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Niet met drie, maar met vier wethouders vormt burgemeester Oude Kotte de komende vier jaar het college van B&W Aalsmeer.
Van links naar rechts: Wethouders Willem Kikkert, Robert van Rijn, Bart Kabout en Dick Kuin.

Onderscheiding voor nieuwe
wethouders Kikkert en Kuin
Aalsmeer – Tijdens de feestelijke raadsvergadering afgelopen donderdag
30 juni zijn de kersverse wethouders Willem Kikkert (D66) en Dick Kuin
(AA) beloond voor hun politieke inzet met een Koninklijke Onderscheiding. Voor aanvang van de officiële installatie van het nieuwe college,
naast Kikkert en Kuin mogen Robert van Rijn (VVD) en Bart Kabout (CDA)
nog vier jaar aan de slag voor Aalsmeer, werden zij door burgemeester
Gido Oude Kotte gevraagd in het midden van de raadzaal plaats te
nemen.
Het was voor beide heren een
complete verrassing. Willem Kikkert
is al 12 jaar en 3 maanden actief in de
politiek (PACT en D66). Dick Kuin
doet hier qua politieke inzet een
schepje bovenop, liefst 21 jaar en 3
maanden zet hij zich in voor het
besturen van Aalsmeer (Aalsmeerse
Belangen, Lijst Kuin en Absoluut
Aalsmeer). De onderscheiding
kregen Kikkert en Kuin overigens niet
alleen voor vele jaren raadswerk,
maar ook voor hun inzet in diverse
tijdelijke commissies en regio-raden.

Dick Kuin (AA) in het Koninklijke
zonnetje gezet.

De versierselen behorende bij de
Orde van Oranje Nassau kregen de
twee opgespeld door burgemeester
Oude Kotte. En natuurlijk werd de
onderscheiding bekroond met een
mooie bos bloemen.
Raads- en commissieleden
Willem Kikkert en Dick Kuin zijn
overigens niet de enige twee die al
jaren betrokken zijn bij politiek Aalsmeer. Door hun benoeming tot
wethouder en de verlenging van vier
jaar voor Bart Kabout werden drie
nieuwe raadsleden beëdigd. Een

Koninklijke onderscheiding voor
Willem Kikkert (D66).
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daarvan is Gerard Winkels (CDA) en
hij legde de eed af voor maar liefst de
zevende keer. Voor D66 is Jeffrie van
der Tol geïnstalleerd als raadslid en
voor Absoluut Aalsmeer Dirk Biesheuvel. Beiden nieuw in de politiek.
Applaus was er ook voor de drie
nieuwe commissieleden: Ankie Harte
(CDA), Lydia Lucke (AA) en Erik
Abbenhues (VVD).
Aan de slag!
Na afloop van de vergadering was er
de gelegenheid om in de burgerzaal
de nieuwe wethouders en raadsleden te feliciteren. Het officiële
gedeelte is achter de rug, nu ‘aan de
slag voor Aalsmeer’, aldus de titel van
het raadsprogramma 2022-2026.
En dat gaat vanavond, donderdag 7
juli, al gebeuren want de laatste
raadsvergadering voor het zomerreces staat op het programma.
Aanvang is 20.00 uur en belangstellenden zijn welkom in het raadhuis.
De avond start met opnieuw een
feestelijk moment, de benoeming
van de nieuwe kinderburgermeester.
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Grote politiecontrole op het
water tijdens Plaspop
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2 juli
is op de Westeinderplassen een grote
politiecontrole gehouden. Er werden
daarbij 67 boten gecontroleerd. Elf
schippers werden bekeurd, drie schippers hadden meer gedronken dan
wettelijk toegestaan. De routinecontrole viel toevalligerwijs samen met
Plaspop en werd uitgevoerd door
Basisteam Aalsmeer – Uithoorn, de
Landelijk Eenheid Amsterdam, het
Team Verkeer Amsterdam en het Team
Vaartuigcriminaliteit.
Bekeuringen
De bekeuringen werden onder andere
uitgeschreven voor het niet hebben
van een vaarbewijs, het varen zonder
dodemanskoord en het ontbreken van
een reddingsvest en/of brandblusser.
Vier schippers hadden te diep in het
glaasje gekeken waarvan er drie daadwerkelijk strafbaar teveel hadden

gedronken. Er werd ook een mogelijk
gestolen boot aangetroffen. Bij achttien boten ontbrak een naam. Het
voeren van een goed zichtbare naam
op een boot is verplicht. De schippers
werden niet gelijk beboet, ze mogen
binnen twee weken bij de politie
komen tonen dat hun boot alsnog is
voorzien van een naam.
Terugkerend fenomeen
De controles op het water zullen vaker
plaatsvinden. “In het kader van onze
aanpak waterveiligheid en het tegengaan van overlast voor de omgeving,
gaan we deze controles vaker doen”,
zegt burgemeester Gido Oude Kotte.
“Als we ons aan de regels houden, ook
de simpele basisregels, blijft het op
het water veilig en leuk voor iedereen.
Wie daaraan niet mee wil doen, krijgt
vroeg of laat te maken met de politie
of handhaving.”
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 10 JULI

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Subsidiecheque van OSA voor
t t n epa enefiet
Aalsmeer - Onlangs is er een subsidiecheque uitgereikt van 1.580 euro
door Joop de Vries, bestuurslid van
OSA, aan Luci Beumer, voorzitter van
de Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. Er is door deze stichting een
bedrag van 1.580 euro ingezameld
en dit bedrag is door OSA verdubbeld. Het ingezamelde bedrag en het
subsidiegeld zijn bestemd voor de
aanschaf van roestvrij stalen kook-

stoven voor 85 huishoudens in het
bergdorpje Tobang in Nepal: een
fantastische resultaat. De kookstoven
zijn ondertussen aan alle gezinnen
uitgereikt en volop in gebruik. Meer
informatie over dit project is te
vinden op de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl. Kijk voor meer info
over de stichting OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer op www.
osa-aalsmeer.nl.

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
134e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Zondag inloop in
Bindingzaal
Aalsmeer - Op zondagmiddag 10 juli
is er weer een inloop in de Doopsgezinde kerk in de Bindingzaal voor
mensen uit Aalsmeer en omgeving
die de zondagmiddag wat lang
vinden duren. Er wordt koffie of thee
geschonken en er is gelegenheid
voor een spelletje en een praatje. Er
wordt een verhaal verteld van een
Ugandese vrouw die getrouwd is
met een blanke man, hierin komt het
verschil in tijdsbeleving naar voren
tussen haarzelf en haar man. Dit
verhaal wordt ondersteund door
bijpassende muziek. De middag
begint om 15.00 uur en duurt tot
16.30 uur. Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd van 2 euro per
persoon. U/jij bent van harte
welkom. Adres: Zijdstraat 55 .
Voor informatie kan gebeld worden
naar: 0297-326801 of 06-25331458.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 18.30u. met
ds. M. Hogenbirk uit Bennekom.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met student R.
Koelewijn uit Bunschoten.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Yko van der Goot.
Collecte: St. Peace Home Busua.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. familiedienst met
ds. Teus Prins. Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. .
Zondag 10u. dienst met ds. G.H.
Ruiter, Aalsmeer. Seizoensafsluiting. Organist: Joshua Prins. Zie:
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. M.J.
Zandbergen (avondmaal). Organist: Johan v/d Zwaard. Zie:
www.hervormdaalsmeer.nl.

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

Molen ‘De Leeuw’ in rouwstand
Aandacht voor ‘Peace Home’ in
dienst Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Zondag 10 juli, in de
kerkdienst van de Doopsgezinde
Gemeente, komen Holly, Shalu en
Sara vertellen over het project ‘Peace
Home’ wat zij aan het opzetten zijn in
Busua in Ghana. Drie jonge vrouwen
die in Nederland werken en daarnaast zoveel mogelijk van hun tijd in
Ghana door brengen. Daar bouwen
ze met behulp van de lokale bevolking een dagopvang voor kinderen
en jongeren met een beperking. Er
zal op deze plek een dagprogramma
worden geboden, waarin tijd is voor
verzorging, behandeling, voeding en
creatieve ontwikkeling. Het is
bewonderenswaardig om te zien hoe
deze drie jongedames met elkaar en

met hulp een stuk grond aan het
omtoveren zijn. Uit de groentetuin
bereiden ‘the cooking aunties’ dagelijks maaltijden voor de kinderen. Het
dagcentrum zelf is inmiddels klaar en
aan de omheining van het land word
hard gewerkt. De ontwikkelingen zijn
te volgen via de blogpost op peacehomebusua.com. De Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer collecteert voor
dit project tussen 3 juli en 14
augustus. Bij de OSA, ontwikkelings
samenwerking Aalsmeer, wordt
verdubbeling van de opbrengst
aangevraagd. De dienst zondag
begint om 10 uur en belangstellenden zijn welkom. Adres: Zijdstraat
55.

Italiaans in de Open
Hof Keuken

Gezelligheidsbridge
nu in ‘t Baken

Aalsmeer - Op vrijdag 15 juli om
18.00 uur wordt er weer een maaltijd
geserveerd in het Baken aan de
Sportlaan 86. Op het menu staat een
Italiaanse maaltijd. De kosten
bedragen 5 euro per deelnemer.
Vanaf 17.45 is de deur open en de
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00
uur. Het doel van de Open Hof
Keuken is ontmoeting en gezelligheid met elkaar. De maaltijd is voor
iedereen toegankelijk. Opgeven per
email: diaconie@pgaalsmeer.nl of
telefonisch bij de diaconie:
06-41700923 tot woensdag 13 juli.

Aalsmeer - De gezelligheidsbridge is
verhuisd van buurthuis Hornmeer naar
zalencentrum t Baken aan de Sportlaan
86. Gewoon een middagje gezellig
bridgen staat voorop, er wordt geen
competitie gespeeld. Het bridgen is op
maandag van 13.30 tot 16.00 uur. Het is
altijd vrije inloop en de geldelijke
bijdrage van 3 euro wordt alleen per
gespeelde middag gerekend. Dus, geen
vaste contributie. Iedereen is welkom.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Gerda Schouwenburg via 06-40644855 of met Jan
van der Neut via 06-51994839.

Aalsmeer - Korenmolen ‘De Leeuw’
zal het in haar 159-jarig bestaan
vaker hebben meegemaakt, maar
voor de vrijwilligers was het een
grote schrik: de ene week staat de
molen nog met schitterende bloemenzeilen vreugdevol te draaien in
het kader van het Flowerfestival en
de week daarop staat de molen in de
rouw. Daar was alle reden toe, want
Brian Leighton is op maandag 27 juni
overleden. Brian was namelijk een
belangrijke spil in het bestuur van de
stichting en in de organisatie om met
alle vrijwilligers vorm te geven aan
het goed functioneren van de molen
als werkend monument. Vanaf het
allereerste begin was Brian
betrokken bij de restauratieplannen
van de Leeuw zoals die in de jaren 90
plaatsvond. Overleg met de vorige
eigenaar, eindeloos overleggen met
de gemeente Aalsmeer leidde uiteindelijk tot de restauratie en het maalvaardig maken van de korenmolen.
Inmiddels malen verschillende molenaars weer allerlei graanproducten
die in de molenwinkel worden
verkocht. Ook bij het begeleiden van
die processen speelde Brian een
belangrijke rol. Niet alleen als een
betrouwbaar en consciëntieus
penningmeester maar zeker ook als
iemand die het winkelbeleid
bewaakte zodat voor de buitenwereld een duidelijk en herkenbaar
beeld van molen ‘De Leeuw’ is
ontstaan. Daarnaast was Brian nooit
te beroerd om op extra dagen graanproducten in te pakken, diensten in
de winkel te draaien of om die van
anderen over te nemen. Bescheiden
en rustig opererend, zorgde Brian
ervoor dat alles als een zonnetje
verliep. Die bescheidenheid heeft

hem heel veel waardering bij de vrijwilligers opgeleverd. Brian was er
“gewoon” altijd als dat nodig was,
maar zou zich er nooit voor op de
borst slaan. Een paar weken terug
schoof er een dikke wolk voor dat
zonnetje toen hij in het ziekenhuis
moest worden opgenomen en artsen
niet goed konden bepalen wat de
oorzaak van zijn ernstige toestand
was. Uiteindelijk leidde het ziektebeeld tot het overlijden maandag 27
juni jongstleden. Het zal duidelijk zijn
dat Brian gemist zal worden hoe zeer
inmiddels ook andere vrijwilligers
zaken over nemen. De taken, die hij
allemaal voor zijn rekening nam
worden nu over meerdere vrijwilligers verdeeld, dat zegt al veel over
zijn inzet. De vrijwilligers zullen nog
vaak dingen tegenkomen waarvan ze
ontdekken dat Brian die gewoon
deed voor de molen. Ook dat idee is
prima, want het houdt de herinnering aan deze bijzondere man
levendig en de dankbaarheid groot.
Alle vrijwilligers kijken terug op fijne
jaren met deze betrokken en integere collega.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk
alleen via de website van de gemeente inzien.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl.
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Li
Maziarczuk
Myślejko
Serwata
Smyda
Sobkowicz
Sosnowski
Stankiewicz

voorletters
C.
B.M.
K.
A.A.
K.J.
P.M.
B.W.
K.L.

geboorte
datum
datum beschikking
08-08-1984
23-09-1976
17-02-1996
23-11-2002
25-02-2000
28-12-2001
23-01-2001
31-03-1989

27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

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

voorletters

geboortedatum

datum
voornemen

J.
K.E.
A.B.

25-04-1984
25-04-2000
12-05-2001

27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Bajek
Bułgajewska
Curyło

Grabowski
Lania
Sobczak
Wieloch
Wąsik

K.M.
M.J.IJ.
E.
D.A.
J.

09-08-1990
04-11-1968
11-02-1989
24-05-1999
19-01-1987

27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022
27-06-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
RIJBEWIJS ONLINE
VERLENGEN
Vanaf vrijdag 1 juli 2022 kunnen inwoners van de gemeente Aalsmeer de verlenging van
hun rijbewijs online aanvragen bij de RDW. Dat geldt ook
voor het uitbreiden met een
categorie naar bijvoorbeeld
een groot rijbewijs. U hoeft
met een online aanvraag maar één keer naar het raadhuis: alleen voor het ophalen van uw rijbewijs.
Hoe werkt het?
U laat eerst een pasfoto maken bij een door de RDW erkende
fotograaf of fotocabine. U zet daar uw handtekening, die later gebruikt wordt op het rijbewijs. De foto en handtekening
worden digitaal verstuurd naar de RDW. In de e-mail die u
hierna van het RDW ontvangt, staat of u de aanvraag online
kunt doen.
De aanvraag zelf doet u via de website van de RDW. U heeft
daarbij uw mobiele telefoon nodig, waar de DigiD-app met IDcheck op staat. U betaalt uw rijbewijs direct online met iDEAL.
Twee werkdagen na de aanvraag krijgt u een e-mail dat uw
rijbewijs klaarligt bij de gemeente. Voor het ophalen van het
rijbewijs heeft u een afspraak nodig. Deze maakt u eenvoudig
online via de website van uw gemeente.
Meer informatie
www.aalsmeer.nl/rijbewijsonlineverlengen
Aanvraag op het raadhuis
U kunt de aanvraag niet altijd online doen. Bijvoorbeeld als u
voor het eerst een rijbewijs aanvraagt. U moet dan wel twee
keer naar het raadhuis: voor het aanvragen en ophalen van
het rijbewijs. Voor mensen die hun aanvraag liever niet online
doen, blijft de mogelijkheid bestaan om de verlenging van
hun rijbewijs op het raadhuis aan te vragen. Kijk voor meer
informatie op www.aalsmeer.nl/rijbewijs.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Geniedijk 22 kwek (kad.perc. 7719, sectie D), 1433 HC,
(Z22-050920), het bouwen van een kantoor-/kantinegebouw (legalisatie)
- Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC,
(Z22-050603), het plaatsen van een overkapping over een
bestaande container (paardenstal annex opslagruimte) (legalisatie)
- Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC,
(Z22-050601), het bouwen van een paardenstal (legalisatie)
- Geniedijk 22, 22 kwek en 26 kwek (perceelnummers 7719,
7783 en 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050592), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van gronden/voormalige kassen voor het stallen van diverse opstallen (caravans, auto’s, aanhangwagens etc.) (legalisatie)
- Geniedijk 22 kwek en 26 kwek (percelen 7719 en 4155,
sectie D), 1433 HC, (Z22-050591), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van gronden voor hobbymatig houden van paarden (legalisatie)
- Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC,
(Z22-050585), het aanleggen van een paardenbak (legalisatie)
- Kastanjelaan 14, 1431 JC, (Z22-050004), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning
- Haya van Somerenstraat 13, 1433 PA, (Z22-049907), het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Uiterweg 227 en 229, 1431 AG, (Z22-049395), het verbouwen en uitbreiden van een dubbel woonhuis
- Herenweg 21, 1433 GT, (Z22-049218), het maken van een
aanbouw met kelder aan de achterzijde van de woning
- Ophelialaan 186, 1431 HR, (Z22-049172), het aanleggen
van een in- en uitrit
- Zonnedauwlaan 26, 1433 WB, (Z22-048957), het maken
van een aanbouw op de begane grond en eerste verdieping en het verbreden van de bestaande dakkapel op de
tweede verdieping
- Schweitzerstraat 135, 1433 AN, (Z22-048954), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
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INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Uiterweg 6, 1431 AN, (Z22-028930), het bouwkundige
splitsen van de woning in twee zelfstandige woningen (legalisatie). Verzonden: 30 juni 2022
- Zijdstraat 34, 1431 ED, (Z22-032636), het plaatsen van een
rolsteiger langs de zijkant van het pand en een dixi op de
stoep tot en met 26 juni 2022. Verzonden: 28 juni 2022
- Weteringstraat 2, 1431 BC, (Z22-034609), het plaatsen van
een mobiel toilet op de stoep tot en met 8 juli 2022. Verzonden: 28 juni 2022
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de wabo verlengd:
- Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-027405), het vervangen van
de bestaande schuur door een botenhuis met opslagruimte/stokkenschuur achter op het erf Verzonden: 01 juli 2022
- Middenweg (Greenpark deelplan 6, kad. perc. B9297),
(Z22-033446), het plaatsen van een duikerbrug Verzonden:
01 juli 2022
- Zijdstraat 46A, 1431 ED, (Z22-028645), het transformeren
van een kantoorgebouw naar 8 woningen Verzonden: 29
juni 2022
- Oosteinderweg 123C, 1432 AH, (Z22-032369), het uitbreiden van de bedrijfsruimte Verzonden: 28 juni 2022
- Cyclamenstraat 52, 1431 SC, (Z22-033448), het maken van
een uitbouw aan de achterzijde Verzonden: 28 juni 2022
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-020171), het bouwen
van een loods voor stallen van caravans en campers. Verzonden: 28 juni 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z22-037255), het
verbreden van de watergang t.b.v. waterberging. Verzonden: 01 juli 2022
- Middenweg 11, 1432 DE, (Z22-041828), het wijzigen van
de bestaande gevelbekleding en het plaatsen van een
voorzetgevel. Verzonden: 30 juni 2022
- Machineweg t.h.v. nr. 82, 1432 ET, (Z22-029436), het bouwen van een brug (legalisatie). Verzonden: 30 juni 2022
- Hornweg 314, 1432 GT, (Z22-022679), het vervangen van
de bestaande woning door een nieuw te bouwen woning.
Verzonden: 27 juni 2022
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.

7 juli 2022

Officiële Mededelingen
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-037871), het wijzigen van de gevelbekleding

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein 16/ Parkeerplein tegenover Raadhuis (Z22049586) Aalsmeerse Zomeravond op 20 augustus
2022, ontvangen 29 juni 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 20 (Z22-040481) 45 jarig bestaan op 8
juli 2022, verzonden 29 juni 2022

TER INZAGE
t/m 07-07-22
t/m 04-08-22

t/m 11-08-22

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

ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Hornweg 242A te Aalsmeer (Z20-089013)
het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de
Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken
omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken
(Z21-025925)
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Gemeente introduceert
Pauzesport en Cultuurbus

De nieuwe kinderburgemeester Stan van Kessel (met bloemen) met om zich heen de medekandidaten, een deel van de jury en
een aantal leden van de huidige kinderraad die de jury ondersteunden.

11-Jarige Stan van Kessel nieuwe
kinderburgemeester in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft een nieuwe kinderburgemeester. Het is de 11-jarige Stan van
Kessel van RKBS De Oosteinder. Hij
werd dinsdagmiddag door een jury
gekozen uit vijftien kandidaten.
Donderdagavond tijdens de raadsvergadering krijgt Stan officieel de
keten overhandigd uit handen van
Anne van Duijn wiens periode
daarmee eindigt. Stan van Kessel
vertelde over zijn plannen met zwaaitegels bij ouderen, meer drinkwaterpunten en minder plastic. De jury,
bestaande uit gemeenteraadslid Dirk
Biesheuvel van Absoluut Aalsmeer,
de huidige kinderburgemeester Anne

van Duijn, Manon de Jong van Stichting Buurtwerk en Peter Maarsen van
gemeente Aalsmeer, was na zijn
presentatie unaniem in zijn beslissing
dat Stan de opvolger wordt van Anne.
Kinderen stem geven
Stan is daarmee het komende
schooljaar het gezicht van de
kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart. Stan wordt 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 diverse campagnes, is bij
verschillende ceremonies en evene-

menten en, niet onbelangrijk,
ontvangt, samen met de grote
burgemeester, Sinterklaas. De
gemeente Aalsmeer wil met het
instellen van de functie van kinderburgemeester de betrokkenheid van
het Aalsmeerse college bij kinderen
versterken en kinderen meer
betrekken bij beleid dat over
kinderen gaat.
Inhuldiging
Aan het begin van de raadsvergadering van donderdag 7 juli om 20.00
uur krijgt Stan van Kessel de keten
van de kinderburgemeester omgehangen door Anne. Vanaf dat
moment is hij officieel de nieuwe
kinderburgemeester. De nieuwe
samenstelling van de kinderraad
wordt rond 15 juli bekend.

Vragen CDA over leegstaande
woningen Bilderdammerweg
Kudelstaart - Eppo Buskermolen heeft
namens het CDA schriftelijke vragen
gesteld aan het college over de stand
van zaken rond de woningen aan de
Bilderdammerweg. Deze huizen
worden in de volksmond ook wel ‘de
Gribus’ genoemd en staan al geruime
tijd leeg. De huizen aan de Bilderdammerweg zijn van Eigen Haard en de
bedoeling is dat ze worden gesloopt
en dat er nieuwbouw voor in de plaats
komt. Het CDA wil graag weten
wanneer er gesloopt gaat worden en
of er al een nieuwbouwplan gemaakt
is. Indien dit niet het geval is, vraagt de
fractie zich af waarom de bewoners al

geruime tijd geleden hun woning
moesten verlaten. Ook wil het CDA
graag weten of er al een opleverdatum
is vastgesteld met Eigen Haard. De
vragen komen voort uit een werkbezoek bij Eigen Haard dat helaas geen
antwoorden opleverde.
Getreuzel
Het CDA vindt het onverantwoordelijk
dat er in deze tijd van woningschaarste
zo lang getreuzeld word met herbouw.
De partij wil een situatie zoals het
Rooie Dorp aan de Machineweg, waar
het tien jaar duurde voordat er
opnieuw gebouwd werd, voorkomen.

Aalsmeer - In de coronacrisis heeft
het kabinet tijdelijke gelden beschikbaar gesteld in een Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). De
gemeente Aalsmeer heeft daarop het
projectplan ‘NPO Aalsmeer’ gemaakt.
Met de tijdelijke NPO-gelden van het
Rijk zijn samen met het onderwijs, de
kinderopvang en overige partners
onder andere Pauzesport en de
Cultuurbus ontwikkeld.
Het NP Onderwijs is er voor herstel
en ontwikkeling van het onderwijs
tijdens en na corona. Pauzesport
richt zich op samenspelen, meedoen,
winst en verlies en een gezonde leefstijl. De Cultuurbus is bedoeld om
kinderen na de corona-crisis weer
kennis te laten maken met verschillende culturele- en erfgoedlocaties.
Samenspelen
Team Sportservice Aalsmeer is met
Pauzesport actief met schoolgaande
kinderen aan de slag. Ze brengen
tijdens de pauze in hun rol als spelleider, scheidsrechter en motivator
kinderen extra in beweging of laten
inactieve kinderen bewegen.
Kinderen maken kennis met verschillende sporten en spellen en leren
samenspelen. De inzet van Team
Sportservice Aalsmeer levert werkdrukverlaging op voor docenten en
vakleerkrachten. Omdat ze ook
observeren en signaleren zorgt het
voor minder conflicten en enthousiaste kinderen op het schoolplein.
Culturele- en erfgoedlocaties
De Cultuurbus wordt uitgevoerd

door Cultuureducatie Amstelland.
Omdat veel kinderen in coronatijd
minder naar culturele instellingen
zijn geweest biedt de gemeente aan
alle klassen in het primair onderwijs
busvervoer aan naar culturele- en
erfgoedlocaties binnen de regio
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn,
Ouder Amstel en Amsterdam en 25
kilometer daarbuiten. Per groep
kunnen scholen één keer gebruikmaken van de Cultuurbus. De school
boekt een voorstelling, workshop of
museumbezoek via Cultuureducatie
Amstelland en de Cultuurbus rijdt de
kinderen erheen.
Enthousiaste reacties
In totaal hebben 21 klassen inmiddels gebruik gemaakt van de
Cultuurbus, dat zijn ongeveer 550
kinderen. Zij zijn met de bus naar
musea in Amsterdam en Amstelveen
geweest. Ook hebben groepen een
bezoek gebracht aan het Amstelveens Poppentheater.
“Het is mooi om te zien hoe enthousiast er gebruik wordt gemaakt van
zowel de Cultuurbus als Pauzesport”,
zegt wethouder onderwijs Bart
Kabout die deze week zelf meedeed
in de pauze bij OBS Kudelstaart.
“We zijn blij dat we samen met Team
Sportservice en Cultuureducatie
Amstelland gezonde, leerzame en
leuke activiteiten kunnen neerzetten
voor alle kinderen.” Na de vakantie
biedt Team Sportservice Aalsmeer bij
elke basisschool in de gemeente één
keer in de week Pauzesport aan
tijdens de lunchpauze.
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Eerste plaats categorie zwart-wit: Adrie Kraan met ‘Fietsbrug’.

Uitreiking prijzen ‘beste van het
seizoen’ bij Fotogroep
Aalsmeer - Gelukkig kon dit jaar de
Fotogroep Aalsmeer weer de traditionele onderlinge wedstrijd voor ‘de
beste van het seizoen’ organiseren.

Alle leden hadden hun beste foto’s
van het seizoen bewaard voor deze
onderlinge wedstrijd. Een onafhankelijke jury bestaande uit John

Eerste plaats categorie kleur: Margot Aartman met ‘Station Luik’.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Dippers over Plaspop: “Weer
mooier dan de vorige keer”
Aalsmeer - Een zonovergoten dag
met een zwoele avond: Zaterdag 2
juli en precies deze avond vond de
tiende editie van Plaspop plaats. Het
opbouwen bij de zes locaties in het
eilandengebied in de Westeinder ‘s
middags verliep voortvarend en er
werd zowel door de organisatie (de

Dippers), de bands en bezoekers
uitgekeken naar dit evenement dat
twee jaar niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege corona. Het
wachten is beloond, want de uitgestelde jubileumeditie is prima
verlopen met leuke optredens van
het Katelijne van Otterloo 4-tet, het

Timmerman, Jan Kranenburg, Pim
Bakker en Peter ten Hake van de
Fotogroep Nieuw Perspectief uit
Nieuwkoop heeft de foto’s beoordeeld. Op maandagavond 27 juni
werden alle ingezonden foto’s
besproken door de juryleden en was
er een geschreven juryrapport
aanwezig, hetgeen bijzonder werd
gewaardeerd door de alle leden van
de fotogroep.
De volgende foto’s werden als
winnaars uitgekozen:
Kleur: Eerste prijs: ‘Station Luik’ van
Margot Aartman, tweede prijs: ‘Tulp’
van Petra van Dijk en derde prijs:
‘Tunnel’ van Marinus van ‘t Hof.
Zwart-wit: Eerste prijs: ‘Fietsbrug’ van
Adrie Kraan, tweede prijs: ‘Ochtend in
Monogram’ van Ton Horstman en
derde prijs: ‘Handbiker’ van Ria
Scheewe. Eervolle vermelding: Kleur:
‘Paarden in het Water’ van Ria
Scheewe en Zwart-wit: ‘Draadsculptuur’ van Anton van Overveld
Expositie in Oude Raadhuis
Alle ingezonden foto’s zullen worden
tentoongesteld in het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat 1. Deze expositie
wordt geopend op 16 juli en is te
bezichtigen tot 15 augustus.
De prijsuitreiking op 27 juni was
tevens de afsluiting van het seizoen.
Op 12 september start de Fotogroep
met het nieuwe seizoen in een
nieuwe locatie: Cultuurpunt Aalsmeer in De Oude Veiling. Een interessante agenda is samengesteld voor
dit seizoen met een aantal uitdagende fotografische opdrachten,
boeiende lezingen en leuke fototrips.
Belangstelling? Kijk voor meer informatie op www.fotogroepaalsmeer.nl.

duo CloZup, het Amstel Gospel Choir
en de bands Outlaw Queen en The
Cover Crew. Laatstgenoemde band
heeft al eerder van zich laten horen
tijdens Plaspop. Het podium van
deze groep stond opnieuw bij
Vissersvreugd, het eiland was
vanwege het jubileum ‘opgeleukt’
met een opblaas-babypop met
hierop ‘Plaspop 10 jaar’. Kers op de
taart was tot slot de slotact,
succesvol verzorgd door de
Remband, en vuurwerk als definitief
eindsignaal. Een klein smetje was het
regenbuitje rond tien uur, waar
eigenlijk niemand op gerekend had,
maar daarna is gelukkig geen spetter
meer gevallen. Er is vast wel diverse
malen omhoog gekeken, maar dat
was niet de vrees voor regen, maar
voor de bijzonder mooie lucht met
wolkenslierten. Plaspop is door veel,
heel veel bezoekers bezocht en de
reacties zijn lovend: “Het was supergezellig op het water”, “topavond” en
“fantastisch evenement”. Ook de
Dippers, sponsors, deelnemers en
vrijwilligers zijn tevreden: “Iedereen
bedankt. Het was weer mooier dan
de vorige keer!”

AGENDA
DONDERDAG 7 JULI:

* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’ en
mini-expo Mondriaan in Flower
Art Museum. Open do. t/m zo.
13 tot 17u. T/m 14 augustus.
* Vragenuur over testamen en
uitvaart in bibliotheek, Marktstraat van 15 tot 17u.
* Lezing Rachel Giles over kunst,
bloemen en emotie in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg
vanaf 20u.
* Laatste openbare raadsvergadering voor zomerreces in Raadhuis vanaf 20u.
VRIJDAG 8 JULI:

* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u. Elke vrijdag.
ZATERDAG 9 JULI:

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
* Midgetgolfbaan open voor
publiek. Beethovenlaan. Open
iedere zaterdag, zondag en
woensdag van 13 tot 17u.
* Allerbeste van Doe Maar in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
ZONDAG 10 JULI:

* 14e Oude Deuren Windsurfcup.
Start 11u. op Surfeiland,
Kudelstaartseweg.
* Watertoren open voor publiek
van 13 tot 17u.
* Inloop bij Doopsgezinde

Gemeente, Zijdstraat 55 van 15
tot 16.30u.
* Pearl Jam undercover in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
MAANDAG 11 JULI:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Sam Creatief van 14 tot 16u. in
Parochiehuis, Gerberastraat.
* Bridgen voor gezelligheid in
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.
DINSDAG 12 JULI:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
* Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16:30u.
Ingang via Praamplein.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
* Laatste dartavond van seizoen in
Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u.
WOENSDAG 13 JULI:

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Zomerbridgen met Onder Ons in
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u.
Inschrijven om 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Weer
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Muziek van Doe Maar en Pearl
Jam centraal in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend
staat de muziek van Doe Maar en
Pearl Jam centraal in The Shack. Op
zaterdag 9 juli op het podium de Doe
Maar undercoversessie die drie jaar
geleden al met groot succes in een
bomvolle Shack optrad. Doe Maar
was een van de succesvolste band in
de geschiedenis van de Nederlandse
popmuziek, die invloeden uit ska,
punk en reggae combineerde tot
Nederpop. De Doe Maar undercoversessie is met: Robin Verkaik, Marijn
Slager, Michiel Slager Rob Soria en
Chris van der Meer.
Zondag 10 juli presenteert The Shack
een Pearl Jam undercoversessie.

Fans kunnen genieten van een waanzinnig eerbetoon aan deze fantastische rockband door zanger Lawrence
Mul en de muzikanten Mike Sedee,
Bob Hogenelst, Gerben Bielderman,
en Paul van Diersen.
The Shack is op zaterdag 9 en zondag
10 juli open vanaf 15.00 uur, de
bands beginnen beide dagen om
16.00 uur, entree 15 euro per middag.
Reserveren is niet verplicht maar wel
mogelijk. Stuur dan even een mail
naar info@the-shack.info. Alle
verdere informatie en het volledige
programma is te vinden op: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.
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Foto: www.kicksfotos.nl

Amazing Amateurs: Vakprijzen
voor Agnes, Wim en Ria
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmiddag 2 juli is in het Oude Raadhuis
met alle deelnemers de tentoonstel-

ling Amazing Amateurs in de Etalage
afgesloten tijdens een gezellig
samenzijn. Het publiek heeft massaal

Iedere vrijdag bandbrouwerij!
Aalsmeer - Er is sinds vrijdag 24 juni
elke vrijdag, de hele zomer lang,
bandbrouwerij in N201. Iedereen is
welkom om te komen jammen in
een van de oefenruimtes of gewoon

gezellig een drankje te komen doen
aan de bar of op het terras van het
centrum aan de Zwarteweg. Regelmatig zullen er ook optredens zijn
van leuke bandjes en dj’s voor nog

Watertoren iedere zondag open
Aalsmeer - De komende zondagen in
juli en augustus zal de Watertoren
geopend zijn! Dit betekent dat publiek
van 13.00 tot 17.00 uur de Watertoren
kan bezoeken en naar boven kunnen
klimmen via de grote en later kleine
trappen. Vanaf boven op de ‘trans’
hebben de dappere beklimmers een
schitterend uitzicht over Aalsmeer en
verre omgeving. Uiteraard liggen de

Bijen kijken in de
Stadstuinen
Amstelveen - Sinds een jaar staat er
een bijenkast in de Stadstuinen van
Amstelveen. De Imkervereniging
Amstelland en Rijkswaterstaat
hebben hier samen een bijenvolk in
ondergebracht. Komend weekend
worden open dagen gehouden en

Westeinderplassen te blinken in de –
hopelijk aanwezige – zon, terwijl het
gebied van Schiphol en Amsterdam
ook prima te zien is. Bij heel helder
weer is het zelfs mogelijk om de
Utrechtse Domtoren te zien en de
zender Lopik te onderscheiden. De
Watertoren is ruim 50 meter hoog en
het is verbazingwekkend dat vanaf
deze hoogte al van zulke vergezichten

kunnen inwoners uit de regio komen
kijken hoe de bijen het maken. Leden
van de Imkervereniging geven uitleg
over het leven van een bijenvolk en
vertellen hoe mensen in hun tuin of
balkon een ‘bed en breakfast’ voor
onder meer bijen kunnen creëren.
Tevens wordt informatie gegeven
over de nieuwe inrichting van de
bermen en taluds langs de A9. Rijks-

gestemd De prijzen (oorkondes en
bloemen) werden uitgereikt door de
kersverse wethouder van kunst en
cultuur, Willem Kikkert. De amateurs
was gevraagd hun werken uit de
etalages en de Oude Veiling op te
halen en mee te nemen naar het
Oude Raadhuis. Daar werden alle
werken uitgestald, wat een indrukwekkend beeld gaf van de totale
tentoonstelling. Met 22% van de ruim
100 stemmen bleek het schilderij
Twee oude potten van Emmy van
Oostveen de onbetwiste publiekslieveling. Goed voor de Publieksprijs het
‘Gouden Penseel’. De vakjury bestond
uit de kunstenaars Jennifer Bergkamp, Amanda Poortvliet en Afke
Borgman. De inzendingen waren
door de bank genomen van grote
klasse en dus had de jury er een
harde kluif aan. Beoordeeld werd op
creativiteit, originaliteit en vakmanschap. Het aquarel Pioenrozen van
Agnes van der Wal werd uitgeroepen
tot winnaar. De tweede prijs was voor
de glasgravures van Wim Lodder en
Ria Scheewe sleepte de dede prijs in
de wacht met haar bloezemfoto. Ook
André Vulperhorst, vertrekkend coördinator amateurkunst van Cultuurpunt Aalsmeer, werd in de bloemen
gezet. Hij slaagde erin een platform
te creëren en amateurkunstenaars en
-verenigingen samen te brengen. Er
wordt teruggekeken op weer een
geslaagde editie van ‘Amazing
Amateurs in de Etalages’. De activiteit
staat volgend jaar juni zeker weer op
de agenda van de organisatie, stichting KCA en Cultuurpunt Aalsmeer.

wat extra sfeer. Alle soorten muziek
kan verwacht worden. Wie nog een
leuke act heeft of weet, kan dit
melden bij N201. De entree is
tijdens de Bandbrouwerij gratis en
de aanvang is iedere vrijdag 20.00
uur.

genoten kan worden. Steeds meer
Aalsmeerders en mensen uit de (verre)
regio komen regelmatig terug naar de
Watertoren om weer naar boven te
gaan en het uitzicht te ‘proeven’. Meestentijds is dit tijdens de openingstijden, maar er is ook de mogelijkheid
om met een groep op een afgesproken tijd de Toren te bezoeken en
te beklimmen. Uit het gehele land is
hiervoor al belangstelling geweest.
Wie met een groep wil komen, kan
contact opnemen met het secretariaat
van de Stichting Beheer Watertoren
Aalsmeer via info@aalsmeer-watertoren.nl of bel naar 06-53928054 voor
het maken van een afspraak. Maar
kom dus ook een van de zondagmiddagen 10, 17, 24 en 31 juli, want dan is
de watertoren open voor iedereen. De
entree beneden is gratis, maar naar
boven klimmen kost 2 euro voor
volwassenen en 1 euro voor kinderen.
Op de website van de watertoren is
veel informatie te vinden:
www.aalsmeer-watertoren.nl

waterstaat is aanwezig om de verbreding van deze snelweg toe te lichten.
Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder een speurtocht en
laten schminken. Ook is de honing te
koop die de bijen dit eerste jaar
gemaakt hebben. De Stadstuinen
Amstelveen (ingang kan van de Laan
van Deshima) is zaterdag 9 en zondag
10 juli open van 11.00 tot 16.00 uur.

DE SCHIJNWERPER OP...

Nel Merckx bijna 90 jaar:
“Ik doe nog aan van alles mee”
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Nellie Merckx wordt op 10 oktober 90 jaar. “Als ik het mag
beleven’”, zegt ze daar zelf over. Ze heeft de nodige kwaaltjes, er is genoeg
narigheid geweest, maar ze oogt jeugdig in een hip jurkje en met een
slank figuurtje. Ze heeft een heerlijk sfeervol huis en een prachtige tuin,
waarin ze zelf nog het een en ander doet. “Ik moet er niet aan denken om
op een bovenhuis te wonen.” En ze schildert. Ze maakt de meest originele
schilderijen. “Ik ben wel kien hoor, want ik doe nog aan van alles mee. Ik
heb een mobiele telefoon, gebruik whatsapp en ik heb een Instagram
account, waar ik foto’s op zet. Onder andere van mijn schilderijen. Rudolf
noemde het wel kunst, maar dat is overdreven. Ik had gewoon zin om iets
anders te doen en dit is erg leuk. Ik heb les gehad van Loes Verbrugge en
later van Resi van Zeil in Kudelstaart, samen met een groepje en dat was
erg gezellig. Ik heb verschillende technieken geleerd, zowel aquarel als
kleurpotlood of krijt. Op een gegeven moment was ik het zat en had ik
geen inspiratie. Toen ben ik maar klein begonnen, gewoon schilderen
vanaf een plaatje op mijn telefoon. Inmiddels maak ik ook grotere schilderijen. Maar op het moment heb ik er geen zin in. Misschien in het
najaar weer.”
Je bent geen Aalsmeerse?
“Ik ben import. Ik ben geboren driehoog achter in Amsterdam in de Ferdinand Bol. Vlak voor de oorlog zijn we verhuisd naar de Joseph Israelskade.
In de oorlog werd dat veranderd in de Jan Toorop kade. Die Joodse naam
mocht niet. Maar vanaf dat adres ben ik getrouwd. Ik kreeg verkering met
Jos Merckx, zijn ouders hadden een kantoorhandel in Amstelveen. Hijzelf
werkte bij V&D in de elektronica, en had later een functie waarin hij
leidinggaf aan honderddertig man. Toen we hoorden dat hier in Aalsmeer
huizen werden gebouwd hebben we ons ingeschreven en een huis in de
Mendelstraat gekocht. Kort daarna kregen we een huis in Amstelveen
aangeboden, maar toen hadden we de knoop al doorgehakt en zijn we
hier gebleven. Als rasechte Amsterdamse heeft het wel drie jaar geduurd
voordat ik in Aalsmeer gewend was.”
Hoe heb je je man leren kennen?
“Ik ging wel eens op stap naar een instuif bij de Vredeskerk. Op een
zondagavond zat daar een aardige jongen. Ik vond hem een beetje
nerveus en hij zei verder niks. Ik ben naar huis gegaan en heb niks meer
van hem gehoord. Tot er op een gegeven moment ieder keer een scooter
langs mijn huis reed. Had hij me toch opgemerkt. Na vier jaar verkering
komt er een moment dat je bij elkaar wil blijven. Maar mijn man was
katholiek, dus er mocht niks. We zijn met de scooter op pad gegaan en
namen stiekem een tentje mee. Niks als narigheid, want het was zo lek als
een zeef en het regende pijpenstelen. Maar hij was gek op kamperen en
we hebben ook veel gelachen. Als het erg slecht weer was sliepen we in
een jeugdherberg. Hij moest naar de mannenzaal en ik naar de vrouwenzaal. Bij elkaar mocht niet. Toen we eenmaal getrouwd waren zijn we met
de scooter op huwelijksreis naar Italië gegaan, naar Pisa. Later met de
kinderen zijn we vaker gaan kamperen in Italië en ook in Joegoslavië.”
Heb je ook gewerkt?
“Voor mijn huwelijk heb ik bij verschillende naaiateliers gewerkt in
Amsterdam, allemaal handwerk. Ik zette soubrasses in dameskleding, wat
een vieze dingen. Vaak waren het ateliers bij mensen thuis. Ik kwam ook
op de Bloemgracht bij de ouders van Harry Slinger van Drukwerk. Hij was
in die tijd een klein jongetje met blond haar. Later ben ik bij een groot
atelier aan het Singel gaan werken. Toen we in Aalsmeer kwamen wonen
vond ik werk in de Pannebar. Dat was makkelijk voor me, want ik kon de
kinderen meenemen. Ik ben er twintig jaar gebleven. Het was een mooie
tijd, ik maakte eigenlijk deel uit van het gezin. In die twintig jaar heb ik
ook vrijwilligerswerk gedaan bij Heliomare. Ik hielp Kees met koken, hij
kon zijn handen niet gebruiken, maar prachtig met zijn mond schilderen.
In het Zorgcentrum kwam ik een avond in de week om spelletjes te doen.
Toen de zaken bij de Pannebar slechter gingen, ben ik ook gestopt. Was
ook wel goed, gezien mijn leeftijd.”
Wie wil je volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Miepie Bloemen van de Pannebar. Het is leuk als ze wat vertelt over die
tijd.”
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Seizoen zit er op voor leden van
Aalsmeers Harmonie

De nieuwe (complete) gemeenteraad. Van links naar rechts, achterste rij: Jeffrie van der Tol (D66), Sybrand de Vries (D66), Eppo
Buskermolen (CDA), Gerard Winkels (CDA), Joost de Vries (VVD) en Werner Koster (AA). Tweede rij: Dirk van der Zwaag (VVD), Jan
Bouwmeester (VVD), Chantal van Hilst-Dekker (AA), Dirk van Willegen (CDA), Dirk Biesheuvel (AA) en Judith Keessen (AA). Voor:
Thirsa van der Meer (CDA), Marion Geisler (D66), Marjanne Vleghaar (VVD), Marlon van Diemen (CDA), Daniëlle Prent-Bouten (AA),
Greta Holtrop (AA), Sissi Mijwaart (VVD) en Peter van den Nouland (CDA).

Raadsprogramma in laatste
raad voor zomerreces
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 7
juli, is de laatste raadsvergadering
voor het zomerreces, maar voor het
eerst in de bezetting met nieuwe
wethouders en nieuwe raadsleden.
Onder andere komt deze avond het
raadsprogramma voor de komende
vier jaar aan de orde. Tijdens de ceremoniële avond met de installatie van
de wethouders hebben de fracties
kort iets over de onderhandelingen
gezegd. Volgens Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer bevat het raadsprogramma de inbreng van alle partijen,
is een breed akkoord bereikt en
uiteindelijk een brede coalitie
gevormd. Met het raadsprogramma
hoopt AA de inwoners dichter bij het

besturen van Aalsmeer te betrekken.
Bart Kabout van het CDA en VVD’er
Dirk van der Zwaag vonden de
onderhandelingsperiode ietwat lang
duren en gaven aan ongeduldig te
zijn geworden, maar gaven toe dat
het goed heeft uitgepakt. “Het is
goed geweest voor de vertrouwensband”, aldus Kabout en Van der
Zwaag: “Pure winst bereikt.” De VVD
zei wel het programma als basis te
zien en er nog flink gewerkt moet
worden om tot een uitwerkingsprogramma te komen. Willem Kikkert
van D66 noemde het programma de
uitkomst van een mooi proces met
een gelijke inbreng van alle fracties
en waar de menselijke maat de kern-

Onthulling foto-kunstwerk van
‘Happy Stones’ in raadhuis
Aalsmeer - Een grote foto van het
community kunstwerk ‘Happy Stones’
wordt donderdagavond 7 juli
onthuld door burgemeester Gido
Oude Kotte en kinderburgemeester
Anne van Duijn. ‘Happy Stones’ is
door een grote groep Aalsmeerders
en Kudelstaarters, van jong tot oud,
van amateur tot professional,
gemaakt. Aanleiding was het
888-jarig bestaan van de gemeente
in 2021. Bezoekers hebben het 7,1 bij
1,2 meter grote kunstwerk een aantal
maanden kunnen bewonderen in de

burgerzaal van het raadhuis. Het
bestond uit bijna 1200 kleurrijk
beschilderde stenen in authentieke
Aalsmeerse aardbeienkistjes.
Klein monument
Burgemeester Gido Oude Kotte gaf
de steentjes op Bevrijdingsdag 2022
hun symbolische ‘vrijheid’ terug.
Vanaf dat moment kon iedere
bezoeker van het raadhuis één of
meerdere stenen meenemen, ergens
achterlaten en zorgen voor een
geluksmoment bij een volgende

waarde is. “We willen allemaal een
mooi Aalsmeer.” Hij trakteerde alle
raadsleden op een tas met een oor
en de tekst ‘Je oor te luister leggen’
met de uitleg dat participatie begint
met luisteren. Ronald Fransen van
Groen Links was minder te spreken
over de onderhandelingen. “We
hebben uiteindelijk bedankt en
zullen tegen het raadsprogramma
stemmen. We zien elkaar op inhoud.”
Jelle Buisma van de PvdA was
afwezig, maar gaf via livestream (de
techniek haakte af, maar is later toch
aan de praat gekregen) zin in de
komende raadsperiode te hebben.
“Wij gaan positief de oppositie in.”
De vergadering vanavond begint om
20.00 uur in de raadzaal en publiek is
welkom. Kijk voor de volledige
agenda op de website van de
gemeente: www.aalsmeer.nl.

vinder. Dat is waar Happy Stones
voor zijn bedoeld. Toch is er in de
vorm van de foto een blijvend resultaat, een klein monument voor het
888-jarig bestaan van Aalsmeer.

Aalsmeer - Het seizoen zit er op voor
de leden van Aalsmeers Harmonie.
Voor het zo ver was, werden er nog
twee buitenconcerten gegeven. Op
zondag 12 juni speelde de harmonie
buiten in Hoofddorp Centrum,
tijdens het Muziekfestijn Haarlem &
Meer. In het zonnetje liet de
harmonie een gevarieerd
programma horen, waarbij het soms
oppassen voor de wind was. De
muziek moest goed vast gezet
worden met knijpers, en soms bood
dirigent Maron Teerds zelfs een
helpende hand. Het was een
geslaagd optreden, met een groot
applaus van het publiek.
Dinsdag 28 juni gaf Aalsmeers
Harmonie een buitenconcert bij
Zorgcentrum ’t Kloosterhof. Ook hier
zat het orkest in het zonnetje, net als

Muziekverenigingen sluiten
seizoen met buitenconcerten
Aalsmeer - De vakantie nadert en
vele verenigingen komen nog één
keer samen om het seizoen feestelijk
af te sluiten. Voor de muziekkorpsen
in Aalsmeer is, bijna traditioneel, een
buitenconcert het teken dat de
instrumenten in ruststand mogen.
Vorige week dinsdag trakteerde Aalsmeers Harmonie de bewoners en
omwonenden van ‘t Kloosterhof op
een gezellig concert op het gras voor

Leimuiden - Vorig jaar zomer zijn op
de N207 bij Leimuiden meer dan
vijftig rijbewijzen ingevorderd in
verband met snelheidsovertredingen. Vanwege dit hoge aantal is

besloten flitspalen te plaatsen. Deze
zijn nu twee weken lang getest en
gaan vanaf aanstaande vrijdag 8 juli
24 uur per dag aan. Overtredingen
worden vanaf dan direct doorgestuurd naar het Centraal Justitieel
Incassobureau. In de proefperiode

het zorgcentrum, de leden van
Sursum Corda lieten zich afgelopen
zaterdag 2 juli zien en horen op het
pleintje voor de Doopsgezinde kerk
in de Zijdstraat en afgelopen
maandag 4 juli bliezen de leden Flora
vrolijke noten op het plein achter
winkelcentrum Kudelstaart. De
optredens hadden waardering van
het publiek. Vrolijke gezichten en
meedeinende bezoekers.

Onthulling
‘Happy Stones’ is onder begeleiding
van De Kunstploeg tot stand
gekomen. Het resultaat van dit
project is vanaf donderdagavond 7
juli te bewonderen in de burgerzaal.
Om 19.45 uur onthullen de burgemeester en de kinderburgemeester,
voorafgaand aan de raadsvergadering, het kleine monument in de
burgerzaal. De inloop is vanaf 19.30
uur. Iedereen is welkom.

Judith Keessen
fractievoorzitter AA
Flitspalen op N207

veel bewoners van het zorgcentrum.
Het drie kwartier durende concert
werd geopend met Fire & Ice. Daarna
werd een mix van klassieke stukken
(Eine kleine nachtmusik, filmmuziek
(Exodus, Avengers Endgame) en hits
van grote artiesten gespeeld. Het
publiek genoot zichtbaar van de
muziek van Frank Sinatra, Benny
Goodman en The Beatles. Menig
voorbijganger bleef ook staan om te
luisteren. Het was een gezellig en
mooi concert ter afsluiting van het
seizoen.
Nu gaan de orkestleden en dirigent
genieten van de zomervakantie. Eind
augustus gaan de repetities weer van
start. Nieuwe leden zijn van harte
welkom om mee te komen spelen.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.aalsmeersharmonie.nl.

zijn maar liefst 18.000 snelheidsoverschrijdingen per camera geconstateerd en in totaal reden 280 weggebruikers door het rode licht. Met de
flitspalen verwachten provincie,
politie en het Openbaar Ministerie
dat het kruispunt veiliger wordt.

Aalsmeer - Verheugd is de fractie van
Absoluut Aalsmeer met de benoeming van Judith Keessen als fractievoorzitter. Na de installatie van Dick
Kuin als wethouder was het voor de
fractie zaak om een nieuwe voorzitter
te benoemen. Belangrijk in deze
keuze is niet alleen wat voor de fractie
goed is, maar ook wat goed is voor de
inwoners. Absoluut Aalsmeer heeft

een koers ingezet die goed heeft
uitgepakt tijdens de afgelopen verkiezingen. De fractie wil deze koers niet
alleen vasthouden, maar ook op een
aantal punten aanscherpen. Absoluut
Aalsmeer wil dichtbij de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart blijven staan.
De fractie ziet in Judith een persoon
met veel ervaring zowel op inhoud als
op persoonlijk vlak. De fractie van
Absoluut Aalsmeer kijkt met veel
vertrouwen uit naar de komende
periode.

Bewegen

Voeding
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Seksuoloog Jolien Spoelstra:
“Het is nooit te laat voor verandering”
Sinds seksuoloog Jolien Spoelstra in 2015 haar praktijk Move For Motion opende, heeft ze
heel wat cliënten kunnen bijstaan in hun zoektocht naar een beter seksleven. Daarbij constateerde ze dat heel wat problemen veroorzaakt worden door onjuiste aannames, veelal
gebaseerd op achterhaalde mythes. In haar boek Zinderend Leven behandelt ze een aantal
misvattingen op het gebied van seks en relaties. Het boek beschrijft diverse fictieve personages, elk met hun eigen verhalen en problemen. Het zijn de verhalen die Jolien in haar praktijk
dagelijks tegenkomt en waarmee veel mensen blijken te worstelen.
Door Raimond Bos
Het thema seksualiteit is veelomvattend
en roept bij menigeen de nodige vragen
op. Houdt mijn partner wel van me? Ben ik
aantrekkelijk genoeg? Hoe zorg ik ervoor dat
mijn grenzen niet overschreden worden?
Waarom lijkt mijn lichaam te blokkeren als
ik seks heb? ,,Ik ontmoet in mijn praktijk
heel vaak cliënten die kampen met dezelfde
problematiek en die zich baseren op dezelfde
misvattingen’’, begint Jolien haar verhaal.
Ze vervolgt: ,,Ik merkte dat ik elke keer
hetzelfde verhaal aan het vertellen was om
allerlei mythes de wereld uit te helpen. Toen
dacht ik: dat kan efficiënter. Met een boek
bereik ik een groter publiek. Ik heb de meest
voorkomende klachten op het gebied van
seksualiteit als basis voor dit boek gebruikt.’’
Hoewel Jolien een consult ogenschijnlijk tot
in de kleinste details in haar boek beschrijft,
benadrukt ze dat alle personages volledig fictief zijn en niet gebaseerd op specifieke cliënten. ,,Veel mensen zullen er wel
iets van zichzelf in herkennen, maar ik heb in
elke casus de achterliggende problematiek
zo onbevooroordeeld mogelijk beschreven.’’
Desondanks geeft Jolien met het boek een
aardig inkijkje in haar dagelijks werk, waarin
het gros van de cliënten probeert om in
goede harmonie tot een oplossing voor het
geconstateerde probleem te komen, maar
waarin ook wel eens stellen ruziënd tegenover haar zitten.
Vrouwen zoeken eerder hulp
In haar praktijk ziet Jolien veel stellen, die
samen op consult komen. Daarnaast komen
cliënten ook individueel bij haar langs, de
vrouwen zijn daarbij in de meerderheid.
,,Het is niet zo dat vrouwen meer problemen hebben op seksueel gebied, maar ze
zoeken wel eerder naar hulp’’, verduidelijkt Jolien. Die ervaring had ze ook al toen
ze als psycholoog mensen begeleidde om
van angsten of depressies af te komen. ,,Bij
seks-gerelateerde problemen speelt ook
het machismo van de mannen vaak een rol.
Mannen zijn meestal wat minder open over
dergelijke zaken. Als een heteroseksueel stel
problemen heeft op seksueel gebied, is het
vaak de vrouw die als eerste contact met mij
zoekt. Ze praat er eerst thuis over en hoopt
dat de man mee gaat naar het consult. De
man geeft dan geregeld aan dat ze maar
alleen moet gaan, omdat hij geen problemen
zegt te hebben. Mijn uitgangspunt is juist dat
het een gezamenlijk probleem is van beide
partners. Ik vind het daarom fijn als mensen
het probleem ook samen erkennen.’’

Honderd redenen om seks te hebben
Eén van de mythes die in het boek aan
bod komt, is de gedachte dat seks feitelijk
alleen bedoeld zou zijn voor de voortplanting. Jolien: ,,Er zijn wel honderd redenen te
noemen om seks te hebben. Mensen hebben
seks met elkaar omdat het fijn voelt, omdat
ze hun verdriet willen laten verdwijnen,
omdat ze er beter door slapen, enzovoort.
De mens is daar niet uniek in. Er is bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan naar
het seksuele gedrag van bonobo’s. Je ziet
dat seks daar een manier is om de sociale
banden onderling te bevestigen. Na een ruzie
hebben ze soms seks met elkaar, alsof ze
willen zeggen: wij zijn weer oké met elkaar.
Van bonobo’s, maar bijvoorbeeld ook van
dolfijnen, weten we dat ze ook seks hebben
buiten de vruchtbare periode. Datzelfde
geldt voor mensen. Een vrouw heeft ook
seks na de overgang. De meeste seks in ons
leven is niet bedoeld om kinderen te verwekken.’’ Een tweede mythe, die hieraan nauw
verwant is, betreft de vermeende noodzaak van penetratie of klaarkomen tijdens de
seks. In haar boek toont Jolien aan dat seks
veel meer is dan de penetratie (immers, wie
deze redenatie volgt, zou moeten concluderen dat een lesbisch snel nooit seks zou
hebben) en dat klaarkomen niet wil zeggen
dat de seks goed is geweest. Ook rekent ze
af met de misvatting dat penetratie voor een
vrouw de eerste keer altijd pijn doet en legt
ze uit wat de achtergronden van vaginisme
kunnen zijn.
Overredingskracht
Als seksuoloog probeert Jolien altijd neutraal
naar de problemen van haar cliënten te
kijken. ,,Dat is het mooie aan dit beroep.
Er is een emotionele distantie. Ik sta niet
midden in hun probleem en kan dus rationeel
kijken naar wat er gebeurt met iemand. Op
basis daarvan kan ik adviezen geven. Ik bied
mensen een veilige ruimte om hun verhaal
te kunnen vertellen. Vervolgens vorm ik een
hypothese, die ik aan ze voorleg. Ik probeer
ze dingen aan te reiken om de situatie te
veranderen. Soms is daar wel wat overredingskracht voor nodig, want veel mensen
houden niet van veranderingen, verandering schuurt. Ik wil ze echter nooit in een
bepaalde richting dwingen. Daarom werk ik
graag met voorbeelden en gebruik ik metaforen om bepaalde inzichten te bieden.
Dat doe ik ook in mijn boek. Zo probeer ik
mensen te motiveren om hun gedrag te
veranderen. Ik hoop dat ze hierdoor zullen
beseffen dat het nooit te laat is voor verandering.’’

Negatief zelfbeeld
Thema’s als seksuele wensen en verlangens,
angst voor seks, gevoelens voor meerdere
partners tegelijk en omgaan met een negatief zelfbeeld, al deze zaken komen in het
boek aan bod. Vooral dat laatste baart Jolien
zorgen: ,,Ik zie dat het bij veel vrouwen
enorm schort aan een positief zelfbeeld. Dat
komt deels door de beelden die we dagelijks
voorgeschoteld krijgen. Denk maar eens aan
wat we zien op sociale media en in glossy
magazines. Bij vrouwen die dergelijke beelden bekijken, zakt vaak het eigenbeeld. Maar
ze beseffen niet dat dit juist de bedoeling
is van die bladen, zodat ze vervolgens een
product kunnen aanreiken om dat te veranderen. Zo’n negatief zelfbeeld houdt het
geluk tegen! Laten we eerlijk zijn: een vrouw
is geen barbiepop.’’ In het verlengde hiervan heeft Jolien jaren geleden al besloten
om woorden als schaamstreek en schaamlippen in de ban te doen. ,, De onlangs overleden seksuoloog Ellen Laan begon ermee
die woorden achterwege te laten en ik heb
dat van harte omarmd. Er is niets om je voor
te schamen!’’
Acceptatie
Voor Jolien is het praten over seks haar
dagelijks werk, maar voor veel van haar
cliënten geldt dat ze er vaak moeite mee
hebben om zich op dat gebied goed te
uiten. Maar voor wie niet goed durft aan
te geven wat de wensen of klachten zijn,
is het moeilijk om een goed seksleven krijgen. Ook hier speelt schaamte vaak een
rol. Mensen durven een fantasie niet op
te biechten, omdat ze bang zijn voor de
reactie van de ander. Sowieso is er op het
gebied van acceptatie in onze maatschappij nog een lange weg te gaan. Jolien: ,,Ik
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zie bijvoorbeeld in Disneyfilms nog maar
heel weinig homoromances of polyamorie voorbij komen. De voorbeelden die er
wel zijn, vormen de bekende druppel op de
gloeiende plaat. Ook zie ik dat transjongeren nog steeds veel vaker te maken krijgen met geweld dan jongeren die zichzelf
als cisgender – iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht – definiëren. Daar is nog veel werk aan
de winkel. In mijn boek behandel ik onder
andere de casus van een man met homoseksuele fantasieën en de problemen van een
lesbisch stel. Verder heb ik het thema gender
niet expliciet besproken. Het is namelijk zo’n
veelomvattend thema, dat daar wellicht nog
eens een apart boek over komt.’’
Het boek Zinderend Leven van Jolien Spoelstra (ISBN 978 94 6404 169 9) wordt gepubliceerd door Fontaine Uitgevers en is verkrijgbaar in de winkels. Het is online via de grote
boekhandels al te reserveren.
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Broccoli: veelzijdig, gezond
en lekker!
Broccoli is in ons land een populaire groente. Niet in de laatste plaats komt dat omdat
broccoli bij veel gerechten past. Je eet het net zo gemakkelijk bij een Aziatische
rijstschotel als bij een Italiaanse pastamaaltijd of in combinatie met aardappel en een
stukje vlees of een vleesvervanger. Bovendien is het eten van broccoli zeer gezond. Maar
wist je dat je door deze groente te koken veel van de gezonde stoffen laat verdwijnen?
Het is beter om broccoli te roerbakken of te stomen.
Broccoli is een vezelrijke groente die
bovendien veel ijzer, bètacaroteen en
vitamine C bevat. Verder bevat broccoli
ook foliumzuur en kalium. Kortom, je
zorgt goed voor jezelf als je regelmatig
broccoli op het menu zet. Bovendien kun
je er relatief veel van eten zonder aan te
komen, want broccoli is geen dikmaker.
En dan is er nog de stof glucorafanine, die
bij beschadiging van de plantencel door
snijden of koken via een enzymatische
reactie in sulforafaan wordt omgezet.
Deze stof heeft een positieve uitwerking
op het menselijk lichaam, onder meer
door ontstekingen af te remmen en het
immuunsysteem te versterken. Echter, door
broccoli te koken gaat een groot deel van
dit sulforafaan verloren. Eigenlijk zou je de
broccoli het beste rauw kunnen eten. Veel
mensen vinden dat echter geen goed idee,
omdat de smaakbeleving dan heel anders
is. Chinese onderzoekers ontdekten dat de
beste manier van bereiden het roerbakken
is, mits je de fijngesneden broccoli enige
tijd laat rusten voordat je met roerbakken
begint. De onderzoekers versneden de
broccoli tot stukjes van een paar millimeter
groot en roerbakten die. Wat opviel was
dat de hoeveelheid sulforafaan in de

groente fors daalde als de stukjes direct
na het snijden de pan in gingen. Dat effect
was veel minder aanwezig bij broccoli die
daarna eerst anderhalf uur had gelegen.
Wil je dus het gezondste resultaat krijgen,
dan zou je ruim op tijd moeten beginnen
en de broccoli wat rust moeten gunnen
voordat je het vuur onder de pan opstookt.
Een duidelijke verklaring hiervoor is er niet.
Overigens gebruiken veel mensen alleen
de broccoliroosjes en gooien ze de stronk
zelf weg. Dat is zonde, want die stronk
smaakt met zo lekker en bevat zelfs nog
meer gezonde stoffen dan de roosjes. Ga je
broccoli bereiden, snijd dan de stronk zelf in
kleine stukjes en verwerk die gewoon in het
gerecht. Op de eerste plaats haal je zo meer
uit een stronk en benut je dus de gekochte
waren zo optimaal mogelijk. Ten tweede eet
je zo dus nog iets gezonder!

omdat ze een zware verantwoordelijkheid
voelt..’’ Voor iemand die pijn ervaart, is het
vaak lastig om die link zelf te leggen. Daarom
neemt Ivanka tegenwoordig ook de rol van
adviseur/coach op zich. ,,Je weet uiteindelijk
natuurlijk zelf het beste wat er speelt in jouw
leven, maar je moet wel het lef hebben om
in de spiegel te kijken en nieuwe stappen te
zetten. Daar kan ik iemand bij helpen.’’

Geschreven tijdens lockdown
In 2020 ging Nederland in lockdown om
de verspreiding van het coronavirus in te
dammen. Beoefenaars van contactberoepen
moesten de deuren enige tijd sluiten, zo ook
Ivanka. Ze koos ervoor om haar gedachten
met betrekking tot pijnbestrijding op papier
te zetten. Het duurde anderhalf jaar voordat
het eindresultaat er was. Kunnen we met dit
boek in de hand voortaan elke vorm van pijn
vermijden? ,,Nee. Laat duidelijk zijn: pijn die
veroorzaakt wordt door een ziekte als kanker
kan ik niet wegnemen. Het boek geeft aan
hoe je het anders kunt benaderen. Hoe kun
je jezelf emotioneel stabiel houden, jezelf
sterker maken. Neem nu de coronacrisis.
Mensen werden bang en dat leverde veel
stress op. Maar door stress gaat je weerstand
omlaag en dan wordt de kans op het krijgen
van corona juist groter. Als een dokter of
therapeut iets zegt, is dat voor veel patiënten
een soort heilige graal. De belangrijkste vraag
bij elke diagnose is echter waar je zelf invloed
op hebt. Als mensen meer overtuigd raken
van deze benadering, hebben we uiteindelijk
niet meer zoveel zorg nodig. Ieder mens
heeft een unieke kracht in zich. Ons lichaam
is heel wijs, maar ons bewustzijn omvat
daarvan slechts vijf procent.’’

Acht krachten
In haar boek ‘De kracht van pijn’ beschrijft
ze acht krachten: pijn, verantwoordelijkheid,
vertrouwen, drijfveren, gevoel, loslaten, open
mind en energie. Aan elk van deze krachten
koppelt ze vervolgens ook een tegenpool,
die je als ‘pijn’ kunt beschouwen. Ivanka
geeft een voorbeeld dat voor veel mensen
herkenbaar zal zijn: ,,Neem bijvoorbeeld
de kracht van verantwoordelijkheid.
Waarom onderneem je niet wat je
werkelijk wilt? Mijn boek stimuleert je
om dat te gaan onderzoeken. Tegenover
verantwoordelijkheid staat afhankelijkheid.
Zo staat onzekerheid tegenover vertrouwen
en vasthouden tegenover loslaten. In het
boek ga ik dus veel verder dan alleen de pijn

Tijd voor de patiënt
In haar eigen praktijk koos Ivanka er
bewust voor om zich te specialiseren in
de behandeling van schouderklachten.
Ook het loslaten van contracten met
zorgverzekeraars is een weloverwogen
besluit geweest. Ze licht toe: ,,Het zorgt
ervoor dat ik uitgebreid de tijd kan nemen
voor een patiënt en alle aandacht voor de
klacht heb. Voorheen zag ik in een uur tijd
vier patiënten, terwijl ik nu werk op basis
van consulten van een uur. Voorheen was
ik vaak meer met de administratie voor de
zorgverzekeraar bezig dan met de klant.
Weliswaar moet men nu soms een deel
van de behandeling zelf betalen, maar daar
staat wel tegenover dat je de beste zorg en

Ivanka van Vliet: ,,Pijn wil zeggen dat je
lichaam je iets probeert te vertellen’’
Iedereen ervaart wel eens een bepaalde vorm van pijn. Soms nemen we dan een tabletje in,
soms laten we ons behandelen. Maar lang niet altijd staan we er voldoende bij stil waar die
pijn werkelijk door veroorzaakt wordt. Fysiotherapeut Ivanka van Vliet (1982) behandelde
in vijftien jaar tijd duizenden mensen. Ze verhielp bij velen de pijn, maar besefte: het
herstel komt niet alleen neer op het behandelen van de anatomie. Daarom koos ze voor een
holistische benadering. ,,Als ik alleen de pijnklacht zou behandelen, mis ik veel. Ik geloof dat
onder iedere fysieke klacht een emotionele ‘last’ zit. Pijn is eigenlijk een transformator tot
persoonlijke ontwikkeling. Het ervaren van pijn wil zeggen dat je lichaam je iets probeert te
vertellen.‘’
Ivanka volgde opleidingen tot sportdocent
en fysiotherapeut. Vijftien jaar geleden
behandelde ze haar eerste patiënt, zo’n
zeven jaar geleden zette ze de stap
naar een eigen praktijk: Topschouder.
Haar praktijkruimte bevindt zich in een
multifunctioneel gebouw op het landgoed
Duin en Bosch. ,,Toen ik begon, was ik een
soort jonge hond. Ik dacht dat ik iedereen
kon helpen. Later besefte ik dat het vooral
belangrijk is om verder te kijken dan de
anatomische pijn. Het verhaal achter de pijn
heeft grote invloed op het ontstaan, maar
ook op het aanhouden van pijn. Hoe ervaart
iemand de werkdruk? Is er iets wat zwaar
weegt in de thuissituatie? Of moet iemand
een groot verlies verwerken? Pijn is een
combinatie van drie componenten, namelijk
een fysieke component, een emotionele
component en een mentale component.
Deze drie-eenheid gebruik ik in de praktijk
onder de noemer F.E.M.-methode. Neem
het voorbeeld van een net bevallen moeder
met schouderklachten. Ze denkt misschien
dat die veroorzaakt worden door het dragen
van haar kind, maar ze kan ook hormonaal
uit balans zijn of nachten wakker liggen,

zelf. Ons lichaam heeft alles al in zich. Dat wil
eruit. En als het er niet uit komt, dan gaat het
pijn doen.’’ Vaak hebben mensen al diverse
andere signalen genegeerd, voordat ze pijn
ervaren. Dat zijn soms subtiele aanwijzingen,
die men in veel gevallen over het hoofd ziet.
Je slaapt soms wat slechter, je voelt je vaker
moe of je ergert je sneller aan de mensen
om je heen. Dit zijn eigenlijk hints dat er iets
niet goed in balans is. Ivanka in haar boek:
,,Zoek naar antwoorden op de vraag wat je
diep vanbinnen gelukkig maakt. Met deze
antwoorden kun je het leven leven waarvoor
je bedoeld bent. Je leert pijn en weerstand
waarderen omdat het gelijk staat aan
transformatie en groei.’’

aandacht krijgt die ik kan geven.’’ Precies
dat laatste wil ze Ivanka ook met haar boek
bereiken: ,,Dit boek is voor iedereen die
verder wil kijken dan de anatomische pijn. Het
is een educatief boek voor mensen die ergens
een overtuiging voelen dat ons lichaam
heel wijs is en dat we dat mogen leren
begrijpen.’’ Het boek ‘De kracht van pijn’ is
bij kantoorboekhandel Laan (Burgemeester
Mooijstraat 19, Castricum) en woonwinkel
Sondag (Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat
16, Limmen) te verkrijgen. Het is daarnaast
ook mogelijk om via www.dekrachtvanpijn.
nl een exemplaar te bestellen. Voor elk
verkocht exemplaar doneert Ivanka een
bedrag aan Stichting Het Gehandicapte Kind.
Wil je live meer weten en leren over jouw
prachtige lichaam? Ivanka organiseert ‘Pijn
- Proeverijen’. In een dagdeel neemt ze je
mee in de kracht en mogelijkheden van jouw
lichaam (up to date datums vind je op de
website www.dekrachtvanpijn.nl en www.
ivankavanvliet.nl).
De bijgeleverde foto’s zijn aangeleverd
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Lijf & gezondheid verloot drie exemplaren
van het boek ‘De kracht van pijn’. Wil je
kans maken? Ga naar de website: www.
lijfengezondheid.nl/mailenwin en vul hier je
gegevens in. Via onze digitale nieuwsbrief
verloten we nog eens drie exemplaren.
Nog geen lid van onze nieuwsbrief? Ga naar
www.lijfengezondheid.nl en schrijf je snel
in via de button rechts bovenaan (mobiele
gebruikers vinden deze optie in het menu).

Uiterlijk

Bonny’s Beauty
Sinds 2 mei is Bonny’s Beauty gevestigd in
het gezelligste winkelstraatje van Aalsmeer,
bij de welbekende molen de Leeuw.
Eigenaresse Bonny Boerlage is schoonheidsspecialiste met passie en met maar liefst 25
jaar ervaring. Voor de meeste huidproblemen of anti-aging kunt u bij haar terecht.
Maar ook als u even een uurtje wil ontspannen kunt u bij haar terecht voor een wellness gezichtsbehandeling of een hot stone
massage. Ook de jeugd weet de weg naar
de salon te vinden, voor beginnende acne of
jeugdpuistjes, boeken ze een jeugdbehandeling. Zij stelt graag een behandelplan met u
op middels een gratis intakegesprek.
Daarin bespreekt zij wat uw wensen zijn

en welke behandelingen het meest voor
u geschikt zijn. Ook geeft zij advies welke
producten en beautyritueel u het beste thuis
kunt gebruiken wat aansluit bij de behandelingen. Zo worden de beste resultaten
behaald. Wilt u een afspraak voor een intake
of behandeling? Deze kunt u via de website
online boeken, op het moment wat u schikt.
Ook kunt u telefonisch een afspraak maken
of even binnen lopen, ook als u wat meer
informatie wilt.
Bonny’s Beauty
Zijdstraat 26b, 1431 ED Aalsmeer
www. bonnysbeauty.nl
Tel: 06-30416015

Smaken verschillen… maar waarom eigenlijk?
Sommige gerechten vind je heerlijk, terwijl
je de smaak van andere gerechten niet echt
kunt waarderen. Daar sta je waarschijnlijk
nooit echt bij stil, tot aan het moment waarop
je iemand anders spreekt die jouw favoriete
gerecht juist vreselijk vies vindt. Hoe kan dat?
Zijn we dan niet allemaal hetzelfde gebouwd?
Want anders zouden we toch allemaal
hetzelfde lekker moeten vinden? Uit onderzoek is gebleken dat we inderdaad letterlijk
allemaal anders zijn, waar het onze smaakpapillen betreft. De smaakpapillen bevinden zich
met duizenden in onze tong en mondholte. Ze
zorgen ervoor dat informatie over de chemische samenstelling van ons voedsel naar
de hersenen wordt verzonden. Onze hersenen verwerken die informatie en zo ontstaat
het besef van wat we eten en drinken. We
onderscheiden met behulp van de smaakpapillen de smaken zoet, zout, zuur, bitter en
umami. Los daarvan speelt ook de geur van

een gerecht een rol. Het is de combinatie van
de waarneming van smaken door de smaakpapillen en de bijbehorende geur die ervoor
zorgt dat we een volledig beeld krijgen van
wat we naar binnen werken. De samenstelling
van onze smaakpapillen is genetisch bepaald.
Omdat niemand genetisch hetzelfde is, is het
dus goed te verklaren dat we ook allemaal
een andere smaakbeleving ervaren. Waar de
één een broodje haring zeer kan waarderen,
vindt de ander dat juist vreselijk vies smaken.
Andere bekende voorbeelden van voedingsmiddelen die door de één wel en door de
ander niet gewaardeerd worden, zijn spruitjes, mosterd en schimmelkaas. Weet je trouwens hoe het komt dat we vaak een voorkeur hebben voor zoete producten? Dat
heeft te maken met het feit dat moedermelk een zoetige smaak heeft. Dit is dus de
eerste smaak waarmee we ooit geconfronteerd werden.

Medisch | Zorg

Het verband tussen overgewicht
en stress
Wist je dat er een duidelijk verband bestaat tussen stress en overgewicht? Wanneer je veel stress
ervaart kun je sneller een ‘bierbuik’ krijgen. Niet omdat je uit stress meer gaat eten, maar omdat
jouw lichaam op een bepaalde manier reageert op die stress. In dit artikel lees je alles over het
verband tussen stress en overgewicht.
Wat verstaan we onder stress?
Over de precieze definitie van stress wordt
al jarenlang gespeculeerd. Wanneer we het

hebben over stress dan hebben we het over een
bepaalde vorm van spanning in het menselijk
lichaam als reactie op externe prikkels. Stress
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kan zowel positief als negatief worden ervaren.
Stress kan namelijk positief zijn wanneer je
bijvoorbeeld een plezierige uitdaging aangaat,
maar helaas wordt stress in veel gevallen als
negatief ervaren. De stress kan zich dan uiten in
bijvoorbeeld onrust of angst. Negatieve stress
en overmatige spanning kunnen een bedreiging
vormen voor jouw gezondheid.
De gevolgen van stress op jouw lichaam
Wanneer je stressniveau erg hoog is, scheidt je
lichaam epinefrine af. Epinefrine is een vluchtof-vechthormoon en wordt vaak als ‘adrenaline’
aangeduid. Het komt vrij wanneer jij het gevoel
hebt dat de situatie hopeloos is. Wanneer jij een
gevoel van angst of verslagenheid hebt komt de
hypothalamus in je hersenen in actie. Dit zorgt
ervoor dat het stresshormoon cortisol vrijkomt
uit de bijnierschors.
Hoe reageert jouw lichaam vervolgens op die
stress?
Hoe jij reageert op stress is afhankelijk
van jouw beleving. In principe zijn er drie
manieren waarop je kan reageren wanneer je
geconfronteerd wordt met stress:
1. Vluchten
2. Vechten
3. Verstijven
Wanneer jij reageert door te vluchten
of te vechten, gaat jouw hart sneller en
krachtiger pompen en komen er meer vrije
vetzuren in je bloed terecht. Wanneer je een
verstijvingsreactie krijgt kan dit leiden tot
meer lipogenese. Dit kan uiteindelijk zorgen
voor viscerale obesitas. Hierbij is er sprake
van een ophoping van vet rond de maag en de
ingewanden. Ooit gehoord van een bierbuik?
Daarmee wordt deze vorm van zwaarlijvigheid
bedoeld. De benaming ‘bierbuik’ is sowieso
een beetje vreemd, omdat veel mensen met

zo’n dergelijke zware buik zelden tot niet bier
drinken.
Wat kunnen de oorzaken zijn van stress?
Gezonde stress kan je ervaren wanneer je
bijvoorbeeld een nieuwe leuke uitdaging
aangaat. Gezonde stress is dan ook niet
erg. Maar negatieve stress kan jouw leven
behoorlijk beïnvloeden. Wanneer jij veel last
hebt van negatieve stress, is het belangrijk om
uit te zoeken waar die stress vandaan komt.
Bij mensen met een (chronische) lichamelijke
ziekte komt vaak veel negatieve stress voor. Ook
wanneer je een nare ervaring hebt meegemaakt
kan je meer negatieve stress ervaren. Hierbij
kun je denken aan een ongeluk, een inbraak
of een aanranding. Ook kan het zo zijn dat
je moeite hebt met het verwerken van een
bepaalde gebeurtenis zoals een scheiding of
de dood van een naaste. Ook wanneer je thuis
niet helemaal lekker in je vel zit, kan je meer
stress ervaren. Thuiskomen hoort ontspannen
te zijn, maar niet iedereen ervaart dit zo.
Veelvoorkomende negatieve stress komt door
onzekerheid op het werk. Misschien werk je
wel te veel? Of ben je juist werkeloos? Het
kan ook zo zijn dat je onzeker bent over of je
contract wel wordt verlengd. Overige factoren
waarbij vaak negatieve (langdurige) stress
wordt ervaren zijn onzekerheid over geld,
een alleenstaande ouder zijn, weinig steun
krijgen van anderen, mantelzorger zijn of een
slechte jeugdherinnering hebben. Aan deze
oorzaken van stress kan je vaak niet veel doen.
Je kan je lichamelijke ziekte niet stop zetten,
je kan je geldschulden niet ineens afbetalen
en je kan gebeurtenissen in het verleden niet
terugdraaien. Toch kun je wel een hoop dingen
doen om je stress te verminderen. Hierdoor kun
jij je dagelijkse bezigheden waarschijnlijk weer
wat makkelijker oppakken.

Voeding

Vier aandachtspunten voor
een gezond voedingspatroon
We horen het dagelijks om ons geen: gezonde voeding is belangrijk voor onze gezondheid. Maar
wat is nu precies gezond en wat niet? Van sommige voedingsmiddelen weten we wel dat we ze
beter zo veel mogelijk kunnen vermijden, maar hoe doe je het precies goed? Waarop moet je letten
bij het samenstellen van je menu? In principe heb je heel wat mogelijkheden, zolang je de onderstaande vier aandachtspunten goed in de gaten houdt.
Eiwitten
Het is belangrijk om voldoende eiwitten binnen
te krijgen. Die heb je namelijk nodig bij het
aanmaken van spierweefsel. Eiwitten bevatten bovendien aminozuren, die bijdragen aan
het herstellen en versterken van lichaamscellen. Vlees en vis bevatten eiwitten, evenals eieren en melkproducten. Voor mensen die
deze voedingsmiddelen niet eten, zijn er nog
volop mogelijkheden. Ook noten en peulvruchten bevatten eiwitten, evenals paddenstoelen, sperziebonen, snijbonen, pijnboompitten en
pompoenpitten.
Vitaminen en mineralen
Voor allerlei processen in je lichaam heb je vitaminen en mineralen nodig. We noemen deze
stoffen ook wel micronutriënten. Omdat er heel
veel verschillende soorten van bestaan, gaat het
wat ver om ze in dit artikel allemaal te benoemen. Met een gevarieerd voedingspatroon zorg
je ervoor dat je ze in voldoende mate binnen
krijgt. De bekende schijf van vijf helpt je goed
op weg. Daarin staat duidelijk aangegeven wat
men verstaat onder een gevarieerd voedingspatroon. Zorg in elk geval voor veel verse
seizoengroenten op je bord, eet dagelijks twee
stuks fruit en vergeet ook noten en zaden niet.
Vermijd verzurende voeding
Veel voedingsmiddelen hebben in ons

Bij Huidpraktijk Brenda kun je
terecht voor diverse relax
behandelingen, acupressuur-,
drukpunt- en intensieve massages
en preventieve huidzorg.

lichaam een verzurende werking. Met name
producten die veel dierlijke eiwitten en
suikers bevatten, staan hierom bekend. Koolzuurhoudende frisdrank, koffie en alcohol
kun je beter ook vermijden of slechts met
mate consumeren. Tot het ontzurende voedsel behoren bijvoorbeeld groenten, aardappelen en noten.
Let op de bloedsuikerspiegel
Ons lichaam houdt de bloedsuikerspiegel over
het algemeen automatisch in balans. Na het
nuttigen van een maaltijd stijgt de bloedsuikerspiegel doorgaans, maar bepalend is daarbij wel wat je eet. Je kunt de bloedsuikerspiegel relatief constant houden als je kiest voor
het consumeren van zogenoemde langzame
koolhydraten. Snelle koolhydraten bestaan
uit korte ketens van suikermoleculen. Ons
lichaam kan die snel afbreken, waarna de
glucose in het bloed terecht komt. De bloedsuikerspiegel stijgt dan snel, maar daalt later
ook weer snel. Suiker, witte pasta en wit brood
zijn voorbeelden van voedingsmiddelen waarbij dit effect optreedt. Kies je voor langzame
koolhydraten, dan heeft het lichaam langer
de tijd nodig om de moleculen af te breken en
gaat dus ook de stijging van de bloedsuikerspiegel veel meer geleidelijk. Ze zitten onder
meer in volkorenproducten, zilvervliesrijst,
aardappelen, haver en peulvruchten.

Mijn specialisatie is huidverbetering,
door middel van het bdr concept.
Dit bestaat o.a. uit microdermabrasie,
microneedling en
fruitzuurbehandelingen.
Zeker in combinatie met bind-en spierweefselmassage verbetert dit
de weerstand, conditie en gezondheid van de huid.
Denk hierbij aan:
- (jeugd) acné
- rosacea
- couperose
- gevoelige/allergische huid
- littekenweefsel
- verslapte huid
- vermoeide huid
- rimpels of ﬁjne lijntjes
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Psyche

Dr. Deepak Mittal: ,,Liefde is de oplossing
voor elk probleem in de wereld’’
Een gelukkig leven leiden wil iedereen. Helaas verstaat niet iedereen de kunst van het leven even
goed. Soms zijn we te veel bezig met onze carrière en blokkeren allerlei dagelijkse problemen de
weg naar geluk. Ook zijn velen geleidelijk steeds verder vervreemd van de natuur. De uit India
afkomstige dr. Deepak Mittal (1960) ontwikkelde een methode om door middel van eenvoudige
meditatietechnieken de innerlijke liefdeschakra’s te activeren. Het resultaat: een staat van
eeuwige gelukzaligheid, die zo overweldigend is dat je in staat bent om al je problemen te
overwinnen. In Amsterdam opende hij zijn eerste vestiging van Divine Soul Yoga buiten India.
Door Raimond Bos
Jarenlang werkte dr. Deepak Mittal als succesvol
zakenman. Samen met zijn broer zette hij de
machinefabriek voort die zijn grootvader in
1969 was gestart. De twee broers gooiden het
wel over een andere boeg, ze specialiseerden
zich in tractoren. Met succes, want International
Tractors Limited heeft vestigingen in 130 landen.
Maar zakelijk succes biedt geen enkele garantie
voor persoonlijk geluk, zo ondervond Mittal na
verloop van tijd. Geld had hij genoeg, maar om
ervan te genieten, was er nauwelijks. En hoewel
hij een doorsnee gezinsleven leidde, met twee
zoons en een dochter, miste hij vooral de liefde
in zichzelf. En dat terwijl juist de liefde aan de
basis staat van het geluk van de mens. Mittal:
,,Als je de liefde volgt, kun je alles bereiken.
Liefde is de oplossing voor elk probleem in de
wereld.’’
Meditatie
India heeft spiritualiteit hoog in het vaandel
staan. Door de jaren heen kwam Mittal met
diverse spiritueel leiders in contact. ,,Er waren
op dat gebied vier belangrijke leraren in mijn
leven. Ik heb veel tijd met ze doorgebracht,

jarenlang.’’ Toen de coronacrisis zich aandiende,
was Mittal voor het eerst sinds tijden enkele
dagen helemaal alleen. Het werd een
emotioneel moment: ,,Ik besefte dat ik de liefde
miste. Ik heb lang gehuild. Toen nam ik pen en
papier. Ik begon vragen te stellen en ik merkte
dat de antwoorden vanzelf kwamen.’’ Met
vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van
meditatietechnieken ontwikkelde hij zijn eigen
methode om de liefde weer door zijn lichaam te
laten stromen. Alle andere technieken schoof
hij terzijde. Hij legt uit: ,,Eigenlijk is het niet eens
een techniek. Het heeft alles te maken met je
hartchakra. Die zit in de palm van je hand. Terwijl
ik met je praat, komt de liefde uit je hart. Je hebt
dan contact met het universum.’’
Geen fysieke oefening
Bij yoga hebben we in Nederland vaak het beeld
van fysieke oefeningen, waarbij we ons lichaam
in bepaalde houdingen brengen. Mittal: ,,Dat is
het grote verschil met de yoga in India. Bij ons
draait het allemaal vooral om meditatie. Het gaat
om de eenwording van lichaam en geest. Na
afloop van zo’n meditatiesessie huilen mensen
vaak, omdat het heel intens is. Het fysieke
gedeelte van yoga is in India slechts een zijpad.

Gelukzaligheid
De zogenoemde bliss-meditatie (het woord
bliss betekent gelukzaligheid) zal volgens
Mittal je leven voorgoed veranderen. ,,Herinner
jij je het moment in je leven waarop jij je het
meest gelukkig voelde? Neem dat gevoel als
uitgangspunt en vermenigvuldig dat met een
miljoen. Dat is hoe het voelt als je deelneemt
aan deze vorm van meditatie. Elke ochtend
mediteren zorgt ervoor dat je hele doen en
laten wijzigt. Je humeur verandert in positieve
zin, je zult geen stress meer kennen en ook je
nachtrust verbetert. Ik sliep voorheen slecht,
maar daar heb ik nu geen last meer van. Heel
mijn leven was ik op zoek naar de liefde, nu heb
ik die gevonden.’’
Audio
Hoe de meditatie precies in zijn werk gaat?
,,Ik kan het je wel uitleggen, maar dan heb je
er niets aan. Zo werkt het niet. Je moet het
echt ondergaan. Pas als je het persoonlijk hebt
ervaren, voel je het effect ervan.’’ Mittal beseft
echter dat niet iedereen elke ochtend naar zijn
yogastudio zal kunnen komen. ,,Daarom hebben
we de meditatiesessie ook als geluidsbestand
beschikbaar. Nadat je de eerste sessie
persoonlijk bijgewoond hebt, kun je thuis met
die audio aan de slag. Je kunt dan elke dag gaan
mediteren, drie kwartier lang, in de ochtend
of in de avond. Het geluidsbestand zelf duurt
vijfentwintig minuten.’’
De wereld over
Dat Mittal ervoor koos om zijn eerste
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yogastudio buiten India in Amsterdam te
openen, is niet zonder reden: ,,De spirituele
energie in Amsterdam is goed. Ik kende de
stad, want we hebben hier een kantoor van ons
tractorbedrijf. Wat me wel opvalt aan Nederland
is dat er zo weinig mensen zijn die geloven in
God. In een land als Italië is het percentage
gelovigen bijvoorbeeld veel hoger. Ik probeer
te begrijpen waarom dat in Nederland anders
is, maar ik ben er nog niet uit.’’ Duitsland wordt
het volgende land waar Divine Soul Yoga zich
zal vestigen. Zoals Mittal met zijn tractorbedrijf
in 130 landen vestigingen heeft, wil hij ook
met de yogastudio’s de wereld over. In elk land
komt één vestiging met een gecertificeerd
docent. Daarnaast kunnen geïnteresseerde
ondernemers instappen in het concept, dat als
franchiseorganisatie wordt aangeboden. ,,Een
wereld vol liefde, warmte en vrede, dat is mijn
doel.’’
Healing
Naast yogalessen verzorgt Divine Soul Yoga
ook workshops healing. Mittal: ,,Zo’n healing
kan zorgen voor een verbetering bij elk
denkbaar probleem in je lichaam, zowel fysiek
als mentaal. Het resultaat kan bijvoorbeeld
zijn dat je beter reageert op medicijnen.
Vooral bij mensen die last hebben van een
depressie, werkt zo’n healing goed. Je voelt
het eerste resultaat vaak al op dezelfde dag.’’
Een uitgebreid overzicht van de sessies en
workshops is op www.divinesoulyoga.nl te
vinden. Op deze website staan ook video’s met
uitleg en reacties van deelnemers.
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waarbij sprake is van een fusie tussen
openbaar en Protestant-Christelijk
basisonderwijs. Claudia: “We noemen
onszelf een informele samenwerkingsschool waarop beide identiteiten zichtbaar, herkenbaar en hoorbaar aanwezig zijn. Dat betekent
onder meer dat ouders kunnen
aangeven of ze de levensbeschouwelijke lessen aan hun kinderen via
Christelijk of algemeen vormend
onderwijs gegeven willen hebben.
Daarnaast zijn er door het jaar heen
steeds twee projecten die we groter
uitpakken. Dat kan Kerst zijn of Pasen
maar ook een van de andere grotere
wereldgodsdiensten.”

Rianne van Schie (Immanuël) en Claudia Bolhuis-Meskers (Zevensprong).

Zevensprong en Immanuëlschool
worden Kindcentrum ‘WestWijs’
Rijsenhout - Om te zeggen dat er
een aardverschuiving plaatsvindt in
Rijsenhout, gaat misschien wat ver
maar een kleine schok ging er wel
door het dorp toen bekend werd dat
De Zevensprong en de Immanuëlschool gingen fuseren. Openbaar en
Protestant-Christelijk in één organisatie, hoe kan dat ooit samengaan?
“Dat kan heel goed”, zeggen beide
directeuren. En dus gaan de twee
scholen na de zomervakantie op in
‘Kindcentrum WestWijs’, een naam
bedacht door een inwoner uit het
dorp. Als de harmonie die Claudia
Bolhuis-Meskers (Zevensprong) en
Rianne van Schie (Immanuël)
uitstralen symbolisch is voor de
aanstaande samensmelting, zit het
gebeiteld. Al zal het voor het dorp
wel wennen zijn. Veel mensen
vragen zich af waarom een fusie
nodig is, want het gaat toch goed
zo? “De waarheid is dat het dorp
vergrijst en we ons in een krimpregio
bevinden. Met tussen de 130 en 150
leerlingen per school schommelen
we allebei steeds rond de opheffingsnorm. Daarbij vissen we allebei
in dezelfde vijver.” De nieuwe school
krijgt één directeur. Dat wordt
Claudia. Rianne gaat na de zomer
aan de slag als directeur van De Vijfsprong in Vijfhuizen maar houdt wel
een band met WestWijs omdat haar
beide dochters hier naar school
gaan.

Floreer en Jong Leren
De fusie komt niet uit de lucht vallen.
Vijftien jaar geleden is er al eens een
verkenning uitgevoerd die bij gebrek
aan draagvlak in de ijskast verdween.
De laatste drieënhalf jaar zijn de
partijen op de achtergrond opnieuw
met elkaar in gesprek. Volgens de
directeuren zijn dat vruchtbare
besprekingen geweest met de stichting ‘Floreer’, waar De Zevensprong
toe behoort aan de ene, en ‘Jong
Leren’ aan de andere kant van de
tafel. De nieuwe school valt straks
onder de vlag van het openbare
‘Floreer’.
Eigen identiteit
De grootste uitdaging bij de fusiebesprekingen was: hoe ervoor te zorgen
dat de identiteit van beide scholen
gehandhaafd blijft. Want is het in de
praktijk niet zo dat een christelijke
partij altijd het onderspit delft
wanneer deze fuseert met een openbare? “Daar is bij ons geen sprake van,”
zo laten beide directeuren met stelligheid weten. “Aan beide identiteiten
zal aandacht besteed worden. Hiervoor is een convenant opgesteld
waarin dat verankerd is. Een identiteitscommissie bestaande uit ouders,
leerkrachten en directie van beide
scholen bewaakt dit met grote zorgvuldigheid”, aldus Rianne. Claudia
voegt hieraan toe dat WestWijs de
vijfde school in Nederland wordt

Eerste energiecoaches gaan
helpen met energiebesparing
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
30 juni hebben de eerste energiecoaches in Aalsmeer hun training
afgerond. Deze vrijwilligers
ontvingen hun certificaat uit handen
van wethouder Bart Kabout, als
plaatsvervangend wethouder voor
duurzaamheid. Inwoners kunnen
binnenkort een afspraak maken met
een energiecoach om gratis tips te
krijgen over energiebesparing. Met
kleinere maatregelen kunnen de
energiekosten namelijk al omlaag.
Maatregelen
De energieprijzen zijn hard
gestegen. Een half uur douchen per
dag kostte vorig jaar gemiddeld nog
zo’n 750 euro per jaar. Vandaag de
dag kan dat al snel oplopen tot ruim
het dubbele. Deze hoge kosten zijn
met name problematisch voor
mensen met een lager inkomen. De

energiecoaches hebben geleerd hoe
je kunt besparen door dingen in
huis nét even anders te doen. Dat is
goed voor de inwoners, het wooncomfort en het milieu. De energiecoaches komen gratis bij inwoners
thuis. In een een-op-eengesprek
helpen zij hen inzicht te krijgen in
de energiekosten en het
energieverbruik.
De coaches laten zien wat kleine
maatregelen voor energiebesparing
kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het goed instellen van de
thermostaat of het zo zuinig mogelijk gebruiken van apparaten als
was- of afwasmachine. Samen met
de inwoner kijkt de coach waar
besparing mogelijk is. Inwoners
kunnen binnenkort een afspraak
maken met een energiecoach via
www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer.

Gebouwen
Een praktisch punt is onder welk dak
de leerlingen vanaf volgend schooljaar les krijgen. Beide scholen
beschikken over een prima gebouw
maar in allebei is te weinig ruimte om
alle kinderen te kunnen herbergen.
Voorlopig worden daarom beide
gebouwen gebruikt. In de Schouwstraat (Immanuël) de groepen 6,7,8 en
in de Pampusstraat de groepen 1 tot
en met 5. De kleuterklassen zijn sinds
het begin van afgelopen schooljaar al
samengevoegd zodat de gewenning
vanuit de basis al begonnen is. Voor
de uitvoering van een concreet plan
waarbij alle WestWijskinderen straks
in één gebouw zijn ondergebracht,
hebben de autoriteiten nog wel wat
tijd nodig. Het streven is dat dit in
2026 gerealiseerd moet zijn. Hoewel
er ideeën zijn, willen beide dames
daar niet over speculeren. In de WestWijs-vestiging aan de Pampusstraat
zal ook de voor- en naschoolse
opvang geregeld worden. De BSO van
SKH Roef stopt, de peuterspeelzaal
van SKH ’t Roefje gaat wel door.
Memory lane en laatste schooldag
Om aan de wens van vele oud-leerlingen tegemoet te komen, biedt de
Immanuëlschool op 8 juli na afloop
van het eindejaarsfeest tussen 20.00
en 21.00 uur ruimte om door de
school te lopen en zo een tour langs
‘memory lane’ te maken. Tal van
archiefdozen worden momenteel al
uitgeplozen waarbij de meest interessante documenten en foto’s straks
getoond zullen worden. Op
woensdag 13 juli, de laatste
schooldag, worden tijdens een ceremonieel moment, de naamborden
van beide scholen verwijderd.

Cadeaubon
De coach heeft een tas bij zich met
voorbeelden van energiebesparende
materialen, bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrips en LED-lampen. Ook
laat hij zien hoe inwoners – namens
de gemeente Aalsmeer - een
cadeaubon van 80 euro kunnen
aanvragen. Hiermee kunnen zij energiebesparende producten kopen. De
energiecoach helpt de inwoners
producten te selecteren waar zij het
meeste profijt van hebben. De
cadeaubon is voor huurders die nog
niet eerder zo’n bon hebben
aangevraagd.
Nieuwe energie coaches gezocht
Eind september start de training voor
een tweede groep energiecoaches.
Inwoners die interesse hebben om
als energiecoach aan de slag te gaan,
kunnen zich nu alvast aanmelden.
Een energiecoach moet (begrijpelijk)
Nederlands kunnen spreken én
verstaan. Als de coach een tweede
taal spreekt, is dat een grote plus.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Geen water
Aalsmeer - Kenmerkend aan jongeren in het algemeen en aan pubers in
het bijzonder is: als ze niet liggen of hangen, dan eten ze. De hoeveelheden voedsel die dagelijks door mijn keuken gaan zouden niet misstaan
als donatie aan de Voedselbank. Er zit namelijk met gepaste regelmaat
een groepje jongelui aan mijn eettafel met altijd trek. We hebben
wederom opvang geboden aan kinderen, kleinkinderen en aanhang.
Reden is dat de andere oma is overleden en oudste dochter met haar
gezin voor de tweede keer in drie weken de reis naar Nederland heeft
ondernomen. En jongste dochter met man en zoon had al intrek
genomen. Het is een beetje vol in huis. Allemaal hebben ze hun eigen
e-reader, laptop, smartphone inclusief bijbehorende opladers bij zich. En
die moeten ook regelmatig gevoed worden. Door het hele huis kom ik
dat soort apparaten tegen. Vergeet ik nog te zeggen dat de hond ook
mee is. Nummer drie in huis. Zijn voerbak staat regelmatig op de piano
om te voorkomen dat de andere twee zich eraan tegoed doen. Die eten
trouwens in de kennel, maar dat kunnen we die oude Zweedse kerel niet
aandoen. Aan mij de taak om er op te letten dat die bak eten ook wel
eens voor zijn neus staat, anders komt er van eten niks terecht. Kortom,
de situatie in ons huis is, zacht gezegd, lichtelijk chaotisch. Vaatwasser,
oven, magnetron en kookplaat maken overuren. Maar het is ook gezellig,
want we hebben leuke gesprekken en er is altijd wel iemand die zegt: zal
ik een kopje thee voor je zetten? Of een glaasje inschenken? En ik ben
niet te beroerd om regelmatig te roepen: Wie komt er helpen in de
keuken? Ook dan schuift er wel iemand achter de pannen of ontfermt
zich over de vaatwasser. Ondertussen worden er heel wat belangrijke
zaken besproken. De uitvaart moet geregeld en een afscheidsrede voorbereid. “Daar heb ik jou bij nodig mam”, zegt oudste dochter. Hoe verrassend. Zij inventariseert de herinneringen bij de familie en zet alle emoties
en gedachten op papier. Ik maak er een keurige toespraak van, die zij gaat
houden. Het kost uren, maar het is ook bijzonder om samen creatief met
taal om te gaan. Zij en haar zus zijn het er al snel over eens: ‘als jij dood
gaat zeggen we alleen maar: we houden van je, dag hoor.’ Een dag voor
de uitvaart rijd ik samen met oudste dochter naar Bloemendaal om
jongste kleinkinderen op te halen. “Ik moet het toch even hardop zeggen
mam, het is wel heel fijn dat dit allemaal kan. Maar ik weet hoe het voelt
om je huis kwijt te zijn.” Ik ben blij met het compliment. Op zondagochtend als de rust weer enigszins is weergekeerd ga ik een duik in de Poel
nemen. Even ‘zen’ worden. De temperatuur van het water is heerlijk, ik
ben op dat uur van de dag de enige zwemmer. Na een half uur ga ik het
water uit en besluit in het kader van dreigende blauwalg mijzelf even af
te spoelen onder de gloednieuwe douche. Geen schijn van kans, ik ben
thuis maar onder de tuinsproeier gegaan. Prachtige boulevard, luxe faciliteiten, komt er geen water uit de kraan. Typisch Aalsmeer.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Om energiecoach te worden, is technische kennis of kennis over
energie(besparing) niet nodig. De
training is gratis en bestaat uit drie
donderdagen: 29 september, 6 en 13

oktober van 10.00 tot 14.30 uur. Meer
informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/
duurzaamheid_energiecoachworden.

Wethouder Bart Kabout reikt het certificaat uit aan Mark van Dijk, één van de nieuwe
energiecoaches in de gemeente Aalsmeer.
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dat ze er zelf in kan rijden en niet
steeds de hulp van ons nodig heeft,
zoals bij de schommel waar we haar in
en uit moeten tillen.” De werkgroep
‘Inclusief en Toegankelijk Aalsmeer’
heeft vanuit de gemeente al een
bedrag voor de rolstoeldraaimolen
kunnen reserveren, maar er is nog veel
meer geld nodig.

Rolstoeldraaimolen voor Lotte
iets dichterbij
Aalsmeer - Meespelen met je broertje
en de kinderen in de buurt, dat lijkt zo
simpel. Maar voor de 9-jarige Lotte
Dun is dit bijna niet mogelijk. De
Kudelstaartse is meervoudig beperkt
en zit in een rolstoel. Ze is graag
buiten en de grote wens van haar
ouders is om in de speeltuin vlakbij
hun huis in de Copernicusstraat een
rolstoeldraaimolen geplaatst te
krijgen. Dit is een draaimolen waar ze

met haar rolstoel in kan rijden en
waarbij ook andere kinderen mee
kunnen draaien. “Een ideaal speeltoestel voor Lotte”, zegt haar moeder Liesbeth. “We vinden het zo zielig voor
haar dat ze vaak alleen maar vanuit
haar rolstoel kan toekijken hoe andere
kinderen op de huidige draaimolen
plezier maken. Wij hebben het op
vakantie weleens gezien en daar heeft
ze er erg van genoten. Voordeel is ook

Stichting Dag van je Leven
Stichting Dag van je Leven heeft via
het Meerlandenfonds 250 euro
gekregen voor dit doel en besloten dit
te verdubbelen. Maar ook deze stichting is afhankelijk van donateurs en
sponsors. “Wij hopen dat er bedrijven
of particulieren opstaan en een
bijdrage hiervoor willen leveren”, aldus
Stichting Dag van je Leven. “Ook wij
zien hoe belangrijk het is voor mensen
met een beperking om mee te kunnen
doen in de maatschappij. De jonge
Lotte heeft het niet makkelijk en vaak
pijn, dus laten we met elkaar een
stukje bijdragen aan het speelplezier
wat ze nu nog kan beleven.” Een
gewaardeerde bijdrage storten kan op
rekeningnummer NL56 RABO
0314168273 van Stichting Dag van je
Leven o.v.v. rolstoeldraaimolen.

Op ieder potje...
Regio - ‘Op ieder potje past een
dekseltje’ is het motto van Edina van
Breemen. Met deze overtuiging is zij in
2007 haar relatiebemiddelingsbureau
Relatiebasis begonnen. In de afgelopen
jaren heeft ze aan de wieg gestaan van
vele ontluikende relaties. Voor iedereen
is een match te vinden, ongeacht
opleiding, leeftijd of achtergrond. 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”, aldus Van Breemen.

Waarom kiezen partnerzoekenden
voor Relatiebasis? “Bij Relatiebasis ligt
de nadruk op persoonlijke bemiddeling. 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”, zegt 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 een
respectvolle en positieve omgang met
mijn cliënten.” Wie nieuwsgierig is
geworden kan vrijblijvend kennis-

Handtekening wethouder voor
overeenkomst ’t Groene Hart
Aalsmeer – Op 29 juni heeft
wethouder Robert van Rijn namens
de gemeente Aalsmeer de bestuursovereenkomst ’t Groene Hart ondertekend. Hiermee is ’t Groene Hart het
eerste gebied met een gezamenlijke
opgesteld ontwikkelperspectief en

samenwerkingsafspraken.
Wethouder Robert van Rijn: “Met de
ondertekening van deze overeenkomst committeren overheidspartijen in het Groene Hart zich aan de
kernopgaven in het Groene Hart: het
stabiliseren van veenbodems en het

Edina van Breemen van Relatiebasis.

17 Lief & Leedstraten in Aalsmeer
Aalsmeer - In een Lief & Leedstraat
kijken buren naar elkaar om. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn sinds deze
week 17 Lief & Leedstraten, nu de
Berkenlaan en de J.P. Thijssenlaan
zich ook hebben aangesloten. In
oktober 2021 is gestart met de Lief &
Leedstraten in Aalsmeer en
Kudelstaart.
Inwoners Patricia van Baal en Pieter
Mäkel zijn de nieuwe ‘gangmakers’,
de initiatiefnemers van de Berkenlaan en de J.P. Thijssenlaan. Tijdens
de Geluksroute in mei ontvingen zij
een folder van Lief en Leed en deze
inspireerde hen om hun straten ook
aan te melden. In de praktijk kijken
de buren in de nieuwe Lief & Leedstraten eigenlijk al naar elkaar om. Bij
bijzondere gelegenheden wordt er al
geld ingezameld, om als straat een
bloemetje of iets kleins te kopen. Met
de inhoud van het Lief & Leedpotje,
100 euro, zijn er meer mogelijkheden
om voor kleine attenties en aandacht
te zorgen. Dat kan zijn om iemand te
feliciteren, maar ook om te bemoedigen of gewoon om te laten weten

dat buren aan je denken. Patricia en
Pieter hebben al een paar leuke
ideeën. Ook vinden ze het leuk om
samen met andere ‘gangmakers’ in
het dorp ideeën uit te wisselen en
elkaar te inspireren.
Gangmakers en startpakket
Ook Lief & Leedstraat worden en een
Lief & Leedpotje ontvangen? De spelregels zijn eenvoudig: Er zijn minimaal twee mensen per straat die het
initiatief ondersteunen. Dat zijn de
gangmakers. Samen beheren zij het
Lief & Leedpotje van 100 euro per
jaar om te gebruiken voor kleine
attenties, zoals een kaartje, iets
lekkers, een bloemetje of een klein
presentje. Met een startpakket
worden de gangmakers een handje
geholpen om van de Lief & Leedstraat een succes te maken. Bel voor
meer inlichtingen of aanmelding
naar: 0297 326 670 of stuur een mail
naar: liefenleed.aalsmeer@participe.
nu. Meer informatie is ook te vinden
op www.participe-amstelland.nu/
lief-en-leed-aalsmeer.

maken met Relatiebasis door contact
op te nemen met Edina van Breemen
via: 0299-714009 of per email: info@
relatiebasis.nl. Kijk voor meer informatie op de website:
www.relatiebasis.nl.

robuust inrichten van het watersysteem. Uitgangspunten hierbij zijn dat
het landschap van het Groene Hart
herkenbaar blijft en alle ruimtelijke
functies (wonen, werken, recreëren,
energieopwekking) ontwikkeld
kunnen worden mits dit passend is
bij het bodem- en watersysteem van
het Groene Hart. Mooi dat we als
overheidspartijen nu meerjarig de
handen ineen slaan.“
’t Groene Hart staat voor grote
opgaven. Er moet ruimte gevonden
worden voor woningbouw, economische bedrijvigheid en opwekken van
schone energie. En dat in een gebied
dat zich kenmerkt door bodemdaling
en waar de landbouw en natuur
onder druk staan door de CO2
uitstoot. Met de bestuursovereenkomst is de vrijblijvendheid van de
samenwerking in het Groene Hart
verleden tijd.

Wethouder Van Rijn ondertekent bestuursovereenkomst ‘t Groene Hart

Patricia van Baal en Pieter Mäkel met buurtverbinder Milena Luteijn.

Basis voor ontwikkeling
De overeenkomst vormt de basis
voor de ontwikkeling van het gebied,
inclusief gezamenlijke uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten.
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart,
waarin de verantwoordelijke overheden in vertegenwoordigd zijn,
heeft deze bestuursovereenkomst
Groene Hart opgesteld.

Groenland en L&M Groep samen
verder als One Flora Group
Aalsmeer - Groenland en L&M Groep
vormen sinds 28 juni één organisatie.
De naam van de nieuwe organisatie is
One Flora Group. Met de fusie realiseren Groenland en L&M Groep een
unieke strategische samenwerking die
past bij de groeistrategie van beide
familiebedrijven.
Optimale sierteeltketen
One Flora Group speelt in op de schaalvergroting en professionalisering die
gaande is in de sierteeltsector. Door
optimaal gebruik te maken van de
sourcing van de L&M Groep en het
commerciële netwerk van Groenland
realiseert de groep een optimale
sierteeltketen.
Onder één dak
Binnen One Flora Group komt de hele
sierteeltketen samen. De bedrijven
binnen One Flora Group leveren
bloemen en planten aan retail, groothandel en consumenten over de hele
wereld. De groep bestaat uit de

bedrijven: Bloominess, Bouquetnet,
Celieplant, Direct Flower Solutions,
Flowerfactory, FNQ, Greenpackers
Bloominess, Greenpackers Bouquetnet,
L&M Rijnsburg, Lilies Direct, Spira, VE
Bloemengroothandel, Waxed Roses
Sensation en Zami. Gezamenlijk
beschikt One Flora Group over een
omzet van ruim 400 miljoen euro,
waarmee ze een van de belangrijkste
spelers in de sierteeltsector is.
Nieuwe bestuur
De directie van One Flora Group wordt
gevormd door John Celie, Jan Willem
Leeuwenburg, Lennard Leeuwenburg
en Maarten Ober. Zij hebben de
ambitie om met alle medewerkers,
bedrijven, kwekers, klanten en partners
een duurzame groei te realiseren in de
mooie wereld van bloemen en planten.
One Flora Group gaat voor Next Level
Floriculture, wat staat voor een efficiente, transparante en duurzame sierteeltketen. Lees meer over One Flora
Group via: www.onefloragroup.com.
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Aalsmeerbaan weer open voor
startend vliegverkeer
Schiphol – De Aalsmeerbaan is sinds
vrijdag 1 juli weer beschikbaar voor
startend vliegverkeer. Na testen met
het landingssysteem volgende week
is de baan naar verwachting inzetbaar voor landend verkeer bij goed
zicht. Dat is eerder dan oorspronkelijk gepland. De komende periode
worden er testen uitgevoerd aan de
landingssystemen, zodat de baan
hierna ook weer veilig als landingsbaan in gebruik kan worden
genomen. Aan de Aalsmeerbaan is
sinds begin april groot onderhoud
uitgevoerd, zodat de start- en
landingsbaan in goede conditie is en
blijft.

reserve + foto wk 26
Wethouder Robert van Rijn met enkele Statenleden bij de Historische Tuin.

Werkbezoek Statenleden aan
Aalsmeer en regio
Aalsmeer - Maandag 19 juni heeft
op initiatief van VVD Statenlid Nick
Roosendaal een werkbezoek van de
Provincie plaatsgevonden aan de
Westeinderscheg. Nick Roosendaal
maakt zich in de Statencommissie
Natuur, Landbouw en Gezondheid
hard voor meer recreatiemogelijkheden dichtbij woonkernen: “Want
iedereen moet laagdrempelig
kunnen recreëren en elkaar
ontmoeten in een groene, uitnodigende, omgeving”.
Historische Tuin en Bovenlanden
Doel van het werkbezoek was om de
Statenleden te laten zien hoe de
gemeente Aalsmeer en de Provincie
Noord-Holland samen een prachtige
natuur- en recreatieverbinding realiseren van het Amsterdamse Bos naar
de Westeinder. Het programma
begon met een busreis naar de
Historische Tuin via Schiphol-Oost via
de Schinkelpolder en de Oosteinderweg. Er was aandacht voor de
concentratie van de glastuinbouw in
Aalsmeer en de economische verandering naar (bloemen)logistiek
centrum. De kansen voor een recreatieve route over de Hoge Dijk werden
benoemd, zodat je vanuit
Amsterdam via het Bosplan door het
groen naar Aalsmeer richting de
Westeinder kunt wandelen. In de
Historische Tuin werd de Provincie
hartelijk ontvangen. VVD-wethouder
Robert van Rijn gaf een presentatie
over de economische en ruimtelijke
ontwikkelingen in Aalsmeer. De

aanwezigheid van buurman Schiphol
en het belang van voldoende ruimte
voor natuur en ontspanning kwamen
aan de orde. Zowel op als langs het
water van de Westeinder is veel te
beleven. Cor Hermanns van de Stichting Bovenlanden nam het stokje
met veel enthousiasme over. De vrijwilligers van de Stichting zetten zich
in voor het behoud van het unieke
landschappelijke gebied dat de
Bovenlanden vormen. Dat laat zien
hoe Aalsmeer zich door de eeuwen
heen ontwikkelt heeft en maakt
duidelijk dat Aalsmeer over heel
bijzondere (verborgen) natuur
beschikt.
En dat naast Schiphol en op minder
dan 10 kilometer van de stad!
Daarna ging de reis verder via het
nieuw ingerichte recreatiegebied Het
Waterfront bij de Watertoren. Wat
een prachtige samenwerking tussen
onder meer de gemeente Aalsmeer
en de Provincie waar heel veel
mensen op mooie dagen zullen
genieten van zwemmen, windsurfen,
zeilen en verblijven aan de grootste
plas van Nederland.
Zeilfort Kudelstaart
Het volgende onderdeel van het
werkbezoek was een lunch en een
presentatie door ondernemer Martijn
de Liefde op Zeilfort Kudelstaart.
Martijn vertelde met passie over de
restauratie en omvorming van het
Fort tot een zeillocatie van nationale
klasse. Met dank aan de provincie is
het dak van het fort gerenoveerd en

Motorrijder zwaargewond na
aanrijding bij Fort-bocht

Fotograaf: VLN Nieuws

nu zijn de plannen voor een uitbreiding tot volwaardige jachthaven met
restaurant, vergader- en overnachtingsmogelijkheden aan de beurt.
Dat alles moet plaatsvinden met
respect en versterking van de fauna
en flora en cultuurhistorische
waarden van het fort. Inclusief een
ondergrondse parkeergarage, waardoor ook de verkeersdoorstroming
en -veiligheid in de buurt wordt
gegarandeerd. Omdat het Fort
onderdeel uitmaakt van de Stelling
van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed), moeten alle ontwikkelingen
zorgvuldig plaatsvinden wat extra
tijd en geld kost.
Rijsenhout en Park 21
Als laatste onderdeel gingen de deelnemers via Rijsenhout en Park 21
terug naar Haarlem voor een Provinciale Statenvergadering. In Rijsenhout was er aandacht voor de mogelijkheden om Park 21 met de Bovenlanden te verbinden via fiets- en
wandelpontjes. In de Haarlemmermeer was goed te zien wat een
verbetering van de buitenruimte
door een groene inrichting kan betekenen voor het landschap en de
recreatiemogelijkheden in dit drukke
stukje Noord-Holland. Iedereen was
goed te spreken over het
werkbezoek.
Nick Roosendaal: “Het was een mooie
ochtend waarin we hebben gezien
hoe Provincie, gemeentes en ondernemers samen plannen realiseren die
deze drukke regio leefbaar houden.”

Kudelstaart – Een motor en een
personenauto zijn maandag 4 juli
omstreeks zeven uur in de avond frontaal met elkaar in botsing gekomen op
de Kudelstaartseweg. De aanrijding
gebeurde ter hoogte van de Fortbocht. De motorrijder is zwaargewond
geraakt en is door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Een tweede
ambulance kwam ter plaatse en heeft
de inzittende van de auto nagekeken.
Deze persoon hoefde uiteindelijk niet
mee. De schade door het ongeval is
enorm. Hoe de botsing heeft kunnen
gebeuren is nog onbekend. De politie
zal technisch onderzoek verrichten.
De Kudelstaartseweg is daardoor
enige tijd afgesloten geweest. De auto
en motor zijn door de politie in beslag
genomen voor onderzoek.

Nieuwe lampen en asfalt
In de onderhoudsperiode is het asfalt
op het grootste gedeelte van de
Aalsmeerbaan vervangen. Dat is een
oppervlakte van maar liefst 50 voetbalvelden. In het asfalt zijn 1650
nieuwe ledlampen en 50 kilometer
bekabeling aangelegd. Op het
nieuwe asfalt is aan een totale lengte
van 17 kilometer aan markeringen
op de baan geschilderd. Daarnaast
zijn deels de hemelwaterputten en –
leidingen rond de baan gerepareerd,
gereinigd en vervangen.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd
in samenwerking met Heijmans. Al
deze verschillende werkzaamheden
zijn zo efficiënt mogelijk samengevoegd in de drie maanden groot
onderhoud. Door het onderhoud op
deze manier uit te voeren, hoeft de
baan maar een keer per zeven jaar

langdurig buiten gebruik genomen
te worden. Jaarlijks wordt een baan
kort buiten gebruik genomen voor
regulier onderhoud.
Test landingssystemen
De landingssystemen van de Aalsmeerbaan, zoals het Instrument
Landingssysteem (ILS) en Precision
Approach Path Indicator (PAPI), zijn
tijdens het groot onderhoud
vernieuwd. Om deze systemen te
testen, voeren Schiphol en LVNL
speciale meetvluchten uit. Op welke
momenten in de middag en avond
op 16 en 23 juli deze vluchten plaatsvinden, hangt af van de weersomstandigheden en het verkeersaanbod. De vluchten worden uitgevoerd door een speciaal
meetvliegtuig.
Niet landen bij slecht zicht
Na de meetvluchten kan er een
periode alleen geland worden op de
Aalsmeerbaan bij goed zicht. Om te
kunnen landen bij beperkt of slecht
zicht moeten de nieuwe landingssystemen namelijk eerst 30 dagen goed
werken volgens de internationale
veiligheidseisen.
Naar verwachting is de Aalsmeerbaan eind augustus in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt
zicht een andere baan worden
ingezet als landingsbaan. Vliegverkeer kan wel onder alle zichtomstandigheden vertrekken van de
Aalsmeerbaan.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Vrachtwagen rijdt achtertuin in
van woning aan de Uiterweg
Aalsmeer – Een vrachtwagen is
donderdag 30 juni door nog onbekende oorzaak in een achtertuin van
een woning aan de Uiterweg beland.
De vrachtwagen wilde vermoedelijk
vanaf van de laad-los plek van supermarkt Lidl de Uiterweg oprijden,
maar ramde een schutting en kwam
tot stilstand in de tuin.
De schutting is flink beschadigd. Er
waren personen aan het werk in de
tuin, maar zover bekend is er
niemand gewond geraakt. Ook de

chauffeur van de vrachtwagen is met
de schrik vrijgekomen.
De politie en de brandweer van Aalsmeer waren snel ter plaatse. Agenten
hebben onderzoek gedaan naar de
oorzaak en gezorgd voor een goede
afhandeling. De brandweer kon snel
weer richting kazerne. De hulp van
het team bleek niet nodig. Een
speciaal bedrijf heeft gelekte vloeistoffen verwijderd en bergers
hebben een flinke klus gehad aan
het afslepen van de vrachtwagen.

Auto uitgebrand in Spoorlaan
Aalsmeer - Zondag 3 juli rond tien
voor half zes in de ochtend werd de
brandweer gealarmeerd voor een
voertuigbrand in de Spoorlaan. Ter
plaatse bleek een personenauto in
de brand te staan. Met een lage druk
straal heeft de brandweer de het

vuur geblust. De auto is helaas wel
volledig uitgebrand. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de
brand. Brandstichting wordt niet
uitgesloten. Wie meer informatie
heeft, wordt verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-8844.
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Aalsmeerse CAMA gemeente
maakt doorstart na corona
Door: Conny Vos

Karmelparochie Aalsmeer viert
90-jarig bestaan
Aalsmeer - In juli 2020 was het 90
jaar geleden dat de katholieken in
het dorp Aalsmeer een eigen parochiekerk in gebruik konden nemen.
Vanwege het inmiddels bekende
vervelende virus kon dit niet gevierd
worden, hoewel alle festiviteiten en
feestelijkheden al waren bedacht en
in de steigers stonden. Van uitstel
kwam geen afstel en dus wordt in
2022, op 10 juli, alsnog het jubileum
gevierd van de inmiddels 92 jaar
oude parochie. Ruim 100 jaar terug
waren er al veel kerken in het nog
kleine dorp Aalsmeer. De katholieken, het waren er weinig in getal,
gingen naar de katholieke dorpen
Bovenkerk en Kudelstaart en ook
naar Hoofddorp. De wens van een
eigen kerkgebouw in Aalsmeer werd
om reden van afname van het aantal
parochianen behoorlijk tegen
gehouden door de pastores van deze
parochies.
Klooster Karmelieten
De orde van de Karmelieten had haar
oog in de tijd van de eerste Wereldoorlog al wel op Aalsmeer laten
vallen en zij bouwde een eigen
klooster aan de Stommeerweg wat in
1920 geopend werd. De orde had
daarbij direct een groot stuk land
kunnen verkrijgen. In de tien daarop
volgende jaren is er het nodige
gepolderd met het bisdom in
Haarlem en de omliggende parochies met als resultaat dat er overeenstemming kwam voor het
bouwen van een kerk naast het
klooster waar ook de katholieken uit
Aalsmeer ter kerke konden. Zowaar
een verrijking van de religieuze
mogelijkheden in het dorp met de
vele kerkgenootschappen. Ook de
katholieken konden in de toen
verzuilde tijd gaan bouwen aan een
eigen parochiegemeenschap. Wel
een bijzondere gemeenschap, want
de Karmelieten hadden hun eigen
identiteit, maar de inbreng van de

parochianen werd daar waar mogelijk ingebracht.
Jozefschool en scouting
De Karmelpaters namen de nodige
initiatieven en zo werd achter het
klooster en de kerk de Jozefschool
gebouwd. Direct na de oorlog kwam
er op initiatief van parochianen de
scoutinggroepen Florence Nightingale
voor de meisjes en de Titus Brandsmagroep voor de jongens. Onderdak
kwam er onder de kerk. Beide groepen
zijn inmiddels al jaren samen en voort
gegaan onder de naam Tiflo en
hebben nog altijd hun onderkomen
onder de kerk. Ook voetbalclub RKAV
heeft de wieg binnen de Karmelparochie. Inmiddels samen met VVA onder
de naam FC Aalsmeer. Wist u dat er in
1945 nog maar één pleintje in Aalsmeer was? Het Raadhuisplein en
Praamplein waren er nog niet. Het
bevrijdingsfeest in mei 1945 werd
onder andere gevierd op het kerkplein
voor de Karmelkerk.
Parochiehuis en Kloosterhof
In het begin van de jaren vijftig werd
het parochiehuis gebouwd. Een
gebouw dat al elders had gestaan
maar een tweede leven kreeg achter
de Karmelkerk. Hierdoor kwamen er
meer mogelijkheden om diverse
verenigingen een plek te geven, zoals
de toneelvereniging en de balletclub.
Vanuit het jeugdwerk kwam er een
eigen plekje voor wat nu Bacchus is.
Een gelegenheid voor kleinschalig
culturele activiteiten. Uiteraard had
de kerk diverse koren, zoals het
dames- en herenkoor, het jongerenkoor AQRY en kinderkoor de Mirakeltjes. In de zestiger jaren vonden de
parochies Bovenkerk, Kudelstaart en
Aalsmeer elkaar om gezamenlijk een
bejaardentehuis voor de katholieken
in Aalsmeer en omgeving te starten.
Dit particuliere initiatief is gelukt en
in 1970 werd het Kloosterhof, ook op
het voormalige perceel van de

De Bibliotheek zet in op een
onbezorgde (lees)zomer
Aalsmeer – Met het aanbreken van de
zomer en een lange schoolvakantie
die op komst is, zet de Bibliotheek
Amstelland in op een onbezorgde
zomer. Met heelveel titels en digitale
materialen – boeken, tijdschriften en
cursussen – om uit te kiezen, een

langere uitleentermijn, zomerse activiteiten zoals backpacken en filmochtenden, en een bingo voor kinderen.
Ook heeft de bibliotheek een speciale
kennismakingsactie voor mensen die
nog geen lid zijn: een voordelig Onbezorgd-abonnement met extra veel

Karmelieten, in gebruik genomen.
Inmiddels is het zorgcentrum samen
gaan werken met andere tehuizen in
Hoofddorp en Badhoevedorp en is er
nog een gebouw met 26 appartementen bij gekomen voor ouderen
nabij het Kloosterhof.
Trots
Nu terugkijkend op 90 jaar Karmelparochie is men trots op wat generaties
tot stand hebben gebracht en dat wil
men dan ook graag vieren. Uiteraard
wordt ook gevierd dat de Karmel nog
steeds een levende parochiegemeenschap is. Nog iedere zondag is
er een eucharistieviering, woord- en
gebedsviering, of een communieviering. En nog iedere zaterdagmiddag
is er een viering in het Kloosterhof.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten
van de eigen denktank. Een groepje
creatieve parochianen die iedere
keer weer iets nieuws voor de medemens bedenkt. Verschillende activiteiten, zoals dauwtrappen bij Hemelvaart, een vastenlunch rondom
Pasen en een kerstbrunch.
Teruggang en vergrijzing
Vooruitkijkend ontkomt ook de
Karmelparochie er niet aan een
teruggang en vergrijzing te zien van
het aantal parochianen. Om die
reden is de Karmel op bestuurlijk en
pastoraal niveau al samen gegaan
met vier andere parochies in de
omliggende dorpen. Wat de
toekomst brengt is voor ieder
ongewis, maar de parochie tracht op
een bestuurlijke en pastorale wijze
zo lang mogelijk zorg te geven aan
de aan haar toevertrouwde parochianen en wil dit feest dan ook graag
vieren, onder andere aanstaande
zondag 10 juli met een speciale
eucharistieviering met medewerking
van het Karmelkoor vanaf 9.30 uur in
de Kerk aan de Stommeerweg.
Belangstellenden zijn van harte
welkom.

gemak om deze zomer heel
ontspannen de bieb te ontdekken.
Veel lezen, weinig sjouwen
Mensen die lid zijn van de bieb
kunnen met hun pas ‘echte’ boeken
lenen, maar ook digitale materialen.
De bieb heeft de keuze uit vele
duizenden, vaak verrassend actuele
e-books en luisterboeken. Ook is het
mogelijk om online cursussen te

Aalsmeer - De coronatijd bracht
grote veranderingen voor de Aalsmeerse CAMA Gemeente. Tijdens de
coronaperiode besloot de ACG, net
als veel andere kerken, om niet fysiek
samen te komen en werd er overgeschakeld naar onlinediensten. “Begin
dit jaar hebben we elkaar weer opgezocht. Toen bleek dat veel mensen
andere keuzes gemaakt hebben en
dat de groep flink kleiner geworden
was”, vertelt Marjolijn Vrees, voorzitter van de raad. Ook voorganger
Maurice Lubbers vertrok. Maar de
groep die er nog was, was enthousiast en besloot om verder te gaan en
de schouders eronder te zetten.
“We zijn heel dankbaar voor de gastvrijheid van de Oosterkerk”, benadrukt Marjolijn. In het gebouw van
de Hervormde Gemeente aan de
Oosteinderweg komt de ACG twee
zondagen per maand samen. “Onze
dienst begint voorlopig om vier uur ’s
middags en aansluitend eten we
vaak met elkaar.”
Samen eten is belangrijk, vindt
Marjolijn. “Ook in de Bijbel zie je vaak
dat mensen met elkaar eten. Je gaat
op een andere manier met elkaar
om.”
De diensten van de ACG zijn informeel. “We hebben een beetje caféachtige opstelling en beginnen met
koffie en wat lekkers. Dan gaat de
muziek spelen. We zingen zo’n vijf tot
zes liederen, meestal uit de Opwekkingsbundel. Tussendoor is de overdenking.” Marjolijn heeft theologie
gestudeerd, dus soms preekt zij. Ook
worden er sprekers van buiten de
groep uitgenodigd.
Huisgroepen
De andere zondag zijn er huisgroepen. “De huisgroepen beginnen
om tien uur. We hebben drie locaties,
twee in Aalsmeer en een in Amstelveen/Uithoorn. Daar komen zo’n tien
tot dertien mensen samen in een
huiskamer. Je krijgt veel dieper

contact dan als je elkaar ontmoet in
een grote zaal. Je kunt er voor elkaar
zijn en voor elkaar bidden. Je ziet dat
er veel eenzaamheid is en behoefte
aan echte vriendschap. We zijn allemaal op weg, hebben allemaal onze
butsen, maar hoe vind je daarin
steun en hoe sla je je door het leven
heen? Wij willen met Gods kracht
samen sterk staan. Dat is echt ons
aandachtspunt.”
ACG op reis
De komende periode gaat de ACG
gebruiken om te herijken. Er werd
een interim-raad gevormd bestaande
uit één man en drie vrouwen, waaronder Marjolijn. “We hebben als
thema gekozen voor ‘ACG op reis’. We
zijn reisgenoten en gebruiken
Bijbelse figuren als leidraad. We
willen nadenken over vragen als: Wie
zijn we als ACG? Hoe gaan we verder?
Op welke manier mogen we er zijn
voor de omgeving? Wat kunnen we
wel doen en wat niet? We moeten
het doen met wat we hebben. Door
mensen met de juiste gave op de
goede plek te zetten, zetten we hen
in hun kracht. In de Bijbel staat het
verhaal over de vijf broden en twee
vissen. Dat was genoeg en Jezus wist
daar veel monden mee te voeden.”
De raad krijgt ondersteuning bij het
proces van de Alliantie van Baptisten
en CAMA gemeenten en het CAMA
bestuur, waartoe de ACG behoort.
“Ook de CAMA Amstelveen ondersteunt ons met raad en daad. Het is
belangrijk om ruggespraak te
houden en tunnelvisie te voorkomen.” Voor de toekomst zijn alweer
voorzichtig plannen gemaakt. “Op 10
juli houden we een doopdienst op
het Surfeiland. Daar zien we naar uit
en dat vinden we heel bemoedigend.
Er zijn ook nieuwe mensen bij
gekomen die tijdens corona onze
diensten begonnen te volgen. Ook
zijn er afgelopen maanden twee
huwelijken gesloten. Misschien dat
er met kerst weer een viering op
Surfeiland gehouden kan worden.”

Interimraad Cama Gemeente, van links naar rechts: Marjolijn Vrees, Dirk Sijbersma,
Monique Visser en Marga Heijenk. Foto: ACG

volgen. Daarnaast geeft de biebpas
toegang tot de tijdschriften-app
waarop tientallen tijdschriften digitaal
zijn te lezen. De uitleentermijn voor
geleende titels in juli en augustus is
niet 3 maar 4 weken. Voor wie nog
geen lid is van de bieb, maar wel
nieuwsgierig is naar alles wat de bieb
te bieden heeft, is er het Onbezorgdabonnement: 3 maanden lang lenen
voor 10 euro.

Zomerleesbingo
Om kinderen aan te moedigen ook
in de zomervakantie lekker te
blijven lezen, is er de Zomerleesbingo. In de vestiging van de
Bibliotheek in de Marktstraat liggen
sinds begin juli bingokaarten.
Bingo? Dan ligt er een zomerse
prijs klaar! Alle overige zomeractiviteiten staan op: debibliotheekamstelland.nl/agenda

24 NIEUWS

inderegio.nl • 7 juli 2022

Sponsorloop voor juf Kirsten
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 5 juli
werd er door groep 6B van basisschool

Triade een sponsorloop gehouden voor
juf Kirsten. Juf Kirsten gaat de

Gemeenteraad op de fiets met
Dorpsraad door Kudelstaart
Kudelstaart - Op maandagavond 27
juni heeft de Dorpsraad aan een
delegatie van de Gemeenteraad het
Dorp Kudelstaart laten zien. Een
grote groep raadsleden gaf gehoor
aan de uitnodiging van de Dorpsraad
om mee te fietsen. Via de Loswal, het
enige recreatiegebied aan de West-

einderplassen voor de bijna 10.000
inwoners van Kudelstaart, reed men
naar Nieuw Calslagen. Menig raadslid
was daar nog nooit geweest. Ze
maakten kennis met de historie van
dit oude gehucht aan de doorgaande
weg van Amsterdam naar Leiden,
met de Breggevaert en het kerkje (de

Nijmeegse vierdaagse lopen en heeft
daarvoor een doneeractie opgezet voor
Vince. Vince, het zoontje van juf Kirsten,
is in januari overleden. De doneeractie
staat in het teken van Vince, hij leed aan
het Smith Magenis Syndroom. Groep
6B heeft een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen voor de
doneeractie van de juf. De klas wilde
heel graag bijdragen aan het doel van
25.000 euro. De klas haalde samen een
prachtig bedrag op van 1217,35 euro.
Hierdoor is het bedrag van juf Kirsten
over de 25.000 euro gegaan! Een heel
mooi resultaat van een geslaagde
wandelavond. Doneren kan dat nog
steeds via https://www.doneeractie.nl/
vince/-62900. Groep 6B wenst juf
Kirsten heel veel succes bij het lopen
van de Nijmeegse vierdaagse.

restanten zijn een rijksmonument).
Verder ging de tocht over het Corry
Vonkpad, langs de sportvelden naar
Voedselbos ‘De Smikkeltuin’, dat
toevallig net open was zodat men de
tuin op kon. Hierna vervolgde de
groep de route langs enkele te renoveren speeltuintjes. Bij de locaties
Hoofdweg-Zuid en Westeinderhage
stond men stil bij onder andere de
ontwikkelingen van respectievelijk
de supermarkt en het vrijliggende
fietspad. Via het Winkelcentrum en
het Wetenschapperspad bereikte de
groep het speeltuintje van de
Zeemanhof. Daarna ging de route
door de Rietlanden en stond de
Dorpsraad stil bij de Rietpluim om de
wens voor een bibliotheek voor de
jeugd nader toe te lichten. Bij Oevers
eindigde de rit en werd door leden
nog even nagepraat over een aantal
zaken die bezocht waren. De Dorpsraad bedankt de raadsleden voor de
belangstelling en hoopt de resultaten van deze rondleiding terug te
zien bij de besluitvorming in de
gemeenteraad de komende tijd.

opbouwen door zelf de noten te
gaan verbouwen.

Wessel Huisjes vertelt bij CAMA
Aalsmeer - Donderdagavond 7 juli is
Wessel Huisjes te gast bij de Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG). In
het onlangs geheel gerenoveerde
‘Anker’ achter de Oosterkerk, vertelt
Wessel Huisjes over zijn levenswerk:
het opzetten en leiden van een voedselproductiebedrijf in het grensgebied van Thailand en Laos. De Deventenaar verkeert al enige tientallen

jaren in Azië waar hij met zijn team
een kwekerij van Sacha Inchi noten
heeft opgezet. Deze noten zijn niet
alleen rijk aan proteïne, ze leveren
ook omega3 olie terwijl van de
bladeren thee kan worden gemaakt.
Een ideaal product dat zowel
geschikt is voor eigen consumptie als
voor de verkoop. Daarbij kunnen
kleine lokale boeren een bestaan

Lichte toename aantal coronabesmettingen in Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal besmettingen
met corona is licht gestegen in Aalsmeer
en regio. Er is een toename te zien, maar

minimaal. In Aalsmeer zijn van 22 juni tot
en met 5 juli 141 inwoners positief getest
op corona en dat zijn er 20 meer dan

World Servants
De ACG ondersteunt het project van
Wessel voor de komende jaren. Deze
week is Wessel met zijn gezin naar
Nederland overgekomen. Deels om
vakantie te houden, deels om fondsen
te werven voor zijn project. Aalsmeer is
de eerste gemeente die hij aandoet om
een presentatie te geven. De link die
Wessel met Aalsmeer heeft is dat hij
begin jaren negentig leider was van
een World Servants Project waarbij
Aalsmeerse jongeren hebben meegewerkt aan de bouw van een school in
Jamaica.

De Tour van Nils Eekhoff (1)
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout - Zijn bij een val opgelopen armwond is nog maar net
geheeld, hij is na isolatie amper vrijgelaten door de coronapolitie en van
alle aanwezige renners heeft hij dit
jaar waarschijnlijk het minst aantal
wedstrijd- en trainingskilometers op
de teller staan. Toch ging Nils Eekhoff
afgelopen vrijdag gewoon met
rugnummer 114 van de start van de
109e Tour de France, zijn tweede
deelname. Nils is back on track. Maar
wat mag hij na zo’n krakkemikkige
aanloop verwachten op het jaarlijkse
sterrenbal?
In het openingsweekend met een
drieluik in Denemarken komt daar
alvast een positief antwoord op. Nils
rijdt een goede tijdrit en koerst
attent in de twee vlakke ritten over
de Deense eilanden. “Ik ben redelijk
tevreden, maar je hoopt natuurlijk
altijd op meer”, zegt hij op de rustdag
in de buurt van Duinkerke. “Ik heb
me steeds voorin het peloton
kunnen handhaven en goed mijn
werk kunnen doen. Dat geeft
vertrouwen.”
Hapering
In de tijdrit op vrijdag opent Nils
sterk, maar in de voorlaatste bocht
schiet een voet uit zijn clickpedaal.
Ondanks deze hapering scoort hij
een prettig resultaat: 39e, 47 tellen
trager dan winnaar Lampaert. Nils: “Ik
heb dit jaar door alle blessures en
verplichte rust niet kunnen trainen
op mijn tijdritfiets, maar ben blij dat
ik mijn tempo heb kunnen vasthouden.” In de twee weekendritten
rijdt hij vervolgens met zijn teamgenoten van Team DSM oplettend in de
spits van het peloton. Dat moet ook
wel, want in het wielrennen is gevaar
een alom gevreesde bijrijder.
Zaterdag kan Nils de valpartijen in de
slotfase nipt ontwijken en komt
binnen op plek 25. Na de finish
ontdekt hij een vijf centimeter lange
brandwond op zijn onderbeen,
veroorzaakt door het bandenrubber
van de pal naast hem gecrashte
ploeggenoot Alberto Dainese. Een
dag later eindigt Nils na een goede

lead-out voor de weer opgelapte
Dainese als 41e. “Het waren lange
dagen op smalle wegen, met véél
wind, over véél bruggen”, blikt hij
terug op zijn Deense dagen. Maar
het nooit eerder gekende enthousiasme bij het publiek maakte bij hem
toch de meeste indruk. “Zoiets heb ik
nog nooit meegemaakt. Ik kreeg er
kippenvel van en een enorme energieboost. Je weet dan waar je het als
renner voor doet”, zegt hij
nagenietend.
Sluipwesp
Nils Eekhoff is naar de Tour gekomen
om rappe man Dainese in de slotfases van de sprintersetappes naar
een goede positie te gidsen. Dikwijls
heeft hij het peloton nog niet
gedeeld met de Italiaanse woelwater.
De weinige keren dat ze op elkaar
waren aangewezen speelde Nils zijn
maatje in de slotkilometers bijna
even zo vaak kwijt. Alberto navigeert
namelijk net zo graag in de slipstream van een willekeurig andere
brede rug. In de derde rit raakt de
sluipwesp onder de sprinters
opnieuw even uit het spoor, maar
Nils vist hem nog op en levert hem
keurig af in het wiel van Fabio
Jakobsen: toch nog mooi zevende.
Na de rustdag is het laatste klimmetje in rit 4 te lastig voor Nils
Eekhoff. Hij laat zich lossen en drijft
in het laatste groepje uit naar de
streep, 153e, vijf minuten na winnaar
Wout van Aert.
Van dag tot dag
Voor een tijdje is het nu over en uit
voor de sprinters. Ze moeten hun
zware benen eerst over heuvels en
bergen tillen voordat ze met Parijs in
zicht nog eens hun kunsten kunnen
vertonen. Nils wil zich in de tussentijd laten zien in een vroege ontsnapping. Misschien heeft hij dat
woensdag al gedaan in de kasseienrit
tussen Lille en Arenberg, op de dag
dat dit verhaal wordt geprint in de
drukkerij. Maar hij weet ook dat
wensdenken en vooruitkijken in de
Ronde van Frankrijk een zinloos tijdverdrijf is. “We bekijken het dag na
dag”, zegt hij wielerwijs.

Ritmische Gymnastiek:
Zilver voor Valeria Baars
lint waren goed voor de zilver medaille.
Bij het onderdeel knots kreeg zij de
bronzen medaille omgehangen. De
wedstrijd zit er nu op. Valeria zal tot en
met 14 juli nog een tien daagse trainingsstage volgen in Montenegro.

Barcelona
Overigens is Wessel niet de enige
spreker. Ook Bernabe Huaytala is
aanwezig. Deze eveneens door de ACG
ondersteunde zendeling zal vertellen
over zijn werk in Barcelona.
De avond begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Gebouw ’t Anker bevindt zich achter de
Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269.

Aalsmeer - De kersverse Nederlands
kampioen Valeria Baars van Rhythmic
Dreams Gymnastics Academy heeft in het
weekend van 2 en 3 juli deelgenomen
aan het internationale toernooi ‘XV
Montenegro Cup’ in Budva in Montenegro. De deelnemers aan dit toernooi
kwamen uit Bosnië Herzegovina, Cyprus,
Duitsland, Letland, Libanon, Montenegro,
Nederland, Servië en Zwitserland.
Valeria heeft bij deze internationale
wedstrijd prachtige resultaten behaald.
In het Allround klassement heeft zij de
tweede plaats behaald, op het podium
mocht zij een mooie beker en de zilveren
medaille in ontvangt nemen. Haar oefeningen met de onderdelen bal, hoepel en

begin juni. Er zijn vanuit Aalsmeer geen
inwoners opgenomen in het ziekenhuis,
ook niet vanuit Uithoorn en Amstelveen,
en gelukkig geen inwoners overleden
aan het virus, eveneens niet in Uithoorn
en Haarlemmermeer. In Uithoorn kregen
141 (+12) inwoners te horen corona

onder de leden te hebben, in Amstelveen werd bij 488 (+56) inwoners corona
vastgesteld en in Haarlemmermeer
kregen 722 (+163) te horen in ‘coronataine’ te moeten. Drie inwoners van
Haarlemmermeer zijn ter behandeling
opgenomen in het ziekenhuis. In Amstel-

veen is 1 inwoner overleden aan corona.
Het virus woekert weer rond, maar snelle
verspreiding kan voorkomen door een
test te doen bij klachten en ga bij een
positieve uitslag vijf dagen in quarantaine. Blijf op afstand van kwetsbaren en
was regelmatig de handen.
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Astrid Rodenburg neemt na 46
jaar afscheid van het onderwijs
Door Truus Oudendijk

kwestie van goed voorbereiden.”

Aalsmeer - Astrid Rodenburg neemt
na 46 jaar afscheid van het onderwijs.
Hoe dat afscheid er uit gaat zien? Ze
heeft geen idee. Ongetwijfeld gaan
‘haar’ kinderen iets leuks doen. Maar
aan aftellen is ze nog niet begonnen,
want het vak loslaten vindt ze moeilijk. Ze blijft lesgeven tot de schoolvakantie begint. Gewoon het jaar
afmaken. Typisch Astrid.

Zelfvertrouwen belangrijkst
Astrid heeft bij verschillende leeftijden voor de klas gestaan, maar
haar hart ligt bij de oudere groepen.
“Op die leeftijd geven kinderen ook
tegengas en daar houd ik van. Ze
hebben een eigen mening, maar ik
vraag wel om die te beargumenteren
of ik laat ze met elkaar in discussie
gaan. Maar het allerbelangrijkste is
zelfvertrouwen. Dat probeer ik ze
mee te geven als voorbereiding op
de middelbare school. Je bent niet
meer dan een ander en je bent niet
minder dan een ander. Je hebt
respect voor de mensen om je heen,
maar ook voor dingen in de wereld.
Zo stuur je aan op goed burgerschap.
Het begint echter met veiligheid.
Kinderen moeten zich prettig en op
hun gemak voelen bij mij en in de
groep, zodat de cognitieve vaardigheden van de kinderen verbeteren.
Cynisme in het onderwijs is dodelijk.
Dat kan echt niet. Geef complimenten die ze snappen en die
binnenkomen. Ieder kind is goed
zoals het is, maar soms is er een
stukje gedrag dat je bij moet
schaven.”
Dertig jaar was ze leerkracht op de
Oosteinderschool, gevolgd door
zestien jaar op de Jozefschool. In die
periode is er in de maatschappij en
zeker ook in het onderwijs het nodige
veranderd. Wat is haar het meest
opgevallen? “Ik heb heel langzaam
zien gebeuren dat kinderen minder
doorzettingsvermogen hebben en
een gebrek aan zelfreflectie. Als er
iets niet lukt ligt de oorzaak altijd
buiten henzelf. Veel kinderen krijgen

Natuurtalent
Als jonge meid startte ze 46 jaar
geleden haar loopbaan op de Oosteinderschool en was van meet af aan
een zeer gewaardeerde juf. Toen er
een bezuiniging aan de orde kwam
stond haar baan op de tocht, want de
geldende norm in die tijd was: last in
first out. De toenmalige directeur
mijnheer van de Tillaart vond het
zonde om zo’n jonge enthousiaste
leerkracht te laten gaan en ging zelf
met vervroegd pensioen. “Wat een
schat van een man was dat”, zegt ze.
“Zijn slogan was: als je de humor van
kinderen niet meer ziet, moet je het
vak uit. En hij had zo verschrikkelijk
gelijk.” Astrid bleek inderdaad een
natuurtalent. In die tijd waren de
klassen groot en als er een collega
ziek was nam ze met gemak een
groep van 50 of 60 kinderen onder
haar hoede. “Die gingen met zijn
allen naar de grote zaal. En dat was
niet alleen maar bezighouden, we
deden zinvolle dingen. Bij parallelle
klassen gaf ik ze allemaal les, bij
verschillende klassen zette ik de ene
groep aan het werk en gaf les aan de
andere. Daarna draaide ik het om.
Ging prima, maar het was wel een

Sportieve afsluiting seizoen
voor jeugd van RKDES
Kudelstaart - Wat was het een leuk
jeugdfeest afgelopen zaterdag 2 juli.
Als afsluiting van een mooi seizoen
organiseerde RKDES een sportieve
afsluiting voor de jeugd van 5 tot en
met 12 jaar. Ruim 150 meisjes en
jongens hebben genoten van sport,
spel, het mooie weer, ijsjes en
gestreden voor de titel Clubkampioen 2022. Tijdens dit jeugdfeest
droeg Ton Nisters als hoofdtrainer

Mini’s het stokje ook over aan Jaden
Dudart. Ton heeft jarenlang de Mini’s
met veel zorg en aandacht begeleid
en gaat de komende tijd zijn kennis
en ervaring overdragen aan Jaden.
Hiermee is de continuïteit voor de
jongste voetballers van RKDES de
komende jaren gewaarborgd.
Huldiging kampioenen
En als klap op de vuurpijl werden

bijles -en soms is wat ondersteuning
niet verkeerd - maar als het is vanuit
de visie: we moeten meer en we
moeten hoger dan vind ik dat niet
goed. Als een kind niet voldoet aan
de normen die ouders gesteld
hebben, wordt bijles ingezet, omdat
ze toch hun doel willen bereiken. En
dat is goed bedoeld, want elke ouder
wil het beste voor zijn kind, maar het
is ook een druk die vanuit de maatschappij wordt opgelegd; het idee
bestaat nog steeds dat je met een
‘hogere’ opleiding succesvoller bent
in het leven. Daarom stoort mij de
kwalificatie hoger en lager opgeleid.
Het maakt niet uit of je goed een
boek kunt lezen of beter overweg
kunt met gereedschap. Noem dat
nou theoretisch en praktisch opgeleid. Daar strijd ik al dertig jaar voor,
maar dat is me nog niet gelukt.
Belangrijk is dat kinderen tools
krijgen waar ze zelf mee uit de voeten
kunnen in de maatschappij, want die
maatschappij richt zich niet naar jou.
Het kind staat bij mij altijd centraal.
Dit betekent dat er soms lastige
onderwerpen besproken moeten
worden met ouders. Als deze
gesprekken respectvol en oplossingsgericht verlopen is dat alleen maar
helpend. Dit kan het kind ten goede
komen.”
Toekomst
Astrid kijkt met voldoening terug op
zoveel jaren onderwijs. Zo’n duizend
kinderen heeft ze in de klas gehad en
er waren fantastische collega’s om
mee samen te werken. Het vak zal ze
zeker missen, het gedoe eromheen
niet. Hoe ziet de toekomst eruit? “Ik
ben ook realistisch, ik ben nu nog fit
en gezond, dus het is hoog tijd om
samen met Peter leuke reizen te gaan
maken. Een leuke ontwikkeling in het
onderwijs is het professionaliseren
van beginnende leerkrachten door
middel van video interactie. Daar heb
ik een opleiding in gevolgd en wie
weet kan ik daar mee verder gaan. En
verder ben ik van plan om cursussen
te gaan volgen aan de HOVO, de
Hoge School Voor Ouderen.
Consumptief leren, je hoeft er niets
voor te doen. Alleen maar luisteren.
Lijkt me heerlijk.”
Ouders en (oud)leerlingen die
afscheid van haar willen nemen zijn
van harte welkom op maandag 11,
dinsdag 12 en woensdag 13 juli
tussen 14.30 en 16.00 uur op de
Jozefschool.

ook de (periode)kampioenen gehuldigd! Dit zijn: JO8-2, JO9-1, JO10-2,
JO13-3, JO13-2, JO13-1, JO14-2,
JO15-1 (zaterdag) en JO15-1
(zondag). Er wordt teruggekeken op
een mooi seizoen en een gezellige
afsluiting.
Het jeugdbestuur van RKDES wil tot
slot iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan de seizoensafsluiting; in het bijzonder de oudere
jeugd voor het begeleiden van de
jongere kinderen, de vrijwilligers en
sponsoren. In augustus gaat het
nieuwe seizoen van start.

Kleuters Zuidooster bij OostOogst
Aalsmeer - De groepen 1/2 van
basisschool De Zuidooster vonden
het weer een feestje om naar Inge
van OostOogst te mogen. Inge heeft
een superleuke en leerzame les
gegeven.
Het weer zat mee en daarom begon
de les buiten op krukjes in de mooie
tuin. De kleuters zijn ook naar de

bijen, de insecten hotels en de
varkens geweest. De oogst was dit
keer een lekker snoep-komkommertje, die de kinderen zelf met een
schaartje mochten knippen. Er wordt
alweer uitgekeken naar komend
schooljaar als de kleuters uitgenodigd worden door OostOogst om te
komen zaaien.

Van links naar rechts: Mini-pupillen Max, Theo en Olivia met trainsters Sietske en
Gwen. Foto: Corné Timmer

Geslaagde competitiedag voor
pupillen AV Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2 juli
was alweer de derde en laatste
competitiedag voor de pupillen, bij
AV Haarlemmermeer in Hoofddorp.
Onder het genot van een stralend
zonnetje waren zeven AVA-pupillen
van de partij. Bij de jongens minipupillen stonden Theo Clocotici en
Max Commandeur aan de start. Theo
pakte na eerste plaatsen bij de 40
meter en het verspringen de winst op
de meerkamp, ook Max liet zich van
zijn beste kant zien, met persoonlijke
records op de sprint en bij het
balwerpen veroverde hij een elfde
plaats. Beiden liepen daarna nog de
afsluitende 600 meter, die in een tijd
van 2:25,14 werd gewonnen door
Theo. Bij de meisjes mini-pupillen
deed Olivia van den Berg het uitstekend, ook zij pakte de overwinning
op de meerkamp na eerste plaatsen
bij de 40 meter en het verspringen en
een tweede plaats bij het balwerpen.

Vervolgens was het de beurt aan de
A-pupillen. Voor A2-pupillen Marly
Stieva en Joanna Bijlsma stonden
verspringen, balwerpen en de 60
meter sprint op het programma, na
onder andere persoonlijke records
voor beiden bij het balwerpen
werden Marly en Joanna respectievelijk vijfde en zeventiende op de meerkamp. Bij de pupillen A1 deden Cas
van Wees en Kaat de Vries mee aan
de meerkamp, welke voor beiden
bestond uit een 60 meter sprint,
verspringen en kogelstoten. Cas
pakte na derde plaatsen op de sprint
en bij het verspringen een uitstekende vijfde plaats overall bij de
jongens, bij de meisjes werd Kaat na
allemaal persoonlijke records elfde.
Ook op de afsluitende 1000 meter liet
Kaat zich van haar beste kant zien,
met een tijd van 4:32,93 verbeterde
ze haar persoonlijke record met meer
dan 1 minuut.

RKDES E1 neemt afscheid van
coach Ben met toernooiwinst
Kudelstaart - De laatste wedstrijden
van het seizoen van het handbalteam
van de E1 van RKDES werden afgelopen zaterdag gespeeld bij een toernooi bij Westside in Amsterdam. Voor
de E1 stonden er vijf wedstrijden op
het programma. De eerste wedstrijd
was hun allereerste beachhandbal
wedstrijd ooit. De wedstrijd werd

direct gewonnen. Ook in de vier veldwedstrijden pakten Demi, Jelmer,
Lianne, Morris, Suus, Thijs en Tyler de
winst! Met zo’n mooi resultaat nemen
ze afscheid van hun trainer en coach
Ben, die een ander team gaat begeleiden. Dat de E1 Ben bedankt en veel
heeft geleerd is duidelijk na zo’n overtuigende toernooiwinst.
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Motorcross: Tara Noordman (14)
achttiende tijdens IMBA
Aalsmeer - Afgelopen weekend heeft
Tara Noordman (14) haar eerste IMBA
wedstrijd gereden in Feldkirch in
Oostenrijk. MCC Feldkirch bestaat dit
jaar 50 jaar wat tijdens dit weekend
groots werd gevierd, met een grote
feesttent en heel veel publiek.
Zaterdag heeft de Aalsmeerse Tara de
baan bekeken en gelopen. De baan
bleek indrukwekkend met grote
hoogte verschillen en een keiharde
ondergrond. In de avond werd het
team gepresenteerd in de feesttent
en bij elk land werd het volkslied
gedraaid. Dit was best wel spannend
voor zoveel mensen. Zondagochtend
was de vrije training en dat was wel
even wennen voor Tara. De baan
loopt namelijk steil omhoog en om
daarna weer naar beneden te moeten
springen. Tijdens de tijdtraining wist
Tara de achttiende tijd neer te zetten
en dat was zeer goed met haar 85 cc
motor. Tijdens de eerste manche
werd wel duidelijk dat Tara goed mee
kon rijden en kwam als zeventiende
over de finish. Bij de tweede manche
was de start wat minder, maar wist ze
zich terug te rijden naar plaats
zestien. Door een valpartij in een
bocht kwam de 14-jarige niet verder
dan een negentiende plaats. De

derde manche was spannend met
een mooie strijd en werd Tara weer
zeventiende. In de tussenstand staat
ze nu op een achttiende plaats.
Het Nederlandse team heeft goede
zaken gedaan met een tweede,
derde, zesde, achtste, zeventiende en
een achttiende plaats . De volgende
IMBA wedstrijd is op 7 augustus in
Warsage (België). Warsage is ook
weer een harde baan dus voorlopig
zal Tara even niet trainen in het
Nederlandse zand!

Tara Noordman in actie tijdens de
IMBA. Foto: Luc. Driessen

Derde plaats voor Westeinder
Sloeproei Team in Zaandam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag vond
er weer een wedstrijd voor de Hoofdklasse Sloeproeien plaats. Deze week
mocht het team uit Aalsmeer op
bezoek in Zaandam, waar een route
van 13 kilometer over de Zaan
geroeid moest worden. Wederom
een grote wedstrijd met ruim 75
sloepen aan de start, waaronder veel
teams uit de Hoofdklasse. Met een
licht briesje en een heerlijke temperatuur, een mooie dag in het
verschiet. De Polyester uit Aalsmeer
mocht om 11.16 uur aan de wedstrijd
beginnen en er werd gestart tegen
de concurrent uit Hoogmade. Dit is
altijd toch wel een mooie strijd en
geen van de teams wil het onderspit
delven. De heren uit Hoogmade
moeten net iets sneller roeien om
boven het team van Aalsmeer te
blijven in de eindklassering. Bij de
start ging men dus meteen volle bak
want na 750 meter moet er direct
een boei gerond worden. Beide
sloepen gingen gelijk op, maar het
WST team koos ervoor om even
achter de concurrent te blijven. Na
de eerste boei wordt de Zaan door
alle sloepen afgeroeid richting
Wormer. Onderweg moeten er
verschillende bruggen gepasseerd
worden, een mooie uitdaging voor
alle deelnemende teams en een
mooie bezienswaardigheid voor

toeschouwers op de brug. Vlak voor
een brug wordt er namelijk nog even
flink aangezet, zodat de brug op
snelheid gepasseerd kan worden
terwijl alle riemen ingeklapt worden.
Menig sloep klapt hierbij nog wel
eens tegen een brug aan, of breken
zelfs de riemen. Het eerste stuk op de
Zaan ging erg goed. Met een windje
in de rug werden er mooie snelheden
boven de 9 kilometer geroeid. En na
een keurige stuuractie van de
stuurman passeerde de roeiers uit
Aalsmeer de concurrent uit Hoogmade bij de derde boei. Direct werd
er afstand genomen en die werd niet
meer teruggegeven, enkel maar
verder uitgebreid.
Na de keerboei moeten de sloepen
de laatste kilometers terugroeien
naar Zaandam. Ook de wind draaide
hier en zelfs met een goede tegenwind werd er toch aangehaakt door
het Westeinder Sloeproei Team bij
snellere sloepen. De warmte van
deze dag begon helaas wel zijn tol te
eisen, en het laatste stuk werd dan
ook op het tandvlees geroeid door
de mannen.
Na 1 uur, 26 minuten en 54 seconden
finishte het team weer in Zaandam.
Dit leverde een zeer prachtige derde
plaats op in de einduitslag. De
volgende wedstrijd is over twee
weken, in Bruinisse op 16 juli.

KORT
JOKE WINNAAR LAATSTE
OUDERENSOOS

Menno Koolhaas winnaar van
achtste Poeloversteek
Aalmeer – Tijdens de achtste editie
van de Poeloversteek waren de weergoden de deelnemers gunstig
gezind. De woensdagavond 29 juni
bleek een zonnige te zijn, met relatief
weinig wind. Daarnaast zorgde een
heerlijke watertemperatuur van 23
graden er voor dat niemand uit viel
en dat de EHBO – gelukkig – geen
werk had. De deelnemers aan de 6 en
3 kilometer zijn per touringcar van
het Surfeiland naar het startpunt in
Leimuiden gebracht. Onderweg
hadden zij al goed zicht op de zwemroute, die met grote boeien werd
aangegeven. Een kleine 50 zwemmers startten vanuit de haven van
Kempers Watersport Leimuiden, om
langs de boeien en begeleid door
boten, kanoers en suppers via de
westkant van de Poel, langs de recreatie eilanden, naar de watertoren en
het surfstrand te zwemmen. Door
deze omweg, om de zeilwedstrijd
heen, was het een ruime 6 kilometer
geworden. De GPS van verschillende
deelnemers gaf na afloop 6,2 of 6,3
kilometer aan. Na een topprestatie in
de Ironman Frankfurt waarin Menno
Koolhaas 7e werd, liep hij drie dagen
later toch als eerste het surfstrand op
na 1 uur 22 minuut en 55 seconden.
De snelste man in 2019, Emil Hoogstad eindigde nu als tweede in 1 uur
28 minuut en 35 seconden en een
halve minuut later gevolgd door de
drievoudig paralympische kampioen
Jetze Plat. De snelste dames kwamen
kort na elkaar binnen na 1 uur 42
minuut en 30 seconden. Binnen de
45 seconden van elkaar finishte Fruzsina Csillag, Dagmar Habets en Tjarda
Roodenhuis. Het meeste respect ging
na de finish uit naar Oceanus
zwemmer Frank Klein (Leimuiden),
die om 16.45 uur vanaf het surfstrand, onder begeleiding van een

kanoër, naar Leimuiden zwom. Daar
aantikte en ook weer terug zwom. Hij
had dus ruim 12 kilometer in de
pocket en 4 uur en 4 minuten en 30
seconden over de dubbele oversteek
gedaan. De drie kilometer zwemmers
beleefden de eerste kilometers van
de oversteek al varend op de boot
van westeinderrondvaart. Zo hadden
ook zij ook al de beleving van de hele
oversteek. Deze ruim 30 deelnemers
gingen bij de 3 kilometer boei te
water en werden daar weggestart
voor de halve Poeloversteek. Enkele
jeugdige Oceanusleden lieten zien
dat zij op termijn de hele Poeloversteek aan gaan kunnen. De snelste
zwemmers deden in tempo niet
onder voor hun 6 kilometer collega’s.
Pipi Achterberg bleef onder de 50
minuten en Danique Pannekoek,
Claire Corveleijn, Noortje Hollander
finishte kort na elkaar in 55 minuten.
De jongste jeugd zwom langs de
Stommeerweg en Kudelstaartseweg
een prestatie tocht van of 750 of
1500 meter. Deze jeugd kon daardoor aangemoedigd worden door
het publiek op de kant. De snelste
1500 meter zwemmers waren Daniel
Wegman 23:45, Daniel Spooren 29:19
en Katinka Elders 30:32. Op de
kortste afstand, de 750 meter, liepen
de jeugdtriatleten Viggo Jongkind,
Aiton Veldt en Marts Egberts als
eerste het strand op. Niet ver daarachter volbrachten de wedstrijdzwemsters Vera Keessen, Rox van
Bueren en Mia Wiersma hun prestatietocht. Alle deelnemers ontvingen
na de tocht een oorkonde.
In 2023 zal er weer een hele, halve en
kwart Poeloversteek worden georganiseerd. Geïnspireerde toeschouwers
kunnen alvast gaan trainen. Oceanus
heeft trainingsgroepen voor elke
leeftijd, van 5 tot 99 jaar.

Eerste transfer van Voetjebal
naar FC Aalsmeer
Aalsmeer - Voetjebal Aalsmeer heeft
zijn eerste transfer naar FC Aalsmeer
te pakken. Bij Voetjebal starten
kinderen vanaf 2 jaar op spelenderwijs met voetballen. Maar niet alleen
voetballen, ze leren kleuren,
symbolen en delen van het lichaam
te herkennen, ook hun motoriek en
coördinatie wordt verbeterd. Afgelopen zaterdag was de diploma les
van Voetjebal Aalsmeer. Daarin
hebben de kinderen aan hun opa’s,
oma’s, zusjes en broertjes kunnen
laten zien wat ze het afgelopen
seizoen hebben geleerd. De lessen
van Voetjebal worden gegeven in de
gymzaal bij de Waterlelie, maar de
belangrijkste les was op het hoofdveld bij FC Aalsmeer. Na de les heeft

iedereen zijn diploma in handen
gekregen van de trainster!
Ook kan de eerste transfer van Voetjebal naar FC Aalsmeer aankondigd
worden. Lucas van der Broek maakt
na één seizoen de overstap van de
gymzaal naar het veld in Aalsmeer.
Lucas: Heel veel succes bij je nieuwe
Voetbalclub!

Aalsmeer - De laatste ouderensoos van dit seizoen is afgelopen
donderdag gehouden in het
Middelpunt. Het klaverjassen is
gewonnen door Joke Bakker
met 4328 punten, gevolgd door
Riet Hoekman met 3829 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan
Martha Bax met 3237 punten. Bij
het rummikuppen is de hoogste
eer behaald door Joke Harte met
145 punten en eindigde Bep
Verhoef op twee met 156
punten. De poedelprijs mocht
Geesje Millenaar met precies
200 punten in ontvangst nemen.
Het nieuwe kaartseizoen start
op 8 september om 13.30 in het
Middelpunt aan de
Wilhelminastraat.
KAARTEN IN DORPSHUIS
OP DONDERDAG

Kudelstaart - Iedere donderdag
is er voor 55+ers een gezellige
kaartmiddag van 13.30 tot 16.30
uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op donderdag 30 juni is
het klaverjassen gewonnen door
Riet Pothuizen met 5393 en 1
mars, gevolgd door Yvonne van
Schuilenburg met 5235 punten
2 marsen en Rita Moeke met
5190 punten en 4 marsen.
Klaverjassers en jokeraars zijn
van harte welkom. De volgende
kaartmiddag is donderdag 7 juli.
Voor inlichtingen kan gebeld
worden naar penningmeester
Hans van Schuilenburg:
06-12699009.
RIA EN MAAIKE BESTE KOPPEL
BV HORNMEER

Aalsmeer - Tijdens de laatste
speelavond van het seizoen
afgelopen vrijdag 1 juli is bij
buurtvereniging Hornmeer fanatiek gespeeld door de aanwezige koppels. Het dameskoppel
Ria Moller en Maaike Spaargaren
was deze avond niet te stuiten.
Hun score kwam dicht bij de
6000. Maar het stopte bij 5868
punten, Gerard Pouw en Rita
Blauwboer werden tweede met
5243 punten en Wim Springint
Veld en Rijk van Egdom derde
met 5153 punten.
De poedelprijs was voor het
eerst voor twee koppels: Voor
George Lemmerzaal en Siem
Burgers met 3803 punten en
voor Corrie Balder en Marja
Joore met eveneens 3803
punten. BV Hornmeer houdt nu
een zomerstop en kijkt terug op
een redelijk mooi seizoen.
KLAVERJASSEN IN HET
DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedereen is van
harte welkom op woensdag bij
klaverjasclub De Geluksvogels
voor een gezellige kaartavond in
het Dorpshuis van Kudelstaart.
De aanvang is 20.00 uur. Op 29
juni is het klaverjassen
gewonnen door Gerard Presser
met 5313 punten, gevolgd door
Guda Kluinhaar met 4987
punten en Martha Zethof met
4771 punten. De poedelprijs was
deze week voor Gerard Pouw
met 3758 punten.
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Renner John Tromp (69) topper
in veteranenpeloton
Door Jacques de Jonge
Aalsmeer - Meedoen aan de Tour de
France zit er niet meer in voor wielrenner John Tromp, maar de 69-jarige
Aalsmeerder gaat nog altijd goed
vooruit. Afgelopen zondag sprintte
hij op de Nedereindse Berg nabij
Utrecht naar de zesde plaats in het
kampioenschap van de Nederlandse
Veteranen Belangenvereniging. Ron
Paffen uit Milsbeek was de snelste
van de 34 starters. Tromp is al jaren
een topper in categorie 60-plus,
ondanks dat hij dit jaar als oudste in
zijn groep steeds meer concurrentie
heeft te duchten van jongeren. Hij
rijdt bijna wekelijks zijn wedstrijden,

meestal in gezelschap van een tiental
andere veteranen van UWTC
Uithoorn. Onder hen ook oud-Rijsenhouter Guus Zantingh, die in de titelstrijd elfde werd in de categorie
70-plus. Komende zondag 10 juli
strijden de veteranen in Sloten om
de nationale kampioenschappen.
Jeugdrenster Jytte Timmermans
moest dit weekeinde in Venhuizen
starten tussen een jaar oudere nieuwelingen jongens. Dat was voor de
14-jarige Aalsmeerse, en een aantal
anderen, net iets te hoog gegrepen.
Wel wist Jytte in een groepje de
achterstand beperkt te houden en als
eerste meisje over de streep te
komen.

Medaillewinnaars Gerard Los, Dingina Dissel en Wim van der Meer.

Midgetgolf: Dingina Dissel
winnaar NK Matchplay
Aalsmeer - Vier leden van de Aalsmeerse Midgetgolfclub gaven acte
de presénce op het NK Matchplay te
Ridderkerk. Herman Kas, Marrie
Bonhof, Sonja en Maarten Kluver
speelden met nog 36 kandidaten
voor de titel winnaar NK Matchplay.
Je speelt elk in een poule van vier. De
eerste drie in een poule gaan naar de
winnaarspoule. Herman, Sonja en
Marrie mochten dit genoegen
smaken en de vierde in elke poule
ging naar de verliezers poule. Marrie
en Sonja, die een prima toernooi
speelden, moesten al snel afhaken en
moesten verder in de verliezers
poule. Herman hield het nog een
ronde langer vol. Uiteindelijk zijn er
twee spelers over voor de eerste en
tweede plaats. In dit geval waren dat
Dingina Dissel en Gerard Los, beiden

ZOMERBRIDGEN BIJ
‘ONDER ONS’

Een deel van het Warsteiner Open bestuur met winnaar Ruud.

Tennis: 128 Deelnemers op
allereerste Warsteiner Open
Kudelstaart - Zaterdag 2 juli vond de
allereerste editie van het Warsteiner
Open plaats bij Tennisvereniging
Kudelstaart. Het idee van dit toernooi
ontstond 3 jaar geleden, maar door
corona was het helaas uitgesteld.
Gelukkig was er zaterdag eindelijk wel
groen licht. Het toernooi is een groot
succes geweest. Met 128 deelnemers
werden er wedstrijden gespeeld van
tien uur in de ochtend tot acht uur ‘s
avonds met afsluitend een groot
barbecuefeest. Deelnemers mochten
meedoen in de leeftijdscategorie 18
tot en met 36 jaar en hoefden niet
allemaal op tennis te zitten. Het weer
zat gelukkig ook mee en dat trok veel
bezoekers. Er is niet geteld, maar
gedacht wordt dat er wel meer dan
230 mensen op het park aanwezig
waren. Het toernooi had als thema
aprés ski en het park was ondanks de
hitte toch versierd in deze winterse
stijl. Elke baan had een andere naam
gekregen, bijvoorbeeld de Jäger-

bomb baan of de Skiwasser baan en
ook stond er een gondel op het park.
Ook waren sommige deelnemers leuk
verkleed en de prijs hiervoor ging
naar een wandelende Jägermeister
fles en haar bijpassende tiroler
vriendin, dus bij deze nogmaals Tess
en Lara gefeliciteerd! Hoewel het
winnen van wedstrijden niet belangrijk was en de gezelligheid voorop
stond, zijn er wel degelijk finales
gespeeld. De winnaars ontvingen een
drankje. Dankzij sponsor Warsteiner
had de organisatie ook de mogelijkheid om een Warsteiner Experience
met bierbrouwerij tour, diner en
hotelovernachting weg te geven.
Ruud mocht uiteindelijk deze prijs in
ontvangst nemen. Het Warsteinder
Open bestuur wil tot slot alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige
hulp. “Wij kijken terug op een enorm
geslaagde eerste editie. Tot volgend
jaar”, aldus Michelle, Bart, Jasmijn,
Chiel en Stan van Warsteiner Open.

van de thuisclub uit Ridderkerk. De
strijd voor plaats drie en vier ging
tussen Wim v.d. Meer van de club uit
Boskoop en Natasja van Kolsteren uit
Oirschot. Uiteindelijk won de exAalsmeerse Dingina Dissel zeer
terecht de titel, Gerard werd tweede
en de derde plaats was voor Wim v.d.
Meer, die daarvoor meervoudig
kampioen Natasja wist te verslaan.
Herman werd 8e, Marrie 16e, Sonja
25e en Maarten 33e.
Teamcompetitiewedstrijd
Komende zondag 10 juli is de baan
aan de Beethovenlaan gesloten voor
bezoekers totdat de finale van de
teamcompetitiewedstrijd, die deze
dag in Aalsmeer gespeeld worden, is
afgelopen. Dat zal waarschijnlijk rond
drie uur, half vier, zijn.

Duiven Eric Wiersma eerste en
derde bij vlucht Pontoise
Aalsmeer - Zaterdag 2 juli om 7.00
uur werden 5156 Noord Hollandse
postduiven met een zwakke oosten
wind op een afstand van 406 kilometer te Pontoise gelost. Om
11.18.11 uur registreerde het elektronisch constateersysteem de
aankomst van de eerste en om
11.23.58 uur de tweede van de vijf
deelnemende duiven van Eric
Wiersma. Met een gemiddelde snelheid van 95 en 93 kilometer per uur
klasseerden deze duiven zich als
eerste en als derde bij PV de Telegraaf. In rayon 5 van de afdeling
Noord Holland met een deelname
van 1169 duiven werd beslag gelegd
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op de derde en 28e plaats. Een
prachtig resultaat voor de duiven van
Eric.
Uitslag PV de Telegraaf met 84
duiven in concours: Eric Wiersma 1-3;
van Leeuwen en van Grieken 2-5-6;
A.J. van Belzen 4-12; P. van der
Meijden 8-10; A. van der Wie 9-17; JA
van Dijk 22; Th van der Wie 28.
Uitslag Strijd en Vriendschap met 85
duiven in concours: C. Buis Jr. 1-5-9;
H.C. Kooring 2-3-4; Jurryjan Staats
8-12; A.B. van Zelderen 28.
Donderdag 7 juli inmanden voor
Chateauroux, vrijdag 8 juli voor Quievrain en maandag 11 juli voor
Roosendaal

Uitreiking van de cheque aan prof. dr. Van Swieten door Arjan Buis, voorzitter van de
Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn.

Rotaryclub AU: Top-opbrengst
Amsterdamse Bos Golf
Amstelland - Met een opbrengst van
72.500 euro heeft de organisatie van
het Amsterdamse Bos Golf zichzelf
overtroffen. Met de 10e editie van dit
unieke Golftoernooi werd de
hoogste opbrengst ooit gegenereerd
met dank aan alle deelnemers, sponsoren en vrijwilligers die zich soms al
maanden inzetten om dit Golftoernooi mogelijk te maken. De afgelopen 10 jaar heeft de Rotaryclub
Aalsmeer-Uithoorn met dit toernooi
het fenomenale bedrag van ruim een
half miljoen euro bij elkaar weten te
spelen voor het goede doel, de
behandeling van Frontotemporale
Dementie, de meest voorkomende
vorm van dementie bij mensen
jonger dan 65 jaar.
Eénmaal per jaar wordt er door vrijwilligers van de Rotaryclub Aals-

meer-Uithoorn (leden komen ook uit
De Ronde Venen) een 18 holes golfbaan aangelegd in het Amsterdamse
Bos. Zodra dit mag van de flora- en
faunawet begint de baanploeg met
het maaien en egaliseren van de
greens. Wekelijks zijn zij in het bos
om de greens te optimaliseren. Een
ander team zet zich in om sponsoren
te stimuleren om kavels voor de
veiling te doneren. Onder de bezielende leiding van veilingmeester
Matthijs van der Knaap (eigenaar van
De Gasterij in De Kwakel) werd er
enthousiast geboden op mooie
kavels als een verblijf in Portugal, een
rit met een Mercedes-Cabrio of een
sloepentocht met diner. De Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn bedankt
iedereen die heeft bijgedragen aan
het welslagen van deze dag.

Aalsmeer - Op 29 juni vonden
ondanks het mooie weer toch
achttien paren de weg naar
buurthuis Hornmeer voor de
wekelijkse zomerbridge bij
Onder Ons. Er waren weer mooie
plantjes te ‘verdienen’, dus werd
er volop gestreden. Op één zijn
Gerdie Hendriks en Wil Bosma
geeindigd met 63.02%, op twee
Gonny Zethof en Jan van
Zwieten met 59.64% en plaats
drie was voor Agnethe van der
Goot en Joke Hendrikse met
58.85%. Er wordt deze zomermaanden iedere woensdag een
bridge-avond gehouden door
BC Onder Ons in buurthuis
Hornmeer aan de Dreef 1. Liefhebbers zijn van harte welkom.
Inschrijven vanaf 19.15 uur,
aanvang is 19.30 uur.
SJOELEN OP DONDERDAG

Rijsenhout - Ook deze zomer
kan er vanaf 14 juli wekelijks op
donderdag gesjoeld worden in
dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Tot en met 1
september staan donderdags de
sjoelbakken klaar van 9.30 tot
11.30 uur. De entree is gratis en
iedere sjoel-liefhebber is
welkom. Donderdag 8
september is de eerste sjoelavond van seizoen 2022-2023
door Sjoelclub Rijsenhout.
TWEE NIEUWE TRAINERS VOOR
HANDBOOGVERENIGING TARGET

Kudelstaart - Bij Handboogvereniging Target heeft een uitbreiding van de trainerscapaciteit
plaatsgevonden. Afgelopen 16
en 17 juni hebben Martijn
Elzinga en Johan Ruhe een
meerdaagse cursus gevolgd op
de Back to Bowhunting
Academy van Perry Ravestein in
Schijf, Noord-Brabant. Met deze
opleiding hebben ze hun
diploma trainer traditioneel
verworven. Er is met name veel
aandacht voor instinctief
schieten, dat wil zeggen het
schieten zoals onze voorvaderen
deden zonder ingewikkelde
hulp- of richtmiddelen, zoals een
vizier. Verder was er veel
aandacht voor de theorie, het
observeren van collega schutters, materiaalkennis, hoe breng
je je verworven kennis over en
ook werd gevraagd om een
presentatie te maken van een
fictief handboogevenement. Op
19 juni mochten de kandidaten
verschijnen voor het examen en
voor de Target kandidaten viel
dit positief uit. Handboogvereniging Target heeft er sinds 19 juni
weer twee gediplomeerde trainers bij en dat is ook nodig want
de vereniging maakt goede
tijden mee; handboogschieten is
populairder dan ooit. Meer
weten over de handboogsport?
Kijk dan op website: www.
hbvtarget.nl

