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Aalsmeer - Uit onderzoek van het 
gerenommeerde bureau CE Delft 
blijkt dat minder vliegen van en naar 
Schiphol de welvaart in Nederland 
kan verbeteren. Het is voor het eerst 
dat een krimpscenario voor de lucht-
haven wordt gekoppeld aan een 
verbetering van de welvaart. CE Delft 
heeft in opdracht van de gemeente-
raad van Aalsmeer de kosten en 
baten van het aantal vluchten op de 
luchthaven berekend in een zoge-
heten Maatschappelijke Kosten en 
Baten Analyse (MKBA). Daarin wordt 
een ruim welvaartsbegrip gehan- 
teerd.

Groei verlaagt welvaart
Uit de MKBA blijkt dat de groei tot 
540.000 vluchten in alle door CE Delft 
doorgerekende scenario’s leidt tot 
een welvaartsverlies tussen de 2,3 en 
3,1 miljard euro. Slimme krimp tot 
375.000 vluchten levert daarentegen 
een winst op van 6,5 miljard euro in 
het scenario met klimaatbeleid 
gericht op een behoorlijke CO2- 
reductie . 

Groeiagenda overboord
“Uit dit onderzoek van CE Delft blijkt 
dat de groeiagenda, zoals die door 
de minister als ‘verantwoord vliegen’ 
aan ons is gepresenteerd, echt over-
boord moet”, zegt wethouder Schip-
holzaken Bart Kabout. “De focus 
moet nu liggen op het vinden van 
slimme krimpscenario’s. Er is nu aan-
getoond dat daarmee een forse bij= 
drage wordt geleverd aan de wel- 
vaart van Nederland en de regio. 

Tegelijkertijd lossen we daadwerke-
lijk een deel van de hinder in onze 
gemeente op.” Al langer houdt de 
gemeente Aalsmeer het pleidooi dat 
minder vliegen de enige echte 
hinderbeperkende maatregel is. Nu 
komt daar dus bij dat minder vliegen 
ook kan leiden tot welvaartswinst. 

Geluidseffect overweldigend
Het e�ect van de geluidsoverlast van 
Schiphol op de welvaart is ook bere-
kend in de MKBA. Naast hinder is 
hierin ook het e�ect op gezondheid 
van gehinderden (verhoogde kans 
op hart- en vaatziekten) gekwanti�-
ceerd. Deze benadering wijkt af van 
eerdere kosten-batenanalyse en leidt 
tot een hoger schadebedrag voor 
omwonenden. De uitkomst daarvan 
is voor Aalsmeer overweldigend. In 
euro’s uitgedrukt komt groei van 
Schiphol neer op een totaal welvaarts- 
verlies van 10 miljoen euro en krimp 
van Schiphol op een welvaartswinst 
van 40 miljoen euro. Voor de gehele 
Schipholregio zijn de geluidsbaten 
van krimp circa 2 miljard euro.

Welvaartswinst
Het onderzoeksbureau CE Delft gaat 
in de MKBA uit van de brede term 
welvaart. In de welvaartse�ecten zijn 
naast de economische e�ecten, de 
geluidshinder, de klimaate�ecten, de 
kosten van lokale  luchtverontreini-
ging en de gezondheidse�ecten 
doorberekend. In een scenario waar- 
in veel waarde wordt toegekend aan 
het bereiken van klimaatdoelen zorgt 
minder vliegen bijvoorbeeld sneller 

voor een verhoging van welvaart dan 
wanneer minder waarde wordt ge- 
hecht aan het klimaat. De gehanteer- 
de scenario’s in de MKBA zijn con- 
form de landelijke MKBA richtlijnen 
opgesteld. Als daarentegen het twee- 
gradendoel van het akkoord van 
Parijs zou worden gehanteerd, valt 
de welvaartswinst bij krimp nog veel 
hoger uit, blijkt uit het rapport van 
CE Delft. Ook de welvaartswinst van 
mogelijke extra woningbouw en 
andere ruimtelijke ontwikkelingen bij 
krimp is in het rapport nog niet 
meegerekend. 

Steun in de rug
De gemeenteraad van Aalsmeer 
voelt zich door het rapport gesteund 
in haar standpunt dat het tijd is om 
het gesprek te voeren over een af- 
name van het aantal vluchten. “Met 
dit rapport in de hand is de vraag 
niet langer hoe Schiphol moet groe- 
ien, de vraag is hoe Schiphol moet 
krimpen”, zegt raadslid Ronald Fran- 
sen namens de klankbordgroep Schip- 
hol van de gemeenteraad. “Als raad 
zeggen wij al jaren ‘genoeg is ge- 
noeg’ als het om Schiphol gaat. Dit 
rapport geeft daarbij een grote steun 
in de rug.”

Op televisie
Het actualiteitenprogramma ‘Een 
Vandaag’ heeft afgelopen dinsdag 
aandacht aan de MKBA Welvaartsef-
fecten Schiphol van CE Delft besteed. 

De uitzending terug kijken kan via 
eenvandaag.avrotros.nl 

Slimme krimp van Schiphol 
levert welvaartswinst op

Aalsmeer - Liefst 70 jaar getrouwd 
zijn Jos en Louis Thijssen-Timmer en 
ter ere van dit platina huwelijk ging 
burgemeester Gido Oude Kotte afge-
lopen dinsdag 13 juli op bezoek bij 
het echtpaar. De twee hebben elkaar 
leren kennen tijdens een dansavond. 
Zij woonde in Muiden en hij in 
Amsterdam. Toch zagen de twee 
elkaar elke dag. Louis �etste elke dag 
van Amsterdam naar Muiden om zijn 
vriendinnetje te zien. Na enkele jaren 
van verkering gaven de twee elkaar 
in 1951 het ja-woord in het gemeen-
tehuis, de kerkelijke inzegening 
volgde een half jaar later, op 18 
februari. 
De twee waren in hun huwelijk niet 
bepaald honkvast, er is vele malen 
verhuisd. Een groot aantal jaren was 
Amstelveen de woonplaats van Jos 
en Louis, maar ook in Duivendrecht 
hebben ze enkele jaren gewoond. 
Het paar kreeg drie dochters en een 
zoon en drie ervan hebben zich 
gesetteld in Aalsmeer en omgeving. 

Omdat Jos en Louis hun kleinkin-
deren, ze hebben er zeven en 
onlangs is het eerste achterkleinkind 
geboren, werd er naar Kudelstaart, 
later Hoofddorp en tot slot naar Aals-
meer verhuisd. In Aalsmeer zijn nog 
drie keer de verhuisdozen ingepakt, 
het laatste woonadres was in de 
Kanaalstraat, waar een aanleunwo-
ning van het zorgcentrum hun 
nieuwe thuis werd. Louis (93) woont 
nu zo’n twee jaar in zorgcentrum 
Aelsmeer, Jos (90) geniet sinds 
enkele maanden van de gezelligheid 
in het zorgcentrum. Burgemeester 
Oude Kotte trakteerde het 70 jaar 
getrouwde paar op een mooi boeket 
bloemen en natuurlijk was er gebak, 
een speciale taart met hierop het 
portret van Jos en Louis toen zij 
elkaar het ja-woord gaven in het 
gemeentehuis. 
In februari 2022 volgt nog een 
feestje, dan wordt ko�e met iets 
lekkers geserveerd voor de viering 
van de kerkelijke huwelijksdatum.

Platina huwelijk echtpaar Thijssen

Jos en Louis Thijssen-Timmer met burgemeester Gido Oude Kotte.

Vliegverkeer boven Aalsmeer. Foto: Gemeente Aalsmeer

Flinke schade na 
brand in restaurant
Aalsmeer – Dinsdagavond 13 
juli rond half twaalf in de avond 
werden de brandweer en de 
politie gealarmeerd voor een 
brand in een Indonesisch restau-
rant in de Ophelialaan.

Ter plaatse bleek er brand te zijn 
in het afhaal-restaurant, schuin 
tegenover het busstation.
In het pand hadden de wasma-
chine en de droger vlam gevat. 
De brandweer had de brand snel 
onder controle, maar kon niet 
voorkomen dat de winkel zwaar 
beschadigd raakte.

Ten tijde van de brand zijn de 
bewoners van de bovenliggende 
woning geëvacueerd. Naastge-
legen winkels hebben rook-
schade opgelopen.Er is gelukkig 
niemand gewond geraakt. 
Vermoedelijk is kortsluiting de 
oorzaak van de brand. Er wordt 
nader onderzoek gedaan.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 18 JULI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zomerstop. Geen dienst. Zie: 

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

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

Diensten om 10u. en 18.30u. 
met ds. M. Hogenbirk uit 
Bennekom.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst. Zie: dgaalsmeer.nl. Collec- 
te voor st. Hapin, West Papua.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Cornelis Schaap. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: Henk 
van Voorst. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommunie-
viering met B. Dullens in Kloos-
terhof. Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Woordcommunieviering 

 
m.m.v. Cantors. Voorganger: Rob 
Mascini. Reserveren via www.
rkkerkaalsmeer.nl. Om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. mw. 
Vermeij. Info: www.kerkdienst-
gemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: https://

sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Dinsdag van 
20 tot 24u. Kabel 99.0 en ether 
105.9.

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

Aalsmeer - De 41-jarige Aalsmeerder 
Arthur Van Langen waagt wel eens 
een gokje en doet wel eens mee aan 
een prijsvraag en dat loopt regel-
matig succesvol af. Het is al voorge-
komen dat hij zomaar gratis op het 
strand in Torremolinos lag voor een 
vakantie van zeven dagen, gratis een 
weekendje spendeerde op een 
vakantiepark in Nederland en gratis 
een Formule 1 race bijwoonde op het 
circuit van Silverstone (na een blik-
sembezoek aan hartje London). Maar 
dit keer is de inzet wel heel erg mooi: 
gratis naar Las Vegas! De website 
www.onetime.nl, dé grootste online 
casino community van Nederland, 
heeft een unieke actie opgezet. 

Samen met ongeveer 30 anderen is 
Arthur in de race om in april 2022 
gratis naar Las Vegas te gaan. Je 

vervult alle 10 opdrachten en dan is 
je ticket geboekt. Dit klinkt uiteraard 
heel erg mooi, wellicht te mooi om 
waar te zijn! Iedereen krijgt wel 
emails over het winnen van gratis 
reizen en auto`s of grote hoeveel-
heden bitcoins, maar dat blijkt uiter-
aard onzin. Dit keer is het geen onzin! 
En de opdrachten zijn vrij eenvoudig. 
Onder andere bestaan de opdrach-
ten uit de volgende onderdelen: deel 
een bericht op facebook, post op het 
forum en maak een foto voor een 
gesloten casino met het Onetime 
magazine! Als het alle 30 deelnemers 
lukt om alle opdrachten te vervullen 
gaan ze samen met Arthur voor nop 
naar de Strip!

Wil je weten hoe het a�oopt? Of een 
volgende actie zeker niet missen? 
Kijk dan op de site www.onetime.nl.

Arthur wil gokje wagen in Las Vegas

Kudelstaart - Afgelopen donderdag 
is een kleine delegatie van de Feest-
commissie Kudelstaart op bezoek 
geweest bij de Stichting Jarige Job. U 
weet het vast nog wel; het goede 
doel waar de opbrengst van de 
KoningsBox 2021 naar toe is gegaan. 
De commissie werd welkom geheten 
in de geweldige ‘werkplaats’ van deze 
stichting. Veel vrijwilligers zijn daar, 
dag in, dag uit, bezig om zo’n 85.000 
verjaardagspakketten per jaar in te 
pakken. De commissieleden hebben 
daar kennis gemaakt met een aantal 
medewerkers, vrijwilligers en één van 

de oprichters van de stichting. 
Daarna is de cheque overhandigd 
met het verzamelde bedrag van 
maar liefst 3.250 euro. Hiermee kan 
Stichting Jarige Job weer heel wat 
kinderen gelukkig maken met een 
mooi verjaardagspakket! Mede 
dankzij de succesvolle KoningsBox  
wordt het voor veel kinderen weer 
een écht verjaardagsfeest! De Feest-
commissie Kudelstaart wil iedereen 
nogmaals bedanken, die op welke 
manier dan ook, een positieve 
bijdrage heeft geleverd aan deze 
actie.

Cheque voor Stichting Jarige Job 
van Feestcommissie Kudelstaart

Aalsmeer - Onlangs is een subsidie-
cheque uitgereikt aan Stichting 
Nepal Bene�et Aalsmeer. De cheque 
van 2.500 euro werd overhandigd 
door de voorzitter, Gerard Nijland 
van OSA (Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer) aan Laura Tas, secre-
taris van Stichting Nepal Bene�et 
Aalsmeer. 
“Onze stichting is erg blij met de 
donatie van OSA”, vertelt Laura Tas 
“Wij hadden een bedrag van 4.000 
euro ingezameld voor noodhulp, 
zoals zuurstoftanks voor twee zieken-

huizen, en één medische post in 
Nepal voor corona patiënten. Met 
deze mooie donatie van de OSA 
kunnen we nog veel meer mensen in 
Nepal helpen.” 
Meer informatie over de stichting is 
te vinden op: www.nepalbene�e-
taalsmeer.nl. Doneren kan ook via 
banknummer NL 89 RABO 0332 7602 
51. Iedere gift is welkom en komt 
rechtstreeks in Nepal terecht daar 
waar hulp het hardst nodig is. Over 
OSA zijn gegevens te vinden op de 
website: www.osa-aalsmeer.nl.

Subsidiecheque van OSA voor 
corona-bestrijding in Nepal

OSA-voorzitter Gerard Nijland met Laura Tas, secretaris Stichting Nepal Bene�et.

Overhandiging cheque door Feestcommissie Kudelstaart aan Stichting Jarige Job. 

Amstelland - Ziet u altijd beren op 
de weg? Bent u kampioen piekeren? 
Of voelt u zich vaak gespannen? 
Maakt u zich zorgen en ligt u daar ’s 
nachts wakker van? U bent niet de 
enige! Iedereen piekert wel eens. 
Maar liefst één op de vier Nederlan-
ders is hier dagelijks meer dan een 
uur mee bezig. Veel mensen blijven 
tobben over bijvoorbeeld geld, 
kinderen, werk of gezondheid zonder 
een stap verder te komen.
Herkent u zich hier in en wilt u 
minder piekeren? Dan is groeps-
cursus ‘Minder Piekeren’ wellicht iets 
voor u/jou. Veel problemen, zoals 
niet lekker in je vel zitten, somber-
heid en stress, hebben te maken met 

verkeerde manieren van denken. In 
deze cursus van Prezens leren de 
deelnemers om anders te denken. 
Want anders denken helpt om beter 
te voelen.

De cursus start op vrijdag 10 sep- 
tember en is van 10.00 tot 12.00 uur 
bij Amstelmere aan de Laan van de 
Helende Meesters 433 in Amstelveen. 
De cursus bestaat uit vijf bijeenkom-
sten. Deelname is kosteloos. De 
cursus is bedoeld voor mensen in 
Amstelland. Bel voor aanmelding 
088-7885015 of stuur een mail naar 
preventie@prezens.nl.
Meer informatie is te vinden op 
www.ggzingeest.nl.

Groepscursus ‘Minder Piekeren’ 

Symposium over 
Sierteeltveredeling
Aalsmeer - Op donderdag 30 sep-
tember worden de resultaten gepre-
senteerd van het project Next Level 
Sierteeltveredeling. Via dit project 
hebben bedrijven en kennisinstel-
lingen de afgelopen jaren met elkaar 
samengewerkt aan het ontwikkelen 
en uitvoeren van biotoetsen met als 
doel: meer weerbare planten en 
minder gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen. Planten die minder 
gevoelig zijn voor ziekten en plagen 
hebben tijdens de teelt minder 
gewasbeschermingsmiddelen nodig 
dan meer vatbare planten. Het 
symposium op donderdag 30 
september wordt georganiseerd 
door Greenport Aalsmeer en 
Amsterdam Green Campus en is 
bedoeld voor kwekers, veredelaars 
en kennisinstellingen in de sierteelt-
sector. Aanmelden is verplicht en kan 
via www.greenportaalsmeer.nl.
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AGENDA

JULI:
*  Historische Tuin open, iedere 

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

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

DONDERDAG 15 JULI:
*   Sjoelen in dorpshuis De Reede 

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

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

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

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

VRIJDAG 16 JULI:
* Klaverjassen bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 19.30u.

16 T/M 18 JULI:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

ZATERDAG 17 JULI:
* Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

door De Rijzenspelers bij 12 
bankjes in Rijsenhout. Tot en 
met 30 september te beluis- 
teren.

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

19 T/M 22 JULI:
*  Ko�e-inloop in De Reede, 

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

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

MAANDAG 19 JULI:
*  Ko�eclub Speciaal met Participe 

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

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

DINSDAG 20 JULI:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

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

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

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

WOENSDAG 21 JULI:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

* Schaken bij SC Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

VRIJDAG 23 JULI:
*  Bandbrouwerij in N201, Zwarte- 

weg vanaf 20u. Ook 23 juli en 6 
augustus.

ZATERDAG 31 JULI:
*  Beoordelingsdagen oorlogsma-

teriaal in Crash Museum in fort 
bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 10 tot 16u. Ook 7 en 8 
augustus.

Aalsmeer - Het Flower Art Museum 
presenteert vanaf vandaag, donder- 
dag 15 juli, de tentoonstelling 
Flowers & Fashion. Een zomerse 
groepsexpositie met werk van elf 
kunstenaars, onder wie zeer gere-
nommeerde namen. Wat de kunste-
naars bindt is hun passie voor textiel 
en decoratie, gevoed door inspiratie 
uit de natuur.
Flowers & Fashion is een viering van 
bloemen en mode. Florale motieven 
hebben deze eeuw een grootse 
comeback gemaakt in het straat-
beeld. Bloempatronen zijn weer hele-
maal hip en al lang niet meer retro of 
ouderwets. In de tentoonstelling 
gaat het niet om de kleding die in 
winkels hangt, maar om de kunste-
naarsblik op mode. Ongebruikelijke 
materialen, aandacht voor duur-
zaamheid en de invloed van andere 
culturen spelen een prominente rol. 
Ook is er fotogra�e en schilderkunst 
te zien, met een focus op de weer-
gave van sto�en en 
lichaamsversiering.

Veelzijdig
Het levert een verrassende tentoon-
stelling op met creaties die bezoe-
kers niet snel zullen vergeten. Een 
modieuze hoepelrok van geprepa-
reerde sinaasappelschil, een elegante 
ketting van mosselschelpen, kleur-
rijke patchworkjassen, kleding die 
geheel bestaat uit papier, �jnzinnige 
portretten met een hoofdrol voor de 
Japanse kimono; het is slechts een 
greep uit deze veelzijdige expositie. 

De kunstenaars zijn geselecteerd op 
basis van hun kwaliteit en originali-
teit. Deelnemers zijn: Sylvia Blickman, 
Hélène van Dorp, Agnes van Dijk, 
Anne van den Heuvel, Willeke 
Klaassen, Mali Klein, Hanny Malle-
kote, Ineke Otte, Kaat Stieber, Pieter 
Wagemans en Marijke van Welzen. 
Flowers & Fashion loopt tot en met 
zondag 10 oktober. Het Flower Art 
Museum is gevestigd in de voorma-
lige pompkelder aan Kudel-
staartseweg 1, tegenover de monu-
mentale watertoren. 
Het museum is open van donderdag 
tot en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. De entree is 6 euro per 
persoon, kinderen tot en met 12 jaar 

hebben gratis entree en museum-
kaarthouders krijgen 50% korting. 
Vooraf reserveren is niet 
noodzakelijk.

Flora Imago
In het museum is vanaf 15 juli ook de 
kleinere tentoonstelling Flora Imago 
te zien, met bloem-fotoportretten 
van Margot van de Stolpe. 
De museumtuin is onderdeel van 
kunstproject De Elementen (op 
meerdere locaties in Aalsmeer). Hier 
staan ikebanasculpturen van de 
Sogetsu Branch Nederland en het 
vaste fotokunstwerk Wall of Flowers 
van AlexP. Meer informatie:
www.�owerartmuseum.nl.

Nieuwe expositie ‘Flowers & Fashion’ 
in het Flower Art Museum

KUNSTPROJECT DE ELEMENTEN

Aalsmeer - Kunstproject De Elementen is deze zomer 
op meerdere manieren in Aalsmeer te volgen. Onder-
deel is een fotowedstrijd met als thema de vier klas-
sieke elementen: aarde, lucht, vuur en water. In deze 
rubriek worden wekelijks één of twee inzendingen 
geplaatst. Rhea Stuur maakte vanaf de Herenweg een 

prachtige foto van een volledig ‘gave’ regenboog. Ook 
de foto die Tom de Vries instuurde mag er zijn. Hij 
schoot dit beeld met goudkleurig licht langs de Ring-
vaart met Schiphol-Oost als achtergrond.
Ook meedoen aan de fotowedstrijd? Inzenden is moge-
lijk tot en met 29 augustus. Kijk voor de spelregels en 
prijzen op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. De Elementen 
Aalsmeer is ook te volgen op Facebook en Instagram.

‘Gave’ regenboog bij Westeinder

Goudkleurig licht bij de Ringvaart. Foto: Tom de Vries. Regenboog boven de Westeinderplassen. Foto: Rhea Stuur.

Flowers & Fashion: Een viering van bloemen en mode. Foto: Flower Art Museum

Aalsmeerderbrug - De Slag om 
Engeland, the Battle of Britain, was 
een luchtoorlog tijdens de Tweede 
Wereldoorlog tussen de Duitse Luft-
wa�e en de Britse Royal Air Force 
(RAF). De luchtoorlog begon op 10 
juli 1940 en verliep in vijf fasen tot hij 
tenslotte eindigde op 31 oktober 
1940. Deze slag heeft voorkomen dat 
de Duitse troepen Groot Brittannië 
binnenvielen en heeft daarmee het 
verloop van de oorlog positief beïn-
vloed voor de Engelsen. Rick Franke 
neemt op zaterdag 24 juli belangstel-
lenden mee door het verloop van dit 
gevecht. Hij verzorgt de lezing deze 
dag twee keer, de eerste begint om 
10.30 uur, de tweede om 12.30 uur.

Openingstijden
Deze lezing is goed te combineren 
met een uitgebreid bezoek aan het 
Crash luchtoorlog- en verzetsmu-
seum ’40-’45. Het museum is ge- 
opend op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en iedere tweede zondag 
van de maand, ook van 10.00 tot 
16.00 uur.
De toegang bedraagt 6 euro voor 
volwassenen en 3 euro voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de 
stichting en veteranen hebben gratis 
toegang.

Toegang reserveren
Als gevolg van de beperkingen inge-
volge de corona richtlijnen moeten 

bezoekers 1,5 meter afstand houden 
en de hygiëne maatregelen in acht-
nemen. Bezoekers van het museum, 
en de lezing moeten zich opgeven 
via de website op:
www.crash40-45.nl.

Per lezing kan een beperkt aantal 
toehoorders worden toegelaten, dus 
geef u snel op. Kijk voor meer infor-
matie over het museum en het werk 
van het Crash Luchtoorlog en Verzets- 
museum ’40- ‘45 op de website, 
Instagram of de Facebookpagina. Het 
Crash Museum is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 in Aalsmeerderbrug (bij 
Rijsenhout). 

Lezing ‘De Slag om Engeland’ in het Crash Museum

Honingslingeren op de Tuin
Aalsmeer - Voor het eerst sinds 
lange tijd stond afgelopen zondag 11 
juli weer een leuke familie-activiteit 
op het programma van de Histori-
sche Tuin. Jong en oud kon in 
groepjes kennis maken met het 
wonderlijke honingslingeren. Imker 
Eric van der Meer gaf uitleg over de 
bijen, hun honingraten en vertelde 
over het gele goud dat ze produ-
ceren. In de veilingzaal konden de 
deelnemers aan de workshops live 
aanschouwen hoe tuinimker Eric de 
oogst van zijn bijenvolk binnen-
haalde. De verse honing werd afge-
tapt en kon (en kan) aangeschaft 

worden in de potten van 250 en 450 
gram. Het was prachtig weer om 
vervolgens nog een rondje te lopen 
door de Tuin met op dit moment veel 
bloeiende planten, prachtige buxus-
vormen en heerlijk ruikende rozen in 
de kassen. Foto: www.kicksfotos.nl







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

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

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

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

Officiële Mededelingen
15 juli 2021

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum  voornemen

Boujarfi  C. 06-04-1997 09-07-2021
Ciesielska  L.E. 08-02-1972 09-07-2021
Ciesielski  G.Z. 19-11-1962 09-07-2021
Karawaj  M. 09-07-1987 09-07-2021
Rubin  P.A. 06-11-1992 05-07-2021
Waleriańczyk P. 03-05-1994 09-07-2021
El Yaichi  M. 01-05-1981 09-07-2021

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

CORONA TESTBUS

Tot en met zondag 1 augustus 2021 staat de corona 
testbus van de GGD op het parkeerterrein aan de Dreef 
in Hornmeer. Mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met 
lichte klachten kunnen zich hier zonder afspraak gratis 
laten testen op corona.

NIEUWE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

Op 2 augustus 2021 wordt er een nieuw model Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) geïntroduceerd. Dit nieuwe model vol-
doet aan de Europese Verordening met diverse eisen aan de 
identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart krijgt o.a. een 
nieuw uiterlijk. Vanaf 2 augustus 2021 worden er ook vinger-
afdrukken opgenomen in de Nederlandse identiteitskaart.
Door de introductie van de nieuwe Nederlandse identiteits-
kaart moeten de systemen worden aangepast. Hierdoor kan er 
vanaf 29 juli 2021 11:30 uur tot 1 augustus 2021 GEEN reisdo-
cument worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook 
als je reisdocument is vermist. Bij urgentie kan een nooddocu-
ment worden aangevraagd bij de Koninklijke Marechaussee.

REISDOCUMENT AANVRAGEN? LET OP!

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
-  Stommeerkade 11A, 1431 EJ, (Z21-047129), (Omgevings-

vergunning, Aanvraag ontvangen) het plaatsen van een 
dakkapel op het atelier. Toelichting: In de publicatie van de 
aanvraag is ten onrechte het adres Stommeerkade achter 
11 (Sectie G, nr. 6321) vermeld in plaats van Stommeer-
kade 11A.  

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

C7380), (Z21-051435), het bouwen van twee appartemen-
tengebouwen met 56 woningen en het plaatsen van een 
tijdelijke bouwkeet  

-  Schweitzerstraat 6, 1433 AC, (Z21-051413), het maken van 
een uitbouw aan de tuinzijde van de woning  

-  Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C4062 en C4063, 
voorheen Legmeerdijk 322), (Z21-047789), het vergroten 
van de reeds vergunde afgiftezuilen voor brandstof, het 
plaatsen van 2 extra afgiftezuilen voor brandstof en het 
vergroten van de luifel.   

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Oosteinderweg 58, 1432 AM, (Z21-036195), het bouwen 

van twee recreatiewoningen. Verzonden: 07 juli 2021
 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Uiterweg 370, 1431 AZ, (Z21-038799), het uitbreiden van de 

woning op de eerste verdieping. Verzonden: 08 juli 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Chmielecka  M. 25-04-1962 07-07-2021
Correia Cardoso Gomes J.W. 19-12-1996 09-07-2021
Froelich  J.M. 01-11-1992 09-07-2021
Jabłońska-Szczanowicz E. 28-08-1985 09-07-2021
Kalitka  N. 27-09-1992 09-07-2021
Ralph  D.W. 21-08-1982 07-07-2021
Szczanowicz A.M. 04-09-2019 09-07-2021
Szczanowicz M. 03-07-1981 09-07-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;     
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

-  Kerkweg 57, 1432 EH, (Z21-037412), het maken van een 
grotere overkapping voor de garage. Verzonden: 07 juli 
2021 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Mr. Jac. Takkade 15, 1432 CA, (Z21-034919), het vervangen 

van het dak van het gemaal/woning. Verzonden: 08 juli 2021 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Stationsweg 12a, 1431 EG, (Z21-042907), het bouwen van 

een entree met lift aan de zijgevel en het vervangen van de 
bestaande garage en het toevoegen van een dakterras op 
de garage.Verzonden: 09 juli 2021

-  Willem-Alexanderstraat 54, 1432 HM, (Z21-042096), het 
maken van een muurdoorbraak om de keuken bij de 
woonkamer te voegen. Verzonden: 09 juli 2021

-  Sweelinckstraat 35, 1431 XS, (Z21-046732), het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 08 juli 2021

-  Uiterweg 91 ws, 1431 AC, (Z21-045490), het vervangen van 
de bestaande woonark. Verzonden: 08 juli 2021

-  Uiterweg 27 ws14, 1431 AA, (Z21-043432), het plaatsen 
van een woonark op de ligplaatslocatie Uiterweg 27 ws14 
en het wijzigen tenaamstelling ligplaatsvergunning. Ver-
zonden: 08 juli 2021

-  van Cleeffkade 3, 1431 BA, (Z21-040670), het in de origine-
le staat terugbrengen van de zijgevel door het dichtmetse-
len van deur en luik. Verzonden: 07 juli 2021

-  Werven 9, 1431 CP, (Z21-040340), het vervangen van het 
tuinhuis/schuur. Verzonden: 07 juli 2021

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z21-036398), het verlengen 
van het tijdelijk plaatsen van een luchthal ten behoeve van 
het overdekken van drie tennisbanen. Verzonden: 06 juli 
2021

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van 
de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
•	 Stommeerweg	2	(Z21-051142)	Midzomerfeest	op		

28 augustus 2021, ontvangen 5 juli 2021
•	 Hornweg	187	(Z21-051143)	Concert	Jostiband	op	
 9 oktober 2021, ontvangen 7 juli 2021



Officiële Mededelingen
15 juli 2021

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Raadhuisplein 16 (Z21-020465) Restaurant De Jonge Heer-

tjes, verzonden 12 juli 2021

ONTHEFFING NACHTVERBLIJF IN OPENBARE 
RUIMTE

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) de volgende onthe�ng is verleend.
- Westeinderplassen/Westeinderdijksloot (Z21-042567 

Groeps-kamperen op scoutingeilanden 10 t/m 13 juni, 20 juli 
tot 27 juli en 15 t/m 18 augustus 2021, verzonden 7 juli 2021

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

TER INZAGE:

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

Aalsmeer - Na de zomer gaat de 
bouw beginnen! Naast hal 2 van De 
Bloemhof komt een prachtig nieuw 
krachthonk en daarbij nog gloed-
nieuwe kleedkamers. In het complex 
is ook een fysiokamer ingetekend. De 
uitbreiding bij de sporthallen aan de 
Hornweg is tot stand gekomen door 
Stichting Leefomgeving Schiphol, de 
gemeente Aalsmeer en de stichting 

ESA. Bouwheer is Jaap van der Baan. 
Directeur Marten van Maastrigt van 
ESA is verheugd over de samenwer-
king: “Samen met Carl Riechelman 
van de gemeente is veel vergaderd 
en zijn de plannen uit gewerkt. Mooi 
om een begin te maken om De 
Bloemhof steeds mooier te maken en 
vooral completer.” Voorzitter Mike 
(Multi ) van der Laarse: “Het is heel 

speciaal dat wij het vertrouwen 
krijgen van de gemeente en ESA om 
dit samen te gaan bouwen. Het is de 
eerste stap van de geweldig plannen 
om de sporthallen en het terrein 
aantrekkelijker te maken. De 
komende anderhalf jaar wordt een 
complete metamorfose gerealiseerd. 
We hebben nog lekker veel te doen 
dus.”

Start metamorfose bij De Bloemhof

Van links naar rechts: Mike van der Laarse, Marjan Kluft, Marcel Langeraad, Marten van Maastricht, Jaap van der Baan, DirkJan Kluft 
en René Braam met het bouwbord bij sporthal De Bloemhof.

Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft 
weer een nieuw programma: Lianne’s 
Game Wereld. Een informatief en 
gezellig programma over gamen dat 
iedere zondagmiddag om 15.00 uur 
wordt uitgezonden. Nummers uit de 
originele soundtrack zullen aan bod 
komen, maar ook muziek die gerela-
teerd is aan gaming. Met het item ‘de 
game van de week’ worden luiste-
raars op de hoogte gehouden van de 
nieuwe spellen die uitkomen. Zelf 
een voorstel voor de game van de 
week? Mail deze dan met je moti-
vatie naar info@radioaalsmeer.nl en 
misschien is straks jouw game de 
game van de week.

De Elementen in ‘That’s Life’ 
Vanavond, donderdag 15 juli, komt 
om 20.00 uur de uitzending van 
That’s Life vanuit de Historische Tuin. 
Het programma staat volledig in het 
teken van het evenement De 
Elementen. Een kunstproject dat op 
verschillende locaties te zien is en 
waar veel activiteiten omheen 
worden georganiseerd. Gasten zijn 
onder andere wethouder Wilma 
Alink, Anton Temme van de Histori-
sche Tuin, Constantijn Ho�scholte,  
Adrie Kraan en kunstenaar Mireille 
Schermer. En natuurlijk live muziek 
van Little Boogie Boy Hein Meijer op 
zang en gitaar.

Bernice van Leijen bij ‘Echt Esther’
In juni was auteur en journaliste 
Bernice van Leijen te gast bij ‘Echt 
Esther’. Donderdag 16 juli wordt deze 
leuke uitzending herhaald. Bernice 
heeft een methode ontwikkeld om 
mensen af te helpen van hun onze-
kerheid. Het is haar missie om zoveel 
mogelijk mensen te leren hoe zij van 
onzeker naar zelfbewust kunnen 

switchen. Nieuwsgierig? Luister dan 
mee donderdagavond om 19.00 uur.

Sportief met ‘Sem op Zaterdag’ 
‘Sem op Zaterdag’ sluit het drieluik 
over een sportieve maand zaterdag-
ochtend 17 juli vanaf 10.00 uur af 
met muzikale terugblik op de EK 
�nale, besteedt aandacht aan het 
slotweekend van de Tour de France 
en blikt vooruit op de start van de 
Olympische Spelen. 

Burgemeester in ‘Door de Mangel’
Zelfs tijdens de zomerperiode hoeft 
de wekelijkse Aalsmeerse talkshow 
niet gemist te worden. Gedurende 
het zomerreces zijn er zes herha-
lingen van ‘Door de Mangel’ te 
beluisteren. Komende maandag 19 
juli om 19.00 uur zal de jubileumuit-
zending van 5 oktober met burge-
meester Gido Oude Kotte te horen 
zijn. Na zeven jaar ontving ‘Door de 
Mangel’ de 300e gast. De burge-
meester zette het lustrum luister bij 
door in de studio aan te schuiven. 

Muzikale trilogie Mozart
In het programma ‘Intermezzo’ met 
programmamaker Sem van Hest 
komen de laatste twee symfonieën 
van Mozart maandag 19 juli aan bod 
vanaf 21.00 uur. Via uitzending 
gemist kunnen drie symfonieën 
achter elkaar beluisterd worden.

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

Nieuw op Radio Aalsmeer: 
Lianne’s Game Wereld

Lianne Pol presenteert nieuw programma ‘Lianne’s Game Wereld’ op Radio Aalsmeer.

Amstelland – Omwonenden van 
Schiphol hebben onder de naam 
vliegherrie.nl zelf een website gelan-
ceerd waarop geluidsoverlast van 
vliegtuigen kan worden gemeld. De 
bewoners worden daarin gesteund 
door onder meer Milieudefensie, 
Greenpeace, GroenLinks en de Partij 
voor de Dieren. De site richt zich op 
bewoners in de ruime omtrek van 
alle vliegvelden in Nederland. Er 
bestaan al sites voor het melden van 
vliegtuighinder, zoals het Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol, kortweg 
BAS, en het Rotterdamse DCMR. 
Veel bewoners wantrouwen die sites, 
omdat ze worden beheerd door de 
luchtvaartindustrie zelf of door een 
overheidsonderdeel dat er geen prio-
riteit aan geeft. 

Alfred Blokhuizen, woordvoerder 
namens de deelnemende organisa-
ties, noemt BAS een ‘zwart gat’. “De 
meldpunten functioneren niet. 
Mensen die regelmatig meldingen 
doen worden geweerd en inhoude-
lijk gebeurt er niets met hun meldin- 
gen. BAS is daarom nutteloos en niet 
transparent, lijkt slechts gemaakt om 
omwonenden af te leiden.”

Meldingen openbaar
Op vliegherrie.nl kunnen burgers in 
het hele land vanaf vandaag hun 
meldingen van vliegtuigoverlast 

ongelimiteerd kwijt. De geanonimi-
seerde meldingen worden openbaar 
gemaakt, zodat alle bezoekers 
kunnen lezen wat er speelt rond het 
thema vliegoverlast. 
Periodiek wordt er verslag uitge-
bracht over aantallen, inhoud van de 
meldingen en over de geogra�sche 
spreiding. Eens per jaar wordt de 
verzamelde informatie aangeboden 
aan de Tweede Kamer, het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en 
aan de Inspectie Leefomgeving en 
Transport. 

Onacceptabel
Matt Poelmans van de bewonersde-
legatie in de Omgevingsraad Schip- 
hol (ORS): “Wij pleiten al jaren voor 
een onafhankelijk klachtensysteem 
en worden daarin ook gesteund door 
de Nationale Ombudsman. Schiphol 
wil daar niet aan, dus moeten de 
bewoners het zelf doen.” 

Woordvoerder Arjan de Boer van 
Milieudefensie: “We ondersteunen dit 
initiatief, omdat de gezondheids-
schade, de milieu- en geluidsoverlast 
van het vliegverkeer onacceptabel 
groot zijn en nog elke dag toeneemt. 
Schiphol, de luchtverkeersleiding en 
andere meldpunten zijn onvol-
doende transparant.” De samenwer-
kende organisaties willen met de 
nieuwe site ook het publiek, de pers 

en de politiek beter informeren over 
de problematiek die het vliegverkeer 
oplevert voor burgers in het land. 

Slager keurt eigen vlees
BAS wordt beheerd door de Schiphol 
Groep in samenwerking met Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL). Er 
vindt geen enkel onafhankelijk 
toezicht plaats op de afhandeling 
van de klachten en beide organisa-
ties bepalen zelf vrijelijk criteria voor 
wat wel en niet wordt meegeteld. 
“De site geeft geen enkel inzicht in 
de inhoud van meldingen die 
ontvangen zijn”, zegt Blokhuizen. 
“BAS is een typisch voorbeeld van de 
slager die zijn eigen vlees keurt. Met 
vliegherrie.nl komt een eind aan de 
geheimzinnigheid rond meldingen 
van vliegtuigoverlast. Iedereen kan 
binnenkort zien hoeveel meldingen 
zijn ingediend en wat de aard van die 
meldingen is.”

Over vliegherrie.nl
Achter vliegherrie.nl staan Milieude-
fensie, Greenpeace, Partij voor de 
Dieren, GroenLinks, Extinction Rebel-
lion, Bewoners Omgeving Schiphol, 
SATL, BTV Rotterdam, Kennisnetwerk 
IMPACT, Werkgroep Toekomst Lucht-
vaart, Stichting Werkgroep Vliegver-
keer Bijlmermeer, Stichting SWAB, 
SOS Zaanstreek, Floriande TegenGe-
luid en SchipholWatch.

Omwonenden lanceren eigen 
site voor overlast vliegverkeer
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Aalsmeer - Op 29 juni heeft Andrea 
de Winkel haar deuren geopend van 
haar tweedehands kinderkleding-
winkel genaamd ‘Millimètres’ aan de 
Stationsweg 38. Voorheen was de 
winkel gevestigd in het Art Centre 
aan de Aalsmeerderweg. 
Het is een hele leuke, gezellige 
winkel in tweedehands merkkleding 
in de maten 50 tot en met 128 (0 tot 
8 jaar). Ook voor schoenen, badkle-
ding en accessoires kun je bij Milli-
mètres terecht.
Eigenaresse Andrea is zelf moeder 
van drie dochters en heeft altijd een 
passie voor kinderkleding gehad.
Haar wens om een kinderwinkel te 
beginnen is anderhalf jaar geleden 
uitgekomen.

Webshop
Buiten de fysieke winkel is er ook een 
webshop met inmiddels meer dan 
400 artikelen online (www.millime-
tres.nl). Ook kan Millimètres gevolgd 
worden op Instagram en Facebook 

(@milli.metres) waar dagelijks de 
nieuwste items worden gepost.
De kleding, die wordt ingebracht, is 
in consignatie. Deze hangt gemid-
deld drie maanden in de winkel. Bij 
verkoop ontvangt de inbrengende 
klant een deel van de opbrengst. De 
klant kan de verkoop volgen via de 
website met een unieke inlogcode.
Na het verstrijken van de periode 
gaat de niet verkochte kleding retour 
naar de klant of gaat deze naar het 
goede doel.

Merkkleding
Er wordt alleen merkkleding inge-
nomen en deze moet in perfecte 
staat verkeren. Er worden vaak echte 
pareltjes ingebracht, kleding met de 
kaartjes er nog aan, of ongedragen 
schoentjes, nieuw in de doos.
In het kader van duurzaamheid en 
circulariteit vindt Andrea dat kinder-
kleding een tweede leven verdient. 
“Waarom weg doen, als je iemand 
anders er nog blij mee kunt maken.”

Nieuwe kinderkledingwinkel 
‘Millimètres’ in het Centrum

Andrea in haar nieuwe kledingwinkel aan de Stationsweg 38 in het Centrum.

Aalsmeer - Het in coronatijd gestarte 
bedrijf ‘Thee en Kaart’ heeft een Aals-
meerse en Kudelstaartse thee 
ontwikkeld. Burgemeester Gido 
Oude Kotte ontving ondernemer 
Benita Roetman in het raadhuis om 
deze lokale thee te proeven. 
Het bedrijf begon aanvankelijk met 
een kaart en een theezakje erbij. Dit 
kon rekenen op veel enthousiaste 
reacties. Tijdens haar studie tot thee 
sommelier ontwikkelde Benita een 
eigen theelijn voor Aalsmeer en 
Kudelstaart genaamd ‘Aalsmeerse 
liefde’ en ‘Kudelstaarts geluk’ De 
ingrediënten en de smaak van deze 
theelijnen vertalen de historie van de 
gemeente. De ‘Aalsmeerse Liefde’ 
thee is gebaseerd op de kleuren van 
de Aalsmeerse vlag en de historie 
van de Aardbeienkwekers uit 1850. 
De ‘Kudelstaarts Geluk’ thee is geba-
seerd op de bloemenkwekers uit 
Kudelstaart. De thee bevat verschil-
lende bloemblaadjes en heeft tevens 
een lichte sinaasappelsmaak. De 

kleine stukjes sinaasappel staan 
symbool voor de oranje kleur van de 
bloemenkassen die in de avond de 
hemel oranje kleuren. 

Origineel en creatief
“Ontzettend leuk om deze bijzondere 
lokale thee te mogen proeven en het 

is heerlijk! Een origineel en creatief 
idee van Benita om deze thee te 
ontwikkelen en zo haar eigen onder-
neming te starten. Als trotse burge-
meester van ondernemend Aalsmeer 
en Kudelstaart kan ik deze thee van 
harte aanbevelen”, aldus burge-
meester Gido Oude Kotte.

Aalsmeerse en Kudelstaartse thee 
voor de burgemeester

Burgemeester Oude Kotte krijgt uit handen van Benita Roetman de Aalsmeerse thee.

Aalsmeer – Dutch Flower Group 
(DFG) staat in de top 25 van meest 
bewonderde familiebedrijven van 
Nederland in de MT500 van 2021. Als 
familiebedrijf en familie van bedrij- 
ven is dit een mooie bekroning. 
DFG is in 1999 ontstaan uit een fusie 
tussen 2 familiebedrijven en is inmid-
dels uitgegroeid tot een familie van 
meer dan 30 gespecialiseerde handels- 
bedrijven, die samen de hele interna-
tionale sierteeltketen bedienen.
Wekelijks vinden via hun klanten 
gemiddeld 75 miljoen bloemen, 10 
miljoen boeketten en 10 miljoen 

planten wereldwijd hun weg naar de 
consument.
Overall staat DFG op nummer 218 
van de 500 bedrijven met de beste 
reputatie van Nederland in de 
MT500. Dit is te danken aan alle 
collega’s die dit mogelijk hebben 
gemaakt en dagelijks met veel 
plezier werken om de wereld een 
stukje kleurrijker en groener te 
maken. Elk jaar vraagt Management 
Team (MT) duizenden ondernemers, 
managers en bestuurders naar de 
reputatie van de concurrentie in de 
markt. Met als resultaat de MT500, de 

lijst van de 500 bedrijven met de 
beste reputatie waarbij de bedrijven 
zijn beoordeeld op 5 aspecten: klant-
gerichtheid, productleiderschap en 
de kwaliteit van de uitvoering, goed 
werkgeverschap en duurzaamheid.

DFG staat in top 25 van meest 
bewonderde familiebedrijven

Door: Eveline Steenaart

Aalsmeer - Marjan Könst werkte 31 
jaar bij Kraan Mode op de Aalsmeer-
derweg. Op 16 juli gaat ze met 
pensioen. Kraan Mode-eigenaren 
Peter en Sabrina Kraan willen van 
haar laatste week een feestje maken. 
Voor hen voelt het afscheid van 
Marjan een beetje als het einde van 
een tijdperk:  Marjan werkte eerder 
bij Kraan Mode dan Peter en Sabrina 
zelf en is nog aangenomen door 
Peter’s vader en moeder. 
In het voorjaar van 1990 had Kraan 
Mode een vacature voor een 
verkoopster. De destijds 36-jarige 
Marjan werkte om de hoek en het 
leek haar wel wat, een baan in die 
mooie kledingzaak. Ze solliciteerde 
bij Peter’s ouders, er was een klik en 
ze werd aangenomen. Marjan blij, 
meneer Kraan blij. Maar dat die blijd-
schap 31 jaar zou duren, dat kon 
niemand bevroeden. Er wordt dan 
ook uitgebreid stilgestaan bij het 
afzwaaien van Marjan Könst, die vier 
generaties Kraan meemaakte. 
Om het afscheid onderling te vieren, 
ging het hele team van Kraan Mode 
afgelopen donderdag eten bij restau-
rant On The Rock aan de Westeinder-
plassen. Het werd een feestelijke en 
soms emotionele avond, met 
lovende woorden, herinneringen, 

bedankspeeches, bloemen en 
persoonlijke cadeaus. Marjan had 
voor iedereen een fraai beeldje en 
een persoonlijk brie�e. Uit handen 
van Peter en Sabrina kreeg ze een 
blijvende herinnering in de vorm van 
een mooi horloge. 

Welkom op vrijdag 16 juli 
Ook in de winkel gaat Marjan’s 
vertrek niet ongemerkt voorbij. Alle 
klanten en bekenden die haar 
persoonlijk gedag willen zeggen zijn 
welkom op haar allerlaatste werkdag 
op vrijdag 16 juli. Van 10.30 tot 17.00 
uur staat er ko�e met wat lekkers 
klaar en in de middag een wijntje. 
Peter Kraan gaat zijn steun en toever-
laat missen, maar gunt haar vooral 
een mooie tijd: “Marjan is altijd ons 
stabiele baken geweest, ook in 
woelige tijden. De eerste periode 
werkte ze als verkoopster en de 
laatste jaren was ze de grote regelaar 
achter de schermen, waar ze de voor-
raden en de goederenstroom 
beheerde. Marjan is een harde werk-
ster, zeer betrouwbaar, heel precies 
en altijd vrolijk. En trouw natuurlijk! 
Ze werkte hier al toen ik nog 
studeerde en Sabrina en ik net verke-
ring kregen. In al die jaren volg je 
natuurlijk elkaars leven. Marjan is 
oprecht geïnteresseerd in mensen en 
daarom bood ze collega’s en ook 

klanten vaak een luisterend oor. We 
gaan haar missen, maar we wensen 
haar vooral heel veel mooie jaren, 
met veel tijd voor haar gezin en haar 
kleinkinderen. En vrijdag gaan we in 
de winkel nog een feestje bouwen!”

Welverdiend pensioen voor Marjan Könst na 31 jaar

Marjan Könst.

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 13 juli 
organiseerde Team Sportservice Aals-
meer voor 50 kinderen uit groep 3 
tot en met 8 een zomersportochtend. 
Op het buitenterrein van sporthal De 
Bloemhof waren verschillende activi-
teiten, zoals kickboksen en een 
opblaas stormbaan. Tussen de activi-
teiten door was er fruit en water, 
zodat iedereen genoeg energie had 
om door te gaan. Micha Hoogewoud 
van Team Sportservice Aalsmeer: 
“Het was een geslaagde ochtend 
waar alle kinderen heel erg actief 
waren en het volgens mij erg naar 
hun zin hebben gehad!” In de laatste 
week van de zomervakantie zal er 
nog een zomersportochtend worden 
georganiseerd.
De datum zal tijdig bekend worden 
gemaakt.

Geslaagde zomersportochtend 
Team Sportservice Aalsmeer
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Wanneer je een uitvaart moet regelen, 
komen veel keuzemomenten voorbij. 
Zeker als je geen idee hebt wat de 
wensen van de overledene eigenlijk 
zijn. Keuzes maak je op basis van erva-
ringen of omdat het bij iemand past. Of 
omdat je denkt, dat het in lijn ligt van 
het leven dat iemand geleid heeft.

Klaas (73) was overleden en samen met 
Bep (71) en de kinderen bespraken wij de 
consumpties voor na de uitvaart. Doen we 
koekjes of cake? Trouwens, is het niet het 
juiste tijdstip voor een broodje? En hoe-
veel broodjes doen we dan? Een eenvoudig 
broodje of een luxe uitvoering? En wat kost 
dat eigenlijk? 

“Tja, een uitvaart is best duur” zei Bep. “Ja, 
dat klopt,” zei ik, “maar als jullie iedereen 
uitnodigen en we staan na de begrafenis met 
150 man aan de bitterballen en een drank-
je, dan gaat het ook heel erg hard.” “Nou, 

maar zo zou Klaas het wél gewild hebben. Er 
moet wel een goede hap zijn en zelf hield hij 
ook van een drankje. Trouwens, niet van één 
drankje, maar van wel vier!” Het gelach over 
deze grap was een welkome onderbreking 
tijdens het verdrietige gesprek. 

Een eenvoudig of luxe broodje. 
Of... kan het ook anders?

“Heb jij nog een idee Alexander? Jij maakt 
dit natuurlijk wel vaker mee.” “Jazeker,” zei 
ik “we kunnen het eenvoudig  oplossen door 
onderaan de rouwkaart de tekst ‘cadeautip’ 
te plaatsen, gevolgd door een envelopje. Of 
wat dachten jullie ervan om bij de rouwkaart 
vier consumptiebonnen te stoppen!”

“Consumptiebonnen?” schaterde Bep. “Dat 
heb ik nog nooit meegemaakt.” “Ik ook niet,” 
zei ik lachend “jullie zouden de eerste zijn!” 

Uitvaartconsumpties

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 

• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Aalsmeer - Het Tango tankstation 
aan de Dreef in de Hornmeer is bij 
menigeen bekend. Regelmatig 
worden aanbiedingen gedaan met 
de benzine-prijzen, die de reis naar 
het tankstation zeker aantrekkelijk 
maken. Sinds begin deze maand is 
het mogelijk om na het tanken ook 
de auto te laten wassen en aan de 
slag te gaan om de stalen ros er ook 
van binnen weer opgeruimd en 
schoon uit te laten zien. 

Busjes tot 2.60 meter
Wasstraat De Koning heeft een voor-
wasser en er kan een keuze gemaakt 
worden uit verschillende waspro-
gramma’s. Niet alleen auto’s, maar 
busjes tot wel 2.60 meter hoog 
kunnen gebruik maken van de 
wasstraat. De stofzuigers voor het 
binnen reinigen hebben een hoge-
druk spuit en voor de �nishing touch 

kan gebruik gemaakt worden van de 
doekjes-automaat. 

Groot assortiment 
Ook aan de eigenaars is gedacht, 
want in de naastgelegen shop kan 
een heerlijke kop ko�e of thee 
gedronken worden, is er volop keuze 
uit koele drankjes en wie trek heeft 
kan er koek, snoep of chips bij 
nemen. In de shop zijn verder diverse 
cosmeticaspullen te koop en er is een 
speciale hoek ingericht met een 
groot assortiment auto-benodigd-
heden, zoals koelvloeistof en olie. 
Wasstraat De Koning en de shop zijn 
dagelijks open van 10.00 tot 22.00 
uur. Ter introductie geldt een leuke 
kortingsactie op de twee duurste 
wasprogramma’s. Een aanrader om 
kennis te gaan maken met de 
wasstraat en de shop binnen te 
stappen bij het Tango tankstation!

Nieuw: Wasstraat De Koning en 
shop met koffie en drankjes

Wasstraat De Koning biedt verschillende wasprogramma’s.

Aalsmeer - Woensdag 7 juli hadden 
de buren van de Kerkweg een gezel-
lige en sportieve dag met elkaar. Het 
was een groot succes. Er was een 
samenwerking met Participe,  Ria 
Kluvers en Marjonne de Niet van het 
lief en leed potje van de Kerkweg en 
Sportservice Aalsmeer. In de middag 
konden de bewoners van de 
Kerkweg tafeltennissen, jeu de boule 
spelen, stoepranden, stoepkrijten, 
trampolinespringen, blikgooien, 
sjoelen, spijkerbroek hangen en nog 
veel meer. De Kerkweg-quiz en een 
familie-speurtocht over de Kerkweg 
waren ook een succes en brachten 
de buren dichter bij elkaar. Het was 

feest voor jong en oud. Er werden 
ijsjes uitgedeeld en om 19.30 uur 
werd iedereen uitgenodigd in de tuin 
van Marjonne, waar Denise altijd 
gewoond heeft, om daar onder het 
genot van een appeltaartje van 
Gewoon Doen, een hapje en een 
drankje, met elkaar de dag af te 
sluiten en te luisteren naar het 
optreden van Denise Kroes. Denise 
kreeg een groot applaus voor haar 
optreden. Tot slot werden de prijzen 
uitgedeeld aan de winnaars van alle 
activiteiten en konden de bewoners 
nog iets leuks winnen met hun huis-
nummer. Al met al een zonnige en 
geslaagde dag op de Kerkweg.

omergevoel met spelletjes en 
speurtocht op de erkweg

omeractiviteiten bij articipe
Aalsmeer - Dit jaar heeft Participe 
Amstelland weer een zomerpro-
gramma samengesteld, speciaal voor 
bewoners van Aalsmeer en Kudel-
staart. 18+ers zijn welkom, maar 60+ 
gaat voor. Het worden vijf corona 
proef, gezellige, lekkere, sportieve en 
ontspannende donderdagen. Gestart 
wordt op 22 juli met 100 jaar dansen 
door de jaren heen in Het Kloos-
terhof in de Clematisstraat. Een week 
later, op 29 juli, staat een meditatieve 
wandeling of workshop op locatie op 
het programma rond buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef. Op 5 
augustus kan kennis gemaakt 
worden met Stoel Yoga in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Op 12 
augustus presenteert Participe 
bewegen op muziek in Place2Bieb in 
Kudelstaart en het zomerprogramma 
eindigt op 19 augustus met muziek 
bingo en een optreden van Michael 

Grey met een feestje in Het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Cliënten 
van Ons Tweede Thuis en jongeren 
van het Buurtwerk verzorgen heer-
lijke hapjes en gebak. Alle activiteiten 
beginnen om 14.30 uur en duren tot 
16.30 uur. Aanmelden is verplicht en 
kan bij Participe Amstelland via 
0297-326670 van maandag tot en 
met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur 
of stuur een mail naar team.aals-
meer@participe.nu. De kosten zijn 5 
euro per persoon per activiteit. 
Wacht niet te lang, vol is vol. 
 
Contact
Heeft u in deze corona-tijd behoefte 
aan contact, heeft u zelf hulp nodig 
of maakt u zich zorgen om een 
ander? Neem dan ook contact op 
met Team Aalsmeer van Participe 
Amstelland via 0297-326670 of mail 
naar: team.aalsmeer@participe.nu 

Aalsmeer - Zondag 11 juli sloot 
Blackbird Dance Centre het danssei-
zoen af met maar liefst vijf spette-
rende eindvoorstellingen ‘BDC Danst 
Door’ in Schouwburg De Meerse. 
“Met al zijn imperfecties een perfecte 
show om dit seizoen feestelijk af te 
sluiten”, aldus Merel Schrama, eige-
naar en dansdocent van BDC. 
Vele dansstijlen passeerden de revue 
en wisten het publiek te vermaken 
met mooie optredens. Van Afro jazz, 
ballet, Broadway jazz, clipdance, 
hiphop, Latin fusion, female hiphop, 
high heels tot modern. 
Ook de selectieteams Hiphop 11+ en 

14+ uit Haarlem en het wedstrijd-
team uit Aalsmeer lieten fraaie 
dansoptredens zien. “In zeven weken 
is deze hele show neergezet”, vertelt 
Merel na a�oop van de laatste show. 
“Een bijzonder knappe prestatie. Alle 
dansers hebben keihard getraind om 
deze show mogelijk te maken en 
hebben vele uren in de dansstudio 
doorgebracht. Ik ben enorm trots op 
deze groep mooie mensen, die elkaar 
inspireert, motiveert en het allerbe-
langrijkste, heel veel plezier samen 
heeft.”  Vind jij het ook leuk om te 
dansen? Kijk dan op:
www.blackbirddancecentre.nl.

Vijf spetterende voorstellingen 
lackbird Dance entre

Spetterende shows dansers Blackbird Dance Centre. Foto: www.kicksfotos.nl

MIRANDA’S 
MOMENT

Aalsmeer - Van de week waren 
mijn vriend en ik aan het 
mijmeren over hoe anders onze 
levens momenteel lopen ten 
opzichte van vóór onze relatie. 
Met welke vrienden blijft het 
klikken, wie blijven we afzonder-
lijk van elkaar zien en hoe 
mengen onze families zich? 
Daarnaast verwijderde ik ruim 
driehonderd ‘vrienden’ van Face-
book, omdat ik niemand wil 
kwetsen met ons ‘verliefdheids-
syndroom’. Kortom, hoe zijn de 
verhoudingen in onze verhou- 
ding?
Ik schreef er de volgende dag 
een gedichtje over:

Onze trein rijdt gestaag
Langs steden en de zee
Door bossen en door dorpen
En jij kan met ons mee
De trein zit niet vol
Er zitten dierbaren aan ons zij
Sommigen stappen uit 
En er komen wat mensen bij
Blijf je staan op het station
Of twijfel je nog even
Het mag allemaal
‘t Is jouw eigen leven
Wij denderen door
Gaan soms supersnel
Maar altijd overwogen 
Dat weten wij beiden wel
We zijn blij en dankbaar
Voor iedereen die meerijdt
En nogmaals; sla je over
We geven je de tijd
Of we schudden handen
Niets moet alles mag 
’t Voelt namelijk goed dat je ooit 
mee was
Lachen dan lief en zeggen Dag!
Wij zitten namelijk op ons gemak
Onze dagen kunnen niet stuk
Want weet je wat het is?
Wij zitten op de trein naar Puur 
Geluk!
M&M

Trein

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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DE SCHIJNWERPER OP

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Even een zijstapje dit keer. Niet de aange-
geven kandidaat, maar Marjonne de Niet staat deze 
week in De Schijnwerper. Al meer dan veertig jaar zit ze 
in het onderwijs en dat is een goede reden om daar 
eens extra aandacht aan te besteden. Het wordt een 
bijzonder gesprek, met thee en Poolse chocolaatjes 
(een van de vele cadeautjes aan het einde van het 
schooljaar) en al pratende wordt snel duidelijk: 
Marjonne is een uitgesproken ‘lieve’ juf. 

Waarom gekozen voor het onderwijs? 
“Ik vind het het mooiste vak dat er is. Toen ik vier jaar 
oud was, speelde ik al juf met de buurkinderen; ze 
kwamen allemaal in mijn klas. Mijn grote voorbeeld was 
juf Nel de Koning, nu 83 jaar, ze heeft heel veel kinderen 
in Aalsmeer les gegeven en is de leukste juf die er 
bestaat. Na de middelbare school heb ik de opleiding 
voor kleuterleidster gevolgd aan de K.L.O.S in Haarlem. 
In die tijd waren er weinig banen in het onderwijs en 
nog voor het eindexamen ben ik al gaan solliciteren 
naar een vacature in Nederhorst den Berg. Ik moest een 
proe�es muziek geven in aanwezigheid van een heel 
comité, bestaand uit de wethouder, het hoofd van de 
school en het schoolbestuur. Van de 270 aanmeldingen 
ben ik het uiteindelijk geworden. Bijzonder, want ik 
moest nog examen doen. In augustus 1979 ben ik 
begonnen. De A-acte had ik in mijn bezit, maar de 
B-acte moest ik nog halen. Dat heb ik in de avonduren 
gedaan, net als de applicatie voor de basisschool, want 
de basisschool werd in die periode net ingevoerd. Tot 
die tijd was het kleuterschool en lagere school.” 

Ben je er lang gebleven?
“Ik heb er een aantal jaren met veel plezier gewerkt, 
want het was een heel leuke dorpsschool. Ik begeleidde 
de kleuters, maar het was een tijdlang onzeker of ik kon 
blijven, want ik was de jongste in het team. Op een 
gegeven moment moest ik inderdaad weg, maar na de 
vakantie kreeg ik een telefoontje dat er op de basis-
school een plek voor mij was in de middenbouw, 
combinatie groep 4 en 5. Dat heb ik een aantal jaren 
gedaan. 
Toen mijn dochters geboren werden, ben ik gestopt en 
een paar jaar thuis gebleven, tot ik gebeld werd of ik op 
de Zuidooster wilde komen werken. In eerste instantie 
als remedial teacher en invaller, later bij de kleuters. 
Inmiddels doe ik dat al 26 jaar.” 

Nooit overwogen om oudere groepen les te geven? 
“Nee, kleuters zijn zo leuk, ze hebben zoveel fantasie en 
zijn zo spontaan. En zeker in de onderbouw is het 
contact met de ouders heel intensief en dat vind ik ook 
�jn. Ik werk met een heel leuk team, de groep die ik nu 
had was best wel groot: 28 kinderen, maar we hebben 
het  voor elkaar gekregen om na de vakantie met drie 
kleutergroepen te kunnen beginnen van rond de 20 
kinderen. En daar ben ik wel heel blij mee.” 

Hoe heb je de corona-
periode beleefd?
“Op school was het 
heel intensief. De pech 
was dat drie van mijn 
collega’s in de onder-
bouw thuis moesten 
blijven vanwege ziekte 
of quarantaine. In het 
begin was ik de enige 
die bijna elke dag op 
school was. Voor alle kinderen moest elke week een 
tasje gemaakt worden met knutselwerkjes, taal- en 
rekenopdrachtjes en motorische activiteiten. Al die 
kopieën maken voor ruim zestig tasjes, was een zeer 
tijdrovende klus. Maar met elkaar hebben we het toch 
voor elkaar gekregen om ook vanuit huis te zorgen dat 
de kinderen elke week een tasje met opdrachten voor 
een week kregen.
Zodra ik thuis was, ging ik beeldbellen met de kinderen. 
Ik houd van muziek en samen met muziekdocent Wilco, 
nam ik liedjes op volgens een bepaald thema. Ik zong, 
hij speelde gitaar en zong mee. De gymnastiekdocent 
beeldde het weer uit. Ieder week stuurden we dat 
�lmpje naar de ouders. Het was veel werk, maar gaf ook 
veel energie, want we hebben er ontzettend veel lol om 
gehad.”  

Hoe was het om na drie maanden de kinderen weer in 
het echt te zien?
“Bijzonder, want er golden natuurlijk andere regels. De 
ouders moesten buiten blijven en die van groep twee 
zelfs achter het hek. Ik stond altijd buiten om de 
kinderen ’s morgens op te vangen en in de middag ook 
weer om er voor te zorgen dat ieder kind met de juiste 
persoon mee naar huis ging. 
Voor de kinderen was het �jn om weer gewoon naar 
school te gaan. Ik merkte dat ze het contact met klasge-
nootjes gemist hadden.” 

In veertig jaar tijd gebeurt er wel het een en ander op 
onderwijsgebied, wat heb je zien veranderen?
“Heel veel, maar ik groeide wel altijd met de verande-
ringen mee, dus het is voor mij heel geleidelijk gegaan. 
Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen, maar omdat ik al 
jaren dezelfde groep heb, hebben we met elkaar een 
systeem kunnen ontwikkelen waarin we alle drie 
volgens dezelfde methode werken: Kleuteruniversiteit, 
waarin de kinderen vijftien thema’ s over twee jaar 
krijgen aangereikt. Een groot verschil met vroeger is, 
dat de ouders veel mondiger zijn en niet alleen de 
ouders, maar zeker ook de kinderen.”

Wat is er mooi aan dit vak?
“Dat je met kinderen werkt, die je heel veel kunt leren 
en dat je ze de mogelijkheid geeft om te groeien in hun 
eigen tempo en op hun eigen niveau. Het ene kind 
vliegt hoog en het andere kind laag, maar elk kind is 
uniek en elk kind is mooi.” 

Marjonne de Niet, 40+ jaar in het 
onderwijs: “Mooiste vak dat er is”

Marjonne de Niet.

Door Saartje, Nienke, Brenda, Nena, 
Ashlyn en Vivien

Aalsmeer - Dit jaar is Bindingkamp in 
Stadskanaal in de provincie 
Groningen. Zaterdag 10 juli vertrok 
de groep met de bus naar camping 
de Kapschuur. Het kamp is met 
veertig kinderen, helaas konden er 
twee kinderen niet komen vanwege 
corona. De groep werd verdeeld in 6 
tenten, 3 jongens en 3 meisjes 
tenten. In de bus kreeg de vakantie-
gangers de tentindeling te horen. 
Eenmaal in Stadskanaal werden eerst 
de ko�ers (deels) uitgepakt. 
“We maakten kennis met elkaar door 
kennismakingsspelletjes. Als avond-
eten hadden we tiki masala en we 
moesten tijdens het eten naar 
binnen verhuizen, omdat het begon 
te regen. En toen in de grote tent 
kregen we het kampthema te horen, 
en dat was ‘vallen en opstaan en 
opvallen’. Daarna moesten we gaan 
tandenpoetsen en slapen, maar dat 
deed niet iedereen. De volgende 
ochtend werden we wakker gemaakt 
om 7.30 uur met een grappige remix 
van verschillende liedjes. Dat was 
nogal vervelend. We moesten verza-
melen bij de vlaggenmast en daar 
zeiden we goedemorgen tegen 
elkaar. Toen gingen we ontbijten en 
onze sportkleding aandoen, want we 
hadden een sportdag! In de avond 
aten we andijviestamppot met 
spekjes en groentesoep als voorge-

recht en als toetje hadden we heer-
lijke aardbeienmoes. Toen we klaar 
waren was er nog een beetje over, 
dus we deden getal onder de 50. En 
als je geluk had mocht je de bak leeg 
lepelen. Als avondprogramma 
gingen we zingen en de kampkrant 
lezen. En daarna moesten we weer 
tandenpoetsen en naar bed. 
Sommige kinderen probeerden over 
te lopen, maar dat lukte niet omdat 
de leiding moeilijk te ontwijken was.
De volgende dag deden we hetzelfde 
als de andere ochtend. We gingen 
lekker ontbijten en daarna hadden 
we een zeer lange �etsspeurtocht. 
Die eindigde in een groot bos, we 
werden opgedeeld in groepen en zo 
wisselden we door naar verschillende 
activiteiten. Daarna �etsten we door 
naar een mooi helder meertje waar 
we even konden zwemmen. Na het 
zwemmen gingen we terug naar het 
kamp in 2 verschillende groepen, de 
snelle en langzame groep. We 
kwamen met het eten thuis en we 
aten toen chili con carne. Als avond-
programma hadden we verschillende 
spellen. Daarna deden we hetzelfde 
als andere avonden slapen, maar niet 
helemaal, want we waren doodstil en 
dus ging de leiding ook weg en 
konden we stiekem overlopen! Het 
was een feestje! En vandaag doen we 
de jongens tegen de meiden en 
waarom? Nou, om een gratis over-
looppas te winnen! Wie wilt dat nou 
niet? Groeten uit Stadskanaal.”

Bindingkamp in Stadskanaal: 
“Stiekem overlopen!”

De jongens en meiden van het Bindingkamp in Stadskanaal.

Aalsmeer - De jongerenwerkers van 
Buurtwerk zijn veel op en rond de 
Westeinderplassen te vinden en 
hebben zichzelf omgetoverd tot �lm-
makers om voorlichtings�lmpjes op 
te nemen rondom waterveiligheid. 
Naar aanleiding van de werkgroep 
waterveiligheid zijn de thema’s voor 
de online campagne, bedoeld voor 
jongeren, samen met de jeugdagent 
bedacht: drankgebruik, afval, hard 
varen en wat te doen in geval van 
nood. Het zijn grappige �lmpjes 
geworden, die jongerenwerker 
Lizanne Eveleens omschrijft als ‘tell-
sell meets klokhuis’. “Veel mensen 
genieten van de Westeinderplassen, 
de meeste jongeren gedragen zich 
prima en zijn goed bezig. Maar er 
wordt helaas ook overlast ervaren en 
een ongeluk op het water zit in een 
klein hoekje. In plaats van alleen een 
wijzend vingertje hopen we jongeren 
met deze ludieke online campagne 
bewust te maken van ongewenst én 
gewenst gedrag op het water.”
In de zomervakantie heeft het jonge-
renwerk elke week een thema over 
gedrag op het water dat centraal 

staat, zowel online als o�ine. Er zijn 
naast de ‘tellsell’ �lmpjes ook 
gesprekken opgenomen met Mirjam 
Bosman van de dierenambulance, 
jeugdagent Bart Cremer en schipper 
Henk van Leeuwen, een bekend 
gezicht voor velen op de Westeinder-
plassen. Daarbij worden er (bij mooi 
weer) voor jongeren activiteiten 
rondom de thema’s georganiseerd 
op de Poel: onder andere een Crazy 
44 en een zwerfvuil-opruimbingo 
staan op de planning. De jongeren-
werkers zijn wekelijks op het water te 
vinden tijdens hun ambulante 
rondes, waarbij zij laagdrempelig in 
gesprek gaan met jongeren. “Samen 
met de politie, handhaving en Buurt-
werk doen we er alles aan om het op 
het water veiliger te maken”, zegt 
burgemeester Gido Oude Kotte. “De 
�lmpjes van Buurtwerk zijn een tref-
fend initiatief. Veiligheid op het water 
begint bij onszelf.”
Meer informatie over de activiteiten 
en de �lmpjes zijn te vinden via de 
instagram pagina van Buurtwerk: @
buurtwerk.aalsmeer en de website 
www.jonginaalsmeer.nl

Jongerenwerk maakt filmpjes 
rondom waterveiligheid

Aalsmeer - Wie is de baas in de 
gemeente? Wat doet het college van 
burgemeester en wethouders? Over-
weegt u raadslid te worden en wilt u 
meer weten over wat de gemeente-
raad precies doet? En nog belang-
rijker: hoe zorgt u dat u als bewoner 
van Aalsmeer en Kudelstaart 
gehoord wordt? Deze en vele andere 
vragen komen aan bod in de gratis 
workshop ‘Politiek Actief’, georgani-
seerd door de gri�e van de gemeen-
teraad van Aalsmeer. Door deelname 
aan de workshop leert u hoe de 
gemeente werkt, hoe besluiten tot 
stand komen en krijgt u antwoord op 
de vraag hoe u als bewoner invloed 
kunt uitoefenen. U vergroot uw 
kennis van de lokale politiek en het 
bestuur van de gemeente Aalsmeer. 
Bovendien krijgt u de gelegenheid 

om met Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters in gesprek te gaan die u als 
gemeenteraadslid vertegenwoor-
digen in de gemeenteraad.

Programma
De workshop is voor inwoners van de 
gemeente Aalsmeer vanaf 16 jaar die 
nog niet eerder hebben deelge-
nomen aan Politiek Bewust of Poli-
tiek Actief en bestaat in totaal uit drie 
avonden. De eerste twee avonden 
zijn informatief met veel ruimte voor 
vragen van deelnemers. Tevens komt 
burgemeester Gido Oude Kotte 
vertellen over zijn werk en kunt u 
‘speeddaten’ met raadsleden. Daarna 
volgt als afsluiter het bijwonen van 
een gemeenteraadsvergadering, die 
gezamenlijk voorbesproken wordt. 
Om een goed beeld te krijgen van de 

werking van de gemeente en de 
besluitvorming is het van belang alle 
avonden aanwezig te zijn.

Wanneer en waar
De workshops vinden plaats op de 
woensdagen 1 en 8 september van 
20.00 tot circa 22.00 uur. Het 
bijwonen van de raadsvergadering 
met de gezamenlijke voorbespreking 
vindt plaats op donderdag 16 
september vanaf ongeveer 19.15 uur. 
Als de coronamaatregelen het 
toelaten, vinden alle avonden plaats 
in het hart van de lokale democratie: 
het Raadhuis van Aalsmeer.

Lijkt het u leuk om deel te nemen of 
heeft u vragen over de workshop? 
Stuur dan een bericht naar:
gri�e@aalsmeer.nl

Workshop ‘Politiek Actief’ weer van start 





14 inderegio.nl • 15 juli 2021NIEUWS

Kudelstaart - Sinds afgelopen zon- 
dag 11 juli waakt de Poelmeermin 
over de bewoners en bezoekers van 
de Westeinderplassen. Langs de 
waterkant bij visserijbedrijf Rekelhof 
aan de Herenweg 32 is het beeld te 
bewonderen.

De Poelmeermin is van de hand van 
kunstenaar Femke Kempkes en kreeg 
gestalte in samenspraak met visser 
Theo Rekelhof. De naam is enkele 
jaren geleden bedacht door dorps-
dichter Jan Daalman, die een gedicht 
had gemaakt over een vrouw die elke 
dag in de Poel ging en gaat zwem- 
men, echtgenote Marjon van de 
Kudelstaartse visser. De staart van de 
Poelmeermin is gevuld met alle 
vissen die in de Westeinder zwem- 
men en in haar handen heeft ze een 
paling en de bekende vissersboot 
van Rekelhof.

“De boot is een begrip op de Poel”, 
zegt Theo als uitleg. “Het is echt een 
symbolisch beeld.” De Poelmeermin 
is gemaakt voor het jubileum van 
150 jaar beroepsvisserij op de West-
einder door de familie Rekelhof. In 
1871 startte  overgrootvader Rekel-
hof het visbedrijf, zijn grootvader en 
vader en oom zetten achtereenvol-
gens het familiebedrijf voort en sinds 
1991 staat Theo aan het roer van het 
visserijbedrijf.
Theo en water zijn in één woord uit 
te spreken. Voordat de visser zijn 
netten uit ging gooien in de Poel 
heeft hij 17 jaar lang als zeeman over 
de wereld gereisd. “Bij de visserij lag 
en ligt mijn hart”, gaat Rekelhof 
verder. “De liefde en passie voor het 
vak en de natuur, zit in m’n bloed. 
M’n vader had dat ook. Tot late leef-
tijd vaarde hij bijna elke dag met me 
mee.” Aan stoppen denkt Theo voor-
lopig ook nog niet. “Ik wil het zeker 
tot m’n 75ste volhouden. Pas als ze 
me in een rolstoel aan boord moeten 
helpen, stop ik ermee”, zegt hij 
lachend. 

Het beeld is in bijzijn van de kinderen 
en kleinkinderen van het echtpaar 
Rekelhof onthuld door echtgenote 
Marjon en kleinzoon Dorian. Dorps-
dichter Jan Daalman maakte speciaal 
voor deze jubileum-gelegenheid een 
gedicht en las deze voor.

“Een prachtig gedicht”, aldus Theo tot 
slot. “Heel toepasselijk.” Wie gaat 
varen op de Westeinder, richting 
Kudelstaart, moet zeker even langs 
de Herenweg varen. De Poelmeermin 
is het waard om gezien te worden!  

Poelmeermin onthuld voor 150 
jaar beroepsvisserij Rekelhof 

Dichter Jan Daalman, maker Femke Kempkes en het echtpaar Rekelhof bij de 
Poelmeermin. Foto: www.kicksfotos.nl

Duc in Altum
Kudelstaart - Een gedicht over 
150 jaar vissen op de Westeinder 
door de familie Rekelhof met 
hun vissersboot de Duc in 
Altum. 
Door dorpsdichter Jan 
Daalman

Van wal steken,
is wat er elke dag moet gebeuren.
Vaar uit door de vroege 
ochtendstilte  
naar de dieptes van de plas
en maak kringen in nooit 
hetzelfde water,
met netten die al eeuwen dezelfde 
zijn,
op plaatsen die alleen de visser 
kent.

Vistuig als vleet, zegen, fuik of 
peur
vangen vis als baars, brasem, aal 
en steur.
Kwikzilver leven gevangen 
uit die mysterieuze waterwereld 
van de Westeinder, al 150 jaren 
lang. 

Vier generaties vissers 
varen zo door jaren en seizoenen.
Vaders en zonen en hun latijn 
over verdwenen dijken, meren 
poelmonsters en meerminnen.
Over weelde die ze deelden,
beschikt door poelgodinnen.

Over het water in de plas,
van helder naar troebel en weer 
terug. 
Over visvangst, van rijk naar arm,
simpel zoals dat was.
Kostbaar en wonderbaarlijk 
tegelijk.

Het is het oude verhaal, 
natuur geeft het allemaal.

Het is een trage deining 
door de mazen van de tijd.

Zolang de vis nog bijt,
tot de laatste visser,
tot het laatste woord,
en het laatste sterke verhaal 
dat nog wordt gehoord.

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Als ik ’s morgens vroeg in de auto zit, luister ik graag naar 
radio Utrecht. Nieuws uit de regio en wat muziek betreft regelmatig een 
jaren 70 of 80 week. En daar houd ik van. Vorige week draaide ze ‘Jimmy’. 
van Boudewijn de Groot, beter bekend als: ‘hoe sterk is de eenzame 
�etser’. 
Heerlijk nummer dat ik gelijk maar naar mijzelf vertaalde: ‘hoe sterk is de 
eenzame zwemmer’. Want zo voel ik mij wel. 
Ik had een druk en intensief weekend. Vrijdagavond een borrel bij onze 
oude buren. Het werd half drie voordat we naar huis gingen, zolang 
tegenover elkaar gewoond, maar zelden gesproken. We hadden dertig 
jaar in te halen. Zaterdagavond vrienden te eten en dat was ook een 
bijzonder weerzien na twee jaar. Op zondag kleindochter en kleinzoon in 
de tuin om de nieuwe zandbak in te wijden en de glijbaan uit te 
proberen. Ik plukte ondertussen de eerste sperzieboontjes, die de pan 
niet haalden, want ze verdwenen rauw in twee kindermondjes. Hun vader 
zette in die tijd een kleuter speurtocht rond het huis uit met gele lintjes in 
de struiken, aan de tuinstoelen, het hek en hermetisch vastgeknoopt aan 
de deurtjes van mijn buurtboekenkast. Achter het glas prijkt een walkie-
talkie. Na enig zoeken ontdekt kleindochter een schaar in de plantenbak. 
Als ze de walkietalkie bevrijd heeft doet ze een oproep in het apparaat en 
komt er antwoord uit de kastanjeboom. De schat die ze samen met haar 
broertje tussen de takken vindt zijn twee oude chocoladepaaseitjes. Ik 
ben achter het fornuis weggerukt om mee te doen met het avontuur en 
vergeet dat ik de broccoli op stand 9 op de inductieplaat heb gezet. Een 
uur later schuiven schoondochter, dochter en schoonzoon ook aan. 
Terwijl de familie onder de plataan zit te borrelen, sta ik in de keuken om 
alvast een maaltijd voor de kinderen te maken, vragen die om een �lmpje 
op Net�ix, wat ik niet kan vinden, krijgt kleindochter een bloedneus, wil 
de hond eten en laat ik hun lekkerbekje aanbranden. Het is duidelijk, 
multitasking zit op deze leeftijd niet meer in mijn DNA. Als iedereen weg 
is kruip ik om tien uur ‘s avonds totaal gesloopt in bed. 
Maar dan is het zo heerlijk om maandagochtend om kwart over zeven op 
mijn �ets te stappen, badpak aan, zwemband en handdoek in het 
mandje. Om half acht lig ik in het water. De zon staat al hoog aan de 
hemel, maar ik ben op dat uur de enige in die immense plas water. En dat 
is een euforisch gevoel. Mijn enige gezelschap zijn de grote koppels 
ganzen. En die zijn vast niet kleurenblind, want ze stuiven snaterend aan 
de kant als ik aan kom zwemmen met mijn oranje boei. De watertoren 
haal ik inmiddels gemakkelijk. Ik heb uitgerekend hoeveel banen het zijn 
vertaald in Waterlelie afmetingen en kom op ongeveer vierentwintig 
heen en terug. Waar hebben we het over? De door mij bewonderde 
mevrouw P. doet er veertig! Op de rotsblokken bij de toren blaas ik even 
uit en voel me net de zeemeermin in de haven van Kopenhagen. Op de 
terugweg is mijn oranje �etstas het baken waar ik mij op richt. Als een 
natte zeehond schud ik op het strandje het water van me af, trek mijn 
badjurk aan en �ets heel tevreden naar huis. En denk: hoe sterk is de 
eenzame zwemmer.
Reageren? Truus@bente.net

Weekend

Aalsmeer - Begin deze maand is 
gestart met het kappen van bomen 
die als onveilig uit de boomveilig-
heidscontrole zijn gekomen. Het gaat 
om de ernstig aangetaste en dode 
bomen met een groene stip in Aals-
meer en Kudelstaart. Voor de kap 
wordt iedere boom eerst onderzocht 
op nesten. Indien er sprake is van 
nesten, wordt gewacht tot na het 
broedseizoen met het kappen van de 
betre�ende boom. 
Afgelopen dinsdag 13 juli was het de 
beurt aan de drie kastanjebomen op 
het Raadhuisplein. Van twee van de 
drie bomen was tijdens de boomvei-
ligheidscontrole gebleken dat ze 
onveilig waren. 
Een takbreuk tijdens de storm in mei 

en de extra inspectie hierna, hebben 
uitgewezen dat ook een derde 
kastanjeboom niet veilig is. Vorige 
week is reeds een �ora en fauna 
check gedaan of er in de drie blikvan-
gers langs het water nesten zaten. 
Deze zijn niet aangetro�en. 
Al vroeg in de ochtend werd dinsdag 
een aanvang gemaakt met het 
weghalen van de bomen. De zaag 
ging aan en tak voor tak werden de 
bomen ontmanteld. Helaas, het is 
niet anders. De kastanjes zijn jaren-
lang beeldbepalend geweest op het 
Raadhuisplein, blikvangers langs het 
water. De kleurige ontmoetingsbank 
komt overigens nu wel beter in 
beeld. Elk nadeel heb z’n voordeel, 
zei Johan Cruij� ooit...

3 Kastanjebomen verwijderd op 
het Raadhuisplein

Aalsmeer - Waarschijnlijk is het 
sommige inwoners van gemeente 
Aalsmeer al opgevallen. Een witte 
keet in de wijk voor een paar dagen. 
Op verschillende locaties. Waarom 
staan ze er? Waar komen ze vandaan? 
En wat gebeurt er in en omheen?
Het gaat om een drietal mobiele 
keten, van waaruit medewerkers van 
Meerlanden de buurten en wijken 
van de gemeente onderhouden. 
Voorheen reden de medewerkers 
meerdere malen per dag heen en 
weer tussen hun basis in Rijsenhout 
en de werklocaties in de gemeente. 
Nu kunnen ze in de keten schaften, 
naar het toilet en hebben ze ruimte 
voor overleg met aannemers en de 
gemeente. En daarmee ook meer tijd 
voor vragen van inwoners.
 
Milieuwinst
Meerlanden heeft hiervoor gekozen 
om het aantal rijbewegingen van de 
medewerkers overdag van en naar 
de wijken te verminderen en 
daarmee milieuwinst te behalen. Ook 
biedt het inwoners meer gelegen-
heid om vragen te kunnen stellen 
aan de medewerkers, die nu langer in 
de buurt aanwezig zijn. Vanuit het 
specialistische groen- en straaton-
derhoud is een handige tip of wijze 
wetenswaardigheid over bijvoor-
beeld snoeien van bomen en 
struiken immers snel gegeven.
 
On tour 
De nu nog witte keten, getooid met 
herkenbaar Meerlanden logo geven 
zichtbaar aan dat Meerlanden op dat 
moment in de buurt aan het werk is. 
Ze staan nooit langer dan drie dagen 
op één plek of parkeerplaats. Ze gaan 
met de medewerkers mee on tour 
door de wijken. Inwoners kunnen ze 
zo een keer of zeven per jaar tegen-
komen in de buurt. Ook in de winter. 
De keten zijn namelijk geïsoleerd, 
voorzien van kachel en van LED 
verlichting. In de zomers zijn ze daar-
door ook koeler. Na hun diensttijd 
van zo’n vijftien jaar zijn de keten 
bovendien 100% recyclebaar.

Meerlanden werkt 
vanuit keet aan 
duurzame buurt

Medewerkers van Meerlanden bij de 
werkkeet. Van links naar rechts: Chris 
Hesse, Michel Tesselaar en Rinky 
Feenstra.
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Aalsmeer – Ruim 1.600 handteke-
ningen heeft Nola-Jules afgelopen 
donderdag 8 juli, voor aanvang van 
de vergadering van de gemeente-
raad, samen met haar moeder Fiona 
overhandigd aan wethouder Robert 
van Rijn van verkeer en vervoer. De 
handtekeningen zijn gezet voor de 
opgezette petitie om het deel van 
het Spoorlijnpad tussen de Stom-
meerkade en Wissel terug te krijgen. 
Wethouder Van Rijn was onder de 
indruk van het grote aantal handte-
keningen. “Een heleboel betrokken 
Aalsmeerders, zie ik.”

Niet veilig
Nola-Jules en haar ouders wonen aan 
de Stommeerkade, bijna naast het 
verdwenen deel van het Spoor-
lijnpad. Het was haar dagelijkse route 
naar de Jozefschool. Nu moet de 
jeugdige inwoonster om�etsen via 
de Stommeerkade en het Bielzenpad 
om uiteindelijk via Baanbak naar haar 
basisschool te gaan. Geen veilige 

route, vinden haar ouders en de 
inwoners die hun handtekeningen 
voor de petitie gezet hebben. Op de 
Stommeerkade wordt �ink hard 
gereden en bovendien zijn hier geen 
�etsstroken. Volgens wethouder Van 
Rijn is in 2014, zeven jaar geleden, 
besloten dit deel van het Spoor-
lijnpad op te he�en, zodat de Burge-
meester Ho�scholteweg aangelegd 
kan worden. Deze gaat lopen vanaf 
de Burgemeester Kasteleinweg tot 
de kruising Ophelialaan en de Aals-
meerderweg, deels parallel aan de 
Stommeerkade. 

Potje verf
De realisatie van een �etsbrug over 
de Ho�scholteweg bleek te duur en 
ondanks de petitie lijkt deze er, zo 
goed als zeker, niet te komen, zo liet 
de wethouder doorschemeren. “Dit 
kost veel geld, maar we gaan er se- 
rieus naar kijken.” Nola-Jules en Fiona 
hopen dat de oversteek wel terug-
komt. “Al is het maar een zebrapad. 

Een potje verf is toch niet zo duur”, 
aldus Fiona. Het Spoorlijnpad is 
overigens niet alleen een geliefde, 
veilige route voor �etsers, maar ook 
vele wandelaars lopen hier graag een 
ommetje, met of zonder hond.

Dorpse wegen
De verkeerssituatie momenteel in 
Aalsmeer kwam eveneens ter sprake. 
Op dit moment is het op nagenoeg 
alle wegen druk. En daar zijn de vele 
dorpse wegen niet echt op ingesteld. 
“Aalsmeer zit momenteel aan z’n piek 
wat verkeer betreft. Dat komt natuur-
lijk door de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg, maar er 
wordt aan diverse andere wegen 
onderhoud gepleegd en er komen 
steeds meer woningen bij”, legde Van 
Rijn uit. “We werken momenteel aan 
een mobiliteitsagenda. Daarin 
nemen we de wegen onder de loep, 
ook de Stommeerkade.”

Heroverweging
Over het mogelijk afsluiten van de 
Stommeerkade als doorgaande 
route, zoals Fiona van enkele buren 
te horen had gekregen, is volgens 
hem geen sprake. Wel een mogelijk 
andere inrichting. “Fietsstraten zijn 
niet populair in Aalsmeer, mogelijk 
komen er drempels”, aldus de 
wethouder die tot slot beloofde 
zeker te zullen gaan kijken naar een 
(andere) verbinding tussen de Stom-
meerkade en Wissel om dan mogelijk 
een heroverweging van het 2014 
genomen besluit inclusief een �nan-
cieel plaatje aan de gemeenteraad 
voor te leggen. 

Nola-Jules, Fiona en de overige 1.610 
inwoners die de petitie onder-
steunen moeten wel even geduld 
hebben. De raad heeft zomerreces 
en komt pas voor het eerst weer eind 
augustus of begin september bijeen. 
Gelukkig is afgelopen maandag ook 
de schoolvakantie begonnen en 
hebben de kinderen zes weken vrij.

Wethouder onder indruk van 
‘dikke’ petitie voor Spoorlijnpad

Wethouder Robert van Rijn met Nola-Jules en moeder Karin Ruhe.

Aalsmeer – De provincie Noord-
Holland stelt 800.000 euro subsidie 
beschikbaar voor projecten die het 
landschap van de Westeinderscheg 
versterken. Ook projecten die dit 
gebied beter bereikbaar maken 
kunnen een aanvraag doen. Van 1 
augustus tot 28 oktober staat de 
subsidieregeling open.
De Westeinderscheg is een groen-
strook, bestaande uit veel water-
wegen, die loopt vanaf het Amster-
damse IJ, door de Schinkel, langs de 
Oeverlanden en het Amsterdamse 
Bos via de Bovenlanden naar de 
Westeinderplassen. De provincie 
heeft vanuit het investeringsbudget 
Landschapsversterking de komende 
jaren ruim 2 miljoen euro beschik-
baar gesteld om onder andere de 
natuur en het landschap in dit veel-
zijdige gebied te versterken.

Rust en ruimte
Ook wordt de Westeinderscheg een 
gebied dat rust en ruimte gaat 

bieden aan inwoners van de drukke 
metropoolregio. Daarvoor zijn onder 
meer �ets- en wandelknooppunten 
nodig. Nu ontbreken die nog en 
vormen (water)wegen obstakels. 
Inwoners, ondernemers en bewo-
nersgroepen die ideeën of plannen 
hebben om de bereikbaarheid te 
verbeteren kunnen een aanvraag 
doen.
Het toekennen van subsidie verloopt 
op volgorde van ontvangst. Vanaf 1 
augustus staat de regeling gepubli-
ceerd.

Samenwerking
De komende jaren werkt provincie 
Noord-Holland samen met de omlig-
gende gemeenten Amsterdam, 
Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmer-
meer en Uithoorn, het hoogheem-
raadschap Rijnland en vele andere 
lokale organisaties en partijen aan 
het versterken van het landschap én 
aan het zichtbaar maken van de 
Westeinderscheg.

8 Ton voor projecten rond 
Westeinderscheg 

Aalsmeer - Bent u vergeten reke-
ningen te betalen of heeft u beta-
lingsachterstanden? Dan kan het zijn 
dat de gemeente contact met u 
opneemt. Hierdoor kunt u tijdig 
bespreken of u hulp of �nancieel 
advies nodig heeft. Door op tijd 
betalingsachterstanden aan te 
pakken, kunnen grote schulden 
voorkomen worden. U heeft altijd 
zelf de keus of u er gebruik van wilt 
maken. 
Gemiddeld wachten mensen met 
geldproblemen vijf jaar voordat ze 
hulp zoeken. Betalingsachterstanden 
kunnen hierdoor een grote schuld 
worden, met alle gevolgen van dien. 
De Gemeente Aalsmeer wil dit voor-
komen en neemt daarom contact op 
als er aan de gemeente betalingsach-
terstanden worden doorgegeven 
door bijvoorbeeld de verhuurder of 
energieleverancier.

Melden verplicht
Sinds 1 januari 2021 zijn verhuurders, 
zorgverzekeringen, energie- en 
waterbedrijven verplicht melding te 
doen aan de gemeente als u niet op 
tijd betaald heeft. Bij deze betalings-
achterstanden kan het zijn dat u een 
brief van de gemeente ontvangt of 

dat een medewerker bij u langskomt 
om u te helpen of te ondersteunen. 
Vanuit de Wet Gemeentelijke Schuld-
hulpverlening zijn gemeente Aals-
meer en de genoemde organisaties 
verplicht hieraan mee te werken.

Hoe werkt dit?
1. De gemeente hoort dat u te laat 
bent met het betalen van huur, uw 
zorgverzekering, energie of water.
2. Alle meldingen worden verzameld 
en er wordt bekeken hoe de 
gemeente u misschien kan helpen. 
3. Een medewerker van de gemeente 
neemt contact met u op en vraagt of 
u hulp nodig heeft en dit ook wilt. 
4. U bepaalt of u geholpen wilt 
worden. Als u dat wilt wordt er 
samen naar een mogelijke oplossing 
gekeken en krijgt u advies. 

Zelf hulp zoeken
Bent u niet benaderd door de 
gemeente, maar wilt u toch hulp bij 
uw �nanciën? Als u al (meerdere) 
schulden heeft en hier hulp bij wilt 
kunt u schuldhulpverlening krijgen. 
Kijk hiervoor op www.aalsmeer.nl/
schuldhulpverlening. Nog vragen of 
meer informatie? Ga dan naar www.
aalsmeer.nl/betaalachterstand. 

Gemeente Aalsmeer helpt bij 
betalingsachterstanden

Groenstrook en veel waterwegen in de Westeinderscheg.

Aalsmeer - De versoepeling van de 
corona-regels blijkt toch niet zo’n 
goed idee, sterker nog, het is hele-
maal verkeerd gegaan en heeft 
Nederland weer dieprood gekleurd. 
De vele besmettingen zijn vooral 
vastgesteld bij jongeren en kwamen 
aan het licht tijdens het ‘testen voor 
toegang’ en na bezoeken aan feest-
café’s en discotheken. Meer dan 
10.000 positief getesten, gelijk aan 
het aantal in december. De regels zijn 
weer aangescherpt, discotheken en 
clubs moeten de deuren gesloten 
houden en horeca moet om midder-
nacht de deuren sluiten. Inmiddels 
dalen de cijfers weer, maar het venijn 
bleek toch weer in de staart te zitten. 
In vooral de veiligheidsregio 
Amsterdam - Amstelland werden 
veel besmettingen geconstateerd en 
natuurlijk nam het aantal in Aalsmeer 
ook �ink toe. Met 278 besmettingen 
(+225) tussen 30 juni en 13 juli weer 
het slechtste jongetje van de klas, 
872.6 per 100.000 inwoners. Vooral in 
de twee ‘meet-week’ schoten de 
aantallen omhoog, van eerst slechts 

2 tot 4 per dag tot zelfs 43 op één 
dag. In Uithoorn 172 (+145) positief 
getesten, in Amstelveen 674 (+565) 
en in Haarlemmermeer 652 (+518), 
respectievelijk is dit 583.5, 735.2 en 
417.9 per 100.000 inwoners. Er is uit 
Aalsmeer 1 inwoner opgenomen in 
het ziekenhuis voor behandeling 
tegen het coronavirus, vanuit 
Amstelveen ook 1. In Uithoorn en 
Haarlemmermeer geen opnames. In 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen 
gelukkig geen overledenen, in Haar-
lemmermeer 1 inwoner. Het blijft dus 
echt van belang om de basisregels te 
blijven naleven: Houd 1,5 meter 
afstand, was regelmatig de handen, 
blijf thuis bij een verkoudheid en ga 
bij klachten testen. 

Coronatestbus in Aalsmeer
In Aalsmeer kan dit tot en met 1 
augustus gratis bij de GGD corona-
testbus op de parkeerplaats bij de 
Dreef in de Hornmeer. Zeven dagen 
per week open van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 12.45 tot 16.00 uur. Vergeet 
niet een mondkapje te dragen!

oronabesmettingen ink in de 
plus in Aalsmeer en regio

Aalsmeer - Op een eiland aan de 
Westeinderplassen is zondag 11 juli 
rond half vier in de middag brand 
uitgebroken. Een kunstsstof picknick-
tafel had vlam gevat. In de verre 
omtrek was een dikke, zwarte rook-
pluim te zien. De brandweer is 
gealarmeerd en per boot ter plaatse 
gegaan. De brandweer hoefde 
slechts nabluswerkzaamheden te 
verrichten. Omstanders hebben 
namelijk op creatieve wijze de brand 
weten te blussen. Door de buiten-
boordmotor schuin in het water te 
zetten werd een �inke straal water 
uit de Poel gesproeid op de bran-
dende picknicktafel. Het is onbekend 
wat de oorzaak van de brand is. 
Gedacht wordt aan brandstichting.
Er wordt nader onderzoek verricht. 

Creatief bluswerk op de Poel

Veel rook door brandende picknick-
tafel op de Poel. Foto: VTF
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Aalsmeer – Met de officiële benoe-
ming door burgemeester Gido Oude 
Kotte is Anne van Duijn donderdag-
avond 8 juli de nieuwe kinderburge-
meester van Aalsmeer en Kudelstaart 
geworden. Er werd tegelijkertijd 
afscheid genomen van Julius van 
Wilgenburgh die de functie afge-
lopen schooljaar vervulde. 
Onder het toeziend oog van familie 
van de beide kinderburgemeesters, 
het college en de gemeenteraad, 
werd aan het begin van de raadsver-
gadering de inhuldigingsceremonie 
gehouden. 
Wethouder jeugd Bart Kabout sprak 
Julius toe en heette Anne welkom. 
Daarna benoemde burgemeester 
Oude Kotte Anne officieel. Met het 
door Julius bij Anne omhangen van 
de ambtsketen werd de ceremonie 
afgerond.

Speerpunten van Anne
Anne van Duijn is 11 jaar en zit 
volgend schooljaar in groep 8 van 
OBS Kudelstaart. Ze wil dat kinderen 
meer samenkomen en samen 
kunnen spelen. Ze wil zwerfafval 
aanpakken en met basisschool-
klassen op bezoek bij ouderen om 
eenzaamheid tegen te gaan. Verder 
wil ze speeltuinen ook toegankelijk 
maken voor kinderen met een beper-
king. Anne zegt anderen goed te 
kunnen inspireren, graag plannen te 
maken en goed naar anderen en hun 
plannen te willen luisteren.

Afscheid van Julius
Wethouder Kabout overhandigde 
aan Julius, naast een gegraveerde 
munt, een fotocollage met zijn 
bijzondere momenten van het afge-
lopen schooljaar. Onder andere de 
ontvangst van Sinterklaas, de Drink-

Water campagne, de Buitenspeel-
kaart, de aftrap van het school-
voetbal, de vergaderingen van de 
kinderraad en de opening van de 
insectenhotels zijn in de collage 
terug te vinden. 
De gemeente heeft met Julius afge-
sproken dat zijn ideeën voor het plat-
form ‘Kids kennen kids in Aalsmeer’ 
onder zijn toezicht waar mogelijk 
verder worden uitgewerkt, ook al 
gaat hij naar de middelbare school. 
Julius werd verder geprezen voor zijn 
rol als voorzitter van de kinderraad. 
Vanuit die raad werd onder andere 
een zebrapad gerealiseerd bij de 
Antoniusschool, werd aandacht 
gevestigd op gevaarlijke verkeersitu-
aties en een brief gestuurd naar de 
minister-president over corona.

Wat doet de kinderburgemeester?
De kinderburgemeester is het 
gezicht van de kinderen van Aals-
meer en Kudelstaart. Hij of zij is 
onder andere voorzitter van de 
kinderraad, geeft kinderen een stem, 
legt af en toe werkbezoeken af met 
de burgemeester en wethouders, 
speelt de hoofdrol in sommige 
campagnes, is bij diverse ceremonies 
en evenementen en, niet onbelang-
rijk, ontvangt, samen met de grote 
burgemeester, Sinterklaas. 
De gemeente Aalsmeer wil met het 
instellen van de functie van kinder-
burgemeester de betrokkenheid van 
het Aalsmeerse college bij kinderen 
versterken en kinderen meer 
betrekken bij beleid dat over 
kinderen gaat.

Anne van Duijn (11) nu officieel 
kinderburgemeester

Overdracht ambtsketting door Julius van Wilgenburgh aan Anne van Duijn.

Aalsmeer - Afgelopen maandag 5 
juli is de Zwemvierdaagse van start 
gegaan in Het Oosterbad aan de Mr. 
Jac. Takkade. Tijdens dit jaarlijkse 
zwemfeestje voor jong en oud 
worden per avond verschillende acti-
viteiten, evenwicht- en uithoudings-
prestaties, georganiseerd. Zo stond 
dinsdag ‘wie maakt het hoogste 
bommetje’ op het programma. Er zijn 
prachtige bommetjes gemaakt en 
hoge spetters gezien. De titel 
‘bommeester’ is gegaan naar een 
nieuwe deelnemer, Job Alderden. Hij 
heeft de titel overgenomen van Thijs 
Reurekas. In de lichtere categorie, 
onder de 12 jaar, maakte Max 
Haneveer het hoogste bommetje. 

Boegsprietlopen en plankhangen
De woensdagavond stond in het 
teken van boogsprietlopen. Wie kan 
het langste stuk op de balk over het 
water lopen? Ook hier een nieuwe 
winnaar. Amber Alderden wist tot het 
einde over de wiebelige balk te 
lopen en zelfs nog om te keren en 
een meter terug te lopen. Haar tien 
meter was goed voor de eerste 
plaats. Titelverdedigster Sofie pres-
teerde ook weer prima. Zij haalde de 
overkant niet, wel bijna 9 meter 
gelopen over de smalle ‘boegspriet’. 

Donderdag 8 juli kon deelgenomen 
worden aan plankhangen. Wie houdt 
het hangen het langste vol? Een 
groot aantal kinderen en enkele 
volwassenen ging de uitdaging aan. 
Dominique pakte de eerste plaats 
met 1 minuut en 38 seconden. Bij de 
heren was de hoogste eer voor Gijs, 
ook hij wist 1 minuut en 38 seconden 
vol te houden.  

Zwemloop
De volgende activiteit in het 
natuurbad in Oosteinde is de Zwem-
loop op donderdag 15 juli. Deze 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met zwemvereniging Oceanus 
en alle leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Gekozen kan 
worden uit 200 meter zwemmen en 
2 kilometer lopen of 400 meter 
zwemmen en 4 kilometer lopen. Er 
kan individueel maar ook in duo’s 
deelgenomen worden. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op 
www.oceanusaalsmeer.nl.
Aanvang is 19.00 uur. Vervolgens 
wordt op 16 september de Zwem-
loop georganiseerd met als startpunt 
het Surfeiland en op 2 oktober is 
zwembad De Waterlelie de locatie 
voor de Zwemloop. 

Job ‘bommeester’ en Amber beste 
boegsprietloper in Het Oosterbad

Boegsprietlopen in het Oosterbad. Amber was de beste!

Aalsmeer – Na 45 jaar onderwijs 
heeft Marja Vreeken afscheid geno-
men van OBS Kudelstaart dalton i.o. 
Juf Marja heeft in die 45 jaar veel 
veranderingen in het onderwijs 
meegemaakt. Een arbeidscontract 
werd vroeger getekend door de 
burgemeester. De kleuterschool was 
tot de samenvoeging tot basisschool 
in 1985 apart van de lagere school. 
De eerste OBS in Kudelstaart startte 

in twee houten barakken! Marja 
heeft om en nabij 1.200 kinderen les 
gegeven in de afgelopen 45 jaar! 
Marja Vreeken heeft veel betekend 
voor de Kudelstaartse basisschool. Of 
het nou ging om het vieren van een 
jubileum of het organiseren van de 
Kinderboekenweek. Op de inzet van 
Marja kon gerekend worden. De 
Aalsmeerse was voor de kinderen 
een hele lieve juf. Altijd een aai over 

de bol en bemoedigende, geruststel-
lende woorden. Op woensdag heeft 
Marja Vreeken een lekkere traktatie 
uitgedeeld en op donderdag werd zij 
opnieuw in het zonnetje gezet door 
de leerlingen en ouders van groep 3. 
‘s Middags heeft het team afscheid 
genomen met een gezellige lunch. 
De leerkrachten, leerlingen en 
ouders wensen Marja een prachtig, 
gezond en liefdevol pensioen toe!

Afscheid juf Marja Vreeken na 45 jaar onderwijs

Juf Marja Vreeken pakt de afscheidscadeau’s uit temidden van ‘haar’ leerlingen. 

Aalsmeer - Dat was het dan. Na 8 
fantastische jaren op de Jozefschool 
namen de leerlingen van groep 8 
afgelopen week afscheid van hun 
vertrouwde school, meesters en 
juffen. Na twee afsluitende weken vol 
leuke activiteiten was het dinsdag- 
en woensdagavond tijd voor het 
klapstuk: De film Klassie X8. De 
aanstaande brugklassers hadden 
met elkaar enorm hard gewerkt aan 
de film. En daar was het resultaat dan 
ook naar. De ouders werden getrak-
teerd op hoogwaardig acteerwerk 
van hun zoon of dochter en zagen in 
ruim een uur hoe de Jozefschool 
werd omgetoverd tot een heus hotel: 
Klassie X8, met maar liefst 6 sterren! 
Alleen ging daar niet alles goed, wat 
uiteraard tot veel vermakelijke en 
humoristische scenes leidde, en 
steeds een ster minder. Gelukkig liep 
alles goed af. De avond werd met 
elkaar gezellig afgesloten met een 
lekker hapje en drankje. Donderdag 
was het echte moment dan daar. Na 
een mooie afscheidsdans maakten 
de leerlingen uit groep 1 tot en met 7 
een erepoort waardoor de schoolver-
laters naar het officiële moment toe 
liepen: De traditionele trap onder 

hun kont! Met een ferme ‘trap’ van 
Antoine Zwagerman werden de leer-
lingen voorgoed uitgecheckt. Maar 
afscheid nemen is moeilijk, dus ging 
het feest ’s avonds door bij Jacht-
haven Stenhuis en werd er met 
elkaar nog lekker gezwommen en 
stond tot slot een heerlijke barbecue 
klaar. De leerlingen kunnen terug-
kijken op een prachtig afscheid met 
elkaar. Nu op naar nieuw avontuur!

Afscheid groep 8 Jozefschool 
met film, ferme ‘trap’ en feest

Erepoort voor leerlingen groep 8.
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Aalsmeer - Stapt de zestienjarige Jay 
Roelfsema op het vliegtuig naar 
Azerbeidzjan voor het Jeugd WK 
Trampolinespringen? Op 10 en 11 juli 
vindt het kwalificatiemoment plaats 
in Den Bosch waar Jay zich van zijn 
beste kant zal laten zien. Daar hoopt 
hij geselecteerd te worden voor de 
Nederlandse delegatie. 
Jay startte zijn carrière in het trampo-
linespringen in 2013 bij Freestyle 
Gymnastic in Nieuw-Vennep. Snel 
daarna maakte hij de overstap naar 
SV Omnia 2000 in Aalsmeer, waar hij 
zich in een rap tempo ontwikkelde. 
Na regionaal succes kon Jay zich al 
snel in de landelijke klasse meten. In 
juni 2019 won hij in zijn categorie de 
gouden medaille op het Nederlands 
Kampioenschap, evenals een zilveren 
medaille voor het onderdeel syn- 
chroonspringen. In 2020 scoorde Jay 
samen met Fenno van Beek en Sem 
van Tol een bronzen medaille op het 
Nederlands Kampioenschap voor 
Teams. Dit deden zij in de eredivisie, 
de hoogst haalbare categorie in 
Nederland.
Het succes komt Jay niet zomaar 

aanwaaien, laten zijn trainers weten. 
“Jay is een ontzettend harde werker. 
Hij traint vier keer per week en is 
altijd aanwezig. Mede door deze 
instelling heeft Jay een enorme groei 
doorgemaakt. Door de hoogte die 
Jay behaalt tijdens het springen en 
de complexe combinaties van salto’s 
en schroeven behaalt hij goede 
scores. Inmiddels springt Jay zelfs 

drievoudige salto’s. We zijn ongeloof-
lijk trots op hem en wensen hem heel 
veel succes bij het aankomende 
kwalificatieweekend. We hopen dat 
het hem lukt om zijn ticket voor deel-
name aan het WK te bemachtigen.” 
De wereldkampioenschappen tram-
polinespringen voor de jeugd vinden 
plaats in Bakoe, Azerbeidzjan van 25 
tot en met 28 november 2021. 

Jay Roelfsema naar Jeugd WK Trampolinespringen?

Jay Roelfsema in actie tijdens de Aalsmeerse Flower Cup.

Aalsmeer - Het EK voetbal is met een 
Nederlands succes geëindigd, scheids- 
rechter Björn Kuipers mocht met zijn 
team arbiters de finale fluiten. En 
volgers kenners heeft deze 48-jarige 
uit Oldenzaal dit prima gedaan.

De finale tussen Engeland en Italië 
was redelijk spannend. Engeland dat 
al na nog geen 5 minuten spelen op 
1-0 voorsprong kwam en Italië dat 
zich sterker toonde in de tweede 
helft en de gelijkmaker liet noteren. 
Door de gelijke 1-1 stand is de 
wedstrijd verlengd en draaide het 
uiteindelijk uit op penalty’s. De Itali-
aanse spelers bleken het beste de 
zenuwen onder de duim te kunnen 
houden en konden na de missers van 
Engeland juichend het veld op. Na 53 
jaar eindelijk weer een keer Europees 
kampioen. Drie jaar lang mag Italië 
deze titel dragen, het volgende EK is 
in 2024 en vindt plaats in Duitsland. 

Slechts een hand vol deelnemers aan 
het EK spel van de Nieuwe Meerbode 
voorspelden dat Italië kampioen zou 
gaan worden. De bijbehorende 
vragen zijn door één inzender deels 
goed geraden. Het begon al bij de 
eerste vraag. Wie wordt de topscorer 
van het Nederlandse elftal? Nage-
noeg iedereen ging voor Mephis 

Depay, maar hij scoorde slechts 2 
maal, terwijl Georginio Wijnaldum 3 
treffers op naam zette. Dat Cristiano 
Ronaldo topscorer van het EK zou 
worden, had ook niemand verwacht. 
Hij maakte 5 doelpunten en gaf 1 
keer een voorzet voor een doelpunt. 
Patrik Schick van Tsjechië scoorde 
eveneens 5 maal, maar was verder 
niet betrokken bij andere goals. In 
totaal zijn er 140 doelpunten 
gemaakt tijdens het EK, waarvan 8 
door Nederland. De meeste doel-
punten per land zijn gemaakt door 
Italië en Spanje, elk 13 treffers. Opval-
lend dit EK: Liefst 11 ed-jes (eigen 
doelpunten). 

De enige winnaar van het Nieuwe 
Meerbode EK-spel is Miny Gersen uit 
de Hornmeer. Zij noteerde Wijnal-
dum, had de top-scorer fout, maar 
dacht dat er totaal 139 doelpunten 
gemaakt zouden gaan worden 
(slechts 1 te weinig) en dacht aan 11 
treffers door Nederland (3 teveel) en 
natuurlijk zag zij in Italië de nieuwe 
Europese kampioen. Miny van harte 
gefeliciteerd. Jij wint een cadeaubon 
van 100 euro. Er wordt telefonisch 
contact met je opgenomen voor 
verdere afhandeling.
En hiermee sluit de krant ook defini-
tief het EK 2021 af. 

Meerbode EK-spel: 1 Winnaar!

Aalsmeer - Eindelijk! Na het stil-
leggen van de tenniscompetitie in 
verband met corona mocht er weer 
in competitieverband getennist 
worden. En dat pakte goed uit voor 
de boys van All Out 2 uit Aalsmeer. 
Zij werden afgelopen vrijdag in de 
thuiswedstrijd tegen DDV uit 
Amsterdam kampioen. Een knappe 
prestatie! Enthousiast en strijd-
vaardig begonnen zij begin juni met 
elkaar aan de voorjaarscompetitie. 

Plezier is natuurlijk het belangrijkst, 
maar winnen hoort er ook bij. Nou, 
dat kon wel aan dit team overgelaten 
worden. Met elkaar wisten ze de 
tegenstander keer op keer te ver-
slaan, zowel uit als thuis. Uiteindelijk 
resulteerde dit in een ongeslagen 
reeks teamwedstrijden. Toch was het 
nog spannend, want DDV, de laatste 
tegenstander uit de serie, deed ook 
goede zaken dit voorjaar en gaf het 
niet zomaar prijs. Ook deze tennis-

sers nog zicht op het kampioen- 
schap. 
Alles moest vrijdag dan ook nog 
even uit de kast worden gehaald om 
kampioen te worden. Gelukkig 
hielden de heren van All Out het 
hoofd koel en kon, na een 5-1 over-
winning, het kampioenschap (2e 
klasse, afdeling 1) gevierd worden. 
Gefeliciteerd mannen. Geniet van de 
zomervakantie en daarna op naar de 
najaarcompetitie.

Tennis: All Out 2 voorjaarskampioen 

Van links naar rechts: Nijs van der Stroom, Tijn Claassen, Tygo van Voorst, Thomas Niesing, Lucas Valks en Neal Korenromp.

Aalsmeer - Na een best zware voor-
bereiding van enkele weken gaat de 
klaverjas-competitie bij buurtvereni-
ging Hornmeer weer starten op 
vrijdag 16 juli. Dat er een behoefte is 
aan gezellig samen zijn bleek wel de 
laatste weken. Met zeven tot acht 
tafels per middag, was het gezellig.
De competitie op vrijdag 16 juli in 
het buurthuis aan de Dreef 1 begint 
om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 

uur. De aanvang is dus een half uur 
eerder dan gewend. 
Laatste zaterdagmiddag
Echt hoog was de uitslag van de 
laatste zaterdag kaartmiddag niet, 
deelnemers waren er wel genoeg, 
liefst acht tafels. Het koppel Chris van 
Wijhe en Theo Nagtegaal wist met 
4997 punten de eerste plaats te be-
halen. Het koppel Frits de Jong en 
George Lemmerzaal nestelde zich 

met 4968 punten op de tweede 
plaats en het koppel Wim Spring in 
‘Veld en Rijk van Egdom eindigde 
met 4940 punten op plaats drie. De 
poedelprijs was voor het koningskop- 
pel Krijna Verhoef en Corrie Knol met 
toch nog 3445 punten. Moet aange-
tekend worden dat Krijna en Corrie 
wel twee aanstormende talenten 
zijn, waar zeker meer van gehoord 
gaat worden.

Klaverjas-competitie vrijdag van start bij BV Hornmeer

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Wielrenner Owen 
Geleijn uit Rijsenhout kan komende 
zondag 18 juli met het profteam van 
Jumbo-Visma deelnemen aan de 
Volta Limburg Classic. Ploeggenoten 
zijn nationaal kampioen Timo 
Roosen, Olav Kooij, Pascal Eenk-
hoorn, Christoph Pfingsten, Loe van 
Belle en Maurice Ballerstedt. De twee 
laatstgenoemden zijn, evenals 
Geleijn, toegevoegd uit het oplei-
dingsteam van Jumbo-Visma. 

De wedstrijd door Zuid-Limburg en 
de Voerstreek wordt gezien als een 
mini-uitgave van de Amstel Goldrace.
Tristan Geleijn, de broer van Owen, 
klasseerde zich afgelopen zaterdag 
na een massasprint als twaalfde in 
een trainingswedstrijd op het 2500 

meter lange parcours in Sloten. Hij 
zette met een gemiddelde snelheid 
van ruim 51.4 kilometer per uur de 
snelste ronde op zijn naam. 
Jeugdleden van UWTC Uithoorn 
namen zondag 11 juli deel aan een 
interclubwedstrijd in Amstelveen. Bij 
de 12- en 13 jarigen werd Sven 
Ozinga (Kudelstaart) twaalfde en 
Jytte Timmermans (Aalsmeer) 
dertiende. Jari Buskermolen (Kudel-
staart) moest als 14-jarige jeugd-
renner strijden in een veld met nieu-
welingen en junioren. Hij finishte als 
22ste. 

Een tiende plek was er in Lisse voor 
John Tromp uit Kudelstaart in een 
race voor 60-plussers. In de categorie 
70-plus werd Guus Zantingh tweede 
achter Ron Smit. Beide veteranen-
races eindigden in een massasprint.

Renner Owen Geleijn start met 
profteam in Limburg Classic

Kudelstaart - Al weer een week of 
vier spelen de schakers van schaak-
club Westeinder op woensdagavond 
hun zomercompetitie in het Dorps-
huis in Kudelstaart. 
Tijdens de lockdown  in de maanden 
november tot en met mei werd er 
fanatiek online gespeeld, maar de 
blijdschap was groot toen de scha-
kers in juni eindelijk weer achter het 
houten bord konden plaatsnemen.  
En afgelopen woensdag was er weer 
een primeur. 
Wie met behulp van de Coronacheck 
app en de OR-code kon aantonen dat 
hij of zij gevaccineerd of negatief 
getest was, mocht weer op één bord 
schaken. En dat is toch wat elke 
rechtgeaarde schaker het liefst doet! 
De zomercompetitie is nog maar net 
begonnen en gaat door tot eind 

augustus. 
Twaalf schakers hebben zich inmid-
dels gemeld en er kunnen er nog wel 
een paar bij. Je kunt nu nog makke-
lijk instappen en mee doen om de 
prijzen. 

Alle schakers welkom
Komende woensdag 21 juli zijn alle 
schakers, ook niet leden en huisscha-
kers, om 20.00 uur van harte welkom 
om gezellig een potje te komen 
schaken in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. 

Ben je nog niet volledig gevacci-
neerd? Geen nood, ook dan kun je bij 
schaakclub Westeinder terecht. Je 
speelt dan met inachtneming van de 
1,5 meter regel gewoon op twee 
borden tegen je tegenstander.

Schaakclub Westeinder speelt 
weer live in het Dorpshuis
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Tour de France met Janna en Dick
Knap werk van Wout van Aert
Woensdag 7 juli, 11e etappe
Sorgues - Malaucéne, 199 km.

Kudelstaart - Het is nog geen 6 uur in de ochtend en ik 
begin nu al te genieten van de etappe die vandaag gereden 
gaat worden. De Mont Ventoux moet twee keer beklommen 
worden. Volgens kenners niet de moeilijkste kanten van de 
berg, maar je moet het wel doen! Spannende dag. Na de 
start van deze bijna onmenselijke etappe ontsnappen Quin-
tano en Alaphillippe aan het waakzaam oog van het 
peloton. De eerste strandt op de eerste helling (waar is de 
tourkampioen?) en de tweede gaat voor goud vandaag. 
Renners sluiten aan en de groep bereikt de Mont Ventoux 
voor de eerste beklimming. Alaphillippe en van Aert doen 
er een schepje bovenop en de groep dunt uit. Mollema lijkt 
het slachtoffer te worden en klampt later weer aan. Uitein-
delijk is het Wout van Aert die op magistrale wijze deze 
etappe op zijn naam schrijft. Mollema wordt, samen met 
ploeggenoot Elisonde, tweede en derde. Pogacar blijft met 
zijn vierde plaats keurig in het geel en Kelderman in het 
klassement op de zesde plaats. Knap werk van de Hollan-
ders en de Belgische Hollander in het bijzonder.
Dick Kuin

Nog een week Tour, wat staat er 
nog allemaal te gebeuren? 

Zaterdag 10 juli, 14e etappe
Carcassonne - Quillan

Kudelstaart - Het valt niet mee om te werken en tegelijker-
tijd de Tour te volgen op het beeldscherm van de pc. Vol- 
gens kenner Maurice moet ik het geluid van de tv vervan-
gen door radio 1 Tour de France. Zal het morgen eens probe- 
ren. Vandaag was me het dagje wel weer, een paar fikse op- 
bollingen in het landschap en een groepje ontsnappend die 
het maar niet met elkaar eens konden worden. Mollema 
wist daar op een gegeven ogenblik wel raad mee en ver- 
trekt uit de loomheid om met een fikse adrenaline stoot een 
voorsprong te pakken van dik een minuut. Hij weet de voor-
sprong vast te houden en vliegt met beide armen in de 
lucht over de streep. De een na oudste winnaar van een 
Tour etappe, zo wordt gemeld. Alles bij elkaar genomen 
doen de Nederlandse renners het toch erg goed deze Tour. 
Voor mijzelf deze conclusie trekkende sluit ik af met de ge- 
dachte dat er nog een week Tour in het verschiet ligt. Wat 
staat er nog allemaal te gebeuren?
Dick Kuin

12e etappe: Het zoet van de 
overwinning

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Een ansichtkaarten landschap, daar rijden de 
renners vandaag door heen. Het wordt een rustige - 
welkome - dag na het geweld van gisteren. “Het was lang-
zaam doodgaan”, volgens Wilco Kelderman en de sprinter 
Cavendish kwam huilend van ellende over de streep, hij had 
nog net één minuut over om in de Tour te kunnen blijven. 
De eerste dertig kilometer beginnen chaotisch vanwege de 
wind. Het peloton valt in vier stukken maar binnen de 
beschutting is het gevaar weer geweken en komen de 
renners weer bij elkaar. Een kopgroep van dertien renners 
maakt zich los en krijgt al snel de zege van het peloton. Dat 
de winnaar van vandaag uit de kopgroep komt wordt wel 
duidelijk. Tot zo’n vijftig kilometer voor de finish ontstaat er 
een status quo maar daarna brandt het los. Vier slimme 
renners waaronder de Duitser Nils Politt weten zich - 
geholpen door de wind - op voorsprong te rijden. Nils ruikt 
zijn kans en met een machtige spurt proeft hij het zoet van 
de overwinning. Zijn kopman Sagan krijgt daar weinig van 
mee. Hij is vanmorgen met een zeer pijnlijke knie uit de 
Tour gestapt. Voor Nils Politt is dit een hele belangrijke dag 
voor zijn carrière. Juichend tilt hij zijn fiets als een trofee 
omhoog. “Ik ben zoveel van huis, maar deze overwinning is 
alle opoffering waard.” 

11e etappe: Wout en Jonas geven 
Team Jumbo Visma weer kleur

Door Janna van Zon

Aalsmeer - In de ochtend van de elfde etappe moest de 
derde renner van Team Jumbo Visma de Tour verlaten. De 
onfortuinlijke Duitse Tony Martin was opnieuw behoorlijk 
gevallen, bloedend en verdwaasd zat hij in een greppel. Een 
nieuwe fiets was snel gepakt, maar het bleek einde oefe-
ning en de fiets kon het dak van de ploegwagen weer op. 
Het was de zoveelste tegenvaller voor een ploeg die achter-
volgt wordt door pech. Maar, op de Mythische berg, de Kale 
berg, de iconische berg de Mont Ventoux wist de Belgische 
kampioen Wout van Aert op een heldhaftige wijze deze 
grafheuvel (volgens de wielerliefhebber en columnist Bert 
Wagendorp) te overwinnen. Wout van Aert had - na een 
blindedarmoperatie kort voor de Tour - niet de meest ideale 
vorm. Hij won echter gaandeweg terrein en vroeg zijn team 
hem de ruimte te geven voor een ontsnapping en een 
eventuele ritwinst van deze misschien wel mooiste etappe 
van de Tour. En als Wout zoiets voorstelt; dan moet je luis-
teren. Dus kreeg hij de vrijheid. Dat de Mont Ventoux geen 
‘gewone’ berg is, zoals de Australiër Ben O’Connor - tweede 
achter de Sloween Tadej Pogacar - oorspronkelijk dacht, 
kwam hem duur te staan. Hij verloor drie kostbare plaatsen. 
Maar Wout kwam juichend over de streep. De vrijheid die hij 
kreeg en nam betaalde zich uit met de dagzege en voor 
deze prestatie kan je alleen maar een hele diepe buiging 
maken.  De prestatie van ploeggenoot Jonas Vingegaard 
was ook niet gering. Hij gaf tijdens de klim de gele trui-
drager Pogacar het nakijken. En  hiermee gaven Wout en 
Jonas het team Jumbo Visma weer kleur. 

13e etappe: Wijnvelden, kastelen, 
ruïnes en 97 rotondes

Door Janna van Zon

Aalsmeer - 154 renners rijden over een glooiend terrein bij 
een temperatuur van 31 graden 220 kilometer en komen 
naast uitgestrekte wijnvelden, grillige eeuwenoude rots-
blokken, kastelen en ruïnes ook 97 rotondes tegen. Er zijn 
drie koplopers die weinig kans maken om voor te blijven. 
De etappe wordt ontsierd door een massale valpartij op 60 
kilometer voor de streep  waarbij grote namen betrokken 
zijn. Een zeer slecht wegdek met losliggende steentjes is de 
boosdoener. Wanneer de stofwolk is opgetrokken kan de 
schade worden opgenomen. Simon Yates probeert nog op 
de fiets te stappen, maar met een gebroken heup kom je 
niet ver. Niet alleen de Tour is voor hem afgelopen, hij kan 
ook Tokio afschrijven. Het peloton toont compassie waar-
door de slachtoffers kunnen terug komen waaronder ook 
Cees Bol en Nils Eekhoff. Zij hebben vandaag de sprint op 
hun lijstje staan, proberen ook mee te doen aan het gevecht 
om Cavendish van zijn 34ste sprintzege af te houden, maar 
hun rol is beperkt. Cavendish zegeviert, maakt geschiedenis 
door het record van de legendarische Eddy Merckx te 
evenaren. “Ik ben wel tien keer doodgegaan, ik ben zo moe.” 
Zijn ploegmaat Michael Morkov weet hem opnieuw zo af te 
zetten dat de hele ploeg voor de vierde keer deze Tour kan 
juichen. 

14e etappe: Hoofdrol voor Mollema
Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wanneer Bauke Mollema ergens zijn zinnen op 
heeft gezet, dan heb je een goede kans dat hij solo over de 
finish komt. Dat liet hij vaker zien in zijn wielercarrière. 
Ook vandaag - na een zeer gedurfde ontsnapping - 42 kilo-
meter voor de streep en nog een beklimming te gaan. Hij 
krijgt 30 seconden; veertig seconden en de voorsprong 
loopt uit tot over de minuut. Met een gebalde vuist komt hij 
over de finish. Vooraf aan de etappe staat Bauke de pers te 
woord. “Het zal een slijtageslag worden, maar wij kunnen 
goed aanvallen.” Bauke kan goed tegen de warmte en ziet 
kansen voor de ritwinst. Hij had een vooruitziende blik. De 
eerste tientallen kilometers is het chaos, tekenend voor 
deze Tour, en er wordt ook weer knetterhard gereden. De 
valpartij van gisteren - een grote nalatigheid van de Tourdi-
rectie - heeft gelukkig Wout Poels niet al te veel schade 
opgeleverd, hij weet vandaag weer wat punten te sprok-
kelen voor de bergtrui. Tim Declercq - El Tractor - ook slacht-
offer en heel belangrijk voor de ploeg van groene truidrager 
Cavendish, kan zich niets meer van de val herinneren. Maar 
na een strenge medische controle mag hij vandaag gewoon 
starten. Nog nooit waren er zoveel uitvallers in een Tour. 
Terecht dat de vraag wordt gesteld hoe komt dat, is de Tour 
te zwaar? Volgens de Belgische analisten is het de openheid 
van deze Tour die zorgt voor de dynamiek, snelheid en 
competitie. “De Tour is juist minder zwaar, en dat maakt dat 
de ploegen meer kansen zien voor een ritwinst of een 
ontsnapping. Het is de taak van de renners zelf om wat 
meer rekening met elkaar te houden.” Op de mondkapjes 
van Team Jumbo Visma staat; Samen winnen en hiermee 
maken zij een statement. 

Cavendish, de geweldenaar
Vrijdag 9 juli, 13e etappe
 Nimes - Carcassonne, 220 km.

Kudelstaart - Cavendish de geweldenaar, want sprinten 
kan die, zullen we maar zeggen. Hij heeft wel veel steun aan 
de ploeg waar hij mee op pad is. Zonder de enorme inspan-
ning van Morcov zou hij het dan ook hebben gered? We 
zullen het niet weten, wel is het de 34e overwinning en een 
evenaring van het aantal zeges van Eddy Merckx. Ik denk 
dat Cavendish er nog eentje bij gaat halen, hij zal en moet 
de grootste zijn, in overwinningen dan. 

Vandaag ook heel even de naam van Nils Eekhoff horen 
noemen, hij was met Cees Bol aan de gang om vooraan in 
het kopgroep te komen en Bol goed weg te zetten voor de 
sprint. Jammer, het lukte net niet. Ik moet het rugnummer 
van Nils goed in mijn geheugen gaan prenten, misschien 
heb ik het nog nodig een dezer dagen. Maar daarover later 
meer!
Dick Kuin

Pluim voor debutant Eekhoff
Donderdag 8 juli, 12e etappe
Saint-Paul-Trois-Château - Nimes, 161 km.

Kudelstaart - Direct na de start ligt het peloton al aan 
stukken en zitten de klassementrijders en sprinters in de 
eerste groep. Natuurlijk (het is echt) is Alaphilippe één van 
hen. Op 50 kilometer van de finish ontstaat er een groepje 
van drie met onder meer Nils Politt, de latere winnaar van 
deze etappe. Pogacar blijft, zoals verwacht, in het geel. 
Daarmee is alles gezegd over deze etappe. Waar vorig jaar 
30 renners, waaronder Bernal, Mollema en Bardet tot de 
uitvallers behoorden, zijn er dit jaar al behoorlijk wat 
renners van naam die de tour hebben verlaten, ik noem 
Roglic, Sagan, Van der Poel, Ewan, Haig, Benoot en Coquard. 
Allen grote namen die inmiddels thuis de tour voor de tele-
visie volgen.  Des te groter is de pluim aan tour debutant 
Nils Eekhoff, grote klasse! Historisch gezien is Nils eigenlijk 
een Aalsmeerder, want bij de drooglegging van het Haar-
lemmermeer is er door de ‘heren’ geregeld dat het gedeelte 
wat toen nog bij Aalsmeer behoorde, door de ontstane 
gemeente Haarlemmermeer is ingelijfd. Tegenwoordig 
noemen we dat ‘landje-pik’. Het is ook daarom dat er een 
Aalsmeerse wethouder in Rijsenhout woont, als afgezant 
van de gemeente Aalsmeer en als vooruitgeschoven post 
om op te letten dat de Haarlemmermeer niet meer inpikt.
Dick Kuin



Code oranjerood
In de uitputtende weekeindritten 
staat de focus van sprintteam DSM 
op standje overleven. De rustdag in 
Andorra komt als gelegen: de accu’s 
van de renners kleuren code oranje-
rood. Nils Eekhoff is na een slechte 
nachtrust voor de start van de 
zondagrit om half zeven gewekt door 
een binnenvallende anti-dopingbe-
ambte. Maar na twee weken door-
trappen laat hij zich niet uit het lood 
slaan. Op weg naar Andorra heeft hij 
zelfs even plezier in het bergop 
fietsen. “Voor de eerste keer in deze 
Tour ben ik een klim opgereden 
zonder af te zien”, meldt hij monter 
aan het thuisfront.
Dinsdag zijn kou en regen zijn 
grootste vijand. Nils schuilt met 
zestien andere passagiers in de ‘bus’. 
Het tempo van dit virtuele voertuig 

wordt bepaald door groenetrui-
drager Mark Cavendish en diens 
helpers. Nils sukkelt als 145ste en 
laatste van het groepje achterblijvers 
over de streep en mag blijven 
dromen van een arrivé in Parijs. Maar 
wat zit er nog in zijn benen? Pep of 
pap? Antwoord volgende week in 
deze krant.
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Tour de France met Janna en Dick
15e etappe: Meesterplan van Team 
Jumbo Visma geslaagd

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het Team Jumbo Visma raakte in de eerste helft 
van de Tour door ongelukkige valpartijen drie van de acht 
renners kwijt. Ondanks deze forse amputatie en teleurstel-
ling bleef de ploeg in staat zich te handhaven. Wout van 
Aert wist met zijn schitterende overwinning in de elfde 
etappe de ploeg weer aan het lachen te krijgen. Vervolgens 
was het de Deen Jonas Vingegaard die boven zichzelf 
uitsteeg met uitzicht op een derde podiumplek. Vooral de 
klimmers hadden uitgekeken naar deze straffe etappe met 
een hoogte van 2.408 meter - het dak van deze ronde - in 
het schitterende Andorra waar veel renners hun domicilie 
hebben gevonden en de wegen kennen. Zowel de Neder-
landse als Belgische commentatoren raakten niet uitge-
sproken over het raadsel hoe TJV drie renners liet gaan voor 
eigen kansen en hun podium kandidaat slechts door één 
renner werd ondersteund. “Zij nemen wel een heel groot 
risico.” Wout van Aert, Sepp Kuss en Steven Kruiswijk 
nestelden zich in de eerste kopgroep die uit 32 renners 
bestond. Mike Teunissen was er ter ondersteuning van 
Vingegaard. Maar het uitgedachte plan van TJV bleek een 
meesterlijke zet die heel goed uitpakte. Kuss won, Van Aert 
sprokkelde belangrijke punten voor de bergtrui en precies 
op het juiste moment waren Kruiswijk en Van Aert er om 
Vingegaard naar de derde plaats te loodsen. Aan het eind 
van een buitengewone spannende en prachtige etappe 
was er van scepsis geen sprake meer, doch slechts lovende 
woorden voor het geslaagde meesterplan dat de sterkste 
ploeg van deze Tour, Team Jumbo Visma, liet zien.

Van Kudelstaart naar Salbris
Zondag 11 juli, 15e etappe
Caret - Andorra - la Vielle

Kudelstaart - Het is de dag van de verplaatsing vandaag, 
tenminste dat was het voor mij, de Tour rijdt gewoon naar 
Andorra over een paar colletjes van de eerste en tweede 
categorie. Ik heb mij gisteren (ik schrijf dit pas maandag) 
verplaatst van Kudelstaart naar Salbris, om te overnachten 
en heb dus niets van de Tour, noch van de finale van het EK 
voetbal gezien of gehoord. Pas vanmorgen heb ik begrepen 
dat Italië de winnaar is geworden, na strafschoppen, dat 
dan weer wel. Volgens vriend Jan was het een K wedstrijd, ik 
heb dus niets gemist. Vandaag een rustdag en dus tijd om 
mij weer te verplaatsen naar St.Cirgue la Loutre, voor de 
wielerliefhebbers een bekend oord, mentor Jan Kinkel 
stond al op me te wachten. Fiets meegenomen om hier ook 
de wegen onveilig te maken, maar met dit weer vrees ik dat 
de fiets in de auto zal blijven. 
Morgen een mooie etappe in het verschiet.
Dick Kuin

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - De Tour de France zit er 
bijna op. Na de etappe van afgelopen 
dinsdag is Parijs slechts vijf dagen 
fietsen ver. Nils Eekhoff uit Rijsen-
hout reist nog steeds mee met de 
karavaan. Zwoegen over bergpassen, 
bakken en braden in de hitte en enge 
valpartijen hebben hem niet klein 
kunnen krijgen. Wat rest zijn twee 
uitputtende Pyreneeënritten, een 
sprintrit, een tijdrit en een defilé in 
Parijs. Kan Nils komende zondag 
rondjes rijden op de Avenue 
Champs-des-Élysées?

Monsterrit
Voor ‘De Tour van Nils’ kruipen we 
woensdag 7 juli weer aan het wiel 
van de 23-jarige debutant. De 
monsterrit naar de Ventoux wenkt. 
Vroeg in de gevreesde etappe laten 
Bol, Donovan en Eekhoff zich 
namens Team DSM zien in niet 
geslaagde ontsnappingspogingen. 
De zin van hun ijver is met de ther-
mometer op dertigplus, en de Kale 
Berg dreigend aan de horizon niet 
meteen duidelijk. Frustraties uit de 
benen fietsen na een gemiste kans in 
de sprintrit, de dag voordien? Of is 
hier sprake van strafwerk, opge-
dragen door hun ploegleider? Soms 
ontbreekt alle logica in het wiel-
rennen - dat maakt deze sport juist 
zo leuk.
In de afdaling na de eerste Ventoux-
klim moet Nils Eekhoff uitwijken voor 
een uit het spoor slippende ploeglei-
dersauto. Het voertuig kan verder, de 
renner smakt tegen het asfalt. Na 
oplapwerk van de rondearts voelt 
het slachtoffer zich opeens een stuk 
fitter. Een welkom zetje in de rug van 
vriendin Adrenaline? Nils arriveert in 
een groep met 21 collega’s veilig in 
de finishplaats, dik 37 minuten na 

winnaar Wout van Aert. Op Strava 
plaatst hij ‘s avonds twee plaatjes van 
poppetjes met hun tong uit de mond 
en troebele ogen. Toch lezen oma en 
opa in Aalsmeer een dag later in het 
dagelijkse berichtje van hun klein-
zoon dat de benen goed waren en 
dat hij lekker heeft geslapen. Over 
zijn uitglijder in de afdaling van de 
Ventoux rept hij niet eens. Dat doet 
de Tourdokter in het medisch 
communiqué wél: ‘Eekhoff, meerdere 
schaafwonden en elleboogtrauma’.

Krijger
Met een ingepakte arm begint bikkel 
Eekhoff op donderdag aan een blok 
van vier ritten, richting rustplaats 
Andorra. In Nîmes wordt het een 
massasprint. Na loodswerk voor 
maatje Cees Bol (tiende) drijft Nils uit 
op plek 35. Een dag later probeert hij 

tevergeefs mee te liften in een 
ontsnapping. Kilometers verder, als 
het wegdek zomaar verandert in een 
gravelpad, is hij met alle overige 
renners van DSM, en een flink aantal 
anderen, de Sjaak in alweer een enge 
valpartij. Nils rolt vanaf het talud van 
de weg naar een dieper gelegen 
groenpartij. Hij kan ongedeerd naar 
boven klauteren en vindt na een 
dolle achtervolging met sprinter Bol 
zelfs weer aansluiting bij het voortra-
zende peloton. Moeite voor niets 
blijkt in de straten van Carcassonne. 
Na een geweldige lead-out van Nils 
wegen de benen van Cees te zwaar 
om nog mee te kunnen doen om de 
prijzen. Eekhoff, die door het perso-
neel van Team DSM voor zijn onver-
zettelijkheid intussen ‘De Krijger’ 
wordt genoemd, komt als 35ste over 
de streep. Balend.

De Tour van Nils Eekhoff (3)

Nils Eekhoff krijgt voor de start van de veertiende rit een moedgevend coronaproef vuistje van zijn 

mecanicien. Foto: @Team DSM

Wederom regen tijdens de Tour
Dinsdag 13 juli, 16e etappe
Pas de la Case - Saint Gaudens

Kudelstaart - Toen ik vannacht wakker werd van een 
gestaag vallende regen, moest ik gelijk aan de renners 
denken die wederom een dag in de regen hun werk moeten 
doen. Het door mij al eerder omschreven gevoel van het 
natter worden van je wielerbroek, vooral aan de achterzijde 
en het vollopen van je schoenen. 
Het is op geen enkele wijze te vergelijken met een ander 
gevoel, nee, zelfs dat niet! Zelf heb ik mijn fiets maar in de 
auto laten staan, want ik had vandaag niet zo’n behoefte 
aan dat gevoel. Ik heb mij vanmiddag lekker in een stoel 
genesteld om de etappe te volgen en Conrad deze rit zien 
winnen. 
Leuk vind ik de beelden uit het verre verleden waarin 
mannen als Coppi en Bobet de hoofdrollen voor zich 
opeisen. Meer van dat zou ik haast willen zeggen, of komt 
dat omdat je zelf wat ouder wordt en er een hang naar het 
verleden ontstaat? Ik zal het eens bij mijn fietsvrienden 
informeren.
Dick Kuin

16e Etappe: Kansen pakken
Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het is koud, voor de start slaan de renners - dik 
ingepakt - zich warm. Vlak voor de kilometer teller op 0 
staat, gaan pas alle jasjes uit. 
Het tempo zit er direct meteen fiks in, evenals in de vorige 
etappes. De Franse hoop in bange dagen, David Gaudu, laat 
zich goed van voren zien. Ach, hij zou zo graag door het 
Franse publiek tot held gekroond willen worden. Daar doet 
hij alles aan, maar moet helaas - samen met de Italiaanse 
renner Sonny Colbrelli - toch zijn meerdere erkennen in 
Patrick Konrad die goede klimmersbenen heeft. 
“Dat wordt een Mollemaatje”, vinden de commentatoren. 
De Oostenrijker volgt de actie van Bauke op door zo’n 
veertig kilometer voor de finish er van door te gaan. Het is 
prachtig om te zien hoe de ene renner seconden weet te 
winnen door in een afdaling de bocht in een vloeiende lijn 
te nemen en de andere renner met daalangst als vijand 
seconden verliest. 
Dan wordt het een bloedstollende horror vertoning. Konrad 
daalt - bijna - voorbeeldig en pakt ook meer tellen op zijn 
achtervolgers. Hij heeft nog nooit een etappe buiten zijn 
geboorteland gewonnen. En nu weet hij voor zijn vaderland 
de derde overwinning in negentig jaar binnen te halen. “Ik 
zag het Bauke Mollema in de veertiende etappe doen en 
dacht; dat wil ik ook, ik ga vandaag mijn kansen pakken.” 
Voor hem is dit een dag die hij nooit zal vergeten. En de 
emotie van het winnen is als altijd weer tranen trekkend.






