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Zorgvuldig
Tijdens werkzaamheden bij de Van 
Cleeffkade ontdekte de aannemer op 
18 juni verontreinigde grond. Na 
onderzoek is gebleken dat de bodem 
Polycyclische Aromatische Koolwater-
stoffen, zogenaamde PAK’s, bevat. In 
vaste vorm vormen PAK’s geen direct 
gevaar voor de gezondheid, maar de 
stof hoort van nature niet in de grond 
en de omgang met PAK’s is aan regels 
gebonden. Daarom dient er zorgvuldig 

mee omgegaan te worden en moet de 
bodem worden gereinigd. Deze week 
wordt de bodem bij de Van Cleeffkade 
daarom afgegraven en de grond afge-
voerd. Dat gebeurt door een daartoe 
gecertificeerd bedrijf. 

Door tijdens bouwvakantie
Na de bodemsanering kunnen de 
werkzaamheden aan de toekomstige 
rotonde Van Cleeffkade hervat 
worden. Vanwege het stilliggen van de 

werkzaamheden gaat de aannemer 
ook tijdens de bouwvak  door met het 
werk bij de Van Cleeffkade. Naar 
verwachting kunnen de werkzaam-
heden bij de Van Cleeffkade begin 
september afgerond worden. 

Informatie
Met vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het 
servicepunt van de provincie Noord-
Holland via 0800-0200 600 (gratis) of 
per mail: servicepunt@noord-holland.
nl. Actuele informatie over de werk-
zaamheden is te vinden op HOVASZ.nl 
of via de Facebookpagina regio 
Amstelland-Meerlanden.

Werkzaamheden bij rotonde Van 
Cleeffkade weer opgestart
Aalsmeer – De werkzaamheden bij de Van Cleeffkade zijn afgelopen 
maandag 5 juli weer opgestart. Het werk werd op 18 juni stilgelegd nadat 
er verontreinigde grond aangetroffen was. Een gespecialiseerd bedrijf 
gaat nu eerst de bodem saneren, waarna de bouwwerkzaamheden bij de 
Van Cleeffkade weer opgepakt kunnen worden. 

Aalsmeer - Een groep bewoners uit 
de wijk Stommeer zet zich enthou-
siast in voor het vernieuwen en 
vergroten van de speeltuin in de 

Clematisstraat. Naast diverse speelat-
tributen voor de kinderen uit de 
buurt hopen de bewoners hier ook 
een ontmoetingsplek te creëren. Eén 

Wethouder Alink koopt lootjes 
voor speeltuin Clematisstraat

Marit Ridder overhandigt enkele loten aan wethouder Wilma Alink. De opbrengst 

van de loterij is voor de speeltuin in de Clematisstraat. Foto: Gemeente

van de initiatiefnemers is Marit Ridder 
en afgelopen maandag 5 juli heeft zij 
hierover overleg gehad met 
wethouder Wilma Alink. Om 
voldoende gelden bijeen te vergaren 
is de groep enkele acties gestart en 
zijn goede doelen aangeschreven. De 
eerste ‘buit’ is al binnen, van Zorg en 
Zekerheid heeft de groep een 
donatie ontvangen van 15.000 euro. 
Verder wordt een loterij gehouden. 
Sinds 1 juli en tot en met 4 september 
kunnen lootjes gekocht worden. Er 
zijn gave prijzen te winnen én met de 
opbrengst komt de speeltuin weer 
een stapje dichterbij. De lootjes zijn 
te koop via de initiatiefnemers Marit, 
Lindy, Cathelijne en Marlon, bij Rob 
Lutgerhorst van wijkraad Stommeer 
en verkrijgbaar door een mail te 
sturen naar speeltuinclematisstraat@
gmail.com. De eerste lootjes zijn al 
verkocht. Wethouder Alink heeft er 
een aantal afgenomen om het idee te 
steunen. Kijk voor alle informatie op 
website: https://speeltuinclematis-
straat.kentaa.nl/ 
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Amstelland - Op 1 oktober start het 
Vrijwillig Traineeship Amstelland 
weer met twintig nieuwe jongeren. 
Het Traineeship is een maatschappe-
lijk & persoonlijk ontwikkeltraject 
voor jongeren tussen de 16 en 27 
jaar. Iedereen is welkom. VT Amstel-
land gelooft dat iedereen op zijn of 
haar manier iets waardevols te bete-
kenen heeft in de maatschappij. In 
zes maanden tijd combineren trai-
nees uitdagende vrijwilligersop-
drachten met professionele trai-
ningen. Denk aan een tijdsinveste-
ring van ongeveer 4 uur per week. 
Tijdens het traject is het eerste 
aanspreekpunt een coach van 
dezelfde leeftijdscategorie. Na afron-

ding van het Traineeship zijn er 
nieuwe skills ontwikkeld, nieuwe 
vrienden gemaakt, is er een groter 
netwerk gecreëerd en het CV 
geboost. Enthousiast geworden? VT 
Amstelland hoort graag meer over 
de motivatie, het commitment en 
verantwoordelijkheidsgevoel in een 
informeel gesprek op kantoor. 
Inschrijven is vanaf heden mogelijk. 
De gesprekken vinden plaats op de 
vrijdagen 6, 20 en 27 augustus en 3 
september. Meer weten? Check de 
website: www.aalsmeervoorelkaar.nl/
vrijwillig-traineeship. Bekijk de Insta-
grampagina via @vt_amstelland. 
Whatsapp of bel met jongerencoach 
Annabel via 06-33492202. 

Start traineeship voor jongeren 

Rijsenhout - Heeft u soms behoefte 
aan een moment van bezinning? Dat 
kan in gebouw Het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg 751 in Rijsen-
hout. Wie heeft niet de ervaring dat 
je op vakantie in het buitenland 
zomaar een kerk in kunt lopen voor 
een bezinnend moment, een kaarsje 
aansteken of genieten van de archi-
tectuur. Vroeger waren de kerken in 
Nederland daartoe ook open en kon 
je er neerstrijken om stil te zijn, te 
bidden of voor een goed gesprek. In 
veel plaatsen is dat niet meer zo.
Het Lichtbaken in Rijsenhout is een 
kerkgebouw met een bijzondere 
architectuur. Sommigen vinden het 

een prachtig gebouw, anderen 
vinden het meer weg hebben van 
een ‘bunker’. Toch is het gebouw van 
binnen verrassend licht en sfeervol.
Voor iedereen die nieuwgierig is naar 
het gebouw of behoefte heeft aan 
een moment van rust wordt het kerk-
gebouw ook anno 2021 open 
gesteld. 
Belangstellenden kunnen hier elke 
week op donderdag  terecht van 
10.00 tot 12.00 uur. U bent er alleen 
met uw gedachten, maar voor het 
geval u behoefte heeft aan een 
gesprek en/of een kopje koffie of 
thee is er iemand in de kerk 
aanwezig.

Het Lichtbaken donderdag open

Patrick de Brock op 
weg naar Las Vegas
Aalsmeer - Patrick de Brock uit Aals-
meer heeft de mogelijkheid om een 
compleet verzorgde achtdaagse reis 
te winnen naar Las Vegas volgend jaar 
april. Het bedrijf onetime.nl biedt deze 
unieke kans, maar daarvoor moet de 
inwoner allerlei opdrachten uitvoeren. 
Onetime is de allergrootste casino 
community, online én offline. Enthou-
siaste leden en gepassioneerde mede-
werkers beoordelen en testen alle 
(online) casino’s ter wereld. Inmiddels 
heeft Patrick met nog een kleine 
dertig anderen (onetimers genoemd) 
de eerste zeven opdrachten voltooid. 
Opdracht 8 luidt: Breng onetime.nl in 
de media en natuurlijk dacht Patrick 
als eerste aan de Nieuwe Meerbode. 
Bij deze: Patrick, je staat in de krant. 
Opdracht 8 voltooid! Weer een stapje 
verder op weg naar Las Vegas. 
Succes verder. Reageren? 
patrickdebrock@hotmail.com

Aalsmeer - Dinsdag 6 juli vierden de 
geslaagden van Wellantcollege West-
plas Mavo Aalsmeer het einde van 
hun middelbare schoolperiode met 
de uitreiking van hun diploma. Na 
een schooljaar dat bol stond van 
veranderingen en aanpassingen in 
verband met corona, was het nu tijd 
voor een ontspannen en feestelijke 
avond. De geslaagden verschenen 
geheel opgedoft in galakleding bij 
school en werden over de rode loper 
naar de sfeervol aangeklede aula 
geleid. Ook de ouders/begeleiders 
konden dit jaar gelukkig weer 
getuige zijn van het tekenen van de 
diploma’s van hun kinderen. Na het 
officiële gedeelte werd gezamenlijk 
het glas geheven op alle geslaagden 
en was er vervolgens gelegenheid 
om het bijzondere schooljaar nog 
eens de revue te laten passeren. 

Wellantcollege Westplas Mavo wenst 
alle geslaagden veel succes met de 
volgende stap in hun (school)loop-

baan! Geslaagd zijn: Ayoub El Bay, 
Lucca Bazuin, Mila van den Berg, 
Niels Cooke, Luuk Kamman, Rowen 
Könst, Vera Nijenhuis, Danique 
Pannekoek, Romy Ravestijn, Frida 
Reijm, Madelief Riepe, Lucas Schen-
kius, Nikki Schmidt, Jurg Schoeman, 
Sam van Vliet, Sem de Vries, Laura 
Weij, Daan Wieske, Storm van Zoghel, 
Anne van der Zwaan, Raaf van Berkel, 
Nikki Bosse, Jente Dekker, Esmee de 
Geus, Lisa Heil, Fiene Hollander, Mick 
van der Jagt, Eve Koch, Tamar Kuijper, 
Michael Maas, Esli Meijer, Youssra 
Oulad Si Ali, Amber Pappot, Carlijn 
Paulus, Bartho Postma, Maud 
Sanders, Jens van der Weijden, Joris 
Wij�es, Jayden van der Bijl, Eline 
Flink, Mick Hauwert, Zoë Hoogland,
Zoë van der Hoorn, Sem Jagerman,
Priscilla Jongkind, Jesse van 
Leeuwen, Marith Nijholt, Renske 
Notenboom, Jonas Ponsen, Liam 
Redegeld, Cody Ris, Toska Ruhe, Jorn  
Springintveld, Jara Verbeek, Isabella 
Verschoor en Duncan van de Vuurst.

Wellantcollege Westplas Mavo 
feliciteert alle geslaagden!

KERKDIENSTEN
ZONDAG 11 JULI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. Dienst 
met Rob Kool. Zie: 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. P.J. den Hertog uit 
Amsterdam.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Menno Hofman. 
Zie: dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
st. Hapin, West Papua.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.  

Zondag 10u. Dienst met ds. B. 
Olde. Thuis kijken: http://pgAals-
meer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Joshua Prins. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
W. Dekker uit Oosterwolde. 
Organist: Rogier Postma. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Elsa Waljaard.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering met B. Dullens in 

 
 Kloosterhof. Karmelkerk: Zondag 

9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
Cantors. Reserveren via www.
rkkerkaalsmeer.nl. Om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. B.H. 
Steenwijk uit Nijkerk. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst met ds. 

Ruurd van de Weg uit Uithoorn. 
Info: https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Woord- en Gebeds-
viering. Reserveren gewenst, 
registratie verplicht via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

in gebouw Irene, Kanaalstraat, 
Centrum. Info: www.begraaals-
meer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Amstelland - Rondom de Neder-
landse hoofdstad Amsterdam ligt 
een bijzondere verdedigingsring van 
42 forten, 4 batterijen en een groot 
aantal dijken en sluizen: de Stelling 
van Amsterdam. De Stelling is een 
erfgoed van wereldformaat en staat 
dit jaar 25 jaar op de lijst van UNESCO 
Werelderfgoed vanwege het strate-
gisch landschap, briljante waterma-
nagementsysteem en talloze militaire 
werken. 

Diverse activiteiten
Het fortenseizoen is weer gestart! 
Strijk neer op één van de ruime fort-
terrassen, bezoek een historisch fort 
of ontdek de sluizen, batterijen en 

dijken tijdens een wandeling of fiets-
tocht. Beleef kunst, cultuur en natuur 
bij Kunstfort bij Vijfhuizen, bezoek 
het museum in Fort aan den Ham of 
het Crash Museum in Aalsmeer. Drink 
een drankje op het terras en huur 
een bootje bij Café Zuid op Fort 
bezuiden Spaarndam. Ben je lief-
hebber van wijn en/ of olijfolie? Ga 
dan langs bij Casa Fortezza op Fort 
aan de Liebrug.
Voor een compleet dagje uit vaar je 
naar Forteiland Pampus, vlieg je over 
de Stelling in een virtuele luchtballon 
en drink je een Pampus biertje met 
uitzicht op het IJsselmeer. Kijk voor 
activiteiten op www.stellingvanam-
sterdam.nl

Fortenseizoen is weer gestart!
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JULI:
*  Historische Tuin open, iedere 

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

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

DONDERDAG 8 JULI:
*   Sjoelen in dorpshuis De Reede 

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

* Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751 in Rijsenhout open van 10 
tot 12u. Elke donderdag.

*  Ko�eclub Speciaal met Participe 
Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer, Dreef, van 10.30 tot 12u.

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

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

9 T/M 11 JULI:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

VRIJDAG 9 JULI:
*  Live-optreden Taek & Friends in 

The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 17u.

*  Bandbrouwerij in N201, Zwar-
teweg vanaf 20u. Ook 23 juli en 
6 augustus.

ZATERDAG 10 JULI:
* Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

door De Rijzenspelers bij 12 
bankjes in Rijsenhout. Tot en 
met 30 september te 
beluisteren.

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

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

10 EN 11 JULI:
*  Beoordelingsdagen oorlogsma-

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

ZONDAG 11 JULI:
*  Demonstratie Honing slingeren 

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

12 T/M 15 JULI:
*  Ko�e-inloop in De Reede, 

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

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

MAANDAG 12 JULI:
*  Ko�eclub Speciaal met Participe 

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

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

12 TOT 18 JULI:
*  Fiqas Open bij tennisvereniging 

All Out in Sportlaan. 
 Info: allout.nl

DINSDAG 13 JULI:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
*  Sportochtend bij De Bloemhof 

voor groepen 3 t/m 8 van 10 tot 
12u. Aanmelden verplicht.

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

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 19.45u. Elke 
dinsdag. 

WOENSDAG 14 JULI:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

Illusionisten Roy en Justin Huiskens 4e op EK in Spanje

Aalsmeer – Burgemeester Gido 
Oude Kotte heeft vrijdag 2 juli Flori-
World o�cieel geopend. De eerste 
burger van Aalsmeer knipte met een 
snoeischaar het bloemenlint bij de 
entree door in aanwezigheid van een 
groep genodigden. FloriWorld is na 
de opening, in de zomer van 2020, 
een paar maanden open geweest en 
moest helaas haar deuren weer 
sluiten in verband met de corona-
crisis. De nieuwste bloemen- en plan-
tenexperience is acht maanden dicht 
geweest, maar op de achtergrond is 
er hard gewerkt aan een �eurige 

heropening. Sinds donderdag 1 juli is 
publiek weer welkom. FloriWorld is 
een indoor thema-attractie over 
bloemen en planten. Het gebouw 
aan de Sierteeltstraat met kleurrijke 
gevelbeplating, die de Nederlandse 
bloembollenvelden representeert, is 
een echte eyecatcher in Aalsmeer. 
Bezoekers lopen zelfstandig door de 
veertien verschillende shows en 
ruimtes waarin op spectaculaire 
wijze de magie van echte en virtuele 
bloemen beleefd wordt. Onder 
andere is er een bloemenveiling waar 
het veilingspel kan worden gespeeld 

lori orld officieel geopend 
door burgemeester ude otte

Burgemeester Oude Kotte knipt het bloemenlint door. Foto: www.kicksfotos.nl

In FloriWorld geeft het Flower Art 
Museum een voorproe�e van de 
tentoonstelling ‘Flowers & Fashion’ 
met drie �eurige creaties van 
modekunstenaar Agnes van Dijk. 
Foto: Hanny Bunck

Aalsmeer - Dinsdag 29 juni kwamen 
de koorleden van popkoor Soundsa-
tion na maanden van thuis zitten 
weer bij elkaar voor een jaarvergade-
ring. Voorzitster Anja Vermeulen 
opende de jaarvergadering. Het 
10-jarig jubileum vieren als koor is 
door corona in het water gevallen, 
evenals geen extra aandacht aan het 
afscheid van dirigente Irma Zethof 
besteed kon worden. In september 
2020 zijn de koorleden van Soundsa-
tion vier keer bij elkaar gekomen 
onder leiding van de nieuwe diri-
gente Greetje de Haan.
Daarna weer maanden thuis zitten 
vanwege corona. Een zoom kerst-
borrel was even de gelegenheid om 
elkaar weer te zien en te spreken.
In deze maanden van thuis zitten 
heeft het bestuur niet stil gezeten, 
want ze heeft een muziekinstallatie 
aangekocht, waardoor het koor, 
meerdere optredens kan verzorgen 

en zich kan presenteren op koor-
dagen en festivals. Penningmeester 
Frans Bouman heeft het stokje door-
gegeven aan Mary Alderden en 
kreeg een cadeaubon voor zijn jaren 
inzet. Daarna snel door met de verga-
dering om uiteindelijk met een 
drankje in de hand de voormalige 
dirigente te verwelkomen. Een 
speech als bedankje voor 10 jaar diri-
gente met helaas geen afscheidscon-
cert, maar wel met een cadeaubon 
en een mooi boeket. Natuurlijk kon 
Soundsation Irma niet laten gaan 
zonder dat er een lied speciaal 
geschreven en gezongen werd voor 
haar, op de melodie van ‘Leef’ van 
André Hazes. Het was een gezellige 
avond en alle koorleden hebben dan 
ook weer zin om de oefenavonden 
weer op te pakken. Gestart wordt op 
dinsdag 31 augustus vanaf 20.00 uur 
in The Beach aan de Oosteinderweg 
247a.

oc  afsc eid oor dirigente 
rma et of bij oundsation

Sopranen, alten en bassen
Lijkt het u/jou leuk om te zingen bij 
Soundsation? Kom gerust eens kijken 
en meezingen. Het koor zoekt nog 
sopranen, alten, bassen en tenoren. 
Belangstellenden mogen twee keer 
meezingen voor zij besluiten om lid 
te worden. Alvast een kijkje nemen 
kan op www.soundsationaalsmeer.nl. 
Op de website is te lezen wie het 
koor is, welke liedjes er gezongen 
worden en onder andere zijn enkele 
leuke �lmpjes van optredens te zien.

Aalsmeer – Eind juni vond in 
Manresa in Spanje het EK voor illusi-
onisten plaats. Het Aalsmeerse duo 
Roy en Justin Huiskens mocht 
Nederland vertegenwoordigen. 

Afgelopen zaterdag 3 juli werd de 
uitslag bekend gemaakt. De titel is 
niet behaald door Roy en Justin, 
maar de twee inwoners hebben wel 
de vierde plaats weten te bemach-

tigen. Terug naar huis dus, zonder 
prijs. Een beetje teleurgesteld waren 
de illiusionisten in eerste instantie, 
maar een dag later kwam het besef 
dat ze wel vierde van Europa zijn 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Kleine 
greep uit ons
assortiment

G� aren!
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

met echte FloriCoins en geboden kan 
worden op een boeket bloemen. 
Maar er is ook een 4D-�lm over brui-
degom Daan die op weg naar zijn 
bruiloft zijn bruidsboeket vergeet en 
in een tulpenveld belandt. De 
attractie heeft ook een eigen restau-
rant, Bloom, waar na a�oop genoten 
kan worden van ko�e of thee met 
gebak. Kijk voor meer informatie en 
het boeken van tickets op www.�ori-
world.nl.

geworden, toch ook een resultaat 
om trots op te zijn. Op 30 juni, eind 
van de middag, was het podium 
voor de broers. “De act ging echt 
heel goed. Het publiek ging uit z’n 
dak en wij ook. Mede dankzij onze 
crew ( met onder andere broer 
Dylan) liep alles als een trein”, aldus 
het tweetal na a�oop. 

Jurysport
De eerste plaats is behaald door 
Doble Mandoble uit België, gevolgd 

door twee Spaanse teams, Ramo & 
Alegria en D’albeniz & Alaitz. En 
vierde dus Roy en Justin Huiskens. 
Op de vijfde plaats is Mickael Ross 
uit Frankrijk geëindigd. Roy en Justin 
tot slot: “Normaal gesproken zouden 
wij met ons puntenaantal de tweede 
prijs hebben behaald, maar bij een 
jurysport blijft het natuurlijk altijd 
een kwestie van smaak en interpre-
tatie. Wij feliciteren de prijswinnaars 
en willen iedereen bedanken voor 
alle steun en lieve berichtjes.”







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 bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

Officiële Mededelingen
8 juli 2021

van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Konkiel M.E. 18-10-1983 02-07-2021

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

NIEUWE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

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

REISDOCUMENT AANVRAGEN? LET OP!

Wegens landelijk onderhoud is het niet mogelijk om tussen 29 
juli 11.30 en 1 augustus een reisdocument aan te vragen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z21-049655), het maken van 

een aanbouw aan de zijkant van de woning t.b.v. het in-
richten van een kantoor aan huis 

-  Braziliëlaan (kad. perc. B 9536), (Z21-049639), het bouwen 
van een distributiecentrum 

-  Schoolstraat 6, 1431 BG, (Z21-048400), het aanleggen van 
een in- en uitrit 

-  Herenweg naast nr. 30, (Z21-048527), het bouwen van een 
bijgebouw 

-  Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-048215), het vergroten van de 
woning en het plaatsen van een dakopbouw 

-  Mr. Jac. Takkade 33, 1432 CB, (Z21-048211), het verbouwen 
van twee verwaarloosde woningen 

-  Zandoogjestraat 3, 1432 NK, (Z21-048202), het vergroten 
van de bestaande schuur en het plaatsen van een puntdak 

-  Gozewijnstraat 44, 1433 JC, (Z21-047949), het plaatsen van 
een afvalcontainer op een parkeerplaats voor de woning 
tot 20 augustus 2021 

-  Ringvaartzijde 46 en 47, 1431 CM, (Z21-047838), het ver-
vangen van de (gekoppelde) dakkapel 

-  Beatrixstraat 60, 1432 HG, (Z21-047832), het plaatsen van 
een vuilcontainer op een parkeerplaats t.b.v. een tuinreno-
vatie 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Ecuadorlaan 41 (kad.perc. B 9270), 1432 DH, (Z21-014700), 

het uitbreiden van bestaand ketelhuis. Verzonden: 01 juli 
2021 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Goudenregenstraat 3, 1431 RR, (Z21-040176), het maken 

van een dakopbouw met dakterras ter hoogte van de 
tweede verdieping. Verzonden: 05 juli 2021

-  Uiterweg 395, 1431 AL, (Z21-039797), het dempen en rea-
liseren/compenseren van water. Verzonden: 02 juli 2021 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-036637), het bouwen van een 

kap op de bestaande entree. Verzonden: 02 juli 2021
-  Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-030693), het ma-

ken van een verdiepingsvloer. Verzonden: 01 juli 2021
-  Cyclamenstraat 35, 1431 RZ, (Z21-034267), het vervangen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. 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  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Nicolau D. 11-04-1977 29-06-2021
Sint Jago O.R. 30-09-1960 30-06-2021
Szpakowicz E.J. 16-01-1988 30-06-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische 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 ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;  
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 

van de oude kozijnen, ramen, deuren en gevelbeplating. 
Verzonden: 29 juni 2021 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
-  Parklaan 27 t/m 35 (voorheen Parklaan 26A en 27) , 1431 

EM, (Z21-019463), het transformeren van het pand naar 9 
zelfstandige woningen en het hiervoor kappen van twee 
bomen. Verzonden: 02 juli 2021

-  Ecuadorlaan 41 (kad. perceel B9270), 1432 DH, (Z21-
045664), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het 
wijzigen van de functie van opslag naar kantoor. Verzon-
den: 05 juli 2021

-  Cactuslaan 19, 1433 GZ, (Z18-007528), het bouwen van 
een woning. Toelichting: Wegens het overschrijden van 
de beslistermijn voor het toepassen van een binnenplanse 
vrijstelling is de omgevingsvergunning van rechtswege 
verleend. Verzonden: 07 juli 2021

-  1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW, (Z21-043183), het ver-
vangen van de bestaande gevelreclame door een nieuwe 
gevelreclame-uiting. Verzonden: 02 juli 2021

-  Linnaeuslaan 2, 1431 JV, (Z21-040201), het aanbrengen 
van gevelreclame. Verzonden: 02 juli 2021

-  Uiterweg 383, 1431 AL, (Z21-024545), het vervangen van 
de bestaande woning. Verzonden: 30 juni 2021

-  Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE, (Z21-042633), het vervangen 
van de bestaande reclame-uitingen en het plaatsen van 
een nieuwe reclame op het dak van het gebouw. Verzon-
den: 30 juni 2021

-  Braziliëlaan 6 (voorheen Braziliëlaan 4), (Z21-009383), het 
bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte. Verzonden: 29 juni 
2021

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van 
de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Zijlijnstraat vanaf nr. 13 t/m 31 (Z21-048548) Straatfeest 

Zijlijnstraat Proosdij op 18 september 2021, ontvangen 29 
juni 2021

COLLECTES

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

TER INZAGE

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

Aalsmeer - Hemelsbreed zo’n vijfhonderd meter rechts van ons huis, aan 
de overkant van het maïsveld, is een paar maanden geleden een drugslab 
opgerold. Met grote overmacht en zwaar bewapende kerels. Weer 
hemelsbreed vijfhonderd meter bij ons vandaan, maar dan de andere 
kant op, is twee weken terug de grootste drugsvondst in de Nederlandse 
geschiedenis gedaan. Ook met het nodige wapengekletter. 3000 kilo 
cocaïne en 11 miljoen euro voor het grijpen. Ik moest er haast om lachen. 
En de buren hadden geen idee. Dat verbaast me niks, ik zou het ook niet 
weten. De opmerkingen en geintjes van familie en vrienden vlogen ons 
om de oren: “Heeft je man een bijbaantje?” “Kon je niet even langs gaan, 
met een sporttasje?” “Waar wonen jullie in hemelsnaam?” In mijn beleving 
woon ik een vreedzame buurt, met vanuit mijn woonkamer zicht op mijn 
stokrozen en vanuit mijn slaapkamer zicht op een boerderij waar activi-
teiten plaatsvonden waar ik geen idee van had. Mijn enige associatie met 
drugs zijn de papavers in mijn moestuin, maar ik zou niet eens weten wat 
ik daarmee zou moeten doen om in hoger sferen te geraken. Wat ik wel 
weet is dat het een en al pais en vree is in mijn directe omgeving, we erg 
leuke buren hebben en ik in een keurige schone straat woon. Dat op zich 
is al bijzonder, want alles wat van en naar school rijdt of een avondje is 
wezen stappen, flikkert blikjes, flesjes en wat ze maar kwijt willen langs de 
kant van de weg. Maar er zijn twee stoere vrouwen die daar al tijden wat 
aan doen. En dat bewonder en waardeer ik zeer. Regelmatig zien we ze 
op zaterdagmorgen langswandelen. Plastic tas mee, plastic hand-
schoenen aan. En alles wat er aan rotzooi in de berm ligt rapen ze op en 
nemen ze mee. Ze leggen kilometers af en keren huiswaarts met zakken 
vol afval. Groot respect. Zelf gooi ik echt helemaal nooit iets op straat. 
Nooit gedaan ook. Van kinds af aan gewend om elk papiertje ijsstokje of 
blikje gewoon in jas of tas te stoppen om thuis in de vuilnisbak te depo-
neren. En dat heb ik mijn kinderen ook ingepeperd. Blijkbaar denkt niet 
iedereen er zo over en is dat wegwerpgedrag een gewoonte geworden 
die slecht af te leren is. Maar daar komt verandering in. Vanaf 1 juli zit op 
elk blikje of flesje statiegeld. In Zweden is dat al jaren het geval en als we 
er zijn, zien we hoe goed dat werkt. Nog steeds zullen er onverlaten zijn 
die het niks interesseert en flessen en blikken de kant in blijven mikken, 
maar nu kost dat geld. En dat is toch een rem. Ook Zweden kent zwervers 
en daklozen, of mensen met weinig inkomen. Die zien al dat zwerfvuil als 
extra inkomen. Ze verzamelen zakken vol en leveren dat keurig in bij de 
supermarkt. Ik hoop oprecht dat die stoere dames straks niks meer te 
doen hebben, maar dat is waarschijnlijk ijdele hoop. Tot dan toe zijn ze 
goud waard. Ze wilden niet op de foto, dus daarom een van een zojuist 
opgeruimde berm. Maar ik nomineer ze nu alvast voor een lintje. 
Reageren? Truus@bente.net

Goud waard
Aalsmeerderbrug – Op 10, 11 en 31 
juli en 7 en 8 augustus organiseert 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 beoordelingsdagen van 
oorlogsmateriaal. Veel mensen 
hebben thuis nog spullen liggen uit 
de Tweede Wereldoorlog. Soms ligt 
dat te verstoffen, vergeten op zolder. 
Soms is het een waardevolle herin-
nering aan een van de voorouders. 
Dat kan variëren van een insigne of 
wing tot documenten en foto’s, delen 
van een uniform en nog veel meer. 
Op deze zaterdagen en zondagen 
kunnen spullen waar u van denkt dat 
ze met de Tweede Wereldoorlog te 
maken hebben, ter beoordeling 
worden aangeboden. Vrijwilligers 
van Crash zullen klaar staan om de 
door u meegebrachte spullen op 
waarde te schatten. Waarde gaat niet 
alleen over geld, maar zeker ook over 
de waarde die het hebben en tonen 
van zo een object heeft voor de 
huidige generaties en voor de eige-
naar. De Crash vrijwilligers zijn dan 
ook zeer geïnteresseerd in het 

verhaal achter de spullen of de 
herkomst, voor zover die bekend is. 
Als die onbekend is, maar er wel een 
aanknopingspunt bestaat, kan het 
Historisch Onderzoek Team van 
Crash op zoek gaan naar het verhaal 
en de herkomst.

Kinderspeelgoed
Mocht u de spullen weer mee naar 
huis willen nemen is dat natuurlijk 
geen probleem. U gaat dan meestal 
met meer kennis weg. Het Crash 
Museum is in ieder geval op zoek 
naar kinderspeelgoed uit de Tweede 
Wereldoorlog voor de in opbouw 
zijnde expositie ’Kinderspeelgoed uit 
de Tweede Wereldoorlog’. Indien u 
spullen wilt afstaan kan dat in de 
vorm van een bruikleen of schen-
king. Uw bijdrage wordt in dat geval 
geregistreerd en gefotografeerd en 
vastgelegd in een bruikleen- of 
schenkingscontract.

Virtuele boekwinkel
Vrijdag 25 juni is na uitgebreid testen 

Beoordeling oorlogsmateriaal 
in het Crash Museum

Tollen uit de Tweede Wereldoorlog. 

de virtuele boekwinkel van Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 live gezet. Het museum heeft 
al sinds jaren boeken van relaties en 
ook in eigen beheer uitgegeven 
boeken in het museum in de 
verkoop. Vaak worden deze boeken 
onvoldoende gezien in het museum. 
Via de site kunnen de boeken inge-
zien en besteld worden. In de 
toekomst heeft Crash het plan de 
aanbiedingen via dit portal uit te 
breiden. Het Crash luchtoorlog- en 
verzetsmuseum ’40-’45 in Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk is 
iedere zaterdag geopend van 10.00 
tot 16.00 uur en op de tweede 
zondag van de maand, eveneens van 
10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.crash40-45.nl of 
op Instagram of de Facebook-pagina.

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer – Een maand geleden schreef ik over ‘Die Lustige Witwe’. Nadat 
een bloeddorstige kat het nest leegroofde met daarna de onfortuinlijke 
dood van vader waterkip. Het verhaal gaat verder... Ma waterkip en haar 
nieuwe partner maakten, na het drama van de vorige dagen, er direct 
werk van om een nieuw nest te bouwen, aan de andere kant van de ark 
onder het rooster van onze voordeur. Na verloop van tijd konden de 
eieren niet meer onder de wijd uitgespreide vleugels van de waterkip. 
Het was een nest met inmiddels twaalf eieren geworden. Gewoonlijk legt 
een waterkip vijf tot acht eieren, wat mij ook normaal lijkt omdat alle 
eitjes dan keurig onder moeders vleugels zijn verborgen. De nieuwe 
vader zag ik af en toe langskomen in de broedtijd van drie weken, maar 
hij had al snel in de gaten dat zijn werk er grotendeels op zat.

Rood met geel snaveltje
Het grote moment was daar! Op 
een zonnige morgen zagen 
twee piepkleine pluizige bolle-
tjes, met een mooi blauw kopje 
en rood met geel snaveltje, het 
levenslicht. ( Erg mooi om te 
zien is dat als het kuikentje uit 
het ei is, het eivlies en eierschaal 
gelijk door moeder worden 
opgegeten.) Wat onwennig 
schoof moeder heen en weer 
over de rest van de eieren 
terwijl ze weinig aandacht had 
voor haar pasgeborenen die stuntelig op het harde rooster naast het nest 
balanceerden. Terwijl ik het tafereel aanschouwde tikte nummer drie zich 
uit het ei. Ma kreeg het er benauwd van en liet haar kroost even alleen 
om haar lover te zoeken. Na een kwartier kwam ze terug met hem en hij 
nam de eerste twee kleintjes met zich mee. De mini-waterkipjes moesten 
al ploeterend over de veel te grote gaten van het rooster naar de andere 
kant lopen. Het ging ze als kleine acrobaatjes aardig af, maar wel met 
halsbrekende toeren. Eenmaal in het water zwom vader met ze de fort-
gracht af. ‘s Avonds kwam hij terug maar de kuikentjes konden onmoge-
lijk in het nest komen. Het rooster ligt ongeveer vijfendertig centimeter 
boven water. 
Heel slim nam papa gebruik van een oud eendennest dat op twee meter 
afstand ligt van het nest waar de kleintjes geboren zijn. De volgende 
morgen was hij al verdwenen met de twee toen ik polshoogte kwam 
nemen en daarna heb ik deze pluizenbolletjes niet meer gezien. Hoogst-
waarschijnlijk zijn ze door een roofvogel of een snoek als ontbijtje 
genuttigd.

Zeven, acht en negen
Nog tweemaal haalde pa twee kuikens op, het verliep hetzelfde als de 
eerste keer. Ook deze vier nakomelingen verdwenen spoorloos. Nummer 
zeven, acht en negen zijn achtergelaten door de ontaarde moeder. Ik heb 
de kleintjes horen piepen, maar zij sloeg er geen acht meer op. De 
volgende morgen lagen er nog drie eitjes die opengepikt waren. Drie 
minikadavertjes lagen opgerold in de restanten van hun halve eierschaal. 
Hartverscheurend!
Reageren? bob@bovenlanden.nl

Hartverscheurend!
Aalsmeer - Het einde van het EK 
voetbal nadert, op zondag 11 juli 
begint om 21.00 uur de grand finale. 
In de kwartfinales stuurde Spanje 
Zwitserland naar huis (3-1), viel de 
droom van België tegen Italië in 
duigen (verlies 1-2), toonde Dene-
marken de inmiddels bekende team-
geest door Tsjechië met 2-1 te 
verslaan en staat Engeland voor het 
eerst sinds 1996 in de halve finale na 
4-0 winst op Oekraïne. De wedstrijd 
Denemarken tegen Tsjechië had nog 
een Nederlands tintje. De wedstrijd 
werd geleid door het Nederlandse 
scheidsrechterskorps onder leiding 
van Björn Kuipers. In het EK spel van 
de Meerbode zijn de vier kanshebbers 
nog vertegenwoordigd, slechts 1 
inzender denkt dat Denemarken de 
nieuwe EK-kampioen wordt. Spanje, 
Italië en Engeland hebben ongeveer 
evenveel inzendingen. Volgende week 
de uitslag van het EK-spel. Wie mag de 
Meerbode trakteren op de hoofdprijs, 
een cadeaubon van 100 euro? 

Voetbal EK-spel: De 
ontknoping nadert!

Kudelstaart - In november 2020 
ging een lang onvervulde wens van 
de bewoners van het complex 
Nobelhof en Boerhaavehof in vervul-
ling. Begin van die maand zette 
hoveniersbedrijf E. Buskermolen een 
eerste spa in de grond om te 
beginnen met de ombouw van de 
binnentuin naar gemeenschappelijke 
ontmoetingstuin. De bewonerswens 

hiertoe dateert al van kort na de 
ingebruikneming van het in 2005 
opgeleverde appartementencom-
plex. In oorsprong was de binnentuin 
een grasveld met wat struikenhagen 
en bomen als beplanting en als 
zodanig niet geschikt of uitnodigend 
als recreatie- en ontmoetingsplek 
voor de, grotendeels oudere en soms 
minder valide, bewoners van het 

Bewoners Boerhaave-/Nobelhof 
blij met ontmoetingstuin

complex. De totstandkoming van de 
siertuin ging overigens niet zonder 
slag of stoot en op bepaalde 
momenten in de procesgang zelfs 
vergelijkbaar met een project van 
lange adem. Maar de aanhouder wint 
en dat is zeker niet in de laatste 
plaats te danken aan de medewer-
king en gulle donaties van een aantal 
instanties. Inmiddels ligt de tuin er al 
weer zes maanden prachtig bij en de 
bewoners hebben al veel genoeglijke 
uurtjes op het terras of op de jeu de 
boulesbaan doorgebracht. De feeste-
lijke, officiële opening moest 
vanwege het coronavirus enkele 
malen uitgesteld worden. Maar, de 
verwachting is dat deze op 15 
september alsnog gaat plaatsvinden. 
De tuin doet in ieder geval als 
ontmoetingspunt prima dienst. Niet 
alleen voor de bewoners, maar ook 
voor andere ouderen in Kudelstaart. 
De eerste jeu de boules middag via 
wijkpunt Voor Elkaer is al georgani-
seerd in deze mooie binnentuin van 
Mijnsheerlijckheid.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Techniek zit in zijn genen. Je kunt op gebied 
van elektronica geen defect bedenken of hij kan het 
maken. Edo de Haas van Aalsmeer Service staat deze 
week in de Schijnwerper. Sinds kort is hij weer terug op 
de oude locatie: Begoniastraat, hoek Ophelialaan. 

Hoe bevalt het hier? En vertel eens wat je precies doet.
“Het bevalt me prima op mijn oude stek. Ik heb nog 
steeds lol in het werk en dat is het belangrijkste. Zoals 
bekend verkoop en repareer ik televisies, de laatste 
jaren is dat echter uitgebreid met de reparatie van 
iPads, iPhones en laptops. Bezitters van die apparaten 
willen ze nog wel eens laten vallen, met als gevolg een 
kapot scherm en bij mij ben je dan aan het goede adres 
om dat te laten vervangen.” 

Waar haal je al die kennis vandaan, want die dingen 
vernieuwen ook steeds?
“Na de basisschool heb ik de LTS gevolgd en daarna 
nog een paar jaar de MTS, maar ik ben er halverwege 
mee gestopt, het beviel me toch niet echt. Ervaring 
doet een hoop en verder gewoon alles maar proberen. 
Oefening baart kunst. Ik lees af en toe wat vakbladen 
en qua techniek verandert er niet zo heel veel. Aan 
basis blijft dat toch wel hetzelfde.” 

Wat maakt het leuk?
“Het leuke aan dit vak is dat je mensen kunt helpen; een 
probleem voor ze oplossen. Ze komen van alles binnen 
brengen. Mensen staan hier soms in paniek voor de 
deur met een afstandsbediening die het niet doet. Ik 
repareer gereedschap, zoals slijptollen en boorma-
chines en verder ook magnetrons. Ik kom af en toe de 
raarste dingen tegen, ik heb zelfs al een keer meege-
maakt dat iemand kwam met een printplaat van een 
bubbelbad, dat het niet meer deed. Ook dat heb ik op 
kunnen lossen.” 

Waarom heb je eigenlijk voor dit vak gekozen? 
“Mijn vader was tv monteur, die is in 1970 hier 
begonnen en heeft veertig jaar in het vak gezeten. In 
feite repareerde mijn vader alleen maar tv’s, maar ik 
vond het ook leuk om ze te gaan verkopen. Daarom 
hebben we achtentwintig jaar geleden samen dit pand 
gekocht. Toen de verkoop terugliep zij we er mee 
gestopt. De winkel is er niet meer, daar zit nu het 
Chocoladepaleis in, maar mijn werkplaats ie er nog 
steeds achter gevestigd.”  

Verkoop je nog wel tv’s ? 
“Zeker wel. Meestal heb ik hier een paar exemplaren als 
voorbeeld staan, Mensen hebben op internet vaak al 
uitgezocht wat ze precies willen hebben. Bij mij kun je 
die tv gewoon bestellen, met als voordeel  dat ik hem 
gratis bij je kom installeren, daar ben ik in 
gespecialiseerd.” 

André Maas nodigde je uit voor deze rubriek, waar 
ken je hem van?
“Hij komt hier regelmatig voor reparaties, voor hemzelf, 
maar ook veel voor de school. Kinderen op school, 
gebruiken iPads en daar gebeurt nog wel eens wat mee 
en die repareer ik allemaal.”

Je doe dit alleen, heb je ook opvolging?
“Dat denk ik niet, onze zoon wordt binnenkort zeven-
tien en ik zie het niet gebeuren dat hij mijn werk gaat 
overnemen. Hij kiest denk ik een opleiding in de IT, zijn 
interesse gaat meer uit naar programmeren en websites 
bouwen. Over opvolging denk ik nog niet na. Ik heb 
nog heel wat jaren te gaan en ik zie wel hoe het loopt.”

Wat betekent Aaslmeer voor je? Ben je hier geboren?
“Nee, ik ben geboren in Amsterdam, maar toen ik een 
jaar of drie was zijn we naar Aalsmeer verhuisd. Eerst 
heb ik met mijn ouders in Plan Blom gewoond, later zijn 
we naar het Farregat verhuisd. 
Zelf woon ik al jaren in Kudelstaart. Aalsmeer is echt 
mijn dorp, de gezelligheid, de kroegjes, het water, we 
hebben een boot waar we graag mee de Westeinder op 
gaan, mijn vrienden wonen hier, ik moet er niet aan 
denken dat ik hier weg zou moeten.”

Op wie wil jij volgende keer de Schijnwerper richten?
“Vincent van Lammeren van slijterij Gall en Gall. Hij 
stopt met het franchise concept en gaat binnenkort 
verder onder zijn eigen naam. Ik ben benieuwd wat de 
beweegreden is voor dat besluit.” 

Edo de Haas: “Aalsmeer is gezellig 
met kroegjes en de Westeinder”

Door Janna van Zon

Aalsmeer - “Wij zijn aan het groeien 
en met alle plannen en ideeën die 
wij nog hebben zullen er alleen maar 
nog meer ondernemers van het plat-
form gebruik gaan maken.” Jeroen 
Mäkel en Ingrid van Mourik zitten er 
vrolijk ontspannen bij. Als liefheb-
bers van lekker aanpakken zijn 
beiden blij met de nu reeds 
behaalde resultaten. “Van ZZP’er tot 
Royal Flora Holland en Van Vliet 
containers, eigenaar Bob IJpelaar ziet 
zijn voorstel gerealiseerd worden, 
van therapeut tot multinational. Dát 
is precies wat wij beogen; een plat-
form voor alle ondernemers. De 
doelstelling blijft; bedrijven 
verbinden en het stimuleren van 
lokaal zaken doen, waarmee wij de 
Aalsmeerse economie versterken. En 
met de app wordt dat alleen maar 
makkelijker.”

Delen van expertise
“Business, events en banen, daar 
draait het bij het platform om. 
Gelukkig komt de evenementen 
agenda weer op gang, zo staat de 
Verkiezing Onderneming van het 
Jaar op 12 november gepland in The 
Beach en het social media café gaat 
weer open. Wij zien dat de app goed 
gebruikt en gedownload wordt. Er 
wordt gedacht aan open dagen en 
seminars, waardoor ondernemers 
elkaar en hun bedrijf beter leren 
kennen. Wij steunen de lokale initia-
tieven, werken samen met andere 
lokale partijen en zo groeien wij 
door. Het platform is een luisterend 
oor voor en door ondernemers. Met 
dat doel is het platform ook opgezet. 
Wij willen onze expertise delen. Er is 
een keur aan diversiteit, wij zien de 
potentie op verschillende gebieden, 

dat willen wij beschikbaar maken. 
Wij moeten van elkaar leren, daar 
word je sterker en succesvoller door.”

Altijd werk in Aalsmeer
“In Aalsmeer is er geen of nauwelijks 
werkloosheid. Aalsmeerders zijn 
harde werkers die weten wat het is 
om de handen uit de mouwen te 
steken. Er is zelfs meer vraag dan 
aanbod, met name de horeca zit om 
personeel te springen. Ook hier ziet 
het Platform een mooie rol voor 
zichzelf weggelegd. Wij moeten 
makkelijk te vinden zijn voor een 
nieuwe lichting die niet tegen onre-
gelmatige werktijden op ziet en het 
leuk vindt om lekker bedrijvig in een 
leuke sfeer bezig te zijn.”
  
Platform breder trekken
“Wij wachten nog even op toestem-
ming van de gemeente, maar willen 
op korte termijn het platform ook 
breder gaan trekken door Aals-
meerse kunstenaars met Aalsmeerse 
ondernemers te verbinden. De vraag 
is ons gesteld of wij daartoe de 
mogelijkheid zien. Wij hebben de 
know-how. Met behulp van een 
curator en een aantal mensen vanuit 
de kunstwereld willen wij zowel 
kunstenaars als ondernemers stimu-
leren om meer samen te gaan 
werken. Daarvoor wordt een eigen 
site ontworpen die gelinkt is aan de 
bestaande site van het platform. 
Kunstenaars die aangesloten zijn bij 
de KvK krijgen op deze wijze een 
nieuw podium aangeboden. De 
ondernemers kunnen op ondersteu-
ning rekenen bij het kiezen en 
plaatsen van kunst op de werkvloer.”
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeerlokaal.nl of download the 
app via Apple-store en Google 
Playstore.

Platform Aalsmeerse ondernemers 
wint steeds meer terrein

Regio - “Op ieder potje past een 
dekseltje”, is het motto van Edina van 
Breemen. Met deze overtuiging is zij 
in 2007 haar relatiebemiddelingsbu-
reau Relatiebasis begonnen. In de 
afgelopen jaren heeft ze aan de wieg 
gestaan van vele ontluikende rela-
ties. “Voor iedereen is een match te 
vinden ongeacht opleiding, leeftijd 
of achtergrond”, aldus Edina.
Wat is kenmerkend voor de mensen die 
zich bij Relatiebasis inschrijven?
“De één wil graag samenwonen, de 
ander zoekt een maatje om de 
eenzaamheid van de weekenden te 
verlichten. Wat wel voor iedereen 
geldt is dat ze op zoek zijn naar 
warmte, een luisterend oor en 
iemand om samen leuke dingen mee 

te doen. Kortom een aanvulling op 
het leven”, vertelt Van Breemen. 
Waarom kiezen partnerzoekenden 
voor Relatiebasis? “Bij Relatiebasis ligt 
de nadruk op persoonlijke bemidde-
ling. Het begint bij een vertrouwelijk 
gesprek, waarbij we elkaar leren 
kennen en bespreken wie ze hopen 
te ontmoeten. Dit gesprek vindt 
plaats bij de mensen thuis”, vervolgt 
Van Breemen. “De woonomgeving 
draagt namelijk bij aan een zo 
compleet mogelijk beeld van ze. 
Vervolgens ga ik voor ze op zoek 
naar iemand die bij ze past. Ik bouw 
een persoonlijke band met mijn 
cliënten op. Betrouwbaarheid en 
persoonlijk contact staan voor mij 
hoog in het vaandel. Ik streef naar 

Op ieder potje... Voor iedereen 
een match bij Relatiebasis

een respectvolle en positieve 
omgang met mijn cliënten.” 
Wie nieuwsgierig is geworden kan 
vrijblijvend kennismaken met Rela-
tiebasis door contact op te nemen 
met Edina van Breemen op 0299-
714009 of via email info@relatiebasis.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.relatiebasis.nl.

Aalsmeer - Er kan vanaf volgende week weer gedart worden in buurthuis 
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Dit Engelse ‘pijltjes-werp-spel’ 
wordt nog steeds populairder getuige ook de vele darttoernooien op 
televisie. Zo fanatiek als daar, gaat het er bij de darters in ‘t Middelpunt 
zeker niet aan toe. Er zijn vier banen waarop gespeeld wordt en het aantal 
deelnemers per avond komt zelden boven de tien. Er is wat achtergrond-
muziek en er zijn consumpties verkrijgbaar. Iedereen is dan ook doorlo-
pend bezig, hetzij met gooien, hetzij met scores bijhouden. Het niveau 
loopt echt van laag tot minder laag. Soms komt een teamspeler een 
avondje oefenen, maar de beginnende darter is net zo welkom, er wordt 
niemand uitgelachen. Menig liefhebber heeft thuis een bord hangen, 
maar alleen spelen verveelt heel snel. Op de dinsdagavond in ‘t Middel-
punt worden de darters echt gedwongen om hun concentratievermogen 
te testen en de adrenaline gaat opspelen. Winnen is leuk en verliezen valt 
soms niet mee, maar er iedere week krijgen de spelers nieuwe kansen. 
Goed rekenen is ook nuttig bij dit spel en adviezen worden, gevraagd of 
ongevraagd, van alle kanten aangereikt. Op dinsdag 13 juli opent ‘t 
Middelpunt vanaf 19.45 uur voor het eerst na de gedwongen corona-stop 
de deuren voor dartliefhebbers. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om 
eens te komen kijken en/of mee te darten. Eventueel zijn er spullen 
aanwezig. De entree is 2,50 euro per persoon per avond. 

Weer darten in ‘t Middelpunt
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Aalsmeer - Woensdag 30 juni rond 
kwart over zes in de avond is brand 
ontstaan in een woning op een eilandje 
aan de Oosteinderweg, langs de Ring-
vaart. Volgens de melding betrof het 
een schoorsteenbrand. De brandweer is 
via de dijk ter plaatse gegaan met 
wagens en de blusboot. Om sneller in 

actie te kunnen komen, werd besloten 
met de pont van een particulier naar de 
overkant te varen. De brand was 
gelukkig snel onder controle. De 
schade is beperkt gebleven. Naar de 
oorzaak van de brand wordt nader 
onderzoek gegaan. Er is gelukkig 
niemand gewond geraakt.

Per pontje naar brand op eiland
Foto’s: VTF

Aalsmeer – Vooralsnog lijkt de 
zomer niet op gang te willen komen, 
met smart wordt op het zonnetje 
gewacht. Lekker naar buiten en 
genieten van de zomerzon en de 

aangename temperatuur. Een hitte-
golf, zoals in Canada momenteel, 
hoeft natuurlijk ook weer niet, maar 
vorig jaar is in augustus wel enkele 
malen de dertig graden bereikt.

Zorgcentra voorbereid op warm, 
tropisch zomerweer

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert van 8 tot en met 10 juli 
onderhoud uit aan het Amstelaqua-
duct (tussen de gemeenten Uithoorn 
en De Ronde Venen) en aan de 
Waterwolftunnel (tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer). Het verkeer op de N201 
wordt tijdens de werkzaamheden 
omgeleid en moet rekening houden 
met enige vertraging.

Amstelaquaduct
De N201 wordt ter hoogte van het 
Amstelaquaduct in de avond/nacht 
van donderdag 8 op vrijdag 9 juli 
afgesloten van 20.00 tot 05.00 uur. 
Het verkeer tussen het kruispunt 
Amsterdamseweg met de N201 in 
Uithoorn en de aansluiting met de 
N196 in De Ronde Venen wordt met 
gele borden omgeleid via de Amster-
damseweg en de N196 (en vice 
versa).

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt in de 
avond/nacht van vrijdag 9 op 

zaterdag 10 juli afgesloten tussen 
19.00 en 06.00 uur. Het verkeer op de 
N201 wordt met gele borden omge-
leid tussen de Legmeerdijk in Aals-
meer en de aansluiting met de 
Fokkerweg in Haarlemmermeer.

Werkzaamheden
Het is noodzakelijk het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel drie keer 
per jaar volledig af te sluiten voor 
onderhoud. Dit om de veiligheid van 
het onderhoudspersoneel te waar-
borgen en de werkzaamheden 
sneller te kunnen uitvoeren. De 
wanden en markeringen worden 
gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de 
riolering en veiligheidsmiddelen 
worden gecontroleerd. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinderen, 
vinden de werkzaamheden ’s nachts 
plaats. 
Met vragen over werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het 
Servicepunt van de provincie via 
0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl.

Afsluiting N201 door onderhoud 
aan aquaduct en tunnel

Aalsmeer - Ook dit jaar ontvangen 
alle kinderen uit groep 8 op scholen 
in Aalsmeer en Kudelstaart de inmid-
dels welbekende dopper. 
Wethouder duurzaamheid Wilma 
Alink reikte, mede namens 
wethouder Jeugd Bart Kabout, de 
flesjes uit op de OBS Kudelstaart. 
Wethouder Wilma Alink: “Ronaldo zei 
het al: Agua. En hij heeft gelijk, want 
water is gezond. In Nederland 
hebben we het beste kraanwater ter 
wereld. Dopperflessen zijn een duur-
zame manier om water te drinken. 
De flessen kunnen steeds opnieuw 

gevuld worden en zo hebben deze 
schoolverlaters een makkelijke 
manier om het milieu te verbeteren.”

Gezonde leefstijl
Aalsmeer is al jaren een JOGG 
gemeente en gaat voor een gezonde 
jeugd met een gezonde toekomst. 
Team Sportservice helpt de 
gemeente bij het uitvoeren van dit 
programma en organiseert regel-
matig sportieve activiteiten voor de 
jongeren in Aalsmeer. 
Wethouder Bart Kabout: “Gezond 
eten, gezond drinken en lekker 

opper essen oor groepen  
Gezond naar voortgezet onderwijs

Vrouw neergestoken in Westwijk

Voor menigeen geen probleem, 
afkoelen bij het water of in de airco, 
maar ouderen verdienen dan wel 
extra aandacht. Gisteren, donderdag 
1 juli, zijn daarom zorg-wethouder 
Wilma Alink en burgemeester Gido 
Oude Kotte op bezoek geweest bij 
Zorgcentrum Aelsmeer en 
Rozenholm.

De beide centra blijken hun hittepro-
tocol al klaar te hebben liggen. 
Mocht het nodig zijn, dan staan de 
mobiele airco’s klaar voor extra 
verkoeling voor bewoners en mede-
werkers. Bovendien krijgen ze vaker 
een koud drankje, worden de activi-
teiten aangepast en staat de zonne-
brand klaar. Het hitteplan eindigt 
met de tip om vooral ook te gaan 
niet genieten van het mooie weer. 
“Goed geregeld”, aldus de burge-
meester en de wethouder na hun 
bezoek. “We zijn blij met de zorg en 
aandacht die hiervoor is.”

bewegen: zo blijven we allemaal fit. 
Water drinken draagt bij aan een 
gezonde leefstijl van onze kinderen. 
Dat is iets waar ze de rest van hun 
leven profijt van zullen hebben.”

Betere toekomst
Dopperflessen zijn voor het grootste 
deel gemaakt van gerecycled en 
duurzaam materiaal, zonder schade-
lijke stoffen. Door herbruikbare 
flessen te gebruiken, wordt de plastic 
soep verminderd en wordt bijge-
dragen aan een betere toekomst 
voor volgende generaties. Dopper 
helpt ook met schoon drinkwater-
projecten in ontwikkelingslanden en 
met voorlichting over hoe beter om 
te gaan met het milieu.

Amstelveen - In de Ida Gerhardt-
straat, midden in de woonwijk West-
wijk, is dinsdag 6 juli rond half zeven 
‘s avonds een vrouw neergestoken 
op straat. Hulpdiensten inclusief een 
traumahelikopter kwamen ter 
plaatse om hulp te bieden. 
De vrouw is met nog onbekend letsel 
overgebracht naar het ziekenhuis. 
Het motief van het steekincident is 
nog onduidelijk. Na het steekincident 
is de politie met meerdere eenheden 
op zoek gegaan naar een mannelijke 
verdachte. Mogelijk gaat het om een 
bekende van het slachtoffer. 
Het verdere onderzoek is nog in volle 
gang. Getuigen en mensen die meer 
informatie hebben, worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. 

Foto: Marco Carels
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Molenvliet in winterse omstandigheden. Foto: Peter van Hulsen

KUNSTPROJECT DE ELEMENTEN

Aalsmeer - Kunstproject De 
Elementen is deze zomer op 
meerdere manieren in Aalsmeer 
te volgen. Onderdeel is een foto-
wedstrijd met als thema de vier 
klassieke elementen: aarde, lucht, 
vuur en water. Deze foto werd 
ingezonden door Wanda 
Griekspoor. Zij maakte een foto 
van de zonsondergang met 
re�ectie op de Westeinder-
plassen tijdens het ‘golden hour’. 

Ook meedoen aan de fotowedstrijd? 
Inzenden is mogelijk tot en met 29 augustus. Kijk voor de spelregels en 
prijzen op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. De Elementen Aalsmeer is ook te 
volgen op Facebook en Instagram.

‘Reflectie tijdens Golden Hour’

Zonsondergang bij de 
Westeinderplassen. 
Foto: Wanda Griekspoor

Aalsmeer - Het is al enkele weken stil 
rond het Spoorlijnpad, maar achter 
de schermen zijn de initiatiefnemers 
voor herstel van deze �ets- en voet-
gangersverbinding nog volop in 
bedrijf. Het gedeelte van het Spoor-
lijnpad tussen de Stommeerkade en 
het Baanvak is weggehaald om de 
nieuwe Burgemeester Ho�schol-
teweg verder aan te kunnen leggen. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan 
de aanleg van kabels en leidingen. In 
eerste instantie zou er na aanleg van 
deze weg vanaf de Burgemeester 
Kasteleinweg richting de Ophelialaan 
en de Aalsmeerderweg een nieuwe 
oversteek gerealiseerd worden voor 
het �etsverkeer. Maar, dit bleek toch 
te duur en is uit het plan gehaald. 

Essentiële doorgang
Het Spoorlijnpad is echter voor veel 
kinderen een essentiële doorgang 

van en naar scholen. Ook veel 
volwassenen gebruikten deze route 
van en naar hun werk. Volgende 
week begint weliswaar de vakantie, 
maar na deze zomerperiode hopen 
veel inwoners toch weer gebruik te 
kunnen gaan maken van de veilige 
verbinding. Het wegvallen van deze 
oversteek betekent voor velen een 
andere route nemen via de Stom-
meerkade en Oosteinderweg waar 
(te) hard gereden wordt. 

Fietspad Kasteleinweg
Zodra het �etspad langs de Burge-
meester Kasteleinweg in gebruik 
genomen kan worden (Stuk tussen 
Spoorlaan en Ho�scholteweg nog 
steeds niet af ) zou deze route min of 
meer de vervanging van het Spoor-
lijnpad kunnen zijn. Echter, deze 
verbinding heeft veel oversteken bij 
drukke kruispunten, terwijl het 

Spoorlijnpad geheel vrijliggend is en 
in een mooi groen gebied ligt. 

Petitie voor brug
In ieder geval willen meer dan 1.600 
inwoners het Spoorlijnpad tussen de 
Stommeerkade en Wissel terug door 
een oversteek te maken in de vorm 
van een voetgangersbrug. De petitie 
hiervoor is, om precies te zijn, door 
1.610 personen ondertekend. Het 
‘dikke’ pakket met handtekeningen 
gaat Fiona Ruhe, één van de initia-
tiefnemers van de petitie, vandaag, 
donderdag 8 juli, overhandigen aan 
de wethouder. Aan de fracties wordt 
gevraagd zich sterk te maken voor 
behoud van het Spoorlijnpad. Na de 
raadsvergadering deze avond start 
het zomerreces en vinden tot eind 
augustus geen vergaderingen meer 
plaats. Hopelijk verdwijnt de petitie 
niet in een (vergeten) bureaula...

Overhandiging ‘dikke’ petitie voor 
behoud van het Spoorlijnpad

Aalsmeer – Wilt u uw bestaande 
gebouw verduurzamen? Vanaf 1 juli 
ondersteunt het Servicepunt Ener-
gieadvies Aalsmeerse VvE’s, bewo-
nersinitiatieven, maatschappelijke 
organisaties en (kleine) particuliere 
verhuurders met advies over het 
verduurzamen van hun gebouwen. 
Ook helpt het Servicepunt bedrijven 
met het realiseren van zonnepanelen 
op grote daken. Voor VvE’s, bewo-
nersinitiatieven, maatschappelijke 
organisaties, energiecoöperaties en 
particuliere verhuurders verzorgt het 
Servicepunt naast energieadvies ook 
procesbegeleiding bij het nemen van 
maatregelen om energie te besparen 
of duurzame energie op te wekken. 
Voor particuliere woningeigenaren 
verandert niks: zij blijven terecht 
kunnen bij het Regionaal Energie-
loket (https://regionaalenergieloket.
nl/aalsmeer). 

Stimuleren
Wethouder Duurzaamheid Wilma 
Alink: “Het is belangrijk dat ook 
bewonersinitiatieven, VvE’s, maat-
schappelijke organisaties en particu-
liere verhuurders goed geholpen 
worden bij het verduurzamen van 
hun gebouwen. Ook willen we graag 
dat bedrijven hun daken benutten 

voor het opwekken van zonne-
energie. We hopen dat we door het 
aanbieden van advies, ondersteu-
ning en procesbegeleiding deze 
partijen kunnen stimuleren om hun 
gebouw of gebouwen te 
verduurzamen.” 

Opvolger Duurzaamheidsfonds
Het Servicepunt Energieadvies is de 
opvolger van het Duurzaamheids-
fonds. De nieuwe aanpak is klant-
vriendelijker en maakt het makke-
lijker om met verduurzaming aan de 
slag te gaan. Een belangrijke wijzi-
ging is dat nu meer doelgroepen 
worden ondersteund en aanvragers 
energieadvies krijgen via een ener-
gieadviseur of procesbegeleider die 
de gemeente voor hen inhuurt. Voor-
heen ontving men subsidie om zelf 
iemand in te huren.

Advies collectieve ketel 
Bij de start van het Servicepunt ener-
gieadvies is er direct een mooi 
aanbod voor VvE’s met een collec-
tieve cv-ketel en voor maatschappe-
lijk organisaties met minimaal twee 
cv-ketels. Er is vaak veel energiebe-
sparing te realiseren door het beter 
inregelen van de cv-ketels en/of 
kleine isolatiemaatregelen te nemen 

rondom de stookinstallatie en 
leidingen. De gemeente Aalsmeer 
biedt vijf VvE’s en/of organisaties een 
gratis advies aan, waarmee u snel 
inzicht krijgt in eenvoudige energie-
besparingsmaatregelen met betrek-
king tot de cv-ketel(s). 

Heeft u interesse? Neem dan contact 
op via servicepuntenergieadvies@
aalsmeer.nl. Vermeld daarbij naam en 
adres van VvE of organisatie, contact-
gegevens, bouwjaar van het pand en 
aanscha�aar van de huidige cv-ketel.

Advies over duurzaamheid bij 
Servicepunt Energie Aalsmeer

INGEZONDEN

Aalsmeer - “In de berichtgeving vorige week in de Nieuwe Meerbode 
aangaande de drugs en tassen met geld, staat het volgende: Volgens de 
Telegraaf is de man een graag geziene gast bij de Business club van FC 
Aalsmeer. Het bestuur van de Aalsmeerse voetbalclub heeft stomver-
baasd gereageerd op de aanhouding. De verdachte staat bij de club 
bekend als een rustige en joviale man. Gaarne wijs ik erop dat de man 
niets met voetbal vereniging FC Aalsmeer te maken heeft. In de statuten 
staat dat de naam doet vermoeden dat deze gericht is op FC Aalsmeer, 
maar betreft het wel een aparte entiteit( lees bestaan heeft). Dit wilde ik 
toch wel even recht gezet hebben naar aanleiding van vragen uit de 
samenleving.
Peter Springintvveld, pgsp33@gmail.com

Drugsvondst en FC Aalsmeer

Aalsmeer - Van maandag 12 juli tot 
en met zondag 1 augustus staat de 
corona testbus van de GGD weer op 
het parkeerterrein aan de Dreef in de 
Hornmeer. In de bus kunnen mensen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart met 
lichte klachten zich zonder afspraak 
gratis laten testen op corona.
Wethouder Zorg Wilma Alink: “Ik ben 
blij dat de mogelijkheid om te vacci-
neren er nu voor alle volwassenen is. 
Je merkt dat het verschil maakt dat 
steeds meer mensen ingeënt zijn. 
Maar ik maak me wel zorgen over de 
opkomst van de Deltavariant en de 
weer stijgende besmettingscijfers 
onder jongeren. Ook weten we nog 
niet wat de gevolgen van de versoe-
pelingen zullen zijn. Daarom hebben 
we de GGD gevraagd de bus weer in 
onze gemeente beschikbaar te 
stellen. Testen blijft een belangrijk 
onderdeel in het terugdringen van 
het virus.”

Zeven dagen per week
Iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart 

kan als de bus er staat elke dag gratis 
en zonder afspraak langskomen om 
zich te laten testen. De bus is zeven 
dagen per week open van 9.00 tot 
12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur. 
Vergeet niet een mondkapje te 
dragen. Er kan één bezoeker tegelijk 
in de bus getest worden. Andere 
bezoekers wachten buiten de bus tot 
ze aan de beurt zijn. Buiten de bus is 
voldoende ruimte voor bezoekers 
om te wachten, natuurlijk met 
inachtneming van de anderhalve 
meter. Gastheren en -vrouwen 
ontvangen de bezoekers en beant-
woorden eventuele vragen. 

Testen op afspraak
Natuurlijk blijft het ook mogelijk om 
via het algemene nummer van de 
GGD (0800-1202) een afspraak te 
maken voor een test bij een van de 
standaard testlocaties in de regio. 
Bezoekers van zowel de bus als de 
vaste testlocaties worden dringend 
verzocht thuis te blijven tot de 
testuitslag binnen is.

Coronatestbus GGD weer in 
Aalsmeer vanaf maandag



Aalsmeer - Met de uitreiking van 
twee cheques heeft aannemerscom-
binatie Martens en Van Oord - Van 
der Ven, een bijdrage geleverd aan 
Buurtwerk en een Jongeren Ontmoe-
tingsplek (JOP) in Aalsmeer. De 
combinatie legt in opdracht van de 
gemeente het Waterfront aan en wil 
met het geld graag bijdragen aan 
een goede en �jne omgeving voor 
jong en oud. 

Freerun- en skatebaan
Een cheque van 15.000 euro is 
bedoeld voor de realisatie van een 

Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). 
Die JOP zou eerst op het Surfeiland 
bij het Waterfront worden geplaatst. 
Na overleg met jongeren en de 
gemeente is door de gemeenteraad 
besloten om hem bij de skatebaan 
aan de Dreef te plaatsen. 

“Wij dragen graag bij aan een plek 
waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten, of dat nu bij het Water-
front is of een stukje verderop in de 
wijk”, zeg Corine van de Laar van 
combinatie Martens en Van Oord - 
Van der Ven. De cheque werd in 

Cheques voor Buurtwerk en 
Jongeren Ontmoetingsplek

Wethouder Bart Kabout en medewerkers Buurtwerk met cheque.

Spaarneweg 22A  Woonboulevard Cruquius
Openingstĳ den: Vr.: 9.30 - 17.00 uur - Za.: 8.30 - 17.00 uur - Zo.: 12.00 - 17.00 uur
*Alleen geldig bij Pronto Outlet Store. Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

RUIME COLLECTIE BANKEN
VOOR BODEMPRIJZEN!

TOTALE LEEGVERKOOP
 EXTRA KASSAKORTING

*

OP DE OUTLETPRIJZEN!

S I J B R A N T S  &  V A N  O L S T  O P T I E K

ZONNIGE SALE
T/M 75% KORTING
3 t/m 17 juli

KORTINGKORTING

Toe aan een nieuwe zonnebril of een ander montuur? Kom dan NU naar Sijbrants & 
van Olst Optiek, want van 3 t/m 17 juli houden wij Summer Sale. Kies voor een toffe, 
chique, sportieve of mooie klassieke bril uit de vorige collectie en betaal maar een 
fractie van de originele prijs. De kortingen lopen op tot 75% en er valt héél veel te 
kiezen uit al onze mooie merken!
Daarbij geldt op nieuwe HOYA-glazen een voordeel van 10% en we geven 10% korting
op de nieuwe collectie monturen en zonnebrillen.

Redenen genoeg om in de periode van 3 t/m 17 juli eens bij ons naar binnen te lopen. 
We zien u graag in de winkel in Uithoorn of in Ouderkerk aan de Amstel!

www.designbril.nl

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

ontvangst genomen door wethouder 
jeugd Bart Kabout. 

Bijdrage voor boot
De tweede cheque van 10.000 euro 
werd in ontvangst genomen door 
Anniek Jong van Buurtwerk, de orga-
nisatie die het jeugdwerk in Aals-
meer en Kudelstaart verzorgd. “Dit 
kan Buurtwerk helpen het water op 
te gaan met een boot”, zegt Marco 
van der Schans van combinatie 
Martens en Van Oord - Van der Ven. 
“Daar verrichten ze goed werk tijdens 
drukke dagen op de plassen”. 
Anniek Jong van Buurtwerk legt uit 
waarom het belangrijk is het water 
op te gaan. “We komen zo recht-
streeks in contact met jongeren op 
de plek waar ze graag plezier maken 
en ‘chillen’ in hun bootjes. Wij zijn 
waar de jongeren zijn, om te praten 
over waterveiligheid, alcohol en 
drugs en om contact te houden, ook 
met mooi weer.”

Aandacht voor jongeren
“Bij de aanbesteding heeft de 
gemeente ook aandacht gevraagd 
voor jongeren”, zegt wethouder 
Kabout. “De aannemer heeft nu een 
�inke bijdrage geleverd voor een JOP 
en een boot. De raad heeft vorig jaar 
in een unanieme motie aangegeven 
dat de JOP niet aan het Waterfront 
gerealiseerd moet worden. Gelukkig 
is inmiddels een geschikte locatie 
gevonden bij het zwembad en de 
nieuwe freerun- en skatebaan. Ook 
de bijdrage voor een boot voor 
Buurtwerk is zeer welkom. Bij mooi 
weer zijn vele jongeren op het water 
te vinden en het is een goede zaak 
als Buurtwerk de jongeren ook daar 
kan bereiken.”

Aalsmeer – Radio Aalsmeer is een 
nieuw programma op de zondag-
avond rijker: ‘Sport & Co’. In het 
programma, een samenwerking met 
Rick FM, zijn interviews te beluis-
teren die eerder bij de collega’s in 
Uithoorn zijn uitgezonden. Zo is er 
een reeks interviews met Wim van 
Zwieten en Hans van Kasteren van 
RKDES over de nieuwe opzet van 
hun jeugdvoetbalopleiding en zullen 
wandelcoach Henk de Vries, gymle-
raar Tim Verlaan en talentcoach Peter 
Zijerveld te horen zijn met interes-
sante verhalen en tips. Ook is er 
regelmatig aandacht voor sporteve-
nementen in de omgeving. ‘Sport & 
Co’ zal de komende drie maanden 
elke zondag worden uitgezonden 
tussen 19.00 en 20.00 uur op Radio 
Aalsmeer.

Dua Lipa in ‘Aalsmeer by Night’
Het programma ‘Aalsmeer by Night’ 
is vanavond, donderdag 8 juli, voor 
de derde achtereenvolgende 
donderdag te beluisteren met een 
extra lange a�evering van 20.00 tot 
24.00 uur. In de zomermaanden juli 
en augustus komt presentator Mein-
dert van der Zwaard regelmatig met 
een speciale ‘Dance Night’, een twee 
uur durend dansfeest op je radio met 
oude dansplaten en nieuwe dance 
tracks. In elke ‘Dance Night’ staat een 
dance-artiest centraal waarvan meer 
muziek te horen is. Deze donderdag 
staat de spotlight op Dua Lipa. 

Sportzomer bij Sem 
Juli is niet alleen vakantiemaand, 

maar nu vooral ook sportmaand. 
Sem van Hest duikt voor zijn 
programma ‘Sem op Zaterdag’ 10 juli 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de 
muziek horend bij de landen van de 
sportevenementen. Zo gaat hij 
Franse chansons draaien voor de 
Tour de France, Engelse nummers 
voor Wimbledon en staat hij stil bij 
het EK Voetbal. 

Ruben Spaargaren op herhaling
Zelfs tijdens de zomerperiode hoeft 
u de wekelijkse Aalsmeerse talkshow 
niet te missen. Gedurende het 
zomerreces zijn er zes herhalingen 
van ‘Door de Mangel’ te beluisteren. 
Komende maandag 12 juli zal de 
uitzending van 7 september met 
Ruben Spaargaren te horen zijn. De 
Aalsmeerder is bekend in de wijde 
omgeving als rolstoeltennisser. Hij 
behaalde onder andere het zilver op 
het NK en is hij in voorbereiding op 
de Paralympische Spelen van 2021 
in Tokio. Is hij nog steeds op koers 
om daar volgend jaar te gaan 
vlammen? Het antwoord op deze 
vraag en meer, is maandag vanaf 
19.00 uur te horen in ‘Door de 
Mangel’.

Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. En op tv te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Nieuw sportprogramma ‘Sport 
& Co’ bij Radio Aalsmeer
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Aalsmeer - Stichting Nieuw Aals-
meer heeft wel wat met de startno-
titie Hoofdweg-Zuid in Kudelstaart. 
Van voormalig kassengebied tot een 
duurzame woonwijk. Ze geeft, vanuit 
haar opdracht om verduurzaming en 
vergroening mee te helpen vorm-
geven in het dorp, kritiek en sugges-
ties. Aalsmeer zit te springen om 
woningen voor jong en oud. Goed 
plan dus om die transitie vorm te 
geven. De informatieavond op 7 juni 
leverde een beeld op. Nieuw Aals-
meer vraagt om een meer duurzame, 
creatieve en sociale invulling. Alle 
woningen zoveel als mogelijk zon 
georiënteerd. Variatie ook voor 
jongeren. Nieuw Aalsmeer pleit voor 
Tiny houses en WIKI houses in het 
plangebied.  Bouw zoveel als moge-
lijk woningen met hout. De goede 
ervaringen met zelf(af )bouw van 
woningen in Aalsmeer hierin 
opnemen. Zorg ook voor een echt 
zichtbare en e�ectieve groene omge-
ving: huizen met zoveel mogelijk 
groene daken (biodiversiteit en 
watervasthoudend) en huizen met 
groene gevels. Zonder gas 
verwarmd, maar dan ook ‘zonge-
koeld’ (zonnepanelen, collectoren 

etc.) De Klimaatadaptatie vormge-
geven in groenzones met water 
opvang en opslag, zodat je regen-
water weer kan gebruiken. Voor de 
groene inrichting ook richtlijnen voor 
maximum oppervlakte aan tegels in 
voor- en achtertuinen. Zorg voor 
ondergrondse afval opslag (contai-
ners). Halfopen verharding op 
parkeerplekken en openbare 
parkeerplekken overdekt met zonne-
panelen. Leg dit ook in de richtlijnen 
vast. Misschien kan in het verlengde 
van de RES (Regionale Energie Stra-
tegie) ook deze woonwijk aange-
sloten worden op nog te realiseren 
wind en zonneparken buiten dit 
plangebied. 
Nieuw Aalsmeer vraagt om aandacht 
voor passende energiezuinige straat-
verlichting (verkeersaanbod afhanke-
lijk). Op het gebied van mobiliteit is 
het advies: maak het plangebied 
gereed voor elektrisch vervoer met 
laadpunten voor �ets en auto en 
koppel deze mogelijk met buurtbat-
terijen, E-�etsenstallingen, en 
pakketbezorgingsunits in de buurt. 
Veilige, vrij liggende �etsroutes 
hebben de voorkeur, wel groen, maar 
met een vrij uitzicht.

Nieuw Aalsmeer stelt voor om de 
sociale cohesie te bevorderen: maak 
de bouw van een buurtcafé mogelijk. 
Verbindt deze met de aanleg van 50 
tot 100 volkstuinen aan de rand van 
het plangebied in combinatie met 
een buurtkas en een toren (stenen 
zijn er nog), waardoor een stuk 
cultuurhistorie wordt opgenomen in 
de buurt. 
Tenslotte: De tweede super in Kudel-
staart. De vraag is of deze echt 
bestaansmogelijkheid heeft, gezien 
de ontwikkelingen op het gebied 
van digitale boodschappen/levering 
aan huis. Als deze er toch moet 
komen: een volledig groene uitstra-
ling: dak en gevel. Parkeren volledig 
onder zonnepanelen en zorgen voor 
veilige circulatie (niet twee keer �ets-
verkeer kruisen).
En als laatste: veel bomen, langs 
watergangen met mogelijkheden 
voor verschillende dieren aan de 
walkanten. Nieuw Aalsmeer biedt 
aan om aan de hand van deze reactie 
mee te denken bij de verdere vorm-
geving van dit plangebied.
Nieuw Aalsmeer: Theo Bergonje en 
Kees Buskermolen
Reageren? info@nieuwaalsmeer.nl

Stichting Nieuw Aalsmeer over 
startnotitie Hoofdweg-Zuid

Aalsmeer - Momenteel wordt de 
toren van de Dorpskerk in de Kanaal-
straat gerestaureerd. Het kerkge-
bouw is een Rijksmonument en is 
gemeentelijk vastgoed. Burge-
meester Gido Oude Kotte is porte-
feuillehouder van het gemeentelijk 
vastgoed en bracht een werkbezoek 
tijdens het restauratieproces. 

Geschiedenis
De kerk is gebouwd in de 16e eeuw 
en in gebruik genomen in 1549. 
Omstreeks 1842 moest wegens de 
slechte staat van de toren de spits 
verwijderd worden. Acht jaar later 
werd de gehele toren afgebroken 
wegens verzakking. De huidige toren 
is in 1868 gebouwd, en is 35 meter 
hoog, 24 meter tot de omloop, met 
een spits van 11 meter. 
De windwijzer is 1,75 meter en is 
bekleed met bladgoud. In de toren 
hangen twee luidklokken. Het 
uurwerk is mechanisch en dateert uit 
omstreeks 1920. In 1971 en 1992 zijn 
restauraties uitgevoerd. Bij de restau-
ratie in 1992 is onder andere de spits 
voorzien van nieuwe natuursteen 
leien en is de goot verwijderd op de 
omloop. In 2013 heeft de toren in de 
steigers gestaan voor onderhoud. 
Waarbij onder andere metsel- en 
voegwerk plaatselijk zijn hersteld en 
buitenschilderwerk is uitgevoerd. 

Huidige restauratie
Naast het noodzakelijke reguliere 
onderhoud wordt ook het historische 
muurwerk hersteld. Door een boven-
matige vochtbelasting werden de 
muren blootgesteld aan zouten. Het 
metselwerk wordt hersteld, het voeg-
werk wordt vervangen, de goot op 
de omloop is teruggebracht, veilig-

heidsvoorzieningen zijn aangebracht 
en de windwijzer en Gemeenteleeuw 
zijn gerestaureerd en opnieuw 
verguld. Ook onderdelen van de 
wijzerplaten zullen opnieuw verguld 
worden en verder wordt schilder-
werk uitgevoerd. 

Historische waarden
“Met deze grondige restauratie van 
de toren van onze Dorpskerk wordt 
de veiligheid gewaarborgd en verval 
tegengegaan. Hiermee worden 
zowel de esthetische als historische 
waarden behouden en wordt het 
onderhoud van de toren de 
komende jaren hopelijk beter 
beheersbaar. “Het is prachtig om te 
zien hoe de vakmensen die aan de 
toren werken het ambachtelijke werk 
uitvoeren”, aldus burgemeester Oude 
Kotte. Het restauratiewerk wordt 
uitgevoerd door de �rma J. Boon-
zaaijer BV onder leiding van de afde-
ling Vastgoed Amstelveen en 
Aalsmeer. 

Burgemeester Oude Kotte bekijkt 
restauratiewerk aan Dorpskerk

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 8 
juli, is de laatste vergadering van de 
gemeenteraad voor het zomerreces 
van start gaat. Op de agenda staan 
diverse onderwerpen die in de 
commissievergaderingen van 16 en 17 
juni besproken zijn en waarover nu 
besluitvorming plaatsvindt. De verga-
dering begint om 20.00 uur in de 
burgerzaal van het Raadhuis. Publiek 
mag bij deze vergadering aanwezig 
zijn.

Regionale Energiestrategie
In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat dertig energieregio’s in Nederland 
een Regionale Energie-strategie (RES) 
opstellen om in 2030 samen 35 tera-
wattuur (TWh) aan grootschalige 
hernieuwbare elektriciteit op land op 
te wekken. Voor Aalsmeer worden nu 
drie zoekgebieden voorgesteld waar-
over de gemeenteraad een besluit 
moet nemen: Oosteinderpoel en N201 
Burgemeester Brouwerweg 
(opwekken zonne-energie) en Zuider-
Legmeerpolder (opwekken zonne- en 

windenergie). In de commissieverga-
dering zijn met name zorgen geuit 
over het gebied Oosteinderpoel. Het 
blijkt dat hiermee een veel groter 
gebied wordt bedoeld dan de Oost-
einderpoel zelf, namelijk de Oostelijke 
Bovenlanden. De wethouder heeft wel 
aangegeven dat er geen zonneweides 
op het land komen. 

Windmolens
Verder is de commissie verdeeld over 
het vastleggen van een zoekgebied 
voor windenergie. Wanneer een 
gebied nu wordt vastgelegd als zoek-
gebied, betekent dit niet dat daar in 
de toekomst gegarandeerd windmo-
lens of zonnepanelen komen. Dit volgt 
in de nadere uitwerking en in overleg 
met bewoners. De plannen worden 
bovendien elke twee jaar geëvalueerd 
en bijgesteld. Het is dus mogelijk dat 
een gebied dat nu als zoekgebied 
wordt vastgelegd, later alsnog afvalt.

Hamerstukken
In de commissievergadering Ruimte 

Drie zoekgebieden voor zonne- 
en windenergie in Aalsmeer

en Economie hebben de raadsleden 
diverse vragen gesteld over het 
bestemmingsplan ‘Uiterweg 
223–225’. Op basis van de 
antwoorden van de wethouder kan 
de gemeenteraad naar verwachting 
met de plannen instemmen. 
Hetzelfde geldt voor een aantal 
zienswijzen die in de commissie 
Maatschappij en Bestuur besproken 
zijn. De voorgestelde wijziging van 
het bestemmingsplan Uiterweg 116a 
om het Marinapark mogelijk te 
maken, riep bij de gemeenteraad 
veel vragen op. Dit onderwerp wordt 
na de zomer nogmaals in de 
commissie besproken en staat 
daarom niet op de agenda voor deze 
raadsvergadering.

Vergadering volgen
De vergadering is ook online te 
volgen of achteraf terug te kijken via 
www.aalsmeer.nl. Op de website 
tevens de volledige agenda inclusief 
alle bijbehorende stukken. Indien 
inwoners leden van de gemeenteraad 
nog overwegingen willen meegeven 
over onderwerpen die op de agenda 
staan, kan een bijdrage gemaild 
worden naar gri�e@aalsmeer.nl

Aalsmeer - De versoepelingen waar-
door een feest, café en restaurant 
bezoeken weer mogelijk is, heeft zo 
goed als zeker invloed op het toege-
nomen aantal corona-besmettingen 
de afgelopen week. Natuurlijk is er 
ook meer getest om een uitgaansge-
legenheid te mogen betreden én de 
Delta-variant (besmettelijker) gaat de 
overhand nemen. Gelukkig zijn voor 
nu al veel (kwetsbare) mensen gevac-
cineerd en zijn het vooral jongeren 
die positief getest worden. Deze leef-
tijdsgroep wordt meestal niet tot 
nauwelijks ziek door corona. Ook in 
de regio Amsterdam Amstelland 
stijgen de aantallen weer. Aalsmeer is 
een week het ‘beste jongetje van de 
klas’ geweest, maar is inmiddels weer 
koploper. In de periode van 26 juni 
tot en met 6 juli zijn 53 inwoners 
positief getest op corona (+37) en dit 

is 166,4 per 100.000 inwoners. Vooral 
is afgelopen week, begin juli, een 
toename geconstateerd in Aalsmeer. 
In Uithoorn, Amstelveen en Haarlem-
mermeer eveneens meer besmet-
tingen. Uithoorn: 27 (+9), Amstel-
veen: 109 (+50) en Haarlemmermeer: 
134 (+55), respectievelijk 91.6, 118.9 
en 85.9 per 100.000 inwoners. Er zijn 
in alle vier de gemeenten geen inwo-
ners overleden aan het coronavirus 
en het aantal opnames in zieken-
huizen staat, net als half juni, op 0 in 
alle vier de gemeenten. Het is wel 
duidelijk dat corona een krachtig 
virus is en vraagt om voorzichtigheid, 
dus: Houd 1,5 meter afstand, was 
regelmatig de handen, blijf thuis bij 
een verkoudheid en ga testen bij 
klachten. Samen gaat het lukken om 
corona de baas te worden en te 
blijven!

Corona-besmettingen stijgen weer
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Aalsmeer - Ze is 11 jaar en zit 
volgend schooljaar in groep 8 van 
OBS Kudelstaart. Uit 13 kandidaten 
werd zij gekozen als opvolgster van 
Julius van Wilgenburgh. Anne van 
Duijn wordt komende donderdag 8 
juli voorafgaand aan de raadsverga-
dering o�cieel ingehuldigd als 
nieuwe kinderburgemeester. Anne is 
volgens de jury een waardige 
zevende kinderburgemeester van 
Aalsmeer en Kudelstaart. De jury 
bestond uit de huidige kinderburge-
meester Julius van Wilgenburgh, 
Manon Zwart van Buurtwerk, CDA-
raadslid Thirsa van der Meer en Peter 
Maarsen, communicatieadviseur van 
de gemeente. 

Twee onderdelen
De selectiemiddag bestond voor de 
kandidaten uit twee onderdelen. 
Boven in de raadszaal mochten ze 
laten zien hoe zij de kinderraad 
zouden voorzitten als ze kinderbur-
gemeester zouden worden. Iris, Wess 
en Luke, drie leden van de huidige 
kinderraad, maakten het de kandi-
daten niet makkelijk door elkaar te 
gaan bellen en dwars door de zaal 
dingen naar elkaar te roepen. 
Beneden in de raadskelder presen-
teerden de kandidaten hun plannen 
en werden ze kritisch bevraagd door 
de jury. Nadat Iris, Wess en Luke 
beneden bij de overige juryleden 
hun verslag hadden uitgebracht over 
de verrichtingen in de raadszaal 
gingen Julius, Manon, Thirsa en Peter 
met elkaar in overleg. 

Moeilijke keuze
Het bleek een moeilijke keus, omdat 
alle kandidaten heel enthousiast, 
ieder op zijn en haar eigen manier, 

hun best hadden gedaan om de jury 
te overtuigen. Uiteindelijk werd de 
jury het erover eens dat van alle 
goede kandidaten Anne van Duijn 
toch écht de beste was. 

Speerpunten
Anne wil graag dat kinderen meer 
samenkomen en samen kunnen 
spelen. Ze wil zwerfafval aanpakken 
en met basisschoolklassen op bezoek 
bij ouderen om eenzaamheid tegen 
te gaan. Verder wil ze speeltuinen 
ook toegankelijk maken voor 
kinderen met een beperking. Anne 
zegt anderen goed te kunnen inspi-
reren, graag plannen te maken en 
goed naar anderen en hun plannen 
te willen luisteren. 

Inhuldiging en afscheid
De nieuwe kinderburgemeester 
Anne van Duijn krijgt, voorafgaand 
aan de raadsvergadering van 
donderdag 8 juli, de ambtsketen 
behorend bij het ambt van kinder-
burgemeester omgehangen door de 
vertrekkende kinderburgemeester 
Julius van Wilgenburgh. Daarmee is 
ze o�cieel ingehuldigd. Tegelijk 
wordt dan afscheid genomen van 
Julius. 

Werkbezoeken
De kinderburgemeester is het 
gezicht van de kinderen van Aals-
meer en Kudelstaart. Hij of zij is 
onder andere voorzitter van de 
kinderraad, geeft kinderen een stem, 
legt af en toe werkbezoeken af met 
de burgemeester en wethouders, 
speelt de hoofdrol in sommige 
campagnes, is bij diverse ceremonies 
en evenementen en, niet onbelang-
rijk, ontvangt, samen met de grote 

burgemeester, Sinterklaas. De 
gemeente Aalsmeer wil met het 
instellen van de functie van kinder-
burgemeester de betrokkenheid van 
het Aalsmeerse college bij kinderen 
versterken en kinderen meer 
betrekken bij beleid dat over 
kinderen gaat.

Kinderraad
De overige kandidaten krijgen deze 
week te horen of ze in de kinderraad 
van volgend schooljaar kunnen 
plaatsnemen. Er geldt een maximum 
van twee kinderen per basisschool 
en van sommige scholen deden 
meer kinderen mee aan de verkie-
zing. Bovendien gaat een aantal 
kinderen nog een jaar door in de 
kinderraad. 

Anne van Duijn uit Kudelstaart 
nieuwe kinderburgemeester

De kandidaten krijgen van juryvoorzitter Peter Maarsen uitleg over het verloop van de middag. Manon Zwart van Buurtwerk en 
CDA-raadslid Thirsa van der Meer luisteren of dit goed gaat. Tweede van rechts op de foto is de latere winnaar Anne van Duijn.

Anne van Duijn (11) uit Kudelstaart is 
de nieuwe kinderburgemeester van 
Aalsmeer.

Aalsmeer - Ieder kind met een tas vol 
boeken de vakantie in, dat is het doel 
van de zomeractie van de Bibliotheek 
Amstelland. Naast boeken lenen 
kunnen kinderen deze zomer nog 
veel meer andere leuke dingen doen. 
“Door in de zomer te blijven lezen, 
houd je je leesvaardigheid op peil. 
Lezen is natuurlijk ook �jn om te 
doen. Wij helpen je met het uitzoeken 
van een boek dat precies bij je past”, 
aldus Daphne Janson, directeur van 

de Bibliotheek Amstelland. De biblio-
theek geeft superleuke rugtassen 
cadeau aan kinderen die boeken 
komen halen. Daarin zit een speciale 
bingokaart met leesopdrachten. Voor 
een volle kaart krijg je een zomers 
prijsje. Ook zijn er de hele zomer lang 
activiteiten, zoals workshops, voor-
lezen en voorstellingen. 

Boeken en cursussen
Kinderen zijn natuurlijk gratis lid, 

Met tas vol boeken op vakantie maar ook aan volwassenen heeft de 
bibliotheek veel te bieden. Denk aan 
de vele e-books en luisterboeken, 
maar ook de Tijdschriften Bieb (een 
app met gratis actuele nummers van 
populaire magazines) en de gratis 
cursussen van de Online Bibliotheek. 
Gewoon lekker een stapel boeken 
voor op vakantie lenen kan natuurlijk 
ook. Als je nu lid word, krijg je een 
strandtas cadeau. 
Alle informatie is te vinden op: 
www.debibliotheekamstelland.nl/
zomer.

Kudelstaart - De leerlingen van de 
groepen 6 van de OBS Kudelstaart en 
de Antoniusschool mochten vorige 
week hun eigen schooltuintjes in de 
Smikkeltuin laten zien aan hun eigen 
ouders en verzorgers. Natuurlijk 
kwamen er ook nieuwsgierige broer-
tjes zusjes en opa’s en oma’s mee. 
Trots werden de aardappels 
geshowd, evenals de tomaten-
planten en ook de bieten lieten zich 
bewonderen. Hier en daar zit een gat 
in een blad door een slak, maar dat 
hoort er ook bij. 
Waarbij het ene kind precies alles 
wist te benoemen, werd door het 
andere kind prei verward voor 
worteltjes, werd de rode biet, radijs 
genoemd en werd de sla aangezien 
voor andijvie. Maar niet alleen de 
kinderen zaten er soms naast, ook 
veel ouders werden bijgeschoold. De 
groente, die dagelijks in de super-
markt wordt gekocht, werd niet altijd 
herkend in de grond. Omdat de 
kinderen het soms beter wisten dan 
hun ouders deed dat naast de 

groente ook de kinderen een stukje 
groeien.  En als de kinderen groeien 
doen de vrijwilligers dat stiekem ook. 
Die genoten van de opkomst en 
belangstelling. 

Kruiden en recepten
Verder werden er door ouders onder-
ling ook tips uitgewisseld over dat je 
munt beter in een pot kan planten 
want als je het in de volle grond zet 
deze ook na verwijderen steeds terug 
komt op die plek. Bij de kruiden die 
aan de zijkant van de Smikkeltuin 
staan werd besproken welke kruiden 
je vers gebruikt en wat je uit een 
potje haalt en wanneer anderen de 
kruiden gebruiken die jij nooit 
gebruikt. Kortom, er wordt door 
iedereen een hoop geleerd op de 
tuin. Het duurt niet lang meer, dan 
kunnen de ouders ook recepten met 
elkaar uitwisselen en kan er door de 
kinderen weer lekker geproefd 
worden, want onder andere de rode 
bieten laten niet lang meer op zich 
wachten. 

Veel belangstelling voor open 
avond in de Smikkeltuin

Aalsmeer - Yes! Wat waren de 
jongens en meiden van groep 8 van 
Samen Een blij dat het kon, vanaf 
maandag 28 juni voor vier dagen op 
kamp naar Texel. Toen de leerlingen, 
leerkrachten en begeleiders met de 
bus vertrokken, werden ze door de 
hele school uitgezwaaid. Eenmaal op 
het eiland meteen doorge�etst naar 
het strand. Daar heerlijk 
gezwommen en van het zonnetje 
genoten. Na het avondeten levend 
Stratego gespeeld op de kamplo-
catie. En een kamp is geen kamp 
zonder overlopen!
Dag twee stond een �etstocht op de 
planning. Droog vertrokken, maar 
wat waren de jongens en meiden blij 
met de drie ouders die een droge 
lunchlocatie hadden geregeld. 

Inmiddels kwam de regen met 
bakken uit de lucht. Na de lunch de 
�etstocht daarom niet afgemaakt, 
maar de kortste route naar de kamp 
locatie genomen. Daar wat waslijnen 
geïmproviseerd voor alle (zeik)natte 
kleding. Maar het droop zo erg dat er 
toch een droogtrommel opgezocht 
moest worden.
De derde dag is binnen een spelletjes 
dag gehouden en is met elkaar �lm 
gekeken. De dag is traditioneel afge-
sloten met een bonte avond!
De laatste dag stond shoppen in Den 
Burg op het programma met als 
lunch een heerlijk warm broodje. 
Helaas was het kamp daarna dan ook 
ten einde. Groep 8 van Samen Een 
kijkt terug op een nat, maar super 
geslaagd kamp!

Nat, maar super geslaagd kamp 
voor groep 8 Samen Een
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Aalsmeer - Leerlingen van groep 
acht van de Oosteinderschool 
hebben een workshop met Zorgrobot 
Robin gewonnen. Deze robot kan 
spelletjes spelen, voorlezen, rekenen 
of iemand gezelschap houden. Mits 
je hem daarvoor programmeert 
natuurlijk. En dát stond tijdens de 
workshop centraal. De leerlingen 
kregen deze workshop omdat zij de 
groep 8 winnaars waren van de tech-
niekwedstrijd van TechNet Amstel & 
Venen. De prijs voor de beste groep 7 
gaat naar de Antoniusschool uit De 
Hoef en de eerste klas van Vakcollege 
Thamen won de beste prijs voor de 
brugklassers.

Programmeren
Wie woensdagochtend langs de klas 
van juf Mieke en Eveline van de Oost-
einderschool liep, keek raar op. Voor 
het schoolbord stond Zorgrobot 
Robin, een robot van 104 centimeter 
hoog. Hij ziet eruit als een klein 
mensje. Met twee armen, twee benen 
en een hoofd met twee grote, spre-

kende ogen. “De rol en taak voor 
robots wordt de komende jaren veel 
groter”, legt Yolanda uit. Zij geeft 
namens Edumeijsch de workshop. 
“Jullie generatie gaat er ongetwijfeld 
mee werken. In deze korte workshop 
zullen jullie zelf een aantal acties van 
de robot programmeren, zodat je 
kunt ontdekken hoe gemakkelijk dit 
in zijn werk gaat en hoe veelzijdig zijn 
mogelijkheden zijn. Aan het eind 
zullen we de resultaten aan elkaar 
presenteren.” De leerlingen gaan fana-
tiek aan de slag. Ze grinniken om de 
mogelijkheden die de robot heeft. Zo 
kan hij praten, dansjes uitvoeren, zijn 
hoofd draaien om iemand aan te 
kijken en in alle richtingen rijden. “Ik 
kan me wel voorstellen dat deze 
robot ons later zou kunnen helpen”, 
zegt een van de leerlingen. “Misschien 
kan hij wel iemand voorlezen of 
gezelschap houden als iemand zijn of 
haar partner verloren is.” 

Ondersteuning van beroepen
Na ruim een half uur programmeren, 

Groep 8 Oosteinderschool wint 
workshop met robot Robin

wordt de tablet aan de robot gekop-
peld. Nu kan hij laten zien wat de 
leerlingen hem hebben opgedragen. 
De resultaten zijn divers: Een aantal 
leerlingen heeft een dans voorbereid, 
anderen laten hem een mop 
vertellen. “Het doel van deze work-
shop is dat jullie zien en ontdekken 
hoe robots ons kunnen helpen”, rondt 
Yolanda het programma af. “Je ziet 
dat het alles met techniek te maken 
heeft, maar eigenlijk helemaal niet 
moeilijk is. De techniek gaat ons 
helpen in de ondersteuning van 
allerlei beroepen, denk aan het 
onderwijs en aan de zorg. Met die 
veelzijdigheid heb je nu een klein 
beetje kennisgemaakt.”

Excursie
De winnaars van de Antoniusschool 
en Vakcollege Thamen staat begin 
volgend schooljaar een excursie naar 
de TechniChallege in Nieuwkoop te 
wachten. De techniekwedstrijd is een 
initiatief van TechNet Amstel & Venen; 
een netwerk van bedrijven, over-
heden en onderwijs dat als doel heeft 
jongeren kennis te laten maken met 
techniek. Volgend schooljaar staat er 
weer een techniekwedstrijd op het 
programma. Kijk voor meer infor-
matie op www.technetamstelen-
venen.nl

Aalsmeer - Wie denkt dat kinderen 
van groep 8 in de laatste weken van 
de basisschool niets meer leren, 
heeft het mis. Groep 8 van De Brug 
bracht vorige week een bezoek aan 
het Verzetsmuseum Junior op wielen 
en maakte een leerzame rondvaart 
over De Westeinderplassen. 
Op maandag 28 juni stapten de 27 
leerlingen, meester Roy en juf 
Yvonne aan boord bij Westeinder 
Rondvaart. Als onderdeel van hun 
project over water, maakten ze een 
rondvaart over de Poel. Het was heel 
interessant om over de lokale plassen 
te leren. In de klas waren de kinderen 

al bezig geweest met onder andere 
de plastic soep, watertorens en 
uitdrukkingen over water. 
Op de donderdag en vrijdag erna 
bracht telkens de halve klas een 
bezoek aan het Verzetsmuseum 
Junior op wielen. In deze tot 
museum omgebouwde vrachtwagen 
ontdekten ze waargebeurde oorlogs-
verhalen. Vanuit verschillende 
perspectieven stapten ze in de 
wereld van kinderen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het was heel 
indrukwekkend om met echte mate-
rialen en in nagebouwde kamers uit 
die tijd rond te lopen.  

Leerzame uitstapjes voor groep 
8 van basisschool De Brug

Aalsmeer - De laatste schoolweek 
stond voor de leerlingen van OBS de 
Zuidooster in het teken van actieve 
en creatieve activiteiten. De Ouder-
raad kon vanwege de corona-maat-
regelen van de afgelopen maanden 
niet alle activiteiten plannen zoals 
gebruikelijk is. Omdat sinds eind juni 
versoepelingen zijn ingegaan, zag de 
Ouderraad kans om de leerlingen 
deze week te laten genieten van 
diverse workshops en een uitje naar 
Funmania of Avontura.
Cultuurpunt Aalsmeer gaf alle leer-
lingen een leuke workshop Tie Dye, 
KleinKunstig verzorgde workshops 
Kleuterdans, Basistheater, Streetbeats 
en Streetdance. Er werden maskers 
geverfd en de kinderen uit groep 1 
tot en met 4 mochten een dagdeel 
spelen bij Avontura en de groepen 5 
tot en met 7 klimmen bij Funmania. 

Verder zijn alle leerlingen getrakteerd 
op een waterijsje. Aanstaande vrijdag 
9 juli om 12.00 uur is de feestelijke 
week afgelopen en luiden alle 
kinderen hun welverdiende vakantie 
in!

OBS Zuidooster sluit schooljaar 
af met diverse activiteiten

Aalsmeer - De laatste schoolweek voor de zomervakantie is aangebroken. Als 
verrassing, en om het schooljaar feestelijk af te sluiten, kwam maandagmiddag de 
ijscokar op het schoolplein van De Brug. Iedere klas mocht een heerlijk ijsje afhalen 
bij de kar. Dat werd smikkelen en smullen! 

De Brug: Een ijsje voor iedereen

Aalsmeer - In de eerste week van de 
zomervakantie organiseert Team 
Sportservice Aalsmeer weer een leuke 
sportochtend op het buitenterrein van 
sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg. Diverse onderdelen zullen 
op het programma staan, waaronder 
een stormbaan. Kinderen uit de 
groepen 3 tot en met 8 van de basis-
school mogen deelnemen aan deze 
activiteit op dinsdag 13 juli van 10.00 

tot 12.00 uur. De sportochtend is 
gratis, maar vooraf aanmelden is wel 
een vereiste en dit kan alleen via 
www.noordhollandactief.nl. Al veel 
kinderen hebben zich opgegeven, dus 
wacht niet te lang als je (ook) lekker 
wilt bewegen en actief bezig wilt zijn. 
Voor meer informatie kan een mail 
gestuurd worden naar René Romeijn 
van Team Sportservice Aalsmeer via 
rromeijn@teamsportservice.nl

Sportochtend in De Bloemhof 
voor leerlingen basisschool

Aalsmeer - Op vrijdag 2 juli was het 
voor de groepen 7 en 8 van OBS 
Zuidooster een dag in het teken van 
Ajax. Op deze dag organiseerde de 
Ajax Foundation het project ‘Ajax life 

skills & clinics’. In dit project draait het 
om verschillende thema’s zoals 
sociale media, normen en waarden 
en gezonde leefstijl. Daarnaast werd 
er natuurlijk ook bewogen op het 

Afwisselend Ajax-project voor 
scholen in Aalsmeer 

terrein bij de Bloemhof. Hierbij ging 
het vooral om samenwerken en 
respect hebben voor elkaar. Gymleer-
kracht Sabiene Kuiper was erg 
enthousiast over deze dag: “Op deze 
manier verschillende thema’s behan-
delen is echt heel erg leuk en leer-
zaam. De kinderen waren enthou-
siast over het afwisselende 
programma!” Team Sportservice Aals-
meer is initiatiefnemer van dit 
project in Aalsmeer en wil graag 
meerdere gezonde basisscholen in 
Aalsmeer de mogelijkheid geven om 
deel te nemen aan dit project. Buurt-
sportcoach René Romeijn: “Als een 
school zich al inzet voor gezondheid 
zou dit een hele mooie aanvulling 
kunnen zijn. Op deze manier worden 
kinderen op enthousiaste manier 
aangesproken en leren ze ongemerkt 
veel op één dag!” Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met René Romeijn via 
rromeijn@teamsportservice.nl.

In pyjama naar het 
Poppentheater
Amstelveen - In de laatste drie 
weekenden van juli zijn er in het 
Amstelveens Poppentheater voor 
alle leeftijden leuke en boeiende 
voorstellingen. Als je wilt kun je bij 
de ochtend- of avondvoorstellingen 
gewoon in je pyjama komen en/of 
je knu�el meenemen. Ook worden 
de succesvolle kleuterspeurtochten 
in de buurt rondom  theater weer 
gehouden. Meer weten? Kijk op 
www.amstelveenspoppentheater.nl
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Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 3 
juli verwelkomde RKDES ruim 160 
kinderen in de leeftijd van 5 tot en 
met 12 jaar op het sportcomplex aan 
de Wim Kan Dreef voor de afsluiting 
van het seizoen. Dit jaar stond de 
seizoensafsluiting in het teken van 
Oranje en was het festijn ook 
toegankelijk voor kinderen die (nog) 
geen lid van RKDES waren. De 
jongens en meiden hadden de 
dresscode goed opgevolgd waar-
door het voetbalterrein mooi oranje 

gekleurd werd. In groepjes per leef-
tijd hebben de kinderen een spelle-
tjesparcours afgelegd met een diver-
siteit aan spellen. Een heuse storm-
baan stond op het programma, 
levend tafelvoetbal, een popcorn-
race, de shoot-out, Belgisch voetbal 
en nog veel meer. Met op de achter-
grond de muziek van DJ Sidney 
Gregor werd er gelachen, gespeeld 
en hard gewerkt. Bij de break was er 
limonade en fruit, met dank aan 
JOGG en Albert Heijn. Niet alleen de 

Oranjefestival mooie afsluiting 
van seizoen bij RKDES

kinderen genoten, maar ook de 
ouders die weer welkom waren 
langs de lijn. 

Ruim 500 pannenkoeken
Het Oranjefestival werd afgesloten 
met een heus pannenkoekenfestijn 
dankzij de vele ouders die met elkaar 
ruim 500 pannenkoeken hebben 
gebakken. RKDES kijkt terug op een 
mooie afsluiting van wederom een 
bijzonder seizoen. Deze gezellige en 
sportieve afsluiting kon natuurlijk 
alleen maar plaatsvinden door de 
hulp van vele vrijwilligers en de 
ondersteuning van Stichting 
Supporting Kudelstaart. 

Aalsmeer - Maandag 5 juli hebben 
maar liefst dertien jongens en 
meisjes uit handen van Juf Tamara 
hun Nijntje Beweegdiploma 2 uitge-
reikt gekregen. Het Nijntje Beweeg-
diploma 2 is het vervolg op het 
Nijntje Beweegdiploma 1. Onder 
toeziend oog van ouders, opa’s, 
oma’s, broertjes en zusjes hebben de 
kinderen laten zien wat ze de afge-
lopen lessen allemaal geleerd 
hebben. De kinderen hebben door 
corona zowel binnen als buiten les 
gehad. Ze hebben het vervolg 
geleerd op de essentiële basis-
vormen van bewegen, zoals balan-
ceren, rollen, huppelen, klauteren, 
springen, zwaaien en nog veel meer. 

Voor jonge kinderen 
Gunt u uw kind ook een sterke basis 
in bewegen? Het Nijntje Beweegdi-
ploma kan gehaald worden door alle 
kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Uw 
kind kan dus ook gezellig meedoen. 
Want sporten is leuk en gezond! Het 
programma voor het Nijntje Beweeg-
diploma is zorgvuldig samengesteld 
door de KNGU en wordt alleen 
gegeven door speciaal opgeleide 
trainers. Kijk op www.beweegdi-
ploma.nl voor meer informatie over 
het Beweegdiploma. Volgend school-
jaar biedt SV Omnia 2000 deze lessen 
weer aan. Vanaf 1 augustus staat het 
lesrooster voor het nieuwe seizoen 
op www.svomnia.nl. 

SV Omnia reikt dertien Nijntje 
Beweegdiploma’s uit

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3 juli 
kon een team van C-meisjes van Atle-
tiekvereniging Aalsmeer toch nog 
deelnemen aan een o�ciële compe-
titiewedstrijd in Amsterdam. 
Gelukkig zijn de corona-regels 
onlangs versoepeld, waardoor het 
eigenlijk een ouderwets leuke 
wedstrijd werd met publiek erbij. 
Ondanks weinig wedstrijdritme 
hebben de meiden het heel goed 
gedaan en zelfs bijna de �nale 
gehaald. Dat ongeveer de helft van 
het team nog nooit een o�ciële 
wedstrijd had gedaan was niet te 
merken. Nicky Verlaan, Fleur Zethof, 
Romana Boorsma en Mette Smithuis 
begonnen met een vlekkeloze esta-
fette. Daarna mochten Noëlle van 
Beek en Pippi Achterberg de discus 
zo ver mogelijk wegwerpen. Pippi 
moest vervolgens nog samen met 
Nicky verspringen. Nicky en Mette 
waren ingedeeld op de, altijd lastige 

en spannende, 80 meter horden, wat 
gelukkig prima ging. Fleur van 
Leeuwen kwam, samen met Mette en 
Fleur Zethof, in actie op de 1500 
meter. Een zwaar onderdeel, waarbij 
de dames zich kranig hielden. De 
twee Fleur’s mochten ook nog de 
150 meter lopen, wat een soort gele-
genheidsafstand is, omdat de sprint 
normaal gesproken 80 meter is. 
Romana was helaas een beetje 
geblesseerd geraakt, waardoor ze de 
150 meter niet meer gelopen heeft, 
maar gelukkig nog wel voor de 
nodige punten had gezorgd bij het 
hoogspringen. Uiteindelijk werd alles 
afgerond met kogelstoten door Pippi 
en Noëlle en speerwerpen door Fleur 
van Leeuwen en Noëlle.
Het was een lekker vol programma, 
omdat iedereen drie onderdelen 
moest doen. Hoewel atletiek er 
misschien niet zo om bekend staat, 
was het dit keer echt een teamsport!

Atletiek C-junioren: Toch nog 
officiële competitiewedstrijd

De C-meisjes van AV Aalsmeer: Nicky, Fleur, Romana, Mette, Fleur, Noëlle en Pippi.

Aalsmeer - Een team van 35 jeugd-
leden vanaf 11 jaar oud, inclusief trai-
ners en enthousiaste ouders van het 
Oceanus Triathlon Team uit Aalsmeer 
en UWTC uit Uithoorn heeft afge-
lopen zaterdag 3 juli ruim 100 kilo-
meter ge�etst door de Limburgse 
heuvels. Een team van 17 triatleten 
uit deze groep nam de dag daarna 
ook nog eens deel aan de 5 of 10 
kilometer van de Obvion Run in 
Heerlen. Zowel de �etstocht als de 
run zijn een onderdeel van Limburgs 
Mooiste, een jaarlijks terugkerend 
evenement met normaal gesproken 
15.000 deelnemers. Zodra bekend 
werd dat het �etsevenement door 
corona dit jaar niet door zou gaan is 
door de Oceanus Triathlon jeugdtrai-
ners John Heijsteeg, Ton Kleijberg en 
Leon Spooren besloten dan zelf maar 
de 100 kilometer route te gaan 
�etsen. Het is uiteindelijk een fantas-
tisch sportweekend geworden voor 
de jeugd van deze twee vereni-
gingen. De samenwerking tussen de 
jeugd van de triathlon afdeling van 
Oceanus en UWTC was er al enige 

tijd, en is nog eens versterkt sinds de 
verschillende corona maatregelen de 
trainingsmogelijkheden beperkten. 

Paarse brigade 
Bijna iedereen was de vrijdagavond 
aangekomen in Limburg, op tijd voor 
de pannenkoeken, lekker calorieën 
stapelen voor de dag erna. Het weer 
was zaterdag ondanks de matige 
voorspellingen prachtig, de hele 
tocht is in de zon ge�etst, wat leidde 
tot mooie plaatjes van de paarse 
brigade door het Limburgse land 
(beide teams reden in hetzelfde door 
de sponsoren mogelijk gemaakte 
speciale gelegenheidsshirt voor het 
team). Veel van de Limburgse 
heuvels zijn beklommen, waaronder 
de bekende Cauberg, Keutenberg en 
Gulperberg. In totaal zijn 10 bergen 
beklommen, maar natuurlijk is het 
nergens vlak, wat resulteerde in 
uiteindelijk 1.278 hoogtemeters. Het 
was dus naast een serieuze afstand 
ook �ink klimmen, een hele uitda-
ging zeker ook voor de jongste 
jeugd, maar ook die zijn er allemaal 

Jeugdleden Oceanus en UWTC 
fietsen door Limburgse land

De paarse brigade in de Limburgse heuvels.

goed overheen gekomen. Bij zo’n rit 
horen natuurlijk ook de nodige lekke 
banden en ander mechanische pech, 
maar daar is de groep ook goed mee 
omgegaan. Er was genoeg hulp op 
de �ets aanwezig die de meeste 
problemen onderweg direct zelf kon 
oplossen en daarnaast was er nog de 
bezemwagen, bestuurd door een van 
de Oceanus looptrainers. Op zondag 
heeft de triathlongroep nog deelge-
nomen aan de 5 en 10 kilometer Run 
in Heerlen. Ondanks de zware benen 
van de dag ervoor werd er toch nog 
goed gelopen, met voor enkele 
jeugdleden de eerste 10 kilometer 
wedstrijd in ook nog eens knappe 
tijden. Na een periode waarin weinig  
mogelijk was qua wedstrijden en 
evenementen was dit weekend in 
Limburg een welkome afwisseling. 
En heel bijzonder om nu het weer 
mag twee verenigingen in de regio 
zo samen zo’n mooie uitdaging aan 
te zien gaan.

Zwemlopen
Interesse in de triathlonsport (en wie 
vindt zwemmen, �etsen en lopen nu 
niet leuk)? Neem dan contact op met 
het Oceanus Triathlon Team, www.
oceanusaalsmeer.nl/triathlon. Wil je 
kennis komen maken of gewoon weer 
lekker sporten nu het weer mag? 
Schrijf je dan in voor een van de 
zwemlopen die de komende 
maanden worden georganiseerd door 
de enthousiaste trainersgroep. Deze 
zwemlopen op 15 juli (Oosterbad), 16 
september (Watertoren/Surfstrand) 
en 2 oktober (Waterlelie) zijn laag-
drempelig en staan open voor alle 
schoolgaande jeugd van basis- en 
voortgezet onderwijs met een zwem-
diploma; 200 meter zwemmen en 2 
kilometer lopen, of 400 meter 
zwemmen en 4 kilometer lopen. Deel-
name individueel of in duo’s, waarbij 
de een mag zwemmen en de ander 
lopen. Zie de link naar het zwemloop-
circuit op www.oceanusaalsmeer.nl.
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Kudelstaart - Op 10 juni dit jaar zou 
Leonard van Rijn uit Kudelstaart de 
Mont Ventoux zes keer gaan 
beklimmen met de race�ets in het 
kader van Klimmen Tegen MS. De 
moeder van Leonard heeft al bijna 50 
jaar MS. Vorig jaar kon het evene-
ment vanwege corona geen door-
gang hebben, dus moest het dit jaar 
gebeuren. Vanaf 1 januari is de trai-
ning begonnen, op gewicht komen 
en kilometers maken op de �ets. 
Echter in maart dit jaar werd ook 
deze editie door de organisatie gean-
nuleerd. Leonard en Hans Spaar-
garen, die iedere editie meegaat als 
soigneur, besloten om toch te gaan 
als de situatie zich zou verbeteren 
wat corona betreft. Dus het proberen 
om zoveel mogelijk donaties voor 
een MS vrije wereld op te halen en 
het trainen gingen door. De kilo’s 

vlogen eraf bij Leonard, dus het ging 
de goede kant op. Omdat Frankrijk 
nog steeds op oranje reisadvies bleef 
staan, hebben ze de reis een aantal 
weken uitgesteld en zou het op 30 
juni moeten gaan gebeuren. Frank-
rijk ging op geel en zo konden Hans 
en Leonard op 27 juni eindelijk naar 
de Provence in Frankrijk vertrekken. 
En op 30 juni om 00:01 uur vertrok 
Leonard vanuit Bedoín voor de eerste 
van zes klimmen op de Mont 
Ventoux. Er zijn drie dorpen rondom 
de Kale Berg, zoals de Ventoux ook 
wordt genoemd, waar je vanuit 
omhoog kan �etsen. In totaal is het 
dan 137 kilometer bergop �etsen 
met stijgingspercentage tot zo’n 12 
procent en je bereikt dan 8.800 
hoogtemeters. Gemiddeld is de berg 
ongeveer 7,5%. Het weer zat niet 
mee die dag. Beneden was het 
aangenaam, met ’s nachts zo’n 13 
graden en overdag 22 graden. Maar 
boven waaide het verschrikkelijk 
hard en lag de temperatuur rond de 
4 graden. Dit maakte het allemaal erg 
zwaar en kostte veel energie. Maar 
na 22 uur stond Leonard voor de 
zesde keer boven en had hij zijn 
uitdaging volbracht! Samen met zijn 
broer Roel, nichtje Laura en Hans 
stond hij moe, trots en voldaan voor 
de zesde keer die dag bovenop de 
Mont Ventoux! Wat een avontuur om 

Leonard van Rijn zes keer Mont 
Ventoux op voor MS-vrije wereld

op terug te kijken, oog in oog met 
een wilde hond ’s nachts, overste-
kende gemzen bij zonsopgang en 
het helpen van een Vlaamse wielren-
ster zijn slechts enkele momenten 
van die dag. “De weersomstandig-
heden maakte het zwaar en bizar, 
maar het was het waard om dit te 
doen voor een MS-vrije wereld”, aldus 
Leonard van Rijn. Er is inmiddels 
meer dan 4000 euro opgehaald door 
Hans en Leonard, maar doneren kan 
nog altijd via de actiepagina van 
Leonard Tegen MS: klimmente-
genms.moves.ms/actie/
leonard-van-rijn 

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is weer 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt op de 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Op 30 juni is het klaver-

jassen gewonnen door Marry Akse 
eerste met 5250 punten. Guda Kluin-
haar werd tweede met 5209 punten 
en Ati v/d Lugt derde met 5105 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Gerard Presser met 3644 
punten.

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Wielrenner Tristan 
Geleijn uit Rijsenhout rijdt dit seizoen 
in het shirt van Wielerploeg Groot 
Amsterdam. De 19-jarige broer van 
Owen Geleijn (opleidingsteam 
Jumbo-Visma) maakt de overstap 
van de junioren naar de categorie 
beloften. In Team WPGA zijn alle 
talenten en enkele routiniers van de 
verenigingen De Amstel (Amstel-
veen), Olympia (Amsterdam) en DTS 
(Zaandam) samengevoegd. Niek 

Voogt, Victor Broex, Koos Jeroen Kers, 
Wessel Mouris en Daan Hoeks zijn 
bekende namen bij Team WPGA. De 
renners kunnen starten in aanspre-
kende wedstrijden. Afgelopen week-
einde werd door selecties deelge-
nomen aan de Omloop der Kempen 
(nationale topcompetitie) en races in 
Italië. Tristan Geleijn richt zich voor-
lopig vooral op nationale 
wedstrijden. Op clubniveau werd hij 
vorige week winnaar van de Voor-
jaarscompetitie van WTC Amstel. In 
de slotrit kwam hij als tweede over 

Tristan Geleijn vindt onderdak bij 
wielerploeg Groot Amsterdam

Aalsmeer – Onder druiligere omstan-
digheden was het 30 juni eindelijk 
mogelijk voor alle atleten om zonder 
corona-regels hun eerste wedstrijd 
van het seizoen te lopen. Tijdens de 
Twinson Xtra Energie Track Meeting 
in Barendrecht werd er deelgenomen 
door 573 atleten van 89 verschillende 
verenigingen. Voor AV Aalsmeer 
verschenen er 7 atleten van aan de 
start. Met zeven persoonlijke records 
en drie podiumplaatsen kan er terug-
gekeken worden op een mooie 
avond. Als eerste waren aan de beurt 
Melissa van Eenennaam en Jesper 
van Dam welke na hun pupillen tijd 
bij AV Aalsmeer na jaren te hebben 
gevoetbald als senior zijn terugge-
keerd in de atletiek.  Beide atleten 
debuteerden op de 100 en 200 meter. 
Tijdens onderlinge wedstrijden en de 
trainingen bleek al dat beide atleten 
het sprinten nog niet zijn verleerd. 
Melissa pakte op de 100 meter met 
13,37 seconde direct de winst en met 
een 5e plek op de 200 meter 27,45 
seconde is er een mooie basis gelegd 
om mee verder te gaan, dit zelfde 
geldt voor Jesper van Dam waar op 
de 100 meter de doelstelling was om 
rond de 11,6/7 seconde te �nishen 
lukte hem dit in een uitstekende 
11,77 seconde op de 200 meter was 
er eveneens een scherpe doelstelling: 
23,5 seconde. Met 23,73 seconde 
werd de doelstelling benaderd.  Op 
de 800 meter waren het Tara Ozinga, 
Lotte Zethof, Finn Rademaker en 
Wessel Heil die aan de start 
verschenen. Tara en Lotte lieten dit 

jaar tijdens onderlinge wedstrijden 
zien dat hun vorm stijgende is. Het 
spits werd in de derde serie afge-
beten door Lotte Zethof, de laatste 
o�ciële wedstrijd van Lotte stamt uit 
2019 tijdens het Nk Junioren waar zij 
de steeple liep. Met een persoonlijk 
record van 2:34 minuten was er één 
doel: een tijd onder de 2:30 minuten. 
Dit lukte, na een scherpe eindspint 
werd er ge�nisht in 2:29,07 minuten. 
Het leverde de 2e plaats op bij de 
vrouwen U20. Eveneens een 2e plaats 
was er voor Tara Ozinga bij de meisjes 
U18, na een snelle openingsronde 
was het strijden om ook voor het 
eerst een tijd onder de 2:30 minuten 
neer te zetten, met 2:28,77 minuten 
lukte dit ruim. Voor beide atletes zit er 
met meer wedstrijden in de benen 
nog scherpere tijden in. Nadat Finn 
Rademaker twee weken terug in 
Utrecht zijn persoonlijk record op de 
800 meter op 2:05,73 minuten wist te 
zetten, waren de benen in het 
Barendrechtse minder snel en bleef 
hij net boven zijn pr steken: 2:07,20 
minuten. Tot slot was het Wessel Heil 
die nu eindelijk eens onder de magi-
sche 2 minuten wilde duiken. Voor 
deze avond wilde het nog niet 
lukken, in een prima race werd uitein-
delijk het persoonlijk record scherper 
gesteld tot 2:03,14 minuten. De 2 
minuten grens zal dit jaar zeker 
worden beslecht. De avond werd om 
tien uur afgesloten door Gwen 
Alewijnse op de 400 meter. Op een 
natte baan kwam zij uiteindelijk tot 
65,71 seconde.

Podiumplaatsen AVA-atleten na 
eerste wedstrijd dit seizoen

Jesper van Dam, startnummer 99, 
terug in de atletiek.

Melissa van Eenennaam pakt vijfde 
plaats. Foto’s: Erik Witpeerd

Kudelstaart - Als sportieve afsluiting 
van een seizoen dat wegens corona 
grotendeels in het water was 
gevallen, werden er dan toch op de 
valreep nog twee oefenwedstrijden 
gekorfbald. De trainer/coaches van 
de selectie, Gert Krook en Arie 

Verburg, hadden afgelopen zaterdag 
3 juli een uitwedstrijd tegen Haarlem 
geregeld. Voor beide trainers een 
mooie gelegenheid om ook junioren 
in te zetten en hen zo alvast aan het 
‘echte’ werk te laten ruiken. VZOD 2 
beet de spits af en ging vol goede 

Korfbal: Verdienstelijk gelijk 
spel voor fris VZOD 1

Kudelstaart - Tennisvereniging 
Kudelstaart opent dit jaar voor de 
27e keer haar deuren voor het open 
toernooi. Tennisfans uit Aalsmeer, 
Kudelstaart en omgeving kunnen 
zich tot 14 juli inschrijven voor het 
traditionele dubbeltoernooi. 

Het toernooi vindt plaats van 
maandag 26 juli tot en met zondag 1 
augustus. In het weekend van 24 en 
25 juli wordt al gestart met het toer-
nooi. Naast tennissers, zijn bezoekers 
natuurlijk ook van harte welkom om 
te komen supporteren. 

Marry Akse wint bij De Geluksvogels

Open toernooi bij TV Kudelstaart

moed en enthousiasme van start. 
Met een mix van jong en oud gaven 
de korfballers uit Kudelstaart prima 
partij, maar moesten helaas toch het 
onderspit delven. Daarna was het de 
beurt aan de beide eerste teams. De 
intensiteit en tempo lag hierbij weer 
een treetje hoger en dit resulteerde 
in een aantrekkelijk kijkspel. Er werd 
volop door gewisseld binnen de 
selectie om dingen uit te proberen 
en samenstellingen te testen. Spelers 
wisten elkaar in het aanvalsspel 
prima te vinden en lieten bij tijd en 
wijle mooie goals noteren.  VZOD/
Fiqas zat het grootste deel van de 
wedstrijd aan de goede kant van de 
score, maar zag toch in de slotfase 
Haarlem langszij en er overheen 
komen. Toch wisten de Kudelstaar-
ters er in de laatste minuten uitein-
delijk nog een verdiend gelijk spel uit 
te slepen: 17-17. Een mooie score 
voor een veldwedstrijd waar trainer/
coach Krook met genoegen op terug 
kan kijken. De selectie kan nu op 
vakantie en gaan er vanaf augustus 
weer, compleet en voltallig, keihard 
tegenaan om straks aansprekende 
resultaten te behalen.

de streep. In de eindstand liet hij 
Koos Jeroen Kers achter zich.

Veteranen
Voor de veteranen van UWTC 
Uithoorn begon het seizoen afge-
lopen weekeinde in Dordrecht en 
Nieuwegein. De intussen 73-jarige 
ex-topamateur Guus Zantingh uit 
Mijdrecht, opgegroeid in Rijsenhout, 
was er ook weer bij. In Dordrecht 
sprintte hij zaterdag bij de 70-plus-
sers naar plek twee. Een dag later 
werd hij zevende in Nieuwegein. 
John Tromp (Kudelstaart) was in 
Dordrecht in de categorie 60-plus na 
een massasprint dertiende en 
eindigde zondag als vierde.
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Tour de France met Janna en Dick
Gele trui weer voor van der Poel
Woensdag 30 juni, 5e etappe
Changé – Laval, 27 km. Tijdrit

Kudelstaart - En natuurlijk kan hij dat óók nog, ik vroeg het 
me gisteren af, maar jawel, ook tijdrijden heeft van der Poel 
redelijk onder de knie. Zo goed zelfs dat de gele trui aan het 
eind van de lange dag, weer om de schouders van deze 
wonderboy wordt gedrapeerd. De etappe en dus de tijdrit 
heeft Pogacar op zijn naam geschreven, maar met een 
vijfde plaats heeft van der Poel het uitstekend gedaan. 
Mollema is iets weggezakt, maar altijd nog op de 15e plaats, 
net onder Kelderman, die het ook uitstekend doet. De rest 
van de Nederlanders zullen straks wel aan bod komen, dat 
hoop ik maar, want van Kruiswijk en Wout Poels verwacht ik 
nog wel het één en ander. We gaan het zien, want morgen 
komen de eerste (kleine) colletjes. Nils Eekhof is nog steeds 
in koers, zal morgen eens kijken welke plaats hij staat.
Dick Kuin

Cavendish, de sluwe vos

Donderdag 1 juli, 6e etappe
Tours  – Châteauroux, 144 km.

Kudelstaart - Het ziet er op zich wel dreigend uit zo’n 
etappe. Daar waar de eerste ‘echte’ bergen op het 
programma staan. Peulenschilletjes voor deze geoefende 
renners zou je zo denken. Uit eigen ervaring kan ik vertellen 
dat dit soort pukkels in het landschap voor mij voldoende 
zijn om een �ets met een tripple te nemen. Wanneer je dan 
ziet dat de meeste renners dit op het buitenblad doen, 
besef je pas hoe getraind deze mannen zijn. Een ontsnap-
ping wordt net voor de streep teniet gedaan en Cavendish, 
de sluwe vos, weet zijn bandje net voor Philipsen en 
Bouhanni over de streep te duwen. Overigens de derde keer 
dat ‘Cav’ in Chateauroux wint, in 2008 en daarna in 2011 
presteerde hij het ook. Van der Poel blijft in het geel en 
heeft deze pukkels dus aardig verteerd.
Dick Kuin

Vijfde etappe: Toch nog geel  
voor Mathieu van der Poel

Door Janna van Zon

Aalsmeer - “Geen Nederlandse renner reed ooit zolang in 
de gele trui”, zegt - schreeuwt - één van de commentatoren 
wanneer het Mathieu van der Poel lukt om in de tijdrit - een 
discipline die hem zo goed als onbekend is - het geel te 
behouden. “Ik had nog wat over in de tank”, lacht hij opge-
lucht. Dat hij deze dag bijna het onmogelijke presteert 
maakt de wielersport nu zo prachtig. Hij wist op zijn eigen 
wijze - zonder speci�eke tijdrit-training - zelfs in de laatste 
kilometer nog een seconde te winnen. “Ik ben trots op 
mijzelf.” De Tourwinnaar van verleden jaar, de Sloveen Tadej 
Pogacar, won met overmacht en verpulverde zijn achter-
stand op al zijn concurrenten. De andere Sloveen; Primoz 
Roglic werd geen winnaar, maar toch ook weer wel. Want 
terwijl - gehavend door een val, buiten zijn schuld - zijn hele 
lijf hem tergde, wist hij alle pijn te verbijten en leverde een 
prestatie die zijn wilskracht en mentaliteit tekent. Zijn opge-
lopen achterstand op zijn landgenoot Pogacar is één 
minuut en veertig seconden. De rollen ten opzichte van 
verleden jaar zijn omgedraaid. Het is echter  Pogacar niet 
kwalijk te nemen dat hij nu zijn kansen pakt. Je moet 
meedogenloos durven te zijn als je wilt winnen. Dat hoort 
bij wielrennen, dat hoort bij topsport. 

Zesde etappe:  
En weer wint Mark Cavendish

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Tour-architect Gouvenou had bij de zesde 
etappe gerekend op waaiers, maar er staat geen wind daar-
door is de nervositeit in het peloton tot het nulpunt 
gedaald. De Belgische kampioen Wout van Aert heeft zijn 
zinnen gezet op deze etappe, zijn prestaties van de tijdrit 
hebben hem enigszins teleurgesteld. Hij had zich er iets 
meer van voorgesteld, maar zijn operatie zo vlak voor de 
Tour speelt hem parten. Hij kan nog niet laten zien 
waarmee hij verleden jaar iedereen wist te verbazen. Ook 
vandaag lukt het niet, maar Parijs is nog ver. De inmiddels 
36 jarige Brit Mark Cavendish bewaart zeer goede herinne-
ringen aan de �nish van 2008 en 2011 - eveneens in 
Châteauroux - en hij weet met een knap staaltje sprintwerk 
opnieuw het succes te herhalen. Het wordt zijn 32ste Tour-
zege. De mogelijkheid om het record te verbreken van de 
legendarische Eddy Merckx - 34 Tourzeges - komt hiermee 
in zicht. Hem wachten nog vier vlakke ritten, vier mogelijke 
kansen. Ook sprinter Cees Bol - weer hersteld van tien 
dagen ziek zijn - komt net nog wat kracht tekort om te 
kunnen stralen. De renner die Bol telkens goed weet af te 
zetten voor de sprint is de man uit Rijsenhout; Nils Eekho� 
en zijn prestaties vallen op. Voor hem is het zijn eerste Tour. 
Hij kent zijn taak en schrikt daar niet van. “Ik heb het heel 
erg naar mijn zin, het is leuk om te doen”, aldus Nils in een 
reactie. Achtste etappe: Droom spat  

uiteen voor Wout van Aert

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Geen dag voor de sprinters die al snel een plek 
zoeken achterin het peloton. De Nederlandse renner Wout 
Poels wil iets proberen vandaag, kan redelijk goed tegen 
regen - waar juist andere renners een bloedhekel aan 
hebben - en hij heeft ambities. Het is een chaotisch etappe 
waar over een nat wegdek veel achterom wordt gekeken op 
zoek naar ongenode gasten of ploegmaats. Tranen trekkend 
is de martelgang van Roglic, maar bij wielrennen kan je 
nooit te lang blijven stilstaan bij leed. Met Poels gaat het 
een stuk beter, hij pakt zoveel punten voor het bergklasse-
ment dat hij de bollentrui kan overnemen van de Sloween 
Mohoric die slechts één dag in deze begeerlijke trui heeft 
gereden. De pechduivel houdt het Team Jumbo Visma in 
zijn greep, want de Deen Jonas Vingegaard is bij een 
valpartij betrokken - ook niet zijn eerste in deze Tour - en 
zijn shirt en schouder laten zien dat het niet om een ‘valletje’ 
gaat. Toch - want wielrenners zijn bikkels - stapt hij weer op 
de �ets en weet zelfs bij de beste tien te eindigen. Dat 
Mathieu van der Poel vandaag van zijn gele trui afscheid 
moest nemen stond al voor 99.99% vast. Hem wacht een 
ander groot doel en dat is goud halen op de mountainbike 
in Tokio. Hoe de gedoodverfde winnaar Pogacar al vandaag 
zijn slag heeft geslagen is heroïsch. Daarmee spat de droom 
voor Wout van Aert - die zich een held toonde - om het geel 
te bemachtigen uiteen. 

Zevende etappe: Glansrol voor 
Mohoric, Mathieu behoudt geel

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wat een geweldige Tour was er tot nu toe te 
zien. Natuurlijk drukt het grote drama voor Primoz Roglic 
enigszins de vreugde, want wat een teleurstelling voor deze 
renner van Team Jumbo Visma die zich zo goed had voorbe-
reid en zichzelf als de grootste rivaal van zijn landgenoot 
Pogacar - de winnaar van de Tour 2020 - zag. Maar de Tour is 
grillig en onvoorspelbaar en dit was zo een dag die niet 
vooraf was te voorzien. Vandaag hebben de renners de 
langste etappe sinds 2010 voor de boeg: 249. 1 kilometers 
moeten er worden afgelegd. Vanaf de eerste kilometer 
wordt er gekoerst met gemiddelde 50 kilometer per uur, 
alsof er geen zwaar tweede deel de renners wacht. Vijf 
beklimmingen moeten zij overleven. Want dat moet je de 
Tourarchitect Gouvenou nageven, hij weet altijd wel weer 
ergens een kuitenbijter te vinden. De 26 jarige Sloweense 
kampioen Matej Mohoric kwam, zag en overwon op een 
fabuleuze wijze. Mathieu van der Poel verdedigde zijn gele 
trui met verve. De Belgische Wout van Aert week niet van 
zijn zijde, op 30 seconde na staat hij stevig op de tweede 
plaats in het klassement. Door wat hij vandaag liet zien, lijkt 
het wel duidelijk dat hij de rol van kopman - de onfortuin-
lijke Roglic - gaat overnemen. 

Mohoric trekt de aandacht
Vrijdag 2 juli, 7e etappe
Vierzon – Le Creusot, 248 km.

Kudelstaart - Waar ik het gisteren had over de eerste 
pukkels, zijn het vandaag echte bergen van de 3e en 4e 
categorie, di�erent shit dus. In sommige publicaties worden 
deze omschreven als heuvels. Van der Poel en Wout van 
Aert doen niet voor elkaar onder en rijden zij aan zij, ik zie 
ze zelfs even met elkaar praten! Het zou mij overigens niet 
verrassen wanneer deze twee renners na de Tour gewoon 
bij elkaar op de ko�e gaan om wat ervaringen te delen. Er 
gebeurt veel deze etappe, maar het is vooral Mohoric die de 
aandacht trekt en als ‘derde’ Sloveen de etappe op zijn naam 
schrijft. Door zijn sterke optreden blijft Van der Poel in het 
geel en zie ik met veel plezier uit naar de dag van morgen. 
Echte bergen! 
Dick Kuin

Roglic verliest terrein
Zaterdag 3 juli, 8e etappe
Oyonnax - Le Grand Bornand, 151 km.

Kudelstaart - Het nadeel van het dagelijks schrijven van 
een stukje over de Tour is wel dat je pijn in de rug krijgt van 
het hangen op de stoel of de bank. Vandaag tijd om de tuin 
te wieden, de berging schoon te maken en boodschappen 
te doen. Alles wel in een razende vaart, want het leukste van 
de dag komt er weer aan, hangen op de bank en de Tour de 
France zien, te voelen en af en toe zelfs een renner aanmoe-
digen. Ingrid kijkt zo af en toe verschrikt op wanneer ik dat 
doe. De eerste tekenen van verval van Roglic zijn een feit, hij 
verliest terrein. Overigens mijn eerdere melding over de 
ziekenboeg waren niet zo gek wanneer je alle verbanden en 
pleisters in het beeld voorbij ziet schuiven. Van der Poel 
doet het goed, maar net niet voldoende om zijn gele trui te 
behouden. Overigens volgens verwachting. Dylan Teuns 
laat zien dat hij wel een beetje kan klimmen en komt alleen 
aan de meet. Pogacar pakt geel en de rest doet er eigenlijk 
niet meer toe.
Dick Kuin

Dikke wanten niet voor de show
Zondag 4 juli, 9e etappe
Cluses – Tignes, 145 km.

Kudelstaart - Het onvermijdelijk is dan vandaag gebeurd, 
Van der Poel is niet meer begonnen aan deze monsterdag. 
Vanmorgen deed hij zijn raam open, hoorde en zag de 
regen, keek in het dagprogramma en besluit om niet mee 
van start te gaan en zich te gaan voorbereiden op Tokio. Van 
der Poel bedankt voor veel kijkplezier! Een andere afvaller 
vandaag is Roglic, die, geradbraakt, gebutst en bijna 
gebroken, besluit om ook de pijp aan Maarten te geven. 
Niet vervelend bedoeld richting Maarten, succes met de 
verhuizing! Ik zag vandaag de rit en kreeg onmiddellijk het 
gevoel dat iedere wielrenner kent, amateur of prof, dat 
maakt de regen niet uit. Het langzaam natter worden is een 
vreselijk gevoel, maar het ergste is het vollopen van je 
schoenen. Wanneer deze eenmaal gevuld zijn maakt het 
allemaal niet meer uit en moet je zorgen dat je niet te koud 
wordt. Je zag sommige renners dikke wanten aantrekken, 
dat is niet voor de show. Een prachtige overwinning van 
O’Connor overigens en Pogacar behoudt het geel.
Dick Kuin
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Tour de France met Janna en Dick
Kelderman beste Nederlander
Maandag 5 juli. Rustdag

Kudelstaart - Ik had nog beloofd wat op te zoeken, daar 
kan deze rustdag wel voor dienen. Nils Eekhof �etst nog 
steeds in de rondte en staat nu op de 112e plaats. Niet 
slecht voor een debutant zou ik zeggen. Een leuk stuk in de 
Nieuwe Meerbode over deze renner! Kelderman is de beste 
Nederlander op een 7e plaats en Mollema is wat gezakt 
naar de 23e plek. Net daarboven staat dan nog Wout Poels, 
nu op de 18e plaats. Ide Schelling, de bolletjestrui drager 
van het eerste uur, heeft zijn meerdere moeten erkennen en 
is 140e. Cees Bol (waar is ie nou?) vind je terug op de 150e 
plaats omringt door de sprinters Cavendish en Greipel, maar 
ook oud Tourwinnaar Froome, die een onzichtbare Tour 
rijdt. De Nederlanders doen het echt zo slecht nog niet! 
Dick Kuin

Uiteindelijk wint Cavendish
Dinsdag 6 juli, 10e etappe
Albertville – Valence, 186 km.

Kudelstaart - Een, op het oog, rustige dag vandaag. Twee 
heuveltjes van de vierde categorie en peddelend naar de 
meet. Het lot beslist anders, want met nog 12 kilometer te 
gaan brengt de wind enige onrust. Waaiers worden 
gevormd en Colbrelli rijdt, na een lekke band, zich het snot 
voor de ogen om weer bij het groepje te komen, het lukt! 
Prachtig om te zien hoe de renners zich positioneren en 
vervolgens lijkt het in dit soort etappes een wet, analoog 
aan een uitspraak over voetballen (“moeten we het daar 
nog over hebben?”) en uiteindelijk wint Cavendish de 
sprint. Cees Bol is net niet snel genoeg en eindigt als 10e. 
Kelderman heeft zich de gehele dag in de kijker gereden en 
nestelt zich op een keurige 7e plaats in het algemeen klas-
sement. Ik wordt ook echte fan van Nils, hij rijdt nog steeds 
in de rondte, hup Nils!
Dick Kuin

Negende etappe: Ben O’Connor 
dolgelukkig over de streep

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De keuze van Mathieu van der Poel om de Tour 
te verlaten, werd genomen met verstand en niet met het 
hart. Hij had het reuze naar zijn zin gehad. Maar hij wil zich 
zo goed mogelijk voorbereiden op de Olympische Spelen. 
Gezien de erbarmelijke weersomstandigheden, zal hij geen 
spijt hebben gehad om niet te wachten tot na de rustdag. 
De kou en regen waren een zeer kwade vervanger van de 
man met de hamer en de hongerklop, waardoor er renners 
geparkeerd stonden en heel wat minuten verloren. 
Primoz Roglic vertrok met stille trom. In overleg met Merijn 
Zeeman van Team Jumbo Visma werd deze beslissing 
genomen. De pijn was de vijand van de energie geworden. 
“Moeilijk te accepteren dat onze kopman door een andere 
renner uit de Tour is gebeukt, dat is hard.” De fotografen 
achter op de motoren laten beelden zien van renners die 
per uur een jaar ouder worden. En er moeten nog zoveel 
hoogtemeters overwonnen worden. Twee lichtgewichten - 
net allebei 50 kilo, de Colombianen Quintana en Higuita - 
laten een mooi duel zien, zij hebben hun zinnen gezet op 
de rit overwinning maar bij de voorlaatste klim naar de top, 
die op 2000 meter ligt, betalen zij de tol van de voorgaande 
inspanningen. De Australiër Ben O’Connor komt dolge-
lukkig met meer dan drie minuten voorsprong over de 
streep. De Deen Jonas Vingegaard zit bij de eerste tien 
renners en is daarmee het lichtpunt voor het onfortuinlijke 
Team Jumbo Visma, dat met zoveel mooie plannen naar de 
Tour was gekomen. 

Tiende etappe: Een sprint  
volgens het boekje

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Volgens commentator Joris van de Berg wordt 
het een dag van kasteeltjes kijken. Het peloton doet het na 
de rustdag inderdaad rustig aan, maar het zou ook heel 
goed stilte voor de storm kunnen zijn. Het is maar net hoe 
de wind zich gaat manifesteren waardoor er kans op 
waaiers is. Tour-Architect Gouvenou begrijpt dat je de 
renners niet 21 etappes over de bergen kan jagen, boven-
dien moeten de sprinters ook een kans krijgen. Deze dag 
biedt een uitgelezen kans. Het kalme rijden kent echter ook 
een nadeel, de renners lijken wat in te sukkelen, zijn net wat 
minder oplettend om vervolgens over het asfalt dweilen. 
Toch weer schrik en schade en vervolgens de sokken er in 
om de tijd goed te maken. Het is een prachtige dag om als 
kijker te volgen hoe een peloton zich positioneert, het is 
een magisch technisch spel waardoor het peloton - mede 
door de wind - in stukken breekt. En inderdaad er zijn 
mooie kastelen te zien plus sfeerbeelden, zoals een lint van 
renners door het fraaie landschap met veel paars en geel. 
Zo’n 25 kilometer voor de �nish is er van rust geen sprake 
meer. Er worden treintjes gevormd er wordt hier en daar 
een elleboogstoot of een kwak uitgedeeld om maar op de 
beste plek te zitten. Mark Cavendish heeft zich vandaag niet 
bemoeid met de tussensprinten. “Kost veel te veel energie.” 
Hij vertrouwt op zijn geweldige ploegmaten die hem op 
uitmuntende wijze aan de etappewinst helpen. Uitzinnig 
van vreugde wordt de zege gevierd. “Dit was een sprint 
volgens het boekje, ik hoefde maar 150 meter te werken.” 
Vandaag geen tranen van vreugde, maar een brede glim-
lach van oor tot oor. 

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - De Tour de France is 
anderhalve week onderweg en de 
�etsgeleerden zijn het er nu al over 
eens: dit is de waanzinnigste Ronde 
sinds jaren. Met veel anarchisten in 
het peloton is het elke dag vanaf de 
start volop koers. Het niveau is onge-
kend hoog, er wordt gespot met 
reputaties. De Rijsenhoutse debutant 
Nils Eekho� heeft het in deze heksen-
ketel tot nu toe enorm naar zijn zin 
gehad: genoten van de koers, van alle 
hectiek eromheen en van het publiek 
langs de route. Op sportief vlak was 

alleen de heroïsche zondagrit met 
drie Alpencols voor de jonge debu-
tant (23) een ongekend zware 
opdracht. In regen en kou arriveerde 
hij verkleumd en leeggereden in ski-
oord Tignes, nipt binnen de tijdsli-
miet. Respect verdiend.

TdFD5TT
De Tour van Nils kreeg vorige week 
woensdag een vervolg met TdFD5TT. 
Dit is geen password of code voor 
een drugsdeal in De Kwakel, wel de 
betiteling van Eekho� op Strava voor 
‘Tour de France, dag 5, time trial’. Zijn 
ambitie op een mooi resultaat in de 

tijdrit koelt af als een plotse regenbui 
op zijn rug valt. Nils en een aantal 
lotgenoten glibberen daarna als 
slakken door tricky bochten. Op voor-
hand kunnen ze zo’n veertig 
seconden bij hun eindtijd optellen. 
Nils wordt met ingebouwde reserve 
74ste. Op de winnende droogrijder 
Pogacar geeft hij na 26,7 kilometer 
drieëneenhalve minuut toe.
Een dag later staat de voorlopig 
laatste sprintrit op het programma. 
Team DSM laat zich in de slotfase 
weer prominent zien op kop van het 
peloton. Dat leidt tot repeterende 
wanhoop bij tv-commentatoren. 

De Tour van Nils Eekhoff (2)
De ‘broertjes’ Cees Bol en Nils Eekho� van Team DSM na a�oop van rit zes in de Tour. Wie is wie? Foto: Team DSM

Want wie is nou Cees Bol, wie is Nils 
Eekho�? Nog steeds lijkt niemand het 
te weten. Zijn de ‘broertjes’ in 
dezelfde mal gegoten? Een korte 
cursus persoonsherkenning dan 
maar. Cees Bol (rugnummer 143) is 
bijna tien kilo zwaarder, Eekho� 
(nummer 145) onderscheidt zich met 
een kort haarmatje, dat als een vlag-
getje wappert in zijn nek. Bovendien 
is Nils in de slotkilometers te traceren 
als de kampioen opzij- en achterom 
kijken van het peloton. Hij peilt dan 
de posities van zijn ploegmaten. 
Vandaag is de reisbegeleider in de 
straten van Châteauroux echter even 
het zicht kwijt. Club DSM valt in de 
draaikolk van het peloton in mootjes 
uit elkaar. Als door een wonder wordt 
Bol nog zesde, Nils ‘laat lopen’: 29ste.

Dollemansrit
In de vrijdagrit gaat het Tourpeloton 
op de schop. De sprinttreintjes 
worden ontkoppelt, de aandacht gaat 
nu naar gestaalde durvers en licht-
voetige bergbeklimmers. De langste 
rit van de Tour (249,1 km) wordt een 
zelden geziene dollemanstocht. 
Winnaar Matej Mohoric meldt zich 
een uur voor het tijdschema in �nish-
plaats Le Creusot. Hij laat een ravage 
achter. Nils Eekho�, die zich vroeg op 
de dag even heeft gemengd in een 
niet getolereerde ontsnapping, arri-
veert safe als 113de in een ‘bus’ met 
zo’n vijftig renners zonder klimmers-
benen. Op zaterdag en zondag zijn er 
twee serieuze bergritten en weer 
staat de Tour op stelten. Voor Nils 
Eekho� telt dan maar een ding: op 
tijd aan de streep komen. Zaterdag 
(119de) lukt dat nog heel goed, in de 

zondagrit ziet hij af ‘als de beesten’. Na 
4443 hoogtemeters, evenveel als vier 
keer de klim van Alpe d’Huez, bereikt 
hij net op tijd de streep, verkleumd en 
stikkapot. Hij wordt 150ste, 34.39 na 
winnaar O’Connor en slechts tweeën-
eenhalve minuut binnen de 
tijdslimiet. 

Examen
Maandag, op de rustdag, kan de even 
karavaan op adem komen. Raakt Nils 
Eekho� op tijd hersteld van zijn 
inspanningen voor deel twee van de 
Tour? In de vlakke rit een dag later 
draait hij weer vlot mee, maar als er 
kort voor de �nish een waaiertje 
wordt getrokken laat Team DSM zich 
verrassen. Met goede ploegenarbeid 
wordt speerpunt Cees Bol nog terug-
gebracht in de eerste groep. Hij wordt 
tiende. Nils eindigt, werk prima 
gedaan, met achterstand als 106de. 
Woensdag, 7 juli, als deze editie van 
de Nieuwe Meerbode op weg is naar 
de drukkerij, wacht Nils Eekho� een 
nieuw examen: de rit naar de Mont 
Ventoux. Heeft de doorzetter uit 
Rijsenhout deze steenklomp met kale 
kruin kunnen bedwingen? Antwoord 
in de krant van volgende week.






