeskinderen in Oeganda doormiddel van
het geven van onderwijs. Op de
campus in Namugongo gaan inmiddels meer dan 1000 kinderen naar
school, verdeeld over de basis- en de
middelbare - en vakschool. Het totale
ommuurde terrein is drie hectare
grond en omvat de bovengenoemde
scholen, slaapaccommodatie, een
kliniek, een kerk, een keuken en een
eetzaal. De veiligheid van de kinderen
op de campus heeft de hoogste prioriteit. Naast de bewaking is goede
beveiligingsverlichting ’s avonds en ’s
nachts onmisbaar. De exorbitante
hoge energieprijzen noodzaakt de
stichting bijna om de nachtverlichting
uit te doen, dit zou echter onverantwoord zijn. Het ommuurde terrein
wordt op dit moment verlicht door 75
lantaarnpalen. Deze branden 12 uur
per nacht van 19 uur tot 7 uur. Om de

hoge energiekosten te verlagen en
het project te verduurzamen vraagt
de stichting uw hulp om de nachtverlichting te vervangen door solar
lantaarnpalen. Om zo de veiligheid
van de kinderen te waarborgen en de
energiekosten te verlagen met ruim
200 euro per maand. De huidige 75
lantaarnpalen worden vervangen
voor 25 solar lantaarnpalen. De
nieuwe lantaarnpalen zijn hoger en
geven feller licht, waardoor er minder
palen nodig zijn. De totale projectkosten zijn 5.061 euro. De stichting
heeft een aanvraag ingediend bij
stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) om de donaties
van de Aalsmeerse bewoners te
verdubbelen. Mag Kinderhulp Afrika
op uw/jouw donatie rekenen? Een gift
overmaken kan naar IBAN
NL43INGB0000005066 t.n.v. Stichting
Kinderhulp Afrika o.v.v. solar. Ga voor
meer informatie naar: www.kinderhulp-afrika.nl/solar

Voortuinkeuring Groei & Bloei
Aalsmeer - Van 1 tot en met 10 juli
gaat de Groei & Bloei jury beoordelen
welke tuinen in het oude deel van
Zuid (tussen de Molenvliet-, Zwarteen Stommeerweg) een bijdrage
leveren aan het beeld dat Aalsmeer
nog steeds de naam bloemendorp
waard is. Woont u in dit deel van
Aalsmeer en is uw voortuin goed
onderhouden? Dan maakt u kans op
een waardering in de vorm van een
groenbon. De jury kijkt niet alleen

naar het onderhoud en de verzorging, maar ook of er kleur aanwezig
is dat langer blijft doorbloeien en
daardoor de straat opfleurt.
De Groei & Bloei jury ziet overigens
liever grond dan stenen in tuinen,
maar als dan op die stenen diverse
potten met bloemen en planten
staan wordt deze aankleding ook
goedgekeurd en maken deze tuineigenaren eveneens kans op een
groenbon.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.
Markus uit Hellouw en 18.30u.
met ds. J. Trommel uit Alphen
a/d Rijn.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. J. Winter
uit Bunschoten.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Paul F. Thimm. Collecte:
St. Peace Home Busua.
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.
E. Jansen uit Mijdrecht.
Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. .
Zondag 10u. dienst met ds. G.H.
Ruiter, Aalsmeer. Organist:
Rogier Postma. Om 10u. dienst
in zorgcenetrum met dhr. D.W.
Vollmuller.
Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. M.J.
Zandbergen. Organist: Maarten
Noordam.
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst. Om
19u. Baan7 jongerendienst. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In
Kloosterhof: Zaterdag 16.30u.
Woordcommunieviering, voorganger B. Dullens. In Karmelkerk:
Zondag om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof
Kicka. Woensdag 6 juli 10.30u.
Eucharistieviering.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds.
Gonja van ‘t Kruis (HA). Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag dienst
om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit
Kudelstaart. Info:
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering m.m.v. dames- en herenkoor. Info: stjangeboortesecretariaat@live.nl
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

VERMIST
Waar is kat Beer?

Aalsmeer - Sinds 15 juni wordt de
rode kat Beer vermist. Beer is vier
jaar oud, weegt vijf kilo, heeft alleen
een klein beetje wit onder zijn kin, is
gecastreerd en gechipt en heeft
medicatie/speciaal voer nodig. Beer
woont in de Duikerstraat. Aan
bewoners van Nieuw Oosteinde en
de Hornweg (gedeelte achter de
Veiling) worden gevraagd uit te
kijken naar Beer. Wie informatie
heeft wordt verzocht te bellen naar
Martine: 06-43037048.

Info ontmoetingscentrum over
ondersteuning bij dementie
Aalsmeer - Op dinsdag 5 juli organiseren de medewerkers van het
ontmoetingscentrum een informatiebijeenkomst waarbij gesproken
wordt over alle vormen van ondersteuning bij dementie. Binnen het
ontmoetingscentrum beheert Tristan
van der Jagt de dementheek. Hij zal
verschillende mogelijkheden
uitleggen die gebruikt kunnen
worden. Thuistechnologie is bijvoorbeeld het toepassen van elektronica
in huis om het leven ‘makkelijker’ te
maken zodat mensen langer zelfredzaam zijn. Voorbeelden hiervan zijn
bewegingsmelders en gps trackers.
Een tablet (compaan en dayclock)
biedt ook tal van mogelijkheden om
de oriëntatie te beïnvloeden en
veiligheid te creëren. Bij de demen-

theek is het mogelijk om artikelen te
lenen en uit te proberen.
De medewerkers van het ontmoetingscentrum zijn gespecialiseerd in
het omzetten van behoeften van
iemand met dementie in activiteiten.
Zij zullen verschillende mogelijkheden opperen die in contact met
iemand met dementie gebruikt
kunnen worden. Het belang van
bewegen komt zeker ook aan de
orde.
De bijeenkomst op 5 juli is in
gebouw Irene aan de Kanaalstraat 12
en begint om 19.30 uur. Zaal open
vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.
Aanmelden wordt op prijs gesteld via
06-22468574 of mail naar
ontmoetingscentrum@
zorgcentrumaelsmeer.nl

CULTUUR
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Zaterdag tiende Plaspop in
eilandengebied Westeinder
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2
juli kan eindelijk weer Plaspop
gevierd worden. Voor de tiende keer
organiseren de Dippers en een aantal
van hun gerespecteerde medewerkers dit muziek-evenement in het
eilandengebied van de Westeinderplassen. Op een zestal locaties wordt
het publiek verrast met een gevarieerd aanbod van muziek. De muziek
zal steeds 30 minuten duren waarna

er weer een half uur rust genoten kan
worden. In dat half uur kan het varend
gezelschap zich dan begeven naar
een volgende locatie. Om 23.20 vangt
de slotact aan van dit feestje op het
water. De acts en locaties op een rijtje:
* Kathelijne van Otterloo: pop/jazz
4-tet in het Poeltje van Meijer.
* CloZup: een tweepersoons act,
gitaar en zang in het Torregat.
* Amstel Gospel Choir: een twintig

koppige geluidsmachine bij Schuilhaven de Grote Brug
* The Cover Crew: een fenomeen in
Aalsmeer bij Vissersvreugd.
* Outlaw Queen: Jonge honden die
volwassen muziek spelen bij Schuilhaven de Kodde.
Al deze acts zullen optreden van
20.30 tot 21.00 uur, van 21.30 tot
22.00 uur en van 22.30 tot 23.00 uur.
En dan komt als klap op de vuurpijl
nog de slotact: de Remband.
Vergeet uw picknickmand niet en uw
(blus-, afval-) en toiletemmer. Op
diverse locaties worden ook Dixi’s
geplaatst. Aan bezoekers wordt
gevraagd zich te houden aan een
paar simpele regels: respecteer andermans eigendom, rommel zelf
opruimen, geen eigen muziekinstallatie mee, schipper is verantwoordelijk. Ook de handhaving en hulpdiensten varen deze avond rond voor hun
plezier. En als zij genieten, geniet
iedereen! Het kaartje met de locaties
is te downloaden via www.plaspopaalsmeer.nl. Tot slot: Vaarrichting
in de Westeinderdijksloot: éénrichting, van Aalsmeer richting
Rijsenhout.

geschreven komisch liedje ‘Ik denk nog
steeds in guldens’. Op deze geslaagde
koffieochtend werden de liedjes op een
komische manier ingeleid door ‘lady
speaker’ Irene van Gelder. Het geheel
werd weer geleid door de enthousiaste
dirigente Irma Zethof.

2 Optredens Vivace in een week
Aalsmeer - Op donderdagmiddag
23 juni trad Vrouwenkoor Vivace op
in een zonovergoten en snikheet
Kudelstaart. Het koor, waarvan een
aantal dames ontbrak vanwege
vakantie, zong een half uur lang
een aantal bekende liedjes uit hun
zeer uitgebreide repertoire. Pianist
Philip Paar speelde en zong als
intermezzo het welbekende lied
‘het Dorp’ van Wim Sonneveld en
de vele aanwezigen zongen het
luidkeels mee.

Koffieconcert
En afgelopen dinsdag 28 juni heeft
Vivace een koffieconcert verzorgd in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Op dit
koffieconcert waren veel belangstellenden afgekomen en bijna alle stoelen
waren bezet. Op het repertoire stonden
de liedjes die vorige week dinsdag ook
werden gezongen. Pianiste Oksana
Polman, deze ochtend ook weer
virtuoos als altijd speelde als intermezzo
een gevoelig Ukrains liefdesliedje. Na de
pauze zong pianist Philip Paar een zelf-

Koorleden gevraagd
Net als veel andere zangkoren kampt
Vivace ook met een terugloop van het
aantal koorleden. En omdat dit fantastische koor soms vier stemmige stukken
ten gehore brengt is er uiteraard plaats
voor nieuwe leden. Als het nu gaat om
sopranen, mezzo’s of alten, iedereen is
welkom. Na de zomervakantie, als het
koor op dinsdag 30 augustus weer
begint met de repetities (van 9.30 tot
11.30 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart) is iedereen welkom om een keer
te komen luisteren of een paar liedjes
mee te zingen. Het koor heeft een heel
gevarieerd repertoire van onder andere
Franse, Duitse, Zweedse, Engelse en
natuurlijk heel veel Nederlandse liedjes.
Maar ook werken van onder andere
Mozart en andere klassieke
componisten.

Concertje Con Amore
in ‘t Kloosterhof

Buitenconcert Sursum Corda
Aalsmeer - Zaterdag 2 juli gaat
muziekvereniging Sursum Corda het
seizoen afsluiten met een buitenconcert op het pleintje voor de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Het
optreden begint om 14.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om te komen luisteren. De leden
zijn blij dat het verenigingsleven na de
winter weer goed op gang is gekomen.
Iedereen had het samen musiceren
gemist. In mei van dit jaar werd er al
een spetterend concert gehouden in

samenwerking met Soundsation in De
Spil. Ook het opleidingsorkest heeft
weer de smaak te pakken en repeteert
om de week onder leiding van dirigente Elivera van Sloten in het Middelpunt. Ze hebben zelfs nieuwe leden
erbij. Beginnende en ervaren muzikanten zijn na de zomervakantie van
harte welkom bij de vereniging, er is
een aantal muziekinstrumenten
beschikbaar. Voor informatie kan een
mail gestuurd worden naar: an.van.
oudenallen@gmail.com.

Aalsmeer - Als laatste repetitie
van het seizoen geeft het
mannenkoor Con Amore
aanstaande maandag 4 juli een
concertje in zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat. Onder
leiding van Theo van der Hoorn en
met begeleiding van Oksana
Polman op piano willen de
mannen er een gezellige avond
van maken. Con Amore is blij dat ‘t
Kloosterhof de mogelijkheid geeft
om weer eens op te treden. Er zijn
dit seizoen door verschillende
omstandigheden weinig
concerten gegeven. Het optreden
begint om 19.30 uur en er zal
muziek ten gehore gebracht
worden voor elk wat wils. Het is
vanwege de ruimte en de aanwezigheid van bewoners van het
zorgcentrum beperkt mogelijk
voor belangstellenden van
buitenaf om te komen luisteren.
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AGENDA
DONDERDAG 30 JUNI:

* Koffieclub speciaal in buurthuis
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek,
Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’ en
mini-expo Mondriaan in Flower
Art Museum. Open do. t/m zo.
13 tot 17u. T/m 14 augustus.
* Openbare raadsvergadering met
behandeling raadsprogramma
en benoeming wethouders.
Vanaf 20u. in Raadhuis.
VRIJDAG 1 JULI:

* Amazing Amateurs in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: vr.
t/m zo. 14-17u. Ook werken in
etalages winkels in Centrum.
Laatste weekend!
* Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.
ZATERDAG 2 JULI:

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
Lezing over Fokker fabriek in
Amsterdam om 13u.
* Midgetgolfbaan open voor
publiek. Beethovenlaan. Open
iedere zaterdag, zondag en
woensdag van 13 tot 17u.
* Buitenconcert Sursum Corda op
pleintje bij doopsgezinde kerk in
Zijdstraat vanaf 14u.
* Plaspop op 6 locaties in eilandengebied Westeinderplassen
van 20.30 tot 00u.
ZONDAG 3 JULI:

* Buitenconcert muziekvereniging Flora op Ad Verschuerenplein, Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Concertje mannenkoor Con
Amore in Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 19.30u.
* Start zwemvierdaagse in Het
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1.
Tot en met vrijdag 8 juli.
DINSDAG 5 JULI:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
* Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16:30u.
Ingang via Praamplein.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
* Info over ondersteuning bij
dementie in gebouw Irene,
Kanaalstraat vanaf 19.30u.
* Darten in buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
WOENSDAG 6 JULI:

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Koffie in de Spil, Kudelstaart van
10 tot 11.30u.
* Zomerbridgen met Onder Ons
in buurthuis Hornmeer v/a
19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
DONDERDAG 7 JULI:

* Watertoren open voor publiek
van 13 tot 17u.
* Woodstock The Story in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
MAANDAG 4 JULI:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.

* Vragenuur over testamen en
uitvaart in bibliotheek, Marktstraat van 15 tot 17u.
* Lezing Rachel Giles over kunst,
bloemen en emotie in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg
vanaf 20u.
* Laatste raadsvergadering voor
zomerreces in Raadhuis vanaf
20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Mooie gitaren,
leuke ukelele’s
en heel veel
muziek
(les)boeken
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Buitenconcert Flora in Kudelstaart
Kudelstaart - Maandag 4 juli geeft
Muziekvereniging Flora ter afsluiting van
het seizoen een concert op het Ad
Verschuerenplein, achter het winkelcentrum in Kudelstaart. De leden zijn blij
weer in het openbaar te kunnen

optreden na de ingrijpende coronaperiode. Om 19.30 uur zitten de muzikanten
van Flora onder leiding van dirigent DickJan Veerbeek klaar om een uurtje gezellige nummers te spelen. Komt u/jij ook
luisteren? De toegang is gratis.

23 juni 2022

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

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

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

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

Voorletters
M.G.

GeboorteDatum
datum beschikking
04-04-1982

22-06-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Geslachtsnaam

#visitaalsmeer

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt door de burgemeester en kinderburgemeester het blijvend kunstwerk van
het ‘888-jarig bestaan’ van de gemeente Aalsmeer onthuld.
Aan het begin van de raadsvergadering wordt
stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid
de heer A.M. de Boer.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

Magdziarczyk
Wieczorek

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.L.
P.

19-09-1989
05-11-1997

21-06-2022
21-06-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.

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 29 en 30 maart
2022 en 13 april 2022
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
6. Mededelingen van het college
INSTALLATIE KINDERBURGEMEESTER
AKKOORDSTUKKEN

20.05

R-2
R-3
R-4

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.

en wij delen onze favoriete foto’s.

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op
donderdag 7 juli 2022, in de raadzaal van het gemeentehuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

VERGADERING DONDERDAG 7 JULI

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

Wilt u liever digitaal bezwaar maken?
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de
folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar
in de publiekshal van het gemeentehuis.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

R-5
R-6

Vestigen van een voorkeurspositie bij
eventuele grondverkoop in de
Oosteindedriehoek
Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024
Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Jaarstukken 2021 en begroting
Gemeenschappelijk Regeling
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).
Actualisering grondexploitaties
1e Bestuursrapportage 2022
BESPREEKSTUKKEN

20.10
20.30
20:50

R-7
R-8
R-9

21.10

R-10

21:30

R-11

21:50

R-12

Jaarstukken 2021
Kaderbrief 2023
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Aalsmeer 2022-2025 (MPP)
Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD
Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en
Centrum Seksueel Geweld)
Voorfinanciering opruimen niet
gesprongen explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog in de haven van Fort
Kudelstaart
Vragenkwartier

sluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het
beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige
voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte
van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact
opnemen met de rechtbank Amsterdam.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Rozenhof 21, 1431 RS, (Z22-048657), het plaatsen van een
afvalcontainer op een parkeerplaats voor de woning tot 19
augustus 2022
- Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-048113), het verbreden
van de in- en uitrit en het plaatsen van een reclamebord
(legalisatie)
- Eendegateiland (Westeinderplassen H 372), (Z22-048056),
het vervangen van het bestaande berghok op een recreatie-eiland
- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG, (Z22-047509), het uitbreiden van de woning op de verdieping aan de achterzijde
- Herenweg naast 78B (kad.perc. D 2541), (Z22-047220), het
bouwen van een woning
- Uiterweg 14, 1431 AN, (Z22-046051), het maken van een
aanbouw en het wijzigen/vervangen van de kozijnen
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z21-081833), het vervangen van een bestaand zomerhuis achter de woning Verzonden: 21 juni 2022
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de wabo verlengd:
- Rietwijkeroordweg 6B (kad.perc. A 3321), 1432 JE, (Z22025248), het tijdelijk aanbrengen van stelconplaten op
een grasland naast de oprit van het bedrijventerrein i.v.m.

SLUITING
OMGEVINGSVERGUNNING RECONSTRUCTIE
MACHINEWEG (Z21-025925)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning hebben verleend in afwijking van
diverse bestemmingsplannen. De gemeente wil de Machineweg in fases reconstrueren met als doel om de weg en de
kruispunten veiliger in te richten voor alle weggebruikers. De
omgevingsvergunning ziet op de 1e fase van de reconstructie,
die in hoofdlijnen als volgt kan worden samengevat:
- Op de kruising met de Catharina-Amalialaan en de Middenweg wordt een rotonde met een apart fiets- en voetpad aangelegd. Hiervoor moet de bestaande brug worden
verbreed.
- Tussen de Hornweg en de Japanlaan komt een vrijliggend
fietspad en een voetpad. De rotonde bij de Hornweg blijft
behouden, maar wordt aangepast.
- De vrijliggende fietspaden langs de Machineweg worden
geasfalteerd.
- Het gedeelte tussen Japanlaan en Legmeerdijk wordt
beter ingericht als 30 km/uur-gebied, wordt versmald en
krijgt een apart trottoir.
- Op diverse wegvakken van de Machineweg wordt het asfalt vernieuwd.
Ter inzage
Met ingang van 1 juli 2022 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de
volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB03xG-VG01;
- bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (tel. 0297-387575);
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (tel. 020-5404911).
Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het be-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.

30 juni 2022

Officiële Mededelingen
-

-

-

het vervangen van de bestaande houtopslag Verzonden:
24 juni 2022
van Cleeffkade 5, 1431 BA, (Z22-032040), het voormalige
restaurant op de begane grond ombouwen tot twee studio’s Verzonden: 24 juni 2022
Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030858), het verwijderen van 25 zieke essen op en rond het eiland Fort Kudelstaart en planten van nieuwe knotwilgen en fruitbomen
Verzonden: 22 juni 2022
Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-030873), het verwijderen van 18 bomen die het beton van de monumentale
kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten en het
planten van nieuwe knotwilgen en fruitbomen Verzonden:
22 juni 2022
Middenweg, kad. perc. B nr. 9917, (Z22-031175), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een
logistiek distributiecentrum (Green Square Logistics II en
III) Verzonden: 21 juni 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Geniedijk 12, 1433 HC, (Z22-007915), het plaatsen van een
aanbouw en een dakkapel Verzonden: 27 juni 2022
- Hornweg 308, 1432 GT, (Z22-014379), het plaatsen van een
erfafscheiding (legalisatie) Verzonden: 27 juni 2022
- Uiterweg 9, 1431 AA, (Z21-093789), het vervangen van de
bestaande uitbouw aan de achterzijde van de woning (gemeentelijk monument) Verzonden: 23 juni 2022
- Korianderhof 3, 1431 DZ, (Z22-028340), het plaatsen van

-

-

-

een fietsenstalling met overkapping in de voortuin Verzonden: 22 juni 2022
Dreef 5, 1431 WC, (Z22-032766), het aanleggen van negen
bruggen t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbalterrein als recreatiepark Verzonden: 22 juni 2022
Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z22-043952), het wijzigen en vervangen van een gevelkozijn en het afsluiten van
de bestaande vide d.m.v. een houten vloer Verzonden: 22
juni 2022
Aalsmeerderweg 259a, 1432 CN, (Z22-034280), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruiken van een voormalige bloemenschuur als kantoor
met atelierruimte Verzonden: 22 juni 2022
Ophelialaan 28a t/m 28c, 1431 HJ, (Z22-018444), het splitsen van de woning in drie studio’s (legalisatie) Verzonden:
21 juni 2022
Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z22-046214), het vervangen van een bestaand zomerhuisje door een kantoor- vergaderruimte Verzonden: 21 juni 2022
EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187 (Z22-047407) concert Jostiband op 19 november 2022, ontvangen 22 juni 2022
- Rietwijkeroordweg 33 (Z22-048170) Techniek Driedaagse
op 27, 28 en 29 september 2022, ontvangen op 24 juni
2022

RECTIFICATIE EVENEMENTENVERGUNNING
(VERLEEND)
EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Jac. P. Thijsselaan 18 (Z22-028311) Yufestival op 12 juli
2022, verzonden 31 mei 2022. Rectificatie: Yufestival op 12
juni 2022 de datum moet 12 juli 2022 zijn.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35
van de Alcoholwet de volgende ontheffing 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.
- Kudelstaartseweg 20 (Z22-044476) het plaatsen van een
tappunt t.b.v. Oude Deuren SurfCup op 10 juli 2022, verzonden 23 juni 2022
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- surfeiland nabij Kudelstaartseweg 20 (Z22-040697) Oude
Deuren Surfcup op 10 juli 2022, verzonden 22 juni 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
-

Route door Aalsmeer (Z22-039858 ) Ronde van de Stelling
van Amsterdam op 21 augustus 2022, verzonden 23 juni
2022
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Uithoorn neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag.
Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina
van de gemeente.
Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
TER INZAGE
t/m 30-06-22
t/m 01-07-22
t/m 07-07-22
t/m 04-08-22

t/m 11-08-22

vastgestelde wijzigingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjestraat naast 3’
de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken, brandveilig gebruik
KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097),
ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Hornweg 242A te Aalsmeer (Z20-089013)
het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de
Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken
omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken
(Z21-025925)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Daar staat Vrijhaven voor! Wat je
vooral leert is zelf ontdekken dát te
doen wat bij je past, waar jij gelukkig
van wordt. Te kunnen ervaren dat dit
op allerlei verschillende manieren
kan, maakt je sterker en zelfverzekerder. Ga de uitdaging aan en zie
wat je op jouw ontdekkingsreis
tegenkomt. Is het leuk of juist niet
leuk? Wat zou de volgende stap
kunnen zijn? Jij bepaalt zelf jouw reis
en kan in- of uitstappen waar je maar
wilt. Die belevenis uitbuiten daar
gaat Vrijhaven over. Het is een plek
waar je je veilig gezien en gehoord
kan voelen”, aldus een bevlogen Kris
Korzelius.

Vrijhaven is voor iedereen:
Durf het avontuur aan!
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Kris Korzelius is iemand
die gelukkig begrijpt dat de wereld
van nu voor jonge mensen tussen de
15 en 25 jaar niet alleen bestaat uit
rozengeur en maneschijn. Het is niet
alleen bij begrijpen gebleven, zij
heeft een plan opgezet en uitgewerkt waarbij zij deze groep mensen
ook daadwerkelijk kan ondersteunen. Al jaren is Kris op zoek naar
een vorm - een vangnet - waar alle
ruimte wordt geboden om ‘gewoon’
voor honderd procent jezelf te
kunnen zijn. Haar gedegen onderzoek en ervaring heeft inmiddels
zoveel opgeleverd dat het nu zover is
dat Vrijhaven haar deuren kan

Wandeling over
Zorgvlied
Amstelland - Marcel Bergen, auteur van
Wandelen over Zorgvlied geeft op

openen voor al degenen die
behoefte hebben aan een ontdekkingsreis waar niets hoeft of moet
maar alles mogelijk is.
Ontdekkingsreis
“Jonge mensen zijn nieuwsgierig,
bewust of onbewust zijn zij op zoek
naar hun eigen identiteit; waar ben ik
goed in. Wat vind ik nu eigenlijk echt
heel leuk? Het leven als een avontuur
zien dat is toch iets dat je iedereen
gunt. De tijd en de mogelijkheid
krijgen om op ontdekkingsreis te
gaan maakt het leven een stuk leuker
en interessanter. Buiten de gebaande
paden mogen en kunnen lopen
zonder consequenties. Kunnen experimenteren alleen of met anderen.

zondagmiddag 10 juli van 14.00 tot
16.00 uur een rondleiding over begraafplaats Zorgvlied. De wandeling gaat
langs een groot aantal rijksmonumenten
die funeraire symboliek bevatten uit de

Zorg om jongeren
De huidige staatsecretaris Maarten
van Ooijen maakt zich grote zorgen
over het welzijn van de jongeren. Hij
is geschrokken van de hoge cijfers
die hun eenzaamheid en zich ongelukkig voelen aangeven. Wat hij nu
landelijk probeert te bereiken is
precies datgene wat Kriz Korzelius nu
al heeft gerealiseerd. Een Vrijhaven
voor jonge mensen waar iedereen
mag /kan leren waar hij/zij goed in is.
Het gaat om denken, voelen en
doen.
Open dag
Zondag 10 juli is er een open dag van
11.00 tot 17.00 uur. Kom de sfeer van
Vrijhaven proeven en zie dat er door
het ontmoeten van andere contacten
een nieuwe wereld voor je open ligt.
Vrijhaven is gevestigd Drechtdijk
tussen 73-75 in De Kwakel. Voor meer
informatie kan een mail gestuurd
worden naar kriskorzelius@gmail.com.

19e eeuw. Daarnaast is er aandacht voor
graven van bekende overledene, monumentale bomen en Zorgvlied als
moderne begraafplaats.Aanmelden:
info@wandelenoverzorgvlied.nl

Nieuw team voor metamorfose
tot ontmoetingsplek Hornmeer
Aalsmeer - Een groep enthousiaste
buurtbewoners heeft gehoor
gegeven aan de oproep voor nieuwe
vrijwilligers van buurthuis Hornmeer.
Het nieuwe team, bestaande uit
Kirsten,Theo, Lianne, Manon, Joëlle
en Sonja, heeft als doel om het
buurthuis te veranderen in een fijne
ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Zeker nu er een heel nieuw
recreatieterrein in aanbouw is, kan
het buurthuis Hornmeer niet achterblijven. Niet iedereen weet wat de
functie van het buurthuis is en daarin
wil het team verandering brengen.
De bedoeling is om meer verbinding
met elkaar te creëren, zodat dit een
fijne plek voor jong en oud wordt.
Waar men zowel overdag als ‘s
avonds op een laagdrempelige
manier binnen kan stappen om
elkaar te ontmoeten en/of deel te
nemen aan een activiteit. Inmiddels
zijn er al enkele bijeenkomsten
geweest en tijdens de laatste brainstormsessie zijn er zelfs al concrete
plannen gemaakt.
Giften en vrijwilligers
Om te beginnen zal het buurthuis
een opfrisbeurt krijgen. Om dit te

realiseren is het team afhankelijk van
giften van (lokale) ondernemers die
willen ondersteunen en sponsoren
met materiaal waarmee het gebouw
opgeknapt kan worden. Denk aan
hout, gipsplaten, verf, schilderspullen
en schoonmaakartikelen. Maar ook
planten en decoratie materiaal. Het
team kan dit niet alleen en is daarom
op zoek naar vrijwilligers die met hen
de handen uit de mouwen willen
steken. Tijdens de opfrisbeurt, maar
ook tijdens en na afloop van activiteiten. Wil je meedenken en/of organiseren van activiteiten? Laat het
weten via buurthuishornmeer@
gmail.com. Ook voor vragen, ondersteuning en informatie kan per mail
contact opgenomen worden. Het
buurthuis is te volgen via Instagram
en Facebook.
Aalsmeerse bingo
Zondagmiddag 4 september vindt
de eerste activiteit plaats. Er wordt
een Aalsmeerse buurtbingo georganiseerd. Noteer alvast in de agenda
en kom met het hele gezin, de buurvrouw, buurman, vrienden, opa en/of
oma naar de bingo. Iedereen is
welkom.
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Keramiek-atelier Carla Huson dé
trekpleister van het Stokkeland
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Wat als de voormalige
bloemenschuur op het Stokkeland,
gebouwd in 1917, eens kon praten?
Dan zou er vast een schat aan historische anekdotes toegevoegd kunnen
worden aan datgene wat er reeds
bekend is. Het had overigens maar
een haartje gescheeld of de schuur
was alleen nog maar te zien geweest
op een ansichtkaart. De totaal
verwaarloosde schuur waar geen
raam meer in zat, het dak nodig aan
vernieuwing toe was, was gekraakt
door iemand zonder woon- of
verblijfplaats. Hij sliep op de werktafel, zijn matras was een stuk piep-

schuim. Koken deed hij in de bosjes
op een gesprokkeld houtvuurtje. Het
klinkt allemaal reuze romantisch,
maar de schuur ging er bepaald niet
op vooruit.
Redster stukje geschiedenis
Terug naar het jaar 2001. Keramiste
Carla Huson ziet met lede ogen het
verval van het iconische gebouw aan,
gelegen op een plek die zo gezichtsbepalend is voor het centrum van
Aalsmeer. Na een jaar van onderhandelen weet zij de gemeente zover te
krijgen dat zij de schuur kan huren en
inmiddels is zij ook de trotste eigenaar van het gebouw. Carla Huson
kan met recht de redster van een stuk

Vrijdag 11.11 uur inschrijving
open voor de Pramenrace
Aalsmeer - De Junior Pramenrace is
achter de rug. Dat betekent dat de
grote Pramenrace er aan gaat
komen! Daarom gaat aanstaande
vrijdag 1 juli om 11.11 uur de
inschrijving open voor de 36e
Pramenrace die dit jaar gevaren
wordt op zaterdag 10 september en

het thema ‘cartoons’ heeft.
Aanmelden voor deelname kan via
de website www.pramenrace.nl/
inschrijven/. Net als vorig jaar moet
opgegeven worden met hoeveel
teamleden er meegevaren wordt.
Voor elke opvarenden krijgt de teamcaptain en de stuurman/vrouw

Aalsmeerse geschiedenis genoemd
worden. In het begin was het best
behoorlijk afzien. Er was geen enkele
voorziening. Als eerste was het haar
buurman Jos Hooijman die er voor
zorgde dat er weer ramen kwamen.
Maar verder bleef het kamperen.
Hoewel haar partner Peter Smolders
(overleden in 2020) heel wat uurtjes
aan de renovatie heeft besteed. “Als
het vroor moest ik eerst een wak in
het ijs hakken. In de zomer gebruikte
ik een zeef om het kroos er uit te
halen.” Toch heeft het gebruik van
slootwater het resultaat van al haar
keramische kunstwerken er gelukkig
nooit onder geleden. Het creatieve
brein van Carla stond altijd aan en
haar handen deden de rest.
Heel veel Aalsmeerders en keramiek
liefhebbers van ver daar buiten
hebben wel ergens iets van haar in
huis staan.
Gebouw met allure
En dan nu in 2022, het atelier heeft
door de professionele en vakkundige
verbouwing zoveel allure gekregen
zonder ook maar iets van de nostalgische schoonheid te verliezen. “En ik
heb nu schoon drinkwater”, lacht zij
blij. “Ik krijg zoveel complimenten, er
komen hier zelfs bruidsparen naar toe
voor een fotoshoot.” Het is inderdaad
een prachtige droomplek geworden.
Dé trekpleister van het Stokkeland,
een klein paradijs in het Centrum van
Aalsmeer.

tijdens het Palaver een bandje, deze
is verplicht om te dragen tijdens de
Pramenrace. Ook is het verplicht voor
de captain en de stuurman/vrouw
aanwezig te zijn bij het Palaver op de
vrijdagavond voorafgaande de
Pramenrace. Er zijn 150 startplekken
beschikbaar, dus wacht niet te lang
met inschrijven. “Wij hebben er zin in,
hopelijk jullie ook”, aldus Jolien,
Rosanne, Heike, Sebastiaan, Bart,
Bram en Arnaud van SPIE.

JAN DAALMAN
Dorpsdichter reist
in woorden
Aalsmeer - De dorpsdichter had
behoefte aan vakantie. Hij ging er
op uit zonder vliegtuig of auto en
reisde in woorden naar een pleintje
dat zo uit een film lijkt te komen.
Een pleintje
Het pleintje ligt de hele dag in de zon.
De silhouetten van de oude huizen,
met dikke stenen muren,
gaan rond op het plein
als de wijzers van de klok.
Naast de schaduw van de huizen
is het licht fel, heet en wit.
Het is warm op het pleintje.
Het ligt er al jaren verscholen
aan smalle steegjes
die als de spaken van een wiel
naar het pleintje toe
eeuwen vrijmaken van een komen en gaan.
Witte lakens drogen er knisperend
tussen de verweerde gele tegels
groeit wat groen
en rode geraniums aan een muur.
Er kan elk moment
een kind gaan huilen.
De wind is zoel en zacht
het pleintje ademt
zomeravonden
er gaat zeker iets gebeuren.

Lezing over de Fokker fabriek in
Amsterdam in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Zaterdag 2 juli
verzorgt Peter de Raaf een lezing met
als onderwerp de Fokker fabriek in
Amsterdam-Noord. Na de eerste
Luchtverkeer tentoonstelling
Amsterdam in 1919 vestigde
Anthony Fokker zich in de vrijgekomen gebouwen aan de Papaverweg in Amsterdam. Het was het
begin van een lang en roemrijk avontuur. Fokker werd een van de grootse
vliegtuigbouwers ter wereld en deed
baanbrekend werk in de civiele
luchtvaart. Anthony Fokker overleed
in 1939 na een kortstondige ziekte.
Direct na de capitulatie in mei 1940
moest de Fokker fabriek voor de
bezetter werken. Gedurende de
oorlogsjaren werd er volop geproduceerd. In 1943 besloten de geallieerden de fabriek te bombarderen.

Helaas kwamen de meeste bommen
terecht op de burgerbevolking in
plaats van op de Fokker fabriek. Veel
Amsterdammers lieten daarbij het
leven of raakten gewond. De lezing
gaat over de fabriek, maar ook over
Fokker in de oorlogsjaren, wat
gebeurde er, hoe zag het eruit en wat
is er nog van terug te vinden? De
lezing begint om 13.00 uur. Bezoekers van het museum kunnen de
lezing gratis bijwonen. Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 is gevestigd in het fort bij
Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 in
Aalsmeerderbrug bij Rijsenhout en is
geopend op zaterdag en iedere
tweede zondag van de maand van
10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer
informatie op www.crash40-45.nl of
raadpleeg Facebook of Instagram.

DE SCHIJNWERPER OP...

Rudolf Guldemond helpt al vele
jaren bij computerproblemen
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Rudolf Guldemond heeft bijna 20 jaar lang de wereld over
gezworven. Het verre oosten was zijn werkgebied. Hij was aangesloten bij
een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd was in luxe gebruiksvoorwerpen en bezocht landen als China, Japan, India, Vietnam en Korea.
Sinds hij met pensioen is helpt hij ouderen met hun computerproblemen
en geeft hij diverse cursussen. “Toen ik twintig jaar geleden met pensioen
ging kreeg ik van de toenmalige wethouder mevrouw Heemskerk een
berichtje. Zij had samen met de voorzitter van de SWOA het plan opgevat
om in de gemeente een steunpunt op te richten voor ouderen die
problemen hadden met hun computer. En of ik daarbij wilde helpen.
Mensen werkten in die tijd met oude Windows systemen en als ze het al
deden, was het ingewikkeld. Ik was een van de weinigen die op zijn werk
een PC op zijn bureau had staan en met een laptop op reis ging. Een ding
van het formaat attaché koffer, maar als je hem opendeed was het echt
een laptop. Ook Bert Heideman van de elektronicawinkel in het dorp was
benaderd en samen zijn we begonnen. De gemeente had nog wat oude
pc’s die we konden gebruiken en een ochtend per week was er ruimte
voor ons beschikbaar in het buurthuis aan de Roerdomplaan. Internet
hadden we ook nodig, maar dat ging nog met een telefoon modem. Van
het begin af aan liep het gelijk storm. We probeerden zo goed mogelijk
om de problemen op te lossen en dat deden we via onze eigen desktops.
Lukte dat niet dan zeiden we: kom maar met die hele kast, maar wel met
het juiste snoertje. Wij sloten hem dan aan op zo’n mega beeldscherm dat
we op de zolder van de gemeente hadden gevonden. De meeste
problemen waren best wel ingewikkeld, maar we kwamen ook leuke
dingen tegen. Bep Romkema, kwam als een van de eersten bij ons. Ze
wilde graag plaatjes van vlinders opzoeken, om kaarten van te maken. ‘Ga
zitten’ zeiden wij, ‘dan leggen we het uit’. Haar man kwam trouw mee om
op internet wat dingen op te zoeken. Zo kregen we meer mensen binnen
die thuis nog geen pc hadden, maar wel graag uit wilden proberen hoe
het werkte. Het waren voornamelijk dames, die op donderdagochtend
heerlijk met elkaar zaten te keuvelen, even koffiedronken (nooit achter de
computer) en van alles op de pc opzochten, waar wij ze mee hielpen. We
kregen een printer en wat oude computers, afgedankt door bedrijven,
maar die voor ons nog goed werkten. Zo groeiden we gestaag door.”
En al die tijd met zijn tweeën?
“Nee, er kwamen ook mensen bij om ons te helpen. Pieter van Iperen en
ook een journalist. Maar Bert was de technicus, die zat met schroevendraaier en nijptang in de computer, de rest keek naar het toetsenbord.
Toen de SWOA naar het Kloosterhof verhuisde, gingen wij mee en kregen
daar meer ruimte ter beschikking. Van een bezemkast kwamen we in een
luxe appartement met een keuken, een kantoor en een echte internetverbinding. We zijn begonnen met cursussen geven: Hoe werkt e-mail? Hoe
werkt Google Earth? En hoe surf je handig op Internet? Daar schreven
veel mensen op in. De gemeente bood ons een aantal computers aan, die
overtollig waren en niet gebruikt werden. We namen dat aanbod graag
aan en hadden vanaf dat moment de meest nieuwe en geavanceerde
apparatuur om mee te werken. We konden cursussen geven waarbij
mensen zelf achter de pc konden zitten. En dat cursusprogramma
breidde zich steeds verder uit. Er kwamen laptops, mobiele telefoons,
digitale camera’s en tablets en ieder van ons team had wel zijn eigen
specialiteit om er iets over te vertellen. Ik ben zelf een enthousiast
amateurfotograaf, dus de cameracursus nam ik voor mijn rekening. De
SWOA is overgegaan in VITA en inmiddels horen we bij Participe. Diverse
cursusleiders zijn in de loop der jaren overleden, maar er kwamen ook
steeds weer nieuwe mensen bij, dus ons team bleef gelijk.”
Wat is jullie cursusaanbod momenteel?
“We richten ons niet meer alleen op senioren, iedereen die een digitaal
probleem heeft kan bij ons terecht. We zijn gespecialiseerd in zowel
Android als Apple. We zijn nu gestationeerd in de bibliotheek. Vanaf
volgende week hebben we een zomerstop, maar na de vakantie kun je op
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur bij ons naar binnen lopen. Voor 3 euro
lossen we het probleem op en krijg je nog koffie ook.”
Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Nel Merckx. Ze is op hoge leeftijd nog aan een schildercursus begonnen.
En ze is een waar talent. Ze maakt de prachtigste dingen.”
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natuur. En dat wil zij graag aan
anderen laten zien. Dat telt trouwens
voor veel van de Florianders. Roberto
woonde ooit op de Kaap-Verdische
eilanden, hij weet de sfeer van daar
mooi kleurig te verbeelden.

Foto: Tobias Rothe

KunstKas Aalsmeer: Vriendelijk
onderkomen voor kunstenaars
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Trudy en Tobias Rothe
waren met name verliefd geworden
op oude rozenkas, ooit gebouwd door
de befaamde kassenbouwer Bosman,
bij de woning aan de Aalsmeerderweg
325. Zij droomden, maakten plannen
en wisten het zeker: “Hier willen wij
komen wonen!” Inmiddels is dat nu
zes jaar geleden en het echtpaar heeft
door hun interesse in kunst en cultuur
en hun genereuze gastvrijheid al heel
wat bekendheid gekregen in Aalsmeer. In de afgelopen jaren is er ook
hard gewerkt en veel gebeurd. De
loods is omgetoverd tot een waardige
expositieruimte en de rozenkas tot
een prachtige avontuurlijke
binnentuin.
Zaterdag 25 en zondag 26 juni

ontving het echtpaar de Florianders,
volwassenen kunstenaars met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, in hun KunstKas. Alle
kunstwerken schilderijen, keramiek en
papier-maché, kwamen goed tot hun
recht in beide ruimtes en straalden
een grote aanstekelijke vrolijkheid uit.
Fantasierijke wereld
‘In de fantasiewereld van Iris zou
iedereen willen wonen. Met een pen
tekent zij sprookjesachtige patronen
en figuren. Iris toont op haar mobieltje
hoe haar eerdere werk er uit zag. Mooi
om te zien hoe zij technisch een grote
sprong heeft gemaakt. Dat Corina van
vogels houdt is duidelijk, in haar werk
is de verwantschap van de bekende
kunstenaar Corneille terug te vinden.
De inspiratiebron van Manon is de

Lezing schrijfster Rachel Giles
over ‘kunst, bloemen en emotie’
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli geeft
de Engelse schrijfster Rachel Giles een
lezing in het Flower Art Museum. Zij is
de auteur van ‘Bloom: Art, Flowers
and Emotion’, een prachtig boek over
de honderd mooiste bloemenkunstwerken uit de collectie van de
vermaarde Tate Gallery. De Tate
Gallery is een netwerk van vier musea
in Engeland, waaronder Tate Britain
en Tate Modern in Londen. Voor haar
boek selecteerde Rachel Giles de
meest bijzondere kunstwerken waarin
bloemen een hoofdrol spelen. Ze
beschrijft deze aan de hand van
emoties en gevoelens die door de
kunst en de bloemen worden opgeroepen, zoals vreugde, verbazing,
liefde en lust, maar ook vergankelijkheid, verdriet, hoop en nostalgie.

Kunstenaars zijn altijd gefascineerd
geweest door de kleur, schoonheid en
het exotische van bloemen. In het
boek is dit terug te zien in het werk
van zeer uiteenlopende kunstenaars.
William Turner, Pablo Picasso en Marc
Chagall komen aan bod, maar ook
Andy Warhol, Anish Kapoor, David
Hockney en vele minder bekende
maar zeker niet minder interessante
kunstenaars. Bloemen staan in de
kunst symbool voor een scala aan
complexe menselijke emoties. Rachel
Giles kan hier aanstekelijk over
schrijven én vertellen. Zij werkte
onder andere voor The National
Gallery, Royal Museums Greenwich en
freelance voor Tate, V&A, Gagosian en
vele andere kunstinstellingen. De
lezing is donderdag 7 juli in het

Woodstock The Story in The Shack
Oude Meer - Er zijn nog slechts
enkele plaatsen beschikbaar voor
Woodstock The Story in The Shack op
zondag 3 juli. Het legendarische
Woodstock Festival in 1969 was het
hoogtepunt van de flowerpower en
hippiecultuur. De muzikanten van
Woodstock The Story nemen de

bezoekers mee naar dit roemruchte
festival. Een unieke belevenis met de
beste nummers van de beste bands
die tijdens Woodstock optraden. Met
Matthijs van Noord, Martin van der
Starre, Muriel te Loo, Thomas
Meeuwis, David Aferiat, Kobus Groen,
Tim Beudel en Door Raeymaekers.

Vrolijke opening
Directeur Roel de Bruijn gaf tijdens de
opening eerst het woord aan Emily, zij
sprak namens de kunstenaars hoe blij
iedereen is dat de corona periode
achter hen ligt en zij weer naar het
dagcentrum kunnen om te werken en
hun vrienden te zien. Hoe blij zij zijn
om op zo een mooie locatie te kunnen
exposeren. De Bruijn benadrukte dat
enkele Florianders niet kunnen
praten, maar zich goed door hun
kunst weten uit te drukken. Veel lof
was er voor Trudy en Tobias die hen
de gelegenheid bood om buiten de
eigen comfortzone te kunnen exposeren. De aanwezige docente Marianne liep stralend rond, zij had best
wat werk met het plaatsen van rode
stippen.

Slang ‘gespot’ in de KunstKas. Foto:
www.kicksfotos.nl

Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 en begint om 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. De entree
bedraagt 7,50 euro. FAM-vrienden
betalen 4,50 euro. Tickets zijn verkrijgbaar via www.flowerartmuseum.nl (of
rechtstreekse link naar de ticketsite:
https://flowerartmuseum.kooptickets.
nu/product/bloom/).

Afscheid van ‘One the Musical’
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - “Alles wat je ziet is illusie,
alles wat je voelt is werkelijkheid.” Dat
zegt koning Cheops tegen archeoloog dokter Noor als ze zijn piramide
bezoekt. En hoe waar die woorden
zijn ervaarden de bezoekers zondagmiddag 26 juni in het Led Box theater
in Aalsmeer. De allerlaatste opvoering van ‘One the Musical’. Een zinderende show in een tot de nok
gevulde zaal met een uitzinnig
publiek. Een imposante voorstelling,
waarin de illusie van een eeuwige
liefde tot leven wordt gebracht door
geavanceerde technieken en visuele
hoogstandjes. Een romantisch
verhaal uit het oude Egypte met als
achtergrond de koninklijke piramide
van Cheops. Na afloop kwamen de
volledige cast en alle mensen die aan
deze productie hebben meegewerkt
het podium op en nam producent
Roel Pieters onder daverend applaus
afscheid van een droom die niet
helemaal werkelijkheid is geworden.
Hoe kijkt hij op deze middag terug?
“Met gemengde gevoelens”, zegt hij.
“Aan de ene kant heel gelukkig dat
we met elkaar zo’n geslaagde voorstelling hebben neergezet. Dat
maakt mij buitengewoon trots. Aan
de andere kant is er ook teleurstelling. Vanaf de première op 28
november vorig jaar hebben we aan
de show gewerkt en naar mijn gevoel
is dat nog niet af. In de afgelopen
maanden hebben 50.000 mensen de
voorstelling gezien en we hadden
gehoopt nog drie jaar door te
kunnen gaan. Maar alles wat je niet
zou willen, gebeurde. Tijdens corona
zijn wij door blijven ontwikkelen en
toen we dachten dat corona voorbij
was, kwam het weer terug.
Honderden mensen en bedrijven
hebben eraan gewerkt om dit op de

planken te krijgen. Maar omstandigheden noodzaken ons ermee te
stoppen en dat is ontzettend spijtig.
In Nederland, maar ook in de rest van
de wereld, zijn economische teruggang de oorzaak dat mensen de weg
naar het theater nog niet hebben
gevonden. Te laat is ontdekt hoe
bijzonder deze musical is. Qua
verhaal is het de mooiste musical die
ooit is gemaakt en verdient het een
plek in de top tien van producties,
want het is op alle manieren uniek.
En compleet nieuw theater is neergezet om dit mogelijk te maken. One
is ons verhaal. Uit duizenden jaren
hiërogliefen blijkt dat we eeuwig zijn.
Doodgaan bestaat niet. Een mens
kan verschillende relaties hebben,
maar er is maar één ware liefde in je
leven en die duurt tot in de eeuwigheid.” Roel Pieters heeft de hoop niet
opgegeven. Hij wil graag de mogelijkheid onderzoeken om over een x
aantal jaren ergens anders ter wereld
deze prachtige voorstelling weer
voor het voetlicht te brengen. “Maar
ik dank iedereen die geweest is”,
besluit hij. “Ik hoop dat ik mensen
geïnspireerd heb meer naar het
theater te gaan, want er wordt zoveel
moois gemaakt.”

Peter van Eick met producent Roel
Pieters (met bloemen).
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website Oud Aalsmeer

The Shack is zondag geopend vanaf
15.00 uur, de band begint om 16.00
uur, entree 20 euro. Een plek reserveren kan via info@the-shack.info.

Aalsmeer - De film van de maand juli
van de Stichting Oud Aalsmeer
bestaat uit twee films die gaan over
sport in Aalsmeer. De eerste film gaat
over tafeltennisclub Bloemenlust en
is opgenomen in 1964 door Daan
Offerman van wie Oud Aalsmeer
deze film ontvangen heeft.
ATC Bloemenlust is opgericht in 1949
door Jaap Jongkind, Daan Offerman
en Ab Offerman. In de film zijn leden
te zien in hun trainingsruimte ‘De
Puist’ in Bloemenlust, onder andere
zijn dit: Jaap Jongkind, Daan
Offerman, Ab Offerman, Herman
Verbeek, Ben Portiers, Herman van
der Zwaard, Gerard Vermeer, Jan van
Manen, Theo Zandvliet en Nico van
Wijk

Doe Maar en Pearl Jam
Zaterdagmiddag 9 juli een middag
Nederpop in The Shack met het allerbeste van Doe Maar. Showtime 16.00
uur. Entree 15 euro. En op zondag 10
juli maakt een waanzinnig vette band
een toertje door het indrukwekkende
repertoire van deze nog altijd populaire rockband Pearl Jam. Showtime
16.00 uur. Entree 15 euro. Reserveren,
om zeker te zijn van een plek, kan via:
info@the-shack.info.Alle verdere informatie en het volledige programma is
te vinden op: www.the-shack.info.
Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Schoolsportdag
De tweede film gaat over de schoolsportdag in 1971 op het toenmalige
VVA terrein aan de Sportlaan. De film
is gemaakt door Guus van der Geest
senior en beschikbaar gesteld door
Janny van der Geest. De schoolsportdag werd jaarlijks georganiseerd voor leerlingen van de basisscholen in Aalsmeer en er werden
vele verschillende sporten door hen
verricht. De film brengt al deze activiteiten in beeld en overbodig is te
melden dat er veel Aalsmeerse basisschoolleerlingen van toen in deze

ort o

film te zien zijn. De schoolsportdagfilm is door Siem Kooy van smalfilm
omgezet naar een digitaal formaat.
Dick P. van der Zwaard heeft beide
films bewerkt voor Oud Aalsmeer in
beeld. De samengestelde film duurt
circa 37 minuten.
Stichting Oud Aalsmeer vertoont
iedere maand een historisch film op
de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en deze is te bekijken via de
knop ‘Film van de Maand’. De films
zijn afkomstig uit verschillende
verzamelingen en zijn geschonken
aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken
ervan zijn geen kosten verbonden.
Op TV Aalsmeer
De film wordt in juli ook tweemaal
op TV Aalsmeer uitgezonden.
Vrijdag 8 juli is om 11.00 uur de
eerste vertoning. Een dag later,
zaterdag 9 juli, is de film nogmaals te
zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door
een inleidend interview met een
medewerker van Oud Aalsmeer op
zaterdag 2 juli. Het interview door
presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer
tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te
vinden op kanaal 12 en bij gebruikers
van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal
1389.
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Swingende afsluiting seizoen
met Pete Bogs’ Bigband
Aalsmeer - Stichting KCA heeft afgelopen zondag 26 juni het seizoen
swingend afgesloten met een
optreden van Pete Bogs’ Bigband bij
Nieuwe Meer. De dertien blazers, de
vijf-koppige ritmesectie en zangeres
Heidy Crooymans trakteerden op een
variatie van soepele swing, vette
blues, opzwepende latin, strakke funk
en dampende rock. Het publiek kon
de band wel waarderen en beloonde
de muzikanten regelmatig met
applaus. In de maand juli wordt een
zomerstop gehouden, maar noteer
alvast 26 tot en met 28 augustus,
want dan presenteert KCA het evene-

ment ‘Jazz meet the Blues’. De
cabaret-liefhebbers hebben al eerder
deze maand genoten van de laatste
voorstelling van dit seizoen. Op 17
september kan weer plaatsgenomen
worden in het pluche in cultureel café
Bacchus, want dan wordt door
Ramon Chatrer het seizoen geopend
met de voorstelling ‘Opperhoofd’.
Daarna, tot en met 15 april in 2023,
volgt maandelijks een vermakelijke
reis, knotsgekke verhalen en dwarse
muziekvoorstellingen van verschillende cabaretiers. Kijk voor informatie
op de website www.stichtingkunstencultuuraalsmeer.nl.

Dick Maarsen op de brombakfiets van de Historische Tuin. Foto: Anton Temme

Dick Maarsen verlaat na 33 jaar
de Historische Tuin
Door Constantijn Hoffscholte
Aalsmeer - Op 10 juni nam Dick
Maarsen afscheid als medewerker
van tuinbouwmuseum Historische
Tuin. Na 33 jaar lonkt het pensioen
en zegt hij de ‘leukste baan die er is’
vaarwel. Met een tikkeltje weemoed,
maar ook in de wetenschap dat hij
iets moois achterlaat.
Niemand zal in de veertigjarige
geschiedenis van de Historische Tuin
het kenmerkende lange pad over de
akker vaker op en neer hebben
gelopen dan hij. Vierhonderdvijftig
meter tussen de Uiterweg en de
Ringvaart, met aan weerszijden alles
dat Aalsmeer groot heeft gemaakt.
Fruitbomen, sierbomen, aardbeienstruiken, seringen, rozen, dahlia’s en
honderden andere gewassen; allemaal onderdeel van de geschiedenis
van tuindersdorp Aalsmeer.
Dick Maarsen kan ze stuk voor stuk
dromen. In een oogopslag ziet hij of
een plant of boom er goed bij staat.
Van sommige teelten weet hij nog
precies wanneer ze op de Tuin geïntroduceerd werden, en door wie en
waarom. De meeste opstallen –
kassen, schuurtjes, het ‘flettenhok’ –
nam hij vele malen onder handen.
Schilderen, zagen, timmeren, passen
en meten, afbreken en weer
opbouwen. Op de Historische Tuin is
geen vierkante meter te vinden die
hij niet kent.
Kennis
Toen Dick in 1989 bij de Tuin in
dienst kwam, was dat wel anders. Als
collega van Cees van Dam kwam hij
te werken bij een nog vrij jong
museum, zeven jaar eerder opengesteld voor publiek. “Mijn vader had
een kwekerij aan de Uiterweg. Ik
volgde de Tuinbouwschool en werkte
twaalf jaar bij het bedrijf van Jan
Maarse Albertzoon, de voorzitter van

de bloemenveiling. Op een bepaald
moment was ik er klaar mee om geld
te verdienen voor een ander, want zo
is het toch als je voor een baas
werkt? De Historische Tuin zocht een
medewerker en dat leek mij wel wat.”
Eenmaal aan het werk kon Dick zijn
tuinbouwkennis volop inzetten.
“Maar ik leerde er ook veel over
teelten waar ik zelf nog nooit mee te
maken had gehad. Bovendien leerde
ik omgaan met de overheid, want de
Tuin viel in die tijd nog volledig
onder de Gemeente. Zo moest ik elk
project goed budgetteren.”
Bij het Aalsmeerse museum voelde
hij zich direct op zijn plaats, om er de
rest van zijn loopbaan te blijven. Dick
ontwikkelde zich tot een ware
vakman met een brede plantenkennis. Een gunstige bijkomstigheid
was zijn technische inzicht. “Als iets
door mensenhanden is gemaakt, kan
ik het meestal ook. Dat zit er gewoon
in.”
Misschien wel het belangrijkste
onderdeel van het werk was samenwerken met de tientallen vrijwilligers
die op de Tuin helpen. “Met mensen
omgaan heb ik altijd heel leuk
gevonden. Ik vond het belangrijk om
de vrijwilligers de aandacht te geven
die zij verdienen. Mede dankzij hun
inzet kan de Historische Tuin blijven
bestaan.”
Risicovol
Gevraagd naar zijn favoriete plekje
noemt Dick de boomteelt, die in
vroeger tijden een grote rol speelde
in Aalsmeer. “De teelt van laan- en
fruitbomen heb ik altijd interessant
gevonden. Op dat vlak heb ik veel
geleerd van enkele vrijwilligers die
hier zeer deskundig in waren.” Ook
denkt hij met veel plezier terug aan
diverse grote projecten die in de
loop der jaren werden gerealiseerd,
zoals de bouw van de veilingzaal, de

Open dag Tuin Bram de Groote
Uithoorn - Zondag 3 juli is er weer een
open dag in Tuin Bram de Groote. De tuin,
sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij
Landschap noord-Holland, omvat onder
meer een boomgaard, een bloemenweide,
een moerasbos, een flink aantal borders en
een weide, waar in de zomer kalfjes grazen.
Het is intussen volop zomer en dat staat
gelijk met heel veel kleur in de tuin. De

natte periode heeft gezorgd voor een groeiexplosie en alle kleuren van de regenboog
zijn terug te vinden in de borders van de
tuin: rode papavers, oranje havikskruid, gele
ganzenbloemen, witte margriet, roze
bolderik, blauw komkommerkruid en alles
wat daartussenin zit. Aan de rand van de
poel staat de grote boterbloem met soms
wel 5 centimeter grote bloemen. De tuin

corridor en de brug naar het Praamplein die tegenwoordig de entree
vormt. “We hebben ook een keer de
onderhoudsschuur verzet, een risicovol project omdat we het hele
gebouwtje in één keer op buizen
naar de nieuwe plaats hebben
gerold. Tegen iedereen zei ik: we
gaan het woensdag doen. Maar
intussen deden we het al op
maandag, om pottenkijkers te voorkomen. Gelukkig ging alles goed.”
Wens
Van twee- tot drieduizend bezoekers
per jaar en een handvol vrijwilligers
in de begintijd ontwikkelde de Historische Tuin zich tot een echt
museum. Nu komen er zo’n vijftienduizend bezoekers en zijn er ongeveer honderd vrijwilligers actief. Dick
laat het museum met vertrouwen
achter bij hen en bij de vaste tuinmedewerkers Gerben de Vries en Adrienne den Hartog en coördinator
Renate Lucke.
Dick heeft nog wel een wens voor de
toekomst: “Ik hoop dat de Tuin de
Tuin blijft, met voldoende ruimte
voor de verschillende teelten. Dat is
uiteindelijk wat het museum uniek
maakt en waardoor het een erkende
botanische tuin is. Het is belangrijk
om die kennis voor toekomstige
generaties te bewaren.”
Op 5 augustus gaat Dick officieel met
pensioen, tot die tijd geniet hij al van
zijn opgebouwde vakantiedagen.
Stilzitten is er niet bij; hij hoopt als
ZZP’er nog her en der wat klussen te
kunnen doen en gaat meer tijd
besteden aan actieve hobby’s als
schaatsen, surfen en zeilen. Tussendoor zal hij vast nog geregeld in het
museum te vinden zijn, al was het
maar als vraagbaak. “Ik heb altijd
geprobeerd in het belang van de
Tuin te werken en te denken. Dat
gevoel gaat nooit meer weg.”

ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk
en Elzenlaan en is zondag open van 13.00
tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen naar
binnen via de zij-ingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan.
Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis. Naast de open
dag is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de
vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur in de
tuin rond te kijken.

Foto: www.kicksfotos.nl

nd ee ploe n
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25
juni heeft de wedstrijdploeg van de
Brandweer Aalsmeer de landelijke
finale behaald. In Sint-Annaland wist
de ploeg de eerste plaats te
veroveren op de 112 baan. De
komende maanden gaat er flink

l ndeli e fin le
geoefend worden, want team Aalsmeer wil goed voor de dag komen en
graag de grootste beker meer naar
huis nemen. De finale is op 24
september en hiervoor wacht eerst
een lange reis. De finale is namelijk in
Wirdum in het verre Groningen.

Owen Geleijn mist de slag in
NK voor belofterenners
Rijsenhout - Vooraf werd hij een
outsider genoemd, maar uiteindelijk
moest Owen Geleijn vorige week
vrijdag genoegen nemen met plek
18 in het nationaal kampioenschap
voor beloften, wielrenners jonger
dan 23 jaar. De inwoner van Rijsenhout miste in de slotfase van de vrij
tamme race de beslissende ontsnapping van vijf man. Hij arriveerde 41
seconden na winnaar Max Kroonen
aan de finish op de Drentse VAMberg. Twee dagen voor de wegwedstrijd was de renner van opleidingsteam Jumbo Visma in de omgeving
van Emmen al 16de geworden op
het NK tijdrijden, ook voor beloften.
Hij was toen ruim twee minuten

langer onderweg dan kampioen Alex
van der Tuuk.
Classic
In Uithoorn behaalde Sven Buskermolen (Kudelstaart) in de Henny
Cornelissen Classic een mooie derde
plaats in de categorie 40-. Jari
Buskermolen werd dertiende. In de
groep 40+ eindigde John Tromp als
negende. De Aalsmeerse jeugdrenster Jytte Timmermans sloot afgelopen zondag in Sloten een driedaagse omnium af als vijfde met een
derde plek in de tijdrit als beste
dagresultaat. Jari Buskermolen werd
bij de nieuwelingen in Sloten 18de
na een massasprint.
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BRS: “Eindelijk beweging in
dossier toekomst Schiphol”
Amstelland - De Bestuurlijke Regie
Schiphol (BRS) waardeert het dat er
eindelijk beweging in het dossier
toekomst Schiphol komt. “We zien
dat de minister het standpunt van de
BRS heeft overgenomen dat de
kwaliteit van de leefomgeving
centraal wordt gesteld. Dat is van
groot belang”, aldus gedeputeerde
Jeroen Olthof. “Een gezonde en
veilige leefomgeving voor onze
inwoners staat voor ons voorop.”

Elles ter Vergert en Channa Samkalden van Prakken-d’Oliveira advocaten, in het midden Jan Boomhouwer, bestuur RBV, voor het
ministerie van I&W.

Bestuur en advocaten van RBV
op bezoek bij minister Harbers
Aalsmeer - Afgelopen maandag 27
juni was stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV)
samen met de advocaten van RBV op
bezoek bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Dit
bezoek vond plaats op uitdrukkelijk
verzoek van minister Harbers.
Aanleiding voor het gesprek was de
rechtszaak die RBV een paar
maanden geleden bij de minister
heeft aangekondigd en het feit dat
de minister aangegeven heeft het nu
anders te willen gaan doen. In de
week voor het gesprek had de
minister aangekondigd het vliegverkeer op Schiphol voorlopig te
beperken tot niet meer dan 440.000
vliegtuigbewegingen.
De minister heeft in het gesprek
helaas niet kunnen uitleggen op
welke bescherming de omwonenden
nu echt kunnen rekenen. In het

gesprek bleek ook dat het aantal van
440.000 niet is ingegeven om het
woongenot en de gezondheid van
omwonenden te beschermen, maar
om de noodzakelijk geachte
hubfunctie van Schiphol te
behouden.
Gezondheid en woongenot
Dat uitgangspunt belooft weer jarenlang Schiphollen: gegoochel met
cijfers, waarbij de omwonenden
opnieuw de sluitpost zijn. Het
verleden biedt bovendien weinig
hoop: in 2004 beloofde de minister in
een wet dat de geluidhinder niet zou
toenemen, maar sindsdien is het
aantal ernstig gehinderden met
zestig procent gegroeid. Concrete
verbeteringen die ten goede komen
aan de gezondheid en het woongenot van omwonenden blijven dus
toekomstmuziek. RBV heeft de

Nieuwe wethouders te gast bij
‘Radio Aalsmeer Politiek’
Aalsmeer – Woensdagavond 6 juli
om 19.00 ontvangen Joop Kok en
Sem van Hest in hun programma
‘Radio Aalsmeer Politiek’ de vandaag

Meubelmaker Jan Walch bij ‘Door de
Mangel’ op Radio Aalsmeer.

(30 juni) geïnstalleerde wethouders:
Dick Kuin, Willem Kikkert, Robert van
Rijn en Bart Kabout. De portefeuilles
zijn nu bekend en daar kunnen ook
luisteraars vragen over stellen.
Vragen insturen kan naar sem@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar 0297-325858.
Meubelmaker in ‘Door de Mangel’
Maandag 27 juni was Ines van der
Boon de 350e gast in ‘Door de
Mangel’, de talkshow op Radio Aalsmeer. Zij is geboren in de Haarlemmermeer en vertrok na de middelbare school naar het buitenland om
haar talen te leren. Zoals gebruikelijk
heeft ook Ines een opvolger gezocht
en gevonden. Maandag 4 juli komt
meubelmaker Jan Walch naar de

PvdA: “Liever Aalsmeer, liever
vanuit de oppositie”
Aalsmeer - Aangezien Jelle Buisma
van de PvdA-fractie wegens omstandigheden donderdag 30 juni niet
aanwezig kan zijn bij de bespreking
van het raadsprogramma en de

benoeming van de wethouders,
heeft de fractie van de PvdA het
volgende persbericht opgesteld:
“Liever Aalsmeer. Dat was het credo
waarmee de PvdA de verkiezingen

minister nog eens uitgelegd dat de
omwonenden al jaren met lege
handen staan als het om Schiphol
gaat. De overlast is enorm en de
schadelijke (gezondheids)effecten
van geluid zijn al lang wetenschappelijk aangetoond (stress, hart- en
vaatziekten, leerachterstanden).
Rechtszaak
Met een rechtszaak namens de
omwonenden wil RBV afdwingen dat
er eindelijk concreet met de
belangen van de omwonenden rekening gehouden wordt.
RBV gaat de plannen en rapporten
over het plafond van 440.000 nog
eens kritisch lezen om te kijken of
dat iets aan de conceptdagvaarding
verandert. Het belang dat een
rechter zich over de rechten van
omwonenden uitspreekt lijkt echter
onverminderd groot.

studio. Ines wil graag van haar dierbare vriend weten waarom hij voor
dit vak koos. Is daar in deze tijd van
zelfbouwmeubels vraag naar? Ook
een vraag voor Jan? Mail deze dan
naar studio@radioaalsmeer.nl.
Sem over Rob de Nijs
Afgelopen week nam Rob de Nijs na
een lange succesvolle carrière
afscheid van zijn publiek in een overvolle Ziggo Dome. Reden om de
komende uitzending van ‘Sem op
zaterdag’ op zaterdag 2 juli vanaf
10.00 uur geheel Nederlandstalig te
houden met uiteraard Rob de Nijs in
de hoofdrol.
Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal
radiokanaal 868 (Caiway) en via de
website www.radioaalsmeer.nl.

van alweer drie maanden geleden
optimistisch tegemoet ging. Liever
Aalsmeer betekent voor de PvdA
een Aalsmeer waar inwoners betaalbaar kunnen wonen, kunnen
rekenen op goede en toegankelijke
zorg, iedereen de voordelen van
verduurzaming ervaart en waar
bestaanszekerheid en kansengelijk-

Goede balans
De BRS pleit voor een goede balans
tussen duurzame connectiviteit en
een gezonde leefomgeving. Schiphol
draagt als multimodaal knooppunt
en haar bestemmingennetwerk bij
aan de internationale verbondenheid
van Nederland en is een drager van
veel werkgelegenheid in deze regio.
Daar staat tegenover dat de impact
van Schiphol via geluidsbelasting,
CO2, stikstofuitstoot en (ultra)fijnstof
groot is.
“Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners staat voor
ons voorop”, vervolgt Olthof. “De BRS

is daarom blij met deze stap. Het lijkt
er op dat de luchtvaart geen voorrangspositie meer heeft. De luchtvaartsector wordt daarmee een
gewone sector, die net als alle andere
sectoren mee wordt gewogen bij de
integrale afweging van de verschillende belangen en opgaven in de
Schipholregio. We gaan er van uit dat
met dit besluit een aantal zaken
fundamenteel verbetert en dat er
helderheid komt over de maximale
geluidsbelasting (minder hinder). En
we volgen nauwgezet hoe deze stap
voor de omgeving uitwerkt.”
Samenwerkingsverband
De Bestuurlijke Regie Schiphol, BRS,
is het samenwerkingsverband van 56
gemeenten en 4 provincies in de
Schipholregio. De gedeputeerde
Luchtvaart van Noord-Holland is
voorzitter. Het doel van de BRS is om
de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven
in relatie tot de omgeving. Kijk voor
meer informatie hierover op de
website van BRS.

Laatste vergadering voor
reces van de gemeenteraad
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli vindt de laatste vergadering van de
gemeenteraad voor het zomerreces plaats. In deze vergaderingen wordt
besloten over onderwerpen die in mei en juni in de commissies
besproken zijn. Onlangs is de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad Aalsmeer van start gegaan. Volgens dit BOB-model – beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming – is dit de eerste besluitvormende vergadering, ofwel de gemeenteraadsvergadering. Er vindt alleen
besluitvorming plaats over deze zogenaamde akkoord-stukken.
Bespreekstukken
Een aantal onderwerpen wil de gemeenteraad wel inhoudelijk bespreken
alvorens een besluit te nemen. Het gaat hier onder andere over de Jaarrekening 2021, waarin het college verantwoording aflegt over welk voorgenomen beleid gerealiseerd is en hoeveel geld dit gekost heeft.
Ook de Kaderbrief 2023 wordt besproken. Hierin worden de eerste financiële en inhoudelijke lijnen voor de begroting van volgend jaar aan het
college meegegeven. Over het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Aalsmeer is in de commissies uitgebreid besproken, maar dit onderwerp
vinden de raadsleden dermate belangrijk dat het ook in de raadsvergadering wordt besproken. Waarschijnlijk komen partijen met eigen voorstellen om het plan aan te vullen.
Bijzonderheden
Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt een blijvend kunstwerk
onthuld dat is ontstaan uit het project Happy Stones, ter gelegenheid van
het 888-jarig bestaan van de gemeente Aalsmeer. De raadsvergadering
begint met een In Memoriam. Er wordt stilgestaan bij het overleiden van
oud-raadslid Anton de Boer. Tot slot wordt in deze raadsvergadering de
nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd. Hierna volgen alle inhoudelijke onderwerpen.
Website en raadzaal
De volledige agenda’s inclusief alle bijbehorende stukken is te vinden op
www.aalsmeer.nl. Via de website is ook de vergadering vanaf 20.00 uur
rechtstreeks te volgen, maar belangstellenden zijn ook van harte welkom
de vergadering in het Raadhuis bij te komen wonen. Voor vragen kan
contact opgenomen worden met de griffie via griffie@aalsmeer.nl.
Inspreken is tijdens deze vergadering niet mogelijk. Na deze vergadering
gaat het zomerreces van start. De eerstvolgende vergadering is de beeldvormende commissie Ruimte op 30 augustus.

heid het sociale beleid vormen.
Tijdens de onderhandelingen werd
duidelijk dat aan de plannen en
idealen van de PvdA meer recht
wordt gedaan vanuit de oppositie.
Als één van de twee oppositiepartijen zullen we kritisch maar
constructief uitlichten wat beter kan
en steunen wat goed is. De PvdA

blijft alert op signalen vanuit de
samenleving en de achterban en
maakt zich - ook de komende jaren
– sterk voor een Liever Aalsmeer!
De PvdA is blij dat Aalsmeer weer
een nieuw gemeentebestuur heeft
en wenst het nieuwe college veel
inspiratie, wijsheid en compassie
toe.”
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Betaalbare huurwoningen
Minstens zo interessant was het
verhaal over Jij & Wonen waarbij een
totaal nieuw concept werd gepresenteerd voor betaalbare, duurzame en
maatschappelijk verantwoorde
(sociale) huurwoningen voor starters.
Monopoly
Over vastgoed als belegging sprak
Pieter van Herk namens het bedrijf
ConnectInvest. Op originele en prikkelende wijze vertelde hij over de “do’s en
don’ts” van zijn tak van sport.

Businessclub te gast in ‘Gold Creek’. Foto: Hans van der Linden

Ondernemers bijgespijkerd op
het terrein van vastgoed
Aalsmeer - In navolging op de
geslaagde avond over het onderwerp ‘crypto-currency’ stond afgelopen donderdag ‘Vastgoed’ op de
agenda van de Businessclub FC Aalsmeer. Onder het dak van het
westernstadje ‘Gold Creek’ bij Turf
Real Life Gaming op het bedrijventerrein aan de Oosteinderweg 287f had
de Businessclub een aantal zeer interessante sprekers uitgenodigd die de

kennis van de aanwezigen op tal van
fronten wisten bij te spijkeren.
Revitalisering en verkenning
Senior beleidsadviseur Femke van
der Zanden van de gemeente Aalsmeer nam de toehoorders mee in de
wereld van het plaatselijke gemeentelijke vastgoed. Ze ging dieper in op
bedrijventerreinen Greenpark, Schinkelpolder en Hornmeer.

Kijkje achter de schermen bij
Jachtwerf Gouwerok
Aalsmeer - Op donderdagavond 7
juli van 19.00 tot 21.00 uur organiseert Jachtwerf Gouwerok een open
avond voor iedereen die nu of in de
toekomst interesse heeft om het
team van super-jachtbouwers te

komen versterken. Bij Jachtwerf
Gouwerok worden aluminium
rompen en opbouwen voor superjachten gebouwd. Op dit moment
zijn er diverse prachtige projecten in
aanbouw. Heb je altijd al eens geheel

Aalsmeers succes tijdens het
Varend Corso in Westland
Aalsmeer - Het Varend Corso in het
Westland van 23 tot en met 26 juni
heeft duizenden kijkers gekregen,
die onder een stralend zonnetje
konden genieten van prachtige
bloemendecoraties en leuke
theater- en dansacts. Er was tijdens

de varende stoet ook werk te zien
van twee bekende Aalsmeerse
arrangeurs. Willy Pardijs kreeg
applaus voor haar gedecoreerde
boot die in het teken stond van
Unesco Werelderfgoed en Marloes
Joore, onlangs samen met Tineke

De door Marloes Joore versierde Tik Tok boot. Foto: www.kicksfotos.nl

In kaart
Tot slot was er een uitleg van het op
Schiphol-Oost gevestigde MYSS, wat
een afkorting is van Manage Your
Systems. De onderneming helpt haar
klanten bij het optimaliseren van vastgoed en facilitaire diensten. Alle sprekers werden zoals gebruikelijk weer in
de bloemetjes gezet waarna het in de
zwoele avond tussen de voormalige
bloemenkassen gezellig borrelen
geblazen was. De volgende Meer voor
Ondernemersavond is op donderdag
22 september op de locatie Groenland/
Celieplant over het thema ‘onboarding’
en behoud van personeel.
Lees het uitgebreide verhaal op de
nieuwssite: www.meerbode.nl

vrijblijvend een kijkje willen nemen
achter de gevels van de twee opvallende hallen naast de Aalsmeerderbrug om te weten te komen hoe dat
in zijn werk gaat, dan is dit je kans!
Tijdens deze avond vertellen de
medewerkers van Gouwerok je alles
over wat hun vak inhoudt en welke
kansen er voor jou zijn. Er worden
rondleidingen en demonstraties
gegeven en je kunt de projecten in
aanbouw bekijken. Ook worden
kijkers uitgedaagd om onder begeleiding een strakke las te leggen.
Gouwerok is op zoek naar metaalbewerkers en lassers met veel of met
wat minder ervaring. Ook (toekomstige) BBL-leerlingen niveau 2 en 3 en
hun ouders worden uitgenodigd
voor deze open avond. Van harte
welkom aan de Dorpsstraat 111.
Meer informatie is te vinden op:
www.gouwerok.nl

Geerlings en Jacqueline Boerma
hoofdarrangeurs van het Aalsmeer
Flower Festival, oogstte bewondering met de speciale jongeren Tik
Tok boot. Ook enkele scholieren
van Yuverta Aalsmeer hebben
meegewerkt aan bloemenversieringen. De parade bestond uit
totaal zo’n zestig met bloemen en
planten en groenten opgetuigde
boten.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Jaarmarkt: Zonnig en gezellig
Kudelstaart - Een zonovergoten dag
afgelopen woensdag 22 juni. Prima
weer om de jaarmarkt in en rond het
winkelcentrum in Kudelstaart te
bezoeken en dat deden velen. Na
twee jaar geen activiteiten vanwege
corona was dit uitje met altijd gezellige ontmoetingen in trek bij inwoners en bezoekers uit de ruime omgeving. Van alles was er te koop en te
zien. In trek bij met name de jonge
bezoekers was de snoepkraam, maar
ook de hamburgers en andere snacks
vonden gretig aftrek. Tassen, kleding,
riemen, sieraden, kaarsen, speelgoed
en nog veel meer leuke artikelen
werden te koop aangeboden. Aan de
jaarmarkt namen ook diverse verenigingen deel. Zo konden bezoekers bij
de kraam van de Zonnebloem enveloppen trekken en voor de kinderen
stond een grabbelton klaar. Er konden
mooie prijzen gewonnen worden
dankzij sponsoring van diverse ondernemers. De verkoop heeft een mooi
bedrag opgeleverd, die de Zonnebloem gaat besteden aan activiteiten

en uitjes voor ouderen en zieken in
Kudelstaart. Het ‘rondje’ jaarmarkt kon
afgesloten worden met een heerlijk
verkoelend drankje op het grote
terras in het centrum waar de bezoekers tevens getrakteerd werden op
een optreden van Mokumse Danny.
Applaus was er ook voor de turnsters
van SV Omnia die van de demonstratie een waar spektakel maakten.
Vermaak was er verder voor de
kinderen door clown Kees en voor de
jongste bezoekers werden enkele
extra activiteiten georganiseerd. Er
wordt door zowel de organisatie als
de bezoekers en deelnemers teruggekeken op een geslaagde middag en
avond.

Huisartsen in regio Amstelland
gaan op 1 juli actie voeren
Amstelland - Op vrijdag 1 juli zullen
de huisartsenpraktijken in Aalsmeer,
Amstelveen, Uithoorn en Ouderkerk
dicht zijn. De huisartsen doen mee
aan een actie, op het Malieveld in
Den Haag om een krachtig signaal
richting minister Kuipers af te geven
dat het niet langer zo door kan gaan.
De huisartsen voeren actie omdat de
huisartsenzorg te lang onderdruk
staat en er geen aanpassingen
komen om dit te verbeteren. “We
protesteren tegen het overvolle
takenpakket en de daarmee gepaard
gaande hoge werkdruk. Met deze
actie willen we aan iedereen laten
zien hoe belangrijk de huisartsenzorg is. Dat iedereen in Nederland
terecht kan bij zijn eigen huisarts een
groot goed is. En dat we een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de hele zorg. We strijden
voor toegankelijkheid, want we
willen niet dat patiënten hun huisart-

senpraktijk in de buurt gaan
verliezen”, aldus de huisartsen in de
regio Amstelland. Patiënten die op
deze dag een zorgvraag hebben, die
niet kan wachten, kunnen op de
praktijksite van hun huisarts informatie vinden wat te doen bij spoedgevallen op vrijdag 1 juli. De huisartsen hopen op begrip van alle patienten. “Op deze manier strijden we
voor de toekomst van de huisartsenzorg”, besluiten de huisartsen.
Coöperatie Amstelland
Huisartsen Coöperatie Amstelland
(HCA) vertegenwoordigt de
belangen van 47 huisartsenpraktijken in de regio Amstelland. Door
krachten te bundelen en ervaringen
te delen werken zij aan een gezond
werkklimaat, zodat er nu en in de
toekomst nog betere zorg verleend
kan worden aan de inwoners van
regio Amstelland.
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ETAPPESCHEMA
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Kopenhagen –
Kopenhagen
13,2 km - tijdrit

ETAPPE 1 • VR 1 JULI
Dole – Lausanne
186,3 km - heuvels

Roskilde – Nyborg
202,2 km - vlak

ETAPPE 2 • ZA 2 JULI

Vejle – Sønderborg
182,0 km - vlak

ETAPPE 3 • ZO 3 JULI

Duinkerke – Calais
171,5 km - heuvels

ETAPPE 4 • DI 5 JULI

Lille – Arenberg
153,7 km - kasseien

ETAPPE 5 • WO 6 JULI

Binche – Longwy
219,9 km - heuvels

ETAPPE 6 • DO 7 JULI

Tomblaine – La Planche
des Belles Filles
176,3 km - bergen

ETAPPE 7 • VR 8 JULI

Aigle – Châtel
192,9 km - bergen

Morzine – Megève
148,1 km - heuvels

Albertville –
Col du Granon
151,7 km - bergen

Briançon – Alpe d’Huez
165,1 km - bergen

Bourg d’Oisans –
Saint-Étienne
192,6 km - heuvels

Saint-Étienne – Mende
192,5 km - heuvels

ETAPPE 9 • ZO 10 JULI

ETAPPE 10 • DI 12 JULI

ETAPPE 11 • WO 13 JULI

ETAPPE 12 • DO 14 JULI

ETAPPE 13 • VR 15 JULI

ETAPPE 14 • ZA 16 JULI

Rodez – Carcassonne
202,5 km - vlak

Carcassonne – Foix
178,5 km - heuvels

Saint-Gaudens –
Peyragudes
129,7 km - bergen

Lourdes – Hautacam
143,2 km - bergen

Castelnau-Magnoac –
Cahors
188,3 km - vlak

Lacapelle-Marival –
Rocamadour
40,7 km - tijdrit

Nanterre – Parijs
115,6 km - vlak

ETAPPE 15 • ZO 17 JULI

ETAPPE 16 • DI 19 JULI

ETAPPE 17 • WO 20 JULI

ETAPPE 18 • DO 21 JULI

ETAPPE 19 • VR 22 JULI

ETAPPE 20 • ZA 23 JULI

ETAPPE 21 • ZO 24 JULI

ETAPPE 8 • ZA 9 JULI
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Een kroniek van een Nederlandse berg
Beroemd en berucht, dat is l’Alpe d’Huez. Beroemd vanwege de Nederlandse overwinningen in het (verre) verleden. Berucht vanwege de zwaarte, maar vooral
vanwege de clowneske, carnavaleske gedragingen van het publiek. Maar bovenal
beroezend: 21 bochten naar 1850 meter hoogte.
Liefhebbers hebben donderdag 14 juli al
lang en breed vrijgenomen van hun werk.
Vanaf 13.05 uur, als er gestart wordt in
Briancon, zullen zij aan de buis gekluisterd
zitten voor de twaalfde etappe in de Tour
de France. Vooral vanwege het grote spektakel dat aan het eind van de etappe lonkt:
de Alpe d’Huez. Oftewel: veel spektakel,
veel gejuich in de bochten, veel kijkplezier.
Met vele duizenden zullen met name de
Nederlanders er weer staan. Waarom
eigenlijk?
Fausto Coppi
De berg is in feite helemaal niet zo
bijzonder. Ja natuurlijk, 21 genummerde
haarspeldbochten die naar zo’n 1850 meter
hoogte meanderen, met een gemiddeld
stijgingspercentage van 7,9 procent en een
steilste kilometer van gemiddeld 11,5
procent, het is allemaal niet niks. Maar zo
zijn er talloze bergen te vinden in Alpen en
Pyreneeën, en voor veel renners zou een rit
naar Alpe d’Huez just another day at the
office moeten zijn. Dat is het niet. Niet voor
hen, en niet voor die enorme hoeveelheid

publiek dat zal moeten vechten om een
goede plek op de 13,8 kilometer lange klim.
Dat heeft alles te maken met de luisterrijke
geschiedenis van de Alpe d’Huez, die vooral
voor Nederland grote successen bracht.
Aan de weg van Bourg d’Oisans, aan de
voet van de Alpe d’Huez, tot aan het dorpje
Alpe d’Huez zelf, is gebouwd van 1881 tot
1936. Pas in 1952 deed de Tour de France
de berg voor het eerst aan, met een
vermaarde winnaar: Fausto Coppi. Na die
dag zijn er maar liefst 29 Tour-aankomsten
op de Alpe d’Huez geweest, met Geraint
Thomas in 2018 als laatste winnaar.
De hoop en het verlangen
Onder de winnaars zijn vele grootheden,
althans, zo werden ze beschouwd toen
niemand wist of wilde weten van doping.
Armstrong, Pantani, Bugno, Sastre en
Hinault: allen wonnen ze ooit op Alpe
d’Huez. Maar de berg heeft niet voor niets
de bijnaam ‘Nederlandse berg’, want maar
liefst acht keer won een Nederlander de
etappe die naar de Alpenreus leidde. Ga
maar na: Joop Zoetemelk in 1976 en 1979,

Hennie Kuiper in 1977 en 1978, Peter
Winnen in 1981 en 1983, Steven Rooks in
1988 en Gert-Jan Theunisse in 1989. Acht
Nederlandse overwinningen in veertien
jaar, dat spreekt enorm tot de verbeelding
en heeft sindsdien voor een Oranjegevoel
geleid op de berg, ondanks het feit dat de
recentste Tourwinnaars op Alpe d’Huez niet
van Nederlandse komaf zijn en ondanks
het feit dat ‘we’ al 33 jaar droog staan. Maar
elke keer weer zijn er de hoop en het
verlangen, en die zullen er op 14 juli
wederom zijn. En waarom niet? Kruijswijk al
vroeg in de aanval, of Mollema die
gesteund door de tienduizenden zijn
duivels ontbindt vlak voor La Garde, het
steilste stuk van de berg? Ook dit jaar
mogen we blijven dromen. Welke droom
waarschijnlijk niet gaat uitkomen, is die van
de snelste tijd ooit. In 2010 won Alberto
Contador een Dauphiné-etappe in 37.30
minuten, waarmee hij Pantani’s droomtijd
van 37.35 minuten uit 1997 uit de boeken
reed. Sowieso wordt de top van snelste
tijden ingenomen door vrijwel alleen maar
dopingzondaars.
Kunnen we op 14 juli eindelijk, eindelijk
weer eens juichen voor een Nederlander?
Of wordt de Alpe d’Huez van droom langzamerhand een syndroom?

Nils Eekhoff
op nippertje
ﬁt voor de
Tour de France
Rijsenhout – Als er onverhoopt geen
nieuwe obstakels op zijn weg komen
kan Nils Eekhoff morgen, vrijdag 1 juli,
in Kopenhagen beginnen aan zijn
tweede Ronde van Frankrijk. De renner
uit Rijsenhout heeft zich moeten
reppen om fit aan de start te komen.
Na een geslaagde hoogtestage op
Tenerife kwam hij drie weken geleden
zwaar ten val in de ZLM Tour en twee
dagen daarna testte hij ook nog positief op corona. Dat betekende vijf
dagen thuis zitten en niet de weg op
kunnen voor trainingen. Pas een week
geleden kreeg Eekhoff groen licht om
weer voluit te gaan fietsen. Na alle
sores kent hij lichte twijfels over zijn
vorm. “Mijn voorbereiding op de Tour is
natuurlijk niet optimaal geweest”, weet
Nils. “Ik kan moeilijk inschatten waar ik
op dit moment sta als renner. De trainingen die ik de afgelopen dagen heb
kunnen doen gingen behoorlijk en
vanuit het team heb ik gehoord dat de
waardes die ik kan trappen goed zijn.
Daar kan ik me in ieder geval aan
optrekken.”
Kruisje bij kasseienrit
De Tour begint met een korte tijdrit
door de straten van Kopenhagen,
gevolgd door een serie van vijf vlakke
etappes in Denemarken, Frankrijk en
een strookje België. Van Eekhoff wordt
verwacht dat hij zijn snelle ploeggenoot Alberto Dainese in de eerste week
bijstaat in de aanloop naar de bijna
onvermijdelijke massasprints. Daarnaast wil Nils eens meeglippen in een
lange ontsnappingspoging. “Vorig jaar
twijfelde ik om met een aanval mee te
gaan, bevreesd me over de kop te
rijden”, bekent hij. “Als debutant wist ik
nog niet waar mijn grenzen lagen.” De
vijfde rit, komende woensdag van Lille
naar Arenberg in Noord-Frankrijk, heeft
hij al aangekruist. Het traject telt in de
slotfase elf kasseistroken. Het zijn
snoepjes voor de keienspecialist, die in
het vervolg van de Tour de klimmers
van zijn team zal moeten ondersteunen. Pas in de slotweek zijn er nog
twee ritten met kansen voor de sprinters. Bij Team DSM is Eekhoff de enige
renner die vorig jaar ook de Tour reed.
Hij viel toen op door zijn sterke leadouds voor sprinter Cees Bol en arriveerde als 126ste in Parijs. Zijn ploeggenoten zijn ditmaal Bardet,
Vermaerke, Hamilton, Dainese, Degenkolb, Leknessund en Tusveld.

TOUR DE FRANCE 2022
Design e-bikes
Jarenlang zorgeloos ﬁetsplezier
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Teelmanstraat 3
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(0297) 32 43 20
www.automaas.nl

Ontdek meer op qwic.nl
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TOUR DE FRANCE 2022
(De voorlopige) deelnemers van de Tour de France 2022

Hieronder vindt u de (zoals bekend bij het drukken van deze krant)
deelnemers van deze Tour de France (wijzigingen voorbehouden).
WORLD TOUR TEAMS

AG2R Citroën
Ben O’Connor, Benoît Cosnefroy, Bob
Jungels, Oliver Naesen, Aurélien ParetPeintre, Geoffrey Bouchard, Mikaël Cherel,
Stan Dewulf

Intermarché – Wanty-Gobert
Alexander Kristoff, Louis Meintjes, Taco van
der Hoorn, Quinten Hermans, Andrea
Pasqualon, Georg Zimmermann, Kobe
Goossens, Adrien Petit

Total Energies
Peter Sagan, Pierre Latour, Alexis
Vuillermoz, Maciej Bodnar, Daniel Oss,
Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau,
Cristián Rodríguez

UAE Emirates
Tadej Pogacar, Marc Soler, Brandon
McNulty, Rafał Majka, George Bennett,
Matteo Trentin, Mikkel Bjerg, Vegard Stake
Laengen

EF Education – Easy Post
Rigoberto Uran, Magnus Cort, Stefan
Bissegger, Alberto Bettiol, Ruben Guerreiro,
Jonas Rutsch, Neilson Powless
Groupama – FDJ
David Gaudu, Thibaut Pinot, Michael Storer,
Stefan Küng, Valentin Madouas, Kevin
Geniets, Olivier Le Gac, Antoine Duchesne

BORA – hansgrohe
Aleksandr Vlasov, Sam Bennett, Lennard
Kämna, Maximilian Schachmann, Danny
van Poppel, Patrick Konrad, Nils Politt, Ryan
Mullen

B&B Hotels – KTM
Pierre Rolland, Alexis Gougeard, Cyril
Barthe, Franck Bonnamour, Sebastian
Schönberger, Victor Koretzky, Cyril Lemoine,
Luca Mozzato

Trek – Segafredo
Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Jasper
Stuyven, Mads Pedersen, Antwan Tolhoek,
Quinn Simmons

Cofidis
Ion Izagirre, Guillaume Martin, Simon
Geschke, Benjamin Thomas, Bryan Coquard,
Victor Lafay, Anthony Perez, Max Walscheid

Team DSM
Romain Bardet, John Degenkolb, Nils
Eekhoff, Alberto Dainese, Chris Hamilton,
Andreas Leknessund, Martijn Tusveld, Kevin
Vermaerke

Arkéa Samsic
Nairo Quintana, Warren Barguil, Maxime
Bouet, Amaury Capiot, Connor Swift, Łukasz
Owsian, Matis Louvel, Hugo Hofstetter

Team BikeExchange Jayco
Dylan Groenewegen, Michael Matthews,
Luke Durbridge, Christopher Juul-Jensen,
Jack Bauer, Luka Mezgec, Amund Grøndahl
Jansen, Nicholas Schultz

Bahrain Victorious
Jack Haig, Damiano Caruso, Matej Mohoric,
Dylan Teuns, Jan Tratnik

Lotto Soudal
Caleb Ewan, Tim Wellens, Philippe Gilbert,
Brent Van Moer, Florian Vermeersch,
Reinardt Janse van Rensburg, Andreas Kron,
Frederik Frison

Alpecin – Fenix
Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen,
Xandro Meurisse, Silan Dillier, Guillaume
Van Keirsbulck, Edward Planckaert, Michael
Gogl, Kristian Sbaragli

Movistar
Enric Mas, Gorka Izagirre, Imanol Erviti, Iván
García, Carlos Verona, Nelson Oliveira,
Matteo Jorgenson, Alex Aranburu, Gregor
Mühlberger

Astana Qazaqstan Team
Alexey Loetsenko, Gianni Moscon, Fabio
Felline, Samuele Battistella, Joe Dobrowski,
Dmitriy Gruzdev, Andrey Zeits, Simone
Velasco

Jumbo – Visma
Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van
Aert, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Tiesj
Benoot, Christophe Laporte, Nathan van
Hooydonck

PROTEAMS

Israel – Premier Tech
Chris Froome, Jakob Fuglsang, Michael
Woods, Simon Clarke, Daryl Impey, Krists
Neilands, Omer Goldstein, Hugo Houle

INEOS Grenadiers
Adam Yates, Geraint Thomas, Filippo Ganna,
Dylan van Baarle, Michał Kwiatkowski,
Jonathan Castroviejo, Daniel Felipe
Martínez, Tom Pidcock

Quick Step – Alpha Vinyl
Julian Alaphilippe, Fabio Jakobsen, Kasper
Asgreen, Michael Mørkøv, Mikkel Frølich
Honoré, Tim Declercq, Mattia Cattaneo,
Dries Devenyns

M A A K K A N S O P É É N VA N D E Z E P R AC H T I G E P R I J Z E N !
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OPLOSSING PUZZEL

IN
W

Wie wordt de beste Nederlander? ...........................................................................................................................
Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement? ...............................................................................
Hoeveel Nederlanders winnen een etappe? ........................................................................................................

U kunt de oplossing opsturen of brengen
t/m MAANDAG 11 JULI* naar:

De oplossing van de puzzel:.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

NIEUWE MEERBODE

...............................................................................................................................................................................................

Visserstraat 10
1432 GJ Aalsmeer

Naam...................................................................................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................................................................

Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Slechts één oplossing per persoon/huishouden!
Oplossingen die na deze datum worden ingeleverd,
zullen niet in de uitslag opgenomen worden.
6

DOOSJE TARANI ROSÉ v.d. maand T.W.V. €31,25

Wie wint de gele trui? ...................................................................................................................................................

Geef antwoord op de vragen

5

W

Los de puzzel op door de cijfers en letters,
die u in de advertenties van deze Tour bijlage
vindt, in de juiste volgorde te zetten

4

WITTEBOL WIJN

Ophelialaan 116 Aalsmeer, www.wittebolwijn.nl

IN

SIGMA ROX 4.0 GPS T.W.V. €129,-

3

WAARDEBON T.W.V. €50,-

W

BERT DE VRIES FIETSEN

Oosteinderweg 205 C Aalsmeer, www.bertdevriesfietsen.nl

2

Zijdstraat 5 Aalsmeer, www.fietsplezierwinkel.nl

IN

SPORTHORLOGE T.W.V. €250,-

1

WANING TWEEWIELERS

W

SPARNAAIJ JUWELIERS

Zijdstraat 90 Aalsmeer, www.sparnaaij-juweliers.nl
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Tijdens de
TOUR WEKEN korting
op div. geselecteerde
modellen
o.a. Hercules, Cortina
en Multicycle

&
M. DE GROOT
Fysio &

OnsTweedeThuis

Fietsen

Oosteinderweg 205c | Aalsmeer
Tel. 0297 344865
www.bertdevriesﬁetsen.nl

VALPREVENTIE EN VITALITEIT
· Fitness voor 55+
· Onder begeleiding fysiotherapeut en bewegingsdeskundige
· Oefenprogramma op maat
· Oefeningen in groepsvorm
· Val preventie
· Ongedwongen, gezellige sfeer

Komt u ook langs voor een gratis proefles?
Op maandag en donderdag bent u van harte welkom tussen
15.30 en 16.30 uur, na proefles 35 euro per maand

Locatie: Zwarteweg 98, Aalsmeer
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Ons Tweede Thuis Locatie Mendel 0297 75 39 00
of M. de Groot Fysio 06-22284097

www.designbril.nl

PAK HET
MOMENT!

ZOMEROPRUIMING
KORTINGEN TOT 65%

Toe aan een nieuwe zonnebril of een ander montuur? Wij hebben prachtige
monturen en zonnebrillen voor u geselecteerd uit de collectie van 2020/2021.

bij aankoop van nieuwe
Extra korting van 10%
rting op monturen en
HOYA-glazen en 10% ko
.
uwe collectie van 2022
zonnebrillen uit de nie

De zomeropruiming is van 2 juli t/m 16 juli.
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082

volg ons op:

HET WORDT WEER

BBQ WEER

SPIEZEN
DIVERSE SOORTEN
EEWOLF
GAMBA’S, ZALM, Z
EN TONIJN
MAAR OOK ZALMFILET,
TONIJNSTEAK,
KABELJAUW,
DORADE EN ZEEBAARS

Ophelialaan 97 Aalsmeer | Tel. 0297-327453
www.vishandelveerman.nl
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Meidenmiddag

Grote daken in Aalsmeer gezocht
voor zonne-energiecoöperaties
Aalsmeer - Het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer zoekt organisaties
en bedrijven die hun dak ter beschikking willen stellen aan energiecoöperaties in Aalsmeer. Energiecoöperaties zorgen er voor dat mensen die
zelf geen geschikt dak hebben,
kunnen meedoen aan een coöperatief zonneproject. Zo kunnen zij toch
duurzame energie opwekken.
Bedrijven of organisaties kunnen hun
dak hiervoor aanbieden. Bijvoorbeeld omdat zij zelf niet het hele dak
nodig hebben voor zonnepanelen of
vanuit een maatschappelijk oogpunt
en verbinding met de samenleving.
De energiecoöperatie regelt de
subsidieaanvraag, doet de investering, zorgt voor het werven van
leden, het aanbesteden en laten
plaatsen van de zonnepanelen en de
verzekeringen.
Een energiecoöperatie heeft geen
winstoogmerk. De opbrengst gaat
naar de leden. De dakeigenaar wordt
gevraagd het dak 15 jaar ter beschikking te stellen, eventueel tegen een
kleine vergoeding. De dakeigenaar

kan zelf ook deelnemen door te
investeren in panelen. Het dak moet
minimaal 325 vierkante meter zijn en
er moet geen groot onderhoud
nodig zijn de komende 15 jaar.
Wilgenstroom zoekt tweede dak
In Aalsmeer hebben bewoners van
de Wilgenlaan de coöperatie Wilgenstroom opgericht. Na een uitvoerig
programma van isolatiemaatregelen,
wil een aantal bewoners gezamenlijk
investeren in een zonnepanelenproject. Een ondernemer heeft aangeboden dat zij het dak van zijn
bedrijfspand mogen gebruiken.
Tegen een kleine vergoeding kunnen
zij daar voor 20 jaar 400 zonnepanelen neerleggen.
De deelnemers aan de energiecoöperatie doen de investering en
ontvangen de opbrengst. Een deel
van het dak wordt gebruikt voor
zonnepanelen voor de ondernemer.
De belangstelling voor deelname is
zo groot dat de coöperatie nu al op
zoek is naar een tweede dak in
Aalsmeer.

Aalsmeers bokje ‘Martien’ uit
1903 weer terug in Aalsmeer
Aalsmeer - Het gebeurde regelmatig
dat schepen op de Westeinderplassen, vlak bij Fort Kudelstaart,
ergens tegenaan botsten. Wat het
was wist niemand en lange tijd was
het ook niet duidelijk waar ‘het’
precies lag. Op 27 september 2017
lukte het uiteindelijk met behulp van
sonarapparatuur om de exacte
locatie van het obstakel vast te
leggen. En ook wist sportduiker Daan
Tas videobeelden te maken van een
gezonken scheepje. Op 4 oktober in
2017 hebben Bas van Tol en Jochem
van Leeuwen met behulp van twee
kraanschepen het wrak boven water

gehaald. Het scheepje was verroest,
zwaar beschadigd en zat helemaal
onder de mosselen. Al die jaren
onder water had duidelijk haar
sporen achtergelaten. Het scheepje,
een stalen bok, bleek Martien te
heten en was gebouwd in 1903 in
Waddinxveen bij scheepswerf Prins.
Het schip is 11.98 meter lang en 2,26
meter breed. De schipper/eigenaar
was J. Nederhoff uit Gouda.
Varend erfgoed
Niet veel later na de berging kwamen
Jan de Vries en Alina van Putten uit
het Dokkumer Nieuwe Zijlen naar
Aalsmeer om de Martien op te halen.
In Friesland werden alle mosselen en
andere aangroei verwijderd en
vervolgens werd het scheepje
gestraald, in de primer gezet en
daarna opgeslagen in een grote
aardappelschuur in het Friese dorpje
Ternaard. Er werd niet meer omgekeken naar dit varend erfgoed,
totdat... Hoe mooi zou het zijn als dit
stukje Aalsmeerse geschiedenis
terug zou keren naar de plek waar
het vandaan kwam, om na een grondige restauratie te worden ingezet
waar het ooit voor gebouwd was:

Ook een grote Vereniging van Eigenaars (VVE)van een appartementencomplex in Aalsmeer start een
coöperatief project. Op het dak
passen zo’n 220 zonnepanelen, naast
de panelen die de VVE zelf al had
gelegd. De bewoners van de appartementen kunnen als eerste hun
belangstelling doorgeven voor de
zonnepanelen. Als er ruimte overblijft, mogen andere buurtbewoners
deelnemen.
Servicepunt
Speerpunt van de gemeente is om
zonne-energie op (grote) daken te
stimuleren. Geïnteresseerde
bedrijven en organisaties kunnen
een gratis quickscan zon op grote
daken aanvragen.
Ook inwoners die zelf een energiecooperatie willen starten, kunnen
terecht bij het Servicepunt Energieadvies. Voor meer informatie kan een
mail gestuurd worden naar: servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl of
kijk op: www.aalsmeer.nl/
servicepuntenergieadvies.

zeilen. Dat vond ook Martijn de
Liefde. Dankzij sponsoring van zijn
Zeilfort BV en het Stimuleringsfonds
Aalsmeer van de gemeente is de
Martien aangekocht en ligt nu sinds
afgelopen zaterdag 26 juni te
wachten op restauratie in Aalsmeer,
op zo’n 500 meter van de plek waar
het ooit gezonken was. Uiteraard
zullen daar nog meer sponsors en
vrijwilligers voor nodig zijn. Want je
hoeft geen scheepsexpert te zijn om
te zien dat het heel wat tijd, geld en
inspanning zal gaan kosten om de
Martien weer onder zeil te brengen.
Meewerken aan de restauratie of
sponsoren? Stuur dan een mail naar:
havenmeester@zeilfort.nl.

Officiële start
Op zaterdag 2 juli zal de officiële start
van de restauratie van de Martien
plaatsvinden. Dit gebeurt tijdens de
Zeilfort Zandrace, een 24-uurs
wedstrijd voor historische schepen
die op vrijdagavond 1 juli om 19.00
uur van start gaat. Het bestuur van
Stichting Fort Vrouwentroost gaat
zich binnenkort buigen over de
verdere renovatieplannen van dit
bokje. Hoe mooi zal het zijn als de
Martien bij een volgende editie van
die Zandrace zelf ook op de deelnemerslijst te vinden zal zijn?

Aalsmeer - Vrijdagavond zat ik in Bloemendaal bij schoonzus en zwager
- lekker eten, lekker wijntje - toen er een appje binnenkwam: heb je zin
om zondag naar de laatste voorstelling van One the Musical te komen?
Mijn brutale ik reageerde meteen met: mag ik schoonzus en zwager
meenemen? Laten we wel wezen, ik had de show al een keer gezien en
wist maar al te goed wat voor imposant spektakel het was en dan is het
leuk om met een paar mensen te gaan. Je moet toch iemand hebben om
oh en ah tegen te zeggen. Schoonzus wilde graag, maar zwager had
andere plannen, die ging naar voetbal. Dus schrapte ik mijn echtgenoot
ook maar van het lijstje en besloot er een meidenuitje van te maken. Ik
belde op zaterdag vriendin nummer 1 en die wilde graag. Vriendin
nummer 2 wilde ook wel, maar kreeg die zondagmiddag visite. Nummer
3 had een afspraak in het zuiden van het land. Heel spijtig, want het leek
haar geweldig. Schoonzus belde haar dochter, maar ook die was verhinderd. Het bleek ineens helemaal niet zo eenvoudig om een vierde gegadigde te vinden, hoe leuk het aanbod ook was. Op zondagochtend
probeerde ik het bij de jeugd. Mijn buurmeisje had een verjaardagsfeestje, nieuwe kleindochter een hockeywedstrijd met een barbecue toe
en een kennisje was zeer in twijfel maar zei toch nee. Om tien voor een
dacht ik: Ik geef het op, we gaan maar met zijn drieën. Als laatste poging
belde ik K. van het Voedselbos en zei: ‘raar verhaal, maar ik ga over een
kwartier naar de musical en ik heb nog een kaartje over. Ga je mee?’ ‘Ik
kom er aan’, zei ze. Heerlijk, net zo’n ad-hoc type als ik. Ik houd daarvan.
Om half twee stapten we met zijn vieren het theater in en hadden een
fantastische middag. In de pauze namen we een drankje in de pianobar
en om vijf uur mochten we naar huis. Alleen nog even het parkeerkaartje
afrekenen. ‘Kan via uw telefoon’, zei het garderobemeisje, ‘ik scan hem
even.’ Laten we duidelijk zijn, ik ben met de materie bekend. Ik gebruik
regelmatig de QR reader en ik heb een parkeerapp die al vertelt waar ik
de auto mag zetten voordat ik het zelf weet. Een digibeet kun je me niet
noemen. Maar nu kreeg ik tien verschillende betaalmogelijkheden, moest
ik mijn e-mailadres invullen, aanvinken of ik een betaalbevestiging wilde
en ook nog kiezen in welk land ik woonde. Het was een beetje donker en
van schrik koos ik Afghanistan. Betalen kansloos. ‘Laat maar zitten’ zei ik.
‘Ik betaal wel buiten bij de automaat.’ Daar scande ik opnieuw mijn
kaartje, betaalde keurig het bedrag en toog met vriendinnen richting
parkeergarage. Er kwam een man achter mij aanrennen. ‘Hier is uw
kaartje’. ‘Kan niet’ zei ik, want die heb ik in mijn hand. Die is vast van de
mevrouw voor mij’. Bij de uitgang ging de slagboom niet open. Ook niet
na drie keer proberen. Schoonzus: ‘Dat kaartje van net was vast je
uitrijkaartje, dit is de inrijkaart.’ Achterhaald systeem. ‘Waarom herkent dat
apparaat mijn nummerbord niet?’ Tien auto’s achter ons. We zijn thuisgekomen, maar het had wat voeten in aarde. Volgende keer ga ik met de
fiets.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Flinke brand in woning Uiterweg
Aalsmeer – Op de Uiterweg is vrijdag
24 juni rond half tien in de ochtend
een flinke brand uitgebroken op een
zolder van een woning. De brandweer is met een meerdere voertuigen
ter plaatse gegaan. Het team Aalsmeer kreeg onder andere assistentie
van het korps Haarlemmermeer. Om
bij het vuur te komen, heeft de

Foto: VLN Nieuws, Laurens Niezen

brandweer een deel van het dak
moeten verwijderen. Omdat de
Uiterweg een smalle weg is, was deze
tijdens de brand door de politie afgesloten voor verkeer. De brandweer
heeft veel werkruimte nodig. Hoe de
brand kon ontstaan, is nog onduidelijk. De schade is fors. Er is gelukkig
niemand gewond geraakt.
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Sander ten Seldam (links) verraste Dag van je Leven voorzitter Rob Langelaan

Mooi cadeau voor Dag van je Leven
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijkse
botendag, die Stichting Dag van je
Leven zaterdag 18 juni organiseerde,
werd de organisatie verrast met een

mooi cadeau. Sander ten Seldam van
Eyecare Ed Kriek Optiek was naar
Jachthaven Kempers gekomen met
een cheque van maar liefst 2.000

Leuke activiteiten voor gasten
van de Zonnebloem
Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer en
Rijsenhout van de Zonnebloem heeft
een aantal hele leuke activiteiten op
stapel staan voor haar gasten waar
tegen een sterk gereduceerde
vergoeding aan deel genomen kan
worden. Wat dacht u van een bezoek
aan het Flower Art Museum op 29
juni? Hier wordt een totaal
vernieuwde tentoonstelling
gehouden met 21 kunstenaars die
ieder op hun eigen wijze met
bloemen als uitgangspunt hun
kunstwerken hebben ontworpen. De
bezoekers worden ontvangen met
een heerlijk kopje koffie/thee met
appeltaart. Op 16 juli wordt een

gezellige spelletjesmiddag georganiseerd in het Parochiehuis. Hier staan
alle mogelijke spellen klaar om te
spelen. Of u nu houdt van kaarten,
sjoelen, rummikub of een ander spel.
U kunt het op 16 juli spelen onder
het genot van een hapje en een
drankje. In augustus gaat de afdeling
met gasten pannenkoeken eten. De
exacte datum is nog niet bekend,
maar u kunt zich hier wel alvast voor
opgeven. En dan, hierover heeft de
afdeling al veel enthousiaste reacties
ontvangen, op 29 oktober een spetterende theatermiddag met liedjes
en sketches uit het werk van Annie
M.G. Schmidt door professionele

Klimaatburgemeester gezocht
in de gemeente Aalsmeer
Aalsmeer – Wie wordt de Klimaatburgemeester van de gemeente
Aalsmeer? De Nationale Klimaatweek
is dit jaar van 31 oktober tot en met 6
november. Dan komt heel Nederland
in actie om te laten zien welke
klimaatstappen zij nemen. Het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat laat als initiator zien wat er
allemaal in Nederland gebeurt om de
CO2-uitstoot te verminderen om de
klimaatdoelen van 2030 te halen,
maar ook wat er nog nodig is. Zij zijn
op zoek naar Nederlanders die zich al

inzetten voor een beter klimaat. Ook
in gemeente Aalsmeer zoekt het
ministerie zo’n Klimaatburgemeester.
Net als tijdens de eerste editie in
2021 vraagt het ministerie tijdens de
Nationale Klimaatweek op allerlei
manieren aandacht voor alles wat er
in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen. Vorig jaar zetten maar
liefst 142 Klimaatburgemeesters zich
op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het
klimaat en inspireerden zij Nederland
om bewuster om te gaan met het

Weer toename besmettingen
met corona in Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal coronabesmettingen is van 15 tot en met 28 juni
landelijk weer toegenomen. Ook in
Aalsmeer zijn de afgelopen twee
weken meer bewoners positief getest,
in totaal 121 en dat zijn er 36 meer dan
begin juni. Ook in omliggende
gemeenten zijn stijgingen te zien. In
Uithoorn 129 (+26) besmettingen, in
Amstelveen 432 (+98) positief geteste
inwoners en in Haarlemmermeer 559
(+95) inwoners met corona. Gelukkig
blijven vooralsnog het aantal mensen
dat voor behandeling tegen het virus
opgenomen moet worden in ziekenhuizen laag. Ook de twee nieuwe, nu
wanende, varianten (b)lijken minder

ziekmakend te zijn. Vanuit Aalsmeer is
1 inwoner met corona in het ziekenhuis
opgenomen, vanuit Uithoorn ook 1,
vanuit Haarlemmermeer 3, maar vanuit
Amstelveen geen. Er is in Amstelveen
wel een inwoner overleden aan het
virus, in Aalsmeer ook 1. In Uithoorn en
Haarlemmermeer geen overledenen
aan corona. Nu het virus weer opleeft,
is het goed de basisregels weer in acht
te nemen. Doe een test bij klachten en
ga bij een positieve uitslag vijf dagen
in quarantaine. Blijf op opstand van
kwetsbaren en regelmatig de handen
wassen is sowieso goed voor een
betere hygiëne. Samen corona de kop
indrukken, het gaat lukken!

euro die hij aan voorzitter Rob
Langelaan overhandigde. Ieder jaar
organiseert Eyecare Ed Kriek Optiek
een zonnebrillenactie tijdens de
geraniummarkt en braderie in het
Centrum. Een deel van de opbrengst
gaat naar goede doelen. Naast de
Mike Multi Foundation was dit jaar
ook Stichting Dag van je Leven
gekozen. Sander ten Seldam was blij
verrast te zien wat een geweldig
feest de botendag was. “Het is
geweldig dat wij ons steentje op
deze manier kunnen bijdragen en
hierdoor deze doelgroep mooie
dingen kan beleven.” Rob Langelaan
waardeert enorm dat bedrijven de
stichting een warm hart toedragen.
“Wij zijn afhankelijk van donaties en
sponsoring en omdat er steeds meer
bezuinigd wordt op leuke uitjes bij
veel voorzieningen, organiseren wij
dit soort evenementen. Dat
verdienen deze mensen!”

acteurs van Het Huistheater. Het
belooft een onvergetelijke middag te
worden. Voor al deze en andere nog
in de planning staande activiteiten
kunt u zich opgeven bij uw eigen
vrijwilliger van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer en Rijsenhout of bij
het bestuurslid Activiteiten Els Brunt.
Zij is bereikbaar per mail: els.zonnebloem@gmail.com en telefonisch via
06-40173691.
Vrijwilligers gezocht
De afdeling is nog op zoek naar
nieuwe, actieve vrijwilligers. Kijk voor
meer informatie en contact op de
website: www.zonnebloem.nl/aalsmeer-rijsenhout. Er wordt dan zo
spoedig mogelijk contact opgenomen. De Zonnebloem is ook te
vinden op Facebook.

klimaat. Voor deze editie wordt naar
nog meer Klimaatburgemeesters die
hun buurtgenoten inspireren
gezocht. Het ministerie zoekt voor zo
veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester.
Iemand die zich inzet om zijn of haar
CO2-uitstoot te verminderen. Dat
kan een grote maatregel zijn of iets
kleins. Goedkoop of duur. Iemand die
bijvoorbeeld veel energie bespaart,
duurzamer reist of klimaatbewuster
consumeert. Ben je een klimaatactie
in de straat of wijk gestart met de
buren? Ben jij de Klimaatburgemeester uit gemeente Aalsmeer? Of
ken je iemand? Opgeven kan via:
www.nkw2022.nl.

Koffie-inloop
de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6
juli houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De inloop is van
10.00 tot 11.30 uur en iedereen
is welkom. Koffie en thee staan
klaar. De tafels worden wat
verder uit elkaar gezet. Er zijn
mogelijkheden om een kaartje
te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot
mens te hebben. Kom ook en
neem gerust iemand mee. De
toegang is gratis.

Barbecue in Rechtsbuitenstraat
Kudelstaart - In de Rechtsbuitenstraat, nummers 42 tot en met 52,
is met medewerking van buurtverbinder Milena Luteijn van Participe afgelopen zaterdag 18 juni
een gezamenlijk een buurtbarbecue georganiseerd. De
barbecue was een initiatief van
enkele relatief nieuwe bewoners.
“Het was een leuke gelegenheid
om iedereen beter te leren

kennen”, vertelt bewoonster Nina
Oudshoorn. “De jongere kinderen
vonden elkaar snel op de glijbaan
en wij buurtjes hebben heerlijk
zitten kletsen. Het was prachtig
weer. We hebben genoten.” Ook
iets met of voor de buurt organiseren? Neem dan contact op met
Participe Amstelland voor meer
informatie en tips:
www.participe-amstelland.nl

Nieuws van de Vakantieweek
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Op zaterdag 25 juni
vertrok een groep van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer naar
groepshotel Het Bosgoed in Lunteren
voor een weekje genieten van onder
andere de omgeving, van diverse
daguitjes en van de gezelligheid van
elkaar. Na een kennismakingavond
op zaterdag, volgde een dienst op
zondagmorgen door ouderenpastor
Ellen van Houten met als thema ‘De
gemene deler’. Dit thema zal tijdens
de week de rode draad zijn. In de
middag werd door de fietsers het
midden van Nederland bezocht en
deden de wandelaars de uitkijktoren
De Koepel aan. Rond 18.00 uur is het
tijd om te dineren en dat is ook een

feest, alles wordt geserveerd en
smaakt uitstekend en aan het einde
is er geen afwas te doen! Wat een
luxe. In de avond werd met een spel
de verschillen en overeenkomsten
van de groep belicht. Maandag is er
in de ochtend gymnastiek gegeven
door de jeugdige en lenige leiding
waarbij er fanatiek werd meegedaan.
‘s Middags zijn de zandsculpturen in
Garderen over de geschiedenis van
Nederland bezocht en ‘s avonds werd
een muziekbingo gedaan waarbij
veel ‘gouwe ouwe’ werden meegezongen. Een heerlijke en gezellige
dag was weer tot een einde
gekomen. Meer dagverslagen van de
vakantieweek op www.dgaalsmeer.nl

Vragenuur over testament en
uitvaart in Bibliotheek
Aalsmeer – In de Bibliotheek in de
Marktstraat kunnen inwoners op
donderdag 7 juli van 15.00 tot 17.00
uur terecht bij notaris Geert
Labordus en uitvaartverzorger Saskia
Driezen voor vragen over het regelen
van testament en uitvaart. Wat kost
een uitvaart? Hoe zit het met
erfrecht? Voor veel mensen is een
uitvaart of testament regelen een
onbekend terrein waar bovendien
veel misvattingen en misverstanden
over bestaan. “Iedereen krijgt ermee
te maken, maar er is veel onwetendheid. Daarom vinden wij het belangrijk om laagdrempelige voorlichting
te geven”, licht Saskia Driezen toe.

Het inloopspreekuur is gratis en
vooraf aanmelden is niet nodig.

Notaris Geert Labordus en
uitvaartverzorger Saskia Driezen.
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Vernieuwd schoolplein op het
dak van basisschool De Brug
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag is de
nieuwe pannakooi geplaatst op het
bovenplein van basisschool De Brug.
Na de lunch kon het nieuwe voetbalveld meteen in gebruik genomen

worden. Daarmee is het vernieuwde
schoolplein nu helemaal af. Op het
plein, op het dak van de school,
kunnen de kinderen van groep 5 tot
en met 8 in de pauze lekker spelen en

tijdens de lessen bewegend leren.
“We zijn heel erg blij want nu kunnen
we eindelijk echt lekker spelen”, aldus
de leden van de leerlingenraad. “De
pannakooi is ook super kleurrijk, dus
het vrolijkt het plein mooi op.” De
leerlingenraad heeft meegedacht
over de plannen voor het plein en
ook de mening van de andere
kinderen van de school gevraagd. Het
liefst zagen de kinderen een kabelbaan en trampolines op het schoolplein. Maar de nieuwe pannakooi
stond echt op nummer één van het
wensenlijstje. Ook is er een duikelrek
geplaatst met een duurzame valondergrond die voor meer dan 70%
gemaakt is van versleten sportschoenen en andere gerecycleerde
producten. Na een lang proces van
plannen maken is het schoolplein
voor de bovenbouw nu eindelijk af. In
de zomervakantie is ook het schoolplein voor groep 1 tot en met 4 aan
de beurt voor vernieuwing.

ling beginnen. De jeugdige bezoekertjes en hun (groot)-ouders hebben
genoten van het verhaal en de leuke
liedjes. Er werd volop meegeklapt en
meegezongen. Dat de voorstelling
Beestenboel over een kinderboerderij
en zijn bewoners ging maakte het extra
leuk deze keer. Alles stond even op zijn
dierenkop op Boerenvreugd, maar de
kinderen hebben goed geholpen en
alles is gelukkig weer goed gekomen.

Veel bezoekers op Boerenvreugd
voor poppentheater Zelen
Aalsmeer - De hooiberg van kinderboerderij Boerenvreugd werd afgelopen zondag 26 juni omgetoverd tot
theater. Muziek klonk uit de hooiberg

naar buiten. Poppentheater Zelen
kwam gezellig op boerderijbezoek.
Nadat het zaallicht gedimd was en de
theaterbel geluid werd kon de voorstel-

Extra voorstellingen
Eigenlijk zou het poppentheater twee
voorstellingen spelen, maar vanwege
de grote animo werden er twee extra
voorstellingen gespeeld. De poppenkastvoorstellingen op Boerenvreugd
zijn een succes en poppentheater Zelen
zal iedere twee maanden naar de
kinderboerderij in het Hornmeerpark
komen om een voorstelling te spelen.
De volgende voorstelling staat gepland
op zondag 28 augustus.

Groep 8 OBS Kudelstaart leest
voor bij peuters Solidoe
Kudelstaart - OBS Kudelstaart en
Solidoe de Rietpluim slaan de
handen regelmatig in één. De
peuters kwamen spelen bij het
peuterlab en sinds twee weken lezen
leerlingen uit groep 8 voor aan de
peuters. Koen en Samuel beten het
spits af en lazen voor uit Rupsje
Nooitgenoeg. Voorlezen voor peuters
is een hele kunst. In de klas hebben

zij het voorlezen voorbereid. Het is
één van de daltonpijlers. Ook de
pijler verantwoordelijkheid wordt
aangesproken bij het voorlezen.
Immers de groep 8 leerlingen
hebben nagedacht over hoe ze gaan
voorlezen en voor wie.
De peuters zaten erg geconcentreerd
te luisteren en lieten na afloop weten
uit te kijken naar de volgende keer.

Leesmonstersclub voor 7 tot
12-jarigen in Bibliotheek
Amstelland – Tijdens een speciale
middag in de Bibliotheek Amstelveen
Stadsplein hebben kinderen tussen
de 7 en 12 jaar met elkaar de gloednieuwe Leesmonstersclub opgestart.
De kinderen, Leesmonsters
genaamd, hebben bepaald aan welk
logo hún club te herkennen is. Ook
zijn er volop plannen gemaakt voor
activiteiten die de club kan gaan
organiseren. Van een boekenruil tot
een wie kan het snelste een boek
lezen-wedstrijd.
Leesmonsterbal
De eerste activiteit die op de agenda
staat: een heus Leesmonstersbal, op
zaterdag 8 oktober tijdens de Kinderboekenweek. Tijdens dit bal wordt de
club officieel geopend. Iedereen die
zich opgeeft als Leesmonster kan dit
feestelijke bal bijwonen.

Leuke activiteiten
Bij de Leesmonstersclub gaan
kinderen het hele jaar door de
leukste activiteiten rondom boeken
beleven, samen met andere leesmonsters én toekomstige leesmonsters. Ook krijgen ze korting op
sommige jeugdactiviteiten en
ontvangen ze het
Leesmonstersbulletin.
Nieuwe Leesmonsters welkom
De Leesmonstersclub is er voor ieder
kind tussen de 7 en 12 jaar en
bedoeld om kinderen (nog) enthousiaster over lezen te maken. Hoe
meer Leesmonsters, hoe gezelliger!
De club is gratis, een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Nieuwe Leesmonsters kunnen zich
aanmelden via www.debibliotheekamstelland.nl, zie leesmonsters.

Tenniskamp TV Kudelstaart
voor jeugdleden groot succes
Afsluiting thema kunst met een
grote K op IKC Triade
Aalsmeer - Vrijdag is op IKC Triade
het thema kunst met een grote K
afgesloten met alle kinderen en
ouders. Het was de hele dag nog
spannend of het mooi weer bleef.
Gelukkig kon de expositie doorgaan,
alle picknicktafels stonden buiten al
klaar voor de bezoekers. Op het

podium op het schoolplein waren er
veel optredens van kinderen uit
verschillende groepen en er was
natuurlijk ook een act van de leerkrachten te zien. Binnen konden de
ouders en kinderen alle soorten
kunst bewonderen. In elke groep en
op de leerpleinen was namelijk kunst

Succesvolle toernooien bij Qui Vive
De Kwakel - Na twee jaar geen toernooien vanwege corona is er afgelopen weekend weer volop
hockeyplezier geweest bij hockeyclub Qui Vive tijdens het Chill & Thrill

C-toernooi en het Regenboog D-toernooi. Alle kleuren van de regenboog
maakten het D-toernooi tot een waar
spektakel met leuke wedstrijden,
spellen en veel enthousiaste kids. Bij

te bewonderen, zowel moderne als
oude kunst. De leerlingen hebben de
afgelopen periode geleerd wat kunst
is en dat je het overal om je heen
kunt horen, zien en ervaren. Ook
hebben ze geleerd een mening te
vormen over kunst en natuurlijk
hebben alle groepen een museum
bezocht.
Het was een geslaagde en kunstzinnige afsluiting van thema kunst op
IKC Triade.

de C-jeugd was het volop ‘chillen’
tussen de spannende wedstrijden
door en was er goed gezorgd voor
een lekkere lunch en ijsjes om lekker
af te koelen. Qui Vive kijkt terug op
een zeer succesvol weekend. Er wordt
alweer uitgekeken naar volgend jaar!

Kudelstaart - Afgelopen weekend
vond voor de tiende keer het Tenniskamp plaats van Tennisvereniging
Kudelstaart. Een groot feest wat eens
per twee jaar gehouden wordt voor
de jeugdleden. Deze editie heeft de
vereniging 47 jeugdleden en 9 begeleiders en een kookploeg mogen
verwelkomen op het tennispark. Er
was een gevarieerd programma met
allerlei leuke activiteiten en spellen,
zowel met als zonder tennisracket.

Het thema van dit jaar was ‘De Alleskunner’. De teams deden er alles aan
om de Alleskunners van TVK te
worden! Ieder team was gekleed in
een mooi kampshirt, waarvoor de
vereniging een bijdrage heeft mogen
ontvangen van Stichting Supporting
Kudelstaart. De vereniging wil alle
vrijwilligers enorm bedanken die zich
voor en achter de schermen hebben
ingezet om dit jeugdkamp tot een
groot succes te maken!
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Gezellig heropeningstoernooi
Midgetgolfclub Aalsmeer
Aalsmeer - De eerste wedstrijd is weer
gespeeld op de vernieuwde midgetgolfbanen in de Beethovenlaan. 28
genodigden hadden zich verzameld in
het gezellig versierde clubhuis om
eindelijk weer met elkaar te kletsen
onder het genot van een kopje koffie
met een gebakje. Hierna stond twee
rondjes golfen op de vernieuwde
banen op het programma. Leuk was
dat de vrouw van de huis-hovenier,
Riet Splinter, met een recreantenbal
de allereerste 1 sloeg op baan 1.
Daarna volgden er meer enen op de
diverse banen, voor zowel de partners
met recreantenbal als de leden met
hun wedstrijdballen. Toch wel verrassend was de winnaar van de dag, Hans
Reijerkerk met 12 enen en een totaalscore van 65 holeslagen. Tweede werd
DirkJan Jongkind (die dit jaar is uitgenodigd om in het Nederlands team te

spelen in Voltsberg in Oostenrijk), met
7 enen en een totaal van 67 holeslagen. De derde prijs was voor Ton
Silvius, een vrijwilliger in de tuingroep
die het hele terras met de hogedrukspuit te lijf is gegaan, ook met 7 enen
en 68 holeslagen. Ook was er prijs
voor, het jongste jeugdlid, Syl de Jong.
Zij kreeg een medaille en een doos
ijsjes. Na het golfen werd er een
chinees buffet geserveerd. De golfers
waren schijnbaar uitgehongerd want
alles was schoon op.

Jetze Plat benoemd tot erelid
bij zwemsportclub Oceanus
Aalsmeer - Tijdens de algemene
ledenvergadering van zwemsportclub Oceanus in 2019 is een besluit
genomen om Jetze Plat tot erelid te
benoemen voor zijn paralympische
prestaties en zijn ambassadeurschap
voor de paralympische sport. De
benoeming zou in april 2020 plaatsvinden, maar door de corona
pandemie is de datum steeds verder
naar achteren verschoven tot 26 juni
2022. De benoeming vond afgelopen
zondag plaats voor de start van de
Lenie van der Meer bokaal zwemwedstrijd waar altijd valide en invalide sporters aan deelnamen. Deze
wedstrijd wordt jaarlijks mogelijk
gemaakt door de stichtingen ‘Meer
Armslag’ en ‘Mike Multi Foundation’.
De voorzitter van Oceanus Kees
Reijnders reikte een glazen sculptuur
van het Oceanus logo uit aan Jetze
Plat als blijvende herinnering van het
erelidmaatschap. Reijnders gaf in zijn
woorden aan dat Oceanus trots is op
een lid als Jetze Plat. Niet alleen door
zijn prestaties – Vier keer Paralympisch kampioen, achtvoudig Wereld-,
viervoudig Europees- en elfvoudig
nationaal kampioen en houder van

het parcoursrecord van de wereldberoemde Ironman op Hawaï (8 uur, 41
minuten en 47 seconden). Reinders:
“Maar vooral door de persoon die jij
bent; de beleving, de uitstraling, de
gedrevenheid, de persoonlijkheid.
Een echte ambassadeur en inspiratiebron voor de sport in het algemeen
en sporten met een beperking in het
bijzonder. Oceanus is trots om een
erelid als Jetze Plat in haar midden te
hebben.”

WOENSDAG BRIDGEN
BIJ BC ONDER ONS

Foto: www.kicksfotos.nl

Lenie van der Meer Bokaal voor
Britt Colijn en Daniël Wegman
Aalsmeer - Door corona konden de
jaarlijkse zwemwedstrijden om de
Lenie van der Meer bokaal niet doorgaan maar zondag 26 juni kon het
weer. Stichting Meer Armslag, zwemvereniging Oceanus en Mike Multi
Foundation ontvingen, voor de zesde
keer, zwemmers van verschillende
zwemverenigingen. Bijzonder bij
deze wedstrijden is dat valide zwemmers en zwemmers met een beperking met elkaar strijden om die
mooie bokaal. De bokaal is vernoemd
naar de oprichtster van de stichting
Meer Armslag; Lenie van der Meer. Zij
zorgde ervoor dat er via de stichting
geld en trainingsmiddelen beschikbaar kwamen om de prestaties van
talentvolle zwemmers met een
beperking te verbeteren. Voor de

zwemmers is het altijd weer spannend hoe hard hun concurrenten
zwemmen en welke progressie zijzelf
hebben gemaakt. Er werden prachtige tijden gezwommen. Door een
speciaal rekensysteem werd aan het
einde van de dag bekend wie bij de
dames en heren overall de bokaal
mee naar huis mochten nemen. Bij de
dames werd dit Britt Colijn van New
Wave uit Almere en bij de heren ging
Daniël Wegman van Oceanus er met
de bokaal vandoor. Bij voorgaande
edities van dit evenement namen
meer verenigingen deel. Mogelijk is
de naderende vakantieperiode hier
de oorzaak van. Daarom gaan de
organisatoren proberen om de editie
2023 in maart of april te laten
plaatsvinden.

Van links naar rechts: Saartje Rewijk, Erica Belandi, Bas Stigter en Wessel Heil.

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeerse turnster Daniella
Boas Nederlands kampioen
Aalsmeer - Daniella Boas is zaterdag
25 juni tijdens de tiende editie van
de Dutch Gymnastics KNGU the final
in Ahoy Rotterdam de nieuwe Nederlandse Eredivisie Allround kampioen
2022 bij de pre-juniors geworden.
Na vier keer goud op het onderdeel
finale, moest de Aalsmeerse nog één
keer alles geven en haar zenuwen in
bedwang houden. Met een ijzersterke mentaliteit en vier mooie oefeningen sleepte Daniella de overwinning in de wacht. Na afloop viel de
druk van haar af, het is haar gelukt:
Nederlands kampioene op het
hoogste niveau na een jaar van heel
intensieve training onder leiding van
Barbara van Ravenstein en Polina
Kondourova. Volgend jaar gaat
Daniella naar de Junioren en wil ze er
alles aan doen om in de leeftijdsgroep ook Nederlands kampioen te
worden. Het is ook haar doel om haar
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FIG (International Gymnastics Federation) paspoort te halen, deel te
nemen aan grote Europese
wedstrijden en zich te kwalificeren
voor Junior EK in 2024, zodat ze zich
kan meten met de beste gymnasten
van Europa. Komend schooljaar gaat
Daniella naar het Haarlemmermeer
College TTS (topsport talentenschool) in Hoofddorp.

Atletiek: AVA leden succesvol bij
Midzomernachtcross in het bos
Aalsmeer - De Midzomernachtcross
in het Amsterdamse op vrijdagavond
24 juni werd een ouderwets hardloopfeestje, waaraan veel AVA-leden
met plezier en succes meededen.
Saartje Rewijk verraste zichzelf en
alle jongens op de Engelse Mijl (1609
meter) door als allereerste uit het bos
tevoorschijn te komen voor de sprint
naar de eindstreep. Saartje finishte in
6 minuten en 3 seconden (6:03), dat
is een snelheid van bijna 16 kilometer per uur. Erg snel dus voor deze
pas 12-jarige Kudelstaartse. Ook de
10 kilometer werd gewonnen door
een AVA-atleet, namelijk Bas Stigter
die de laatste weken in een bloedvorm is. Ver voor de rest uit finishte
Bas in 30:44 (gemiddeld 19.5 kilometer per uur). Knap derde werd
Wessel Heil in de knappe tijd van
34:28. Erica Belandi pakte op de 10
Engelse Mijl (16.1 kilometer) een
mooie 2e plaats met een eindtijd van
1:04:13. Op dezelfde avond liep
Erwin Metselaar een 5 kilometer
baanloop in Wageningen. Deze Aalsmeerse master (50+) scherpte nog

maar eens zijn eigen clubrecord aan
tot een fraaie 17:07.
Scherpe tijden bij baanloop
Bij de maandelijkse AVA Waterdrinker
Baanloop op woensdagavond 8 juniwerden onder prima hardloopomstandigheden (17 graden, weinig
wind) twee AVA-clubrecords scherper
gesteld. Erica Belandi (vrouwen 45+)
scherpte haar eigen record op de 3
kilometer aan tot 11:17 en Erwin
Metselaar (mannen 50+) deed dat
ook maar dan op de 5 kilometer die
hij won in 17:28.
Op de 1 kilometer liep de 12-jarige
AVA-ster Saartje Rewijk uit Kudelstaart met 3:40 een persoonlijk
record. De winst op de 3 kilometer
was voor Kwakelaar Erwin Koopstra,
die met 10:09 een heel groepje snelle
lopers voorbleef. De baanloop bij
Atletiekvereniging Aalsmeer is er
iedere tweede woensdagvond van
de maand in de Sportlaan. Iedereen
is welkom. De aanvang is 20.00 uur.
Kijk voor meer verhalen en foto’s op
www.avaalsmeer.nl

Aalsmeer - Ondanks het mooie
weer hadden achttien paren zich
opgegeven voor het zomerbridgen bij BC Onder Ons. In een
gemoedelijke sfeer werden er 24
spellen gespeeld dat leidde tot
de volgende uitslag: Op één Guus
ten Katen en Erik Sabel met een
monsterscore van 72.24%, op
plaats twee Pim van der Zwaard
en Jan Joore met 64.48% en
verrassend op de derde plaats
geëindigd zijn Gerda en Kees
Springintveld met 60.21%. Er
wordt deze zomermaanden
iedere woensdag gebridged in
buurthuis Hornmeer aan de Dreef
1 vanaf 19.30 uur. Bridgeliefhebbers zijn welkom. Lijkt het u ook
wel leuk om te leren bridgen?
Vanaf woensdagavond 14
september start BC Onder Ons
met een cursus. Deze begint met
twee proeflessen waarna nog
twaalf lessen volgen. Informatie is
op te vragen bij mevrouw A.
Tromp via 06-45304436.
LAATSTE KAARTAVOND BIJ
BV HORNMEER

Aalsmeer - Komende vrijdag 1
juli is de laatste kaartavond van
dit seizoen bij buurtvereniging
Hornmeer. Koppelkaarten staat
op het programma en de avond
wordt besloten met de prijsuitreiking van het afgelopen jaar.
Het kaarten begint om 19.30 uur
in het buurthuis aan de Dreef 1,
zaal open vanaf 19.00 uur. Het
koppelkaarten op 24 juni is
gewonnen door Jan Meijer en
Gerard Presser met 5215 punten.
Wim Spring int Veld en Rijk van
Egdom eindigden op twee met
5120 punten en plaats drie was
Wil Jak en Tonny Favie met 4920
punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Ria Moller en Maaike
Spaargaren met 3491 punten.
FIETSEN NAAR HET BOS
MET PCOB SENIOREN

Aalsmeer - Op dinsdag 5 juli
gaat de fietsgroep PCOB-Senioren Aalsmeer we weer op pad.
Deze keer gaat de tocht naar en
door het Amsterdamse Bos. Het
bos is volop in zomertooi. Bij
heet weer biedt het schaduw, bij
koud weer bescherming tegen
de wind. Via de Mr. Jac Takkade
wordt door het Schinkelbos
gefietst. Vandaar gaat de tocht
om de Bosbaan naar manege
Nieuw Amstelland. Daar is het
rustpunt met koffie en appelgebak. Via de oude spoorbaan
dan naar Amstelveen Westwijk.
Het laatste deel van de tocht
gaat door Nieuw Oosteinde
terug naar Aalsmeer. De fietsttocht start om 13.30 uur bij het
Parochiehuis/Bacchus in de
Gerberastraat. Voor uw veiligheid: neem een helm mee. Voor
gele hesjes wordt gezorgd. Voor
informatie kan contact opgenomen worden Jan Westerhof
en Jan de Jong via 06-22350307.
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Brons, zilver en goud op NK
voor trampolinespringers
Aalsmeer - Met elf springers deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap trampolinespringers, dat is
sowieso al een hele mooie prestatie.
En als er dan ook nog zilveren én
gouden medailles mee naar huis
mogen, dan is het pas echt feest!
Op zaterdag 25 juni was het al vroeg
druk in Ahoy Rotterdam. De
synchroon paren waren als eerste
aan de beurt. Van SV Omnia 2000
waren dat Finn Kweekel (samen met

zijn partner Jordy Zuurbier van trampolinevereniging Triffis), Isabelle
Croes en Maud Martens, Hannah
Serné en Katelijne van der Avoird,
Fenne van der Zwaard en Jenna van
Leeuwen en tot slot Caitlyn van der
Torre en Eva Hermans. Alle paren
sprongen zó goed, dat ze zich na de
voorronde ook plaatsten voor de
finale. Finn en Jordy wonnen brons in
hun categorie, Fenne en Jenna en
Hannah en Katelijne gingen er zelfs

Afscheid bij FCA van leider John van der Hoorn en de drie Poolse teamgenoten
Pawel Kocon, Remigiusz Pasternak en Michal Kocon.

Gezellige afsluitingsavond voor
FC Aalsmeer Zondag 1
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 24 juni
was de afsluiting van het seizoen
voor de Zondag 1 van FC Aalsmeer.
Een tweede feestje op rij voor de
mannen, na het feest van vorige
week zondag. Dit vanwege het
behalen van lijfsbehoud na een
bloedstollende finalewedstrijd tegen
BSM. Met dit feest nog in het achterhoofd werd het seizoen afgelopen
afgesloten, onder het genot van een
barbecue en een aantal drankjes.
Hierbij werd er niet alleen gebruik
gemaakt van het moment om het
seizoen definitief af te sluiten, ook
was het moment daar om van
verschillende personen afscheid te
nemen of te bedanken. Bijvoorbeeld
van de keeper van de laatste weken,

Tom Schrama. Normaal gesproken
zijn drie keepers in de selectie
voldoende, maar dit jaar moest het
team een beroep doen op zeven (!)
verschillende keepers. En daar heeft
Tom het team in de laatste
wedstrijden, met als hoogtepunt de
finale, fantastisch doorheen
gesleept. Een bedankje was dan ook
niet meer dan terecht.
Afscheid
Maar er waren ook wat personen die
afscheid gingen nemen van de
selectie. Vincent Kempers, de doorgaans betrouwbare grensrechter,
heeft besloten om de zondagen voor
zichzelf te houden en stopt na dit
seizoen. Heel jammer, maar heel

Midgetgolfen vanaf zaterdag
weer mogelijk in Aalsmeer
Aalsmeer - De midgetgolfclub aan
de Beethovenlaan gaat zaterdag 2
juli weer open voor bezoekers. Na
bijna twee jaar corona en ook nog
een renovatie van de banen, uitgevoerd door de gemeente, zijn de
leden aan de slag gegaan om het
park op orde te brengen. Er is hard

gewerkt. Al het blad en vuil is van de
banen geblazen en de schoonmaakploeg heeft al het vuil en vooral
vogelpoep verwijderd. De baan is nu
weer open en daar zijn alle leden en
vrijwilligers enorm blij mee. Afgelopen zaterdag 25 juni is dit met een
toernooi met elkaar gevierd. Vanaf

met het goud vandoor. De stemming
zat er dus al meteen goed in, ook bij
de trainers en supporters.
Zaterdagmiddag kwamen bij de individuele springers zeven Omnia leden
in actie. Lindsey van Dam, Finn
Kweekel, Hannah Serné, Isabelle
Croes, Katelijne van der Avoird,
Fenne van der Zwaard en Jenna van
Leeuwen lieten zien wat zij kunnen.
Natuurlijk was er ook veel belangstelling voor de oefeningen van Omniatrainster Marlies Kok. Zij sprong voor
trampolinevereniging Triffis.
Opnieuw werden er mooie prestaties
geleverd. Finn en Marlies bemachtigden beiden een zilveren medaille
in hun categorie.
De allerbeste springers van Nederland kwamen op zondag 26 juni in
actie. Ook hier was Omnia vertegenwoordigd. Als jongste van alle deelnemers in de categorie senior heren
sprong Jay Roelfsema heel goed. Hij
haalde helaas net te weinig punten
om zich te plaatsen voor de finale,
maar verbeterde wel zijn persoonlijke record.
SV Omnia 2000 is enorm trots op al
haar springers en bedankt uiteraard
ook alle trainers en supporters voor
hun bijdrage aan dit succes.

goed te begrijpen. Hij is helaas niet
de enige persoon die stopt vanaf
komend seizoen. Wellicht al in de
wandelgangen gehoord, maar
helaas stoppen ook de drie gewaardeerde Poolse teamgenoten, Michal
Kocon, Remigiusz Pasternak en
Pawel Kocon. Michal heeft eerst
jaren op de zaterdag gevoetbald, en
is de laatste paar seizoenen
betrokken geweest bij de zondag als
speler en assistent-trainer. Remigiusz
en Pawel hebben samen bijna zeven
seizoenen bij de zondag gespeeld en
zijn daar altijd zeer belangrijk
geweest. Het team gaat de heren
zeker missen en wenst hun veel
succes met de toekomst. De deur
staat altijd open voor een terugkeer!
Tot slot, misschien wel het grootste
afscheid van die avond was van
leider John van der Hoorn. Na 50 jaar
actief lid te zijn geweest van eerst
RKAV en daarna FC Aalsmeer, vind hij
het nu tijd om zijn rust te pakken.
Vanaf zijn twintigste is John actief
geweest in de selectie, eerst als
speler, en erna als grensrechter,
leider en zelfs verzorger. Het team
gaat de aanwezigheid van John
missen rondom de trainingen en
wedstrijden, maar hoopt hem wel
elke wedstrijd langs de lijn te zien.
Na alle personen (letterlijk) in het
zonnetje te hebben gezet was het
tijd om de barbecue te openen en te
genieten van een heerlijke maaltijd.
De avond zou nog lang doorgaan
met veel humor, anekdotes en gezelligheid. Dit belooft nu al veel goeds
voor het nieuwe seizoen. En hopelijk
ziet FCA Zondag 1 u/jou dan ook
weer langs de lijn!

zaterdag 2 juli is iedereen weer
welkom om een rondje midgetgolf te
spelen op de gerenoveerde banen in
het mooie park. Midgetgolfen kan op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Kijk altijd even op de website of er
soms een wedstrijd wordt gespeeld,
om teleurstelling te voorkomen. Op
zondag 10 juli wordt de finale van de
teamwedstrijden van District West in
Aalsmeer gespeeld. Dan gaat de

Foto: www.kicksfotos.nl

Midzomernachtfeest: Topavond!
Aalsmeer - In het Oosterbad kon
afgelopen vrijdag 24 juni
gezwommen worden tot de zon
onder ging. En dit was niet de enige
activiteit tijdens het midzomernachtfeest. Er kon genoten worden van een
hapje en een drankje, er was een
kleine braderie met leuke woonaccessoires en zomermode en er werden
planten te koop aangeboden waarvan
de opbrengst ten goede kwam aan
het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade
1. Het is een topavond geworden met
heel veel (jonge) zwemmers en

bezoekers, een heerlijke temperatuur
en alleen maar zon. De voorspelde
regen is uitgebleven en daar was
iedereen natuurlijk heel blij om.
Zwemvierdaagse
De volgende activiteit in het
Oosterbad is de zwemvierdaagse van
maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli
met diverse extra spelletjes waaronder plankhangen en wie maakt het
hoogste bommetje. Meer informatie
hierover is te vinden op de website:
www.hetoosterbad.nl

Joris en Erik Jan winnen Blind
Koppel Darts bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week was het
laatste darttoernooi van dit seizoen
van de Poel’s Eye. Joris Voorn en Erik
Jan Geelkerken wonnen de finale van
Jonny Nijs en Rene van Veen. Een
uitstekende prestatie van Joris en Erik
Jan. Voor Joris was het, na een eerdere
tweede plaats, zijn eerste overwinning
ooit, terwijl Erik Jan met zijn derde
titel een ware Blind Koppel specialist
bleek. Er was ook een verliezerronde.
Ans Engel ontsnapte aan een vroegtijdige uitschakeling, zij gooide in de
barrage maar liefst twee dubbele
bullen! Vervolgens was ze op stoom
en bereikte zelfs de finale. Tijdens de
vorige editie won ze de finale tegen
Bak, die ook nu haar tegenstander
bleek. Ans speelde met Jarek Sarna
samen, terwijl Bak het dit keer met zijn

eigen partner Lisette Wesselius mocht
proberen. Dit stel bleek inderdaad
beter op elkaar ingespeeld. Bak
gooide op deze avond ook nog een
mooie 144 finish, maar dit was niet de
hoogste uitgooi van de avond. Die eer
ging met een prachtige 151 finish naar
Peter Kamerling. Als klapstuk gooide
Gerard Elderenbosch een pijl raak bij
de Triple Pot. Doordat het lange tijd
geleden was dat er een pijl was raak
gegooid, op de eerste speelavond van
het seizoen (de cirkel was precies
rond), was het Triple Pot saldo aardig
opgelopen. Al met al was het een
uiterst gezellig toernooi en een waardige afsluiting van het seizoen. De
Poel’s Eye start na de zomer weer in
september. Nadere informatie is te
vinden op www.poelseye.nl.

De finalisten bij Poel’s Eye: Rene, Joris, Erik Jan en Jonny.

baan rond 15.00 uur, na de wedstrijd,
open voor publiek.
Actie voor 50 plussers
Op woensdagochtend vanaf 6 juli tot
en met eind september gaat de
midgetgolfclub open voor 50 plussers om ze kennis te laten maken met
het midgetgolf spel: Een combinatie
van inspanning, ontspanning, beweging en gezelligheid. En bovendien
in de buitenlucht in een mooie

omgeving. Een win win-situatie.
Kom gezellig langs en maak kennis
met het midgetgolf spel met een
recreantenbal of laat je verrassen
door de wedstrijdballen waar de
leden van de vereniging mee spelen.
De actieprijs is per woensdagochtend 1 euro met een gratis kopje
koffie of thee. Er wordt gespeeld van
10.00 tot 12.00 uur. Voor vragen kan
een mail gestuurd worden naar mgc.
aalsmeer@hetnet.nl

GEVRAAGD:
EVRAAGD:

CHAUFFEUR
CHAUFFEUR

Te koop:
Vest leder met stof merk diplodocus
mt xxl €37,50. Tel. 06-51756029
Gevraagd:
Werk van beeldhouwer Kees Verkade
voor uitbreiding van verzameling. Tel.
06-16620833
Te koop:
Voortentkachel z.g.a.n. met gasfles
tot 2031 €60,-. Tel. 06-30181770
Te koop:
Serie vliegtuigboeken in WOII serie
24 st. van Europa, Amerika, Japan, etc.
€10,-. Tel. 0297-323692

Te koop:
Leuke spullen voor rommelmarkt,
wie wil dit overnemen, koopje! Tel.
0297-321733
Te koop:
Nieuwe oogst: zwartebessensap vol
vitamine Jam, braam, ananas, mango,
pruim. Leimuiderdijk 97 Rijsenhout
st. buiten. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Verz. biedt hoge prijs voor uw oude
stoommachine trein auto motor e.a.
antiek speelgoed, ook hele verzameling. Tel. 06-20930822
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Interesse?
Mail naar
john@vanderlaanmobiliteit.nl

Zilver en brons op het NK voor
gymnastes RDGA
Aalsmeer - In het weekend van 18
en 19 juni werden de Nederlandse
Kampioenschappen eerste en
tweede divisie Ritmische Gymnastiek
in Hilversum gehouden. De Rhythmic
Dreams Gymnastics Academy (RDGA)
was goed vertegenwoordigd in het

wedstrijd weekend. Op zaterdag in
de tweede divisie hebben maar liefst
zeven gymnastes zich geplaatst voor
het Nederlands Kampioenschap en
op zondag in de eerste divisie vier
gymnastes. Kaitlene Aranas wist met
haar hoepel-oefening bij de Benja-

Duivensport: Eerste plaatsen
voor Cees, Richard en Paul
Aalsmeer - Op zaterdag 25 juni om
10.00 uur werden 5.438 Noord
Hollandse postduiven op een afstand

Cees van Vliet scoort goed tijdens
vlucht Quiévrain.

van 216 kilometer gelost te Quiévrain. Om 12.32.31 uur arriveerde bij
Cees van Vliet de eerste van zijn 41

Bloemen voor Paul Baas na eerste
plaats bij vlucht Le Mans.

mins een bronze medaille te behalen.
Mandy Wei en Zoey van der Weele
kwamen in de leeftijdsklasse junioren 2008 en 2009 in actie. Bij de
prijsuitreiking mocht Mandy de
bronzen medaille in ontvangst
nemen. Zoey ging met een welverdiende zilveren medaille naar huis.
Vervolgens waren alle ogen gericht
op Sofia Pipera in de leeftijdsklasse
Pre Junioren. Haar hoepeloefening
was goed voor zilver. Als laatsten
kwamen Dana van Beem, Fabiënne
Roof en Manon van der Ploeg in actie
bij de senioren. In het allround klassement behaalde Dana de tweede
plaats, Manon veroverde de bronzen
medaille en Fabiënne eindigde als
zevende. Op zondag was het de
beurt aan de gymnastes uit de eerste
divisie. Yun Li Zwetsloot en Martina
Bondia D’Accardi. Beide lieten ze een
hoepel, bal en oefening met knotsen
zien en behaalden allebei de vijfde
plaats. Livia van Hulsel nam met haar
knots en bal oefening deel en wist de
achtste plaats te bemachtigen.

deelnemende duiven, die hiermee
met een gemiddelde snelheid van 85
kilometer per uur in de Telegraaf de
snelste was van de 129 deelnemende
duiven. In rayon 4 van de afdeling NH
resulteerde dit in de zesde plaats van
de 1078 deelnemende duiven.
Op zondag 26 juni om 07.00 uur
werden 3.990 Noord Hollandse Postduiven op een afstand van 573 kilometer gelost in Le Mans. Om 13.07.19
uur arriveerde bij de combinatie
Richard van de Berg en Paul Baas de
eerste van hun 39 deelnemede
duiven die hiermee met een gemiddelde snelheid van 94 kilometer per
uur in de Telegraaf de snelste was
van de 189 deelnemende duiven. In
rayon 5 van de afdeling NH klasseerde deze duif zich van de 1018
duiven als zesde.

Van Leeuwen Catering op maat zoekt

CATERINGMEDEWERKERS!
Word jij onze nieuwe cateringmedewerker?
Gezond eten is belangrijk om lekker in je vel
te zitten en goede leerprestaties te behalen.
Daarvan zijn we ons bij Van Leeuwen Catering
terdege bewust. Daarom hebben wij speciaal voor
middelbare schoolkantines ons ONTDEK-concept
ontwikkeld. Wij laten leerlingen ontdekken dat
gezond eten lekker en betaalbaar is.
De werktijden vallen onder schooltijden en zijn
dus goed te combineren met een (jong) gezin.
Daarnaast ben je de schoolvakanties veelal vrij.
25 vakantiedagen en 13 Atv-dagen samen met een
spaarurenregeling zorgen ervoor dat je wél het hele
jaar salaris ontvangt.
Wil jij meewerken aan een gezonde
schoolkantine en een bijdrage leveren aan ons
ONTDEK-concept?
Woon je in de regio Aalsmeer, Haarlem, Hoofddorp,
Alphen aan den Rijn? Scan de QR code,
laat je gegevens achter en wie weet
sta jij binnenkort wel op één van
onze locaties! Je cv en motivatie
sturen aan hr@cateringopmaat.nl
mag natuurlijk ook.

Valeria Baars Nederlands kampioen
Ritmische Gymnastiek Eredivisie
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden ook de Nederlandse Kampioenschappen ‘Dutch Gymnastics The
Finals’ gehouden in Ahoy Rotterdam.
De senioren van RDG Academy Valeria
Baars, Lyvana Garrelts en Senna
Buskermolen en Junior Lisa Donkervliet hadden zich via drie landelijke
wedstrijden geplaatst voor het NK
individueel en Ilse Huiskens met Lisa
Vos voor het onderdeel NK-teams
senioren. Bij het onderdeel groepen
werd RDG Academy vertegenwoordigd met een Benjamin en Senioren
groep. Lisa mocht als eerste van RDG
Academy in actie komen op zaterdag
bij de Junioren Eredivisie en is vierde
geworden van Nederland. De
wedstrijd van de senioren individueel
was verdeeld over twee dagen.
Zaterdag de onderdelen hoepel en bal
en zondag de knots- en lint-oefening.
Na de eerste dag stond Valeria eerste
en Lyvana zesde. Senior Senna kon
helaas niet in actie komen. Zondag
behaalde Valeria opnieuw de hoogste
score en is Nederlands Kampioen
Ritmische Gymnastiek Eredivisie Individueel geworden. Ook Lyvana mag
trots zijn op haar resultaat met de
vijfde plaats allround. Als laatste was
zaterdag het nieuwe onderdeel

NK-teams (staat sinds 2020 op het
programma). Voor RDG Academy
wisten Ilse Huiskens en Lisa Vos goud
te winnen. En zondag stonden als
laatste onderdeel van het NK ritmisch
gymnastiek de groepsoefeningen op
het programma. De seniorengroep
van RDG Academy met de gymnastes
Dana van Beem, Yun Li Zwetsloot, Lisa
Donkervliet, Lyvana Garrelt en Valeria
Baars, liet een mooie oefening met
keuzemateriaal hoepel en deze werd
beloond met een zilveren medaille. Bij
de benjaminsgroepen lieten
Aleksandra Wodecka, Sofia Pipera en
Kaitlene Aranas een swingende oefening zien en eindigden hiermee op de
zevende plaats.

Ouderensoos 55+ in dorpshuis ‘t Podium
Kudelstaart - Iedere donderdag is er
van 13.30 tot 16.30 uur voor 55+ers
een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg. Klaverjassers en jokeraars
zijn van harte welkom. Een proefmiddag meespelen is mogelijk. Op
donderdag 23 juni is het klaverjassen
gewonnen door Huub Bouwmeester
met 5506 en 1 mars, op twee is

Yvonne van Schuilenburg met 5100
punten geëindigd en op drie Rudolf
Haussler met 4987. Bij het jokeren was
de hoogste eer voor Guusje kok met
133 punten,gevolgd door Trudy Knol
met 381 punten. De volgende kaartmiddag is donderdag 30 juni. Voor
inlichtingen kan contact opgenomen
worden met penningmeester Hans
van Schuilenburg via 06-12699009.

