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De kantine en kleedkamers van AV Aalsmeer zijn inmiddels gesloopt. Het terrein wacht op invulling door de tennisvereniging.

Bewoners Sportlaan ongerust
over uitbreiding tennisbanen
Aalsmeer - De uitbreiding met twee
tennisbanen bij All Out komt er, daar
zijn de bewoners van de Sportlaan
zich van bewust. Het groter mogen
groeien is tot slot vastgesteld in het
bestemmingsplan voor dit gebied.
Over hoe de banen precies gesitueerd worden, willen en denken de
bewoners mee. In de eerste presentatie over de ligging van de nieuwe
banen zou een groot aantal parkeerplaatsen verloren gaan, een groenstrook (als buffer tussen het sportpark en de huizen) verdwijnen en
bovendien vrezen de bewoners voor
nog meer overlast door geluid en
licht omdat de banen vrij dicht tegen
hun woningen gesitueerd zijn. In de
Sportlaan is de parkeergelegenheid
voor bewoners al krap, parkeren in
de nabije omgeving is dus geen
optie voor bezoekers.
Om te komen tot een uitbreiding
naar ieders tevredenheid hebben de
bewoners van de Sportlaan verschillende varianten bedacht en uitgewerkt waarbij uiteindelijk een plan is
bedacht naar tevredenheid van de
bewoners én van All Out.
Voldoende parkeerplaatsen
Paulien Pannekoek heeft een alternatief ontworpen waarbij de aanleg van
twee nieuwe banen kan worden
gerealiseerd op een manier die veel
beter aansluit bij de gangbare
normen qua parkeren, licht en geluid
en waardoor er veel minder overlast
bij de omliggende bewoners zal
ontstaan. In dit plan worden een
nieuwe en een bestaande baan 90
graden gedraaid en wordt een
nieuwe baan volgens het plan van All
Out aangelegd. De wettelijke afstand
van 50 meter tot de woningen wordt
niet helemaal gehaald, maar de
bewoners hebben al aangegeven
flexibel te zijn en akkoord te gaan

met de afstand van 47 meter. Ook
heel belangrijk vinden de beide
partijen dat in het voorstel van
Paulien het aantal parkeerplaatsen
vrijwel ongewijzigd blijft. In eerdere
plannen zouden 38 parkeerplaatsen
verdwijnen.
Plan ‘afgefakkeld’
Discussie beslecht en snel aan de
slag? Nee, de gemeente lijkt hier
vooralsnog niet mee in te stemmen.
De besprekingen met de gemeente
verlopen stroef, zeggen de planmakers en: “Het lijkt of de gemeente per
se ‘het plan van All Out’ wil laten
uitvoeren. De wethouder heeft in
onze ogen het plan van Paulien ‘afgefakkeld’. Er wordt geschuild achter
rapporten en metingen ‘die nog
komen’. Het zorgt bij ons voor een
beklemmende ongerustheid en een
groeiend gevoel van machteloosheid”, aldus Ton Velzeboer namens de
planmakers André Engels, Harry
Buskermolen, Paulien Pannekoek,
Jan Toorman en de overige bewoners
van de Sport- en Wilgenlaan.
“Paulien heeft een prachtig plan
ontworpen, waarbij het een fraai
sportcomplex kan worden, gericht
op de toekomst van de verenigingen
en met minimale overlast voor bewoners”, vervolgt hij.
“Nogmaals, wij bewoners in de
Sportlaan en Wilgenlaan zijn geen
notoire nee-zeggers. Wij gunnen All
Out haar extra banen, maar niet ten
koste van het welzijn van de omwonenden. Bovendien gaat de tennisvereniging akkoord met het voorstel
van Paulien, waarom blijft de
gemeente dan draaien?”
Uitbreiding faciliteren
Wethouder Bart Kabout laat in een
schrijven aan de planmakers weten
dat de gemeente geen vooringe-

nomen positie heeft over de ontwikkeling van het sportpark in de Sportlaan. “De stelling die ik tijdens ons
overleg heb horen voorbijkomen dat
wij ‘over lijken gaan’ om de twee
extra banen aangelegd te krijgen,
bestrijd ik. Als wethouder ben ik
gehouden aan de uitvoering van een
wens van de raad. Die wens is uitbreiding van het aantal tennisbanen bij
All Out met twee banen. Omdat er
op het gebied een bestemming
‘sport’ ligt, is het uitgangspunt van
de gemeente om deze uitbreiding te
faciliteren, tenzij niet aan de parkeeren/of geluidsnormen wordt voldaan.
Wij verliezen de belangen van de
bewoners niet uit het oog. De
opmerkingen die de bewoners
hebben gemaakt, nemen wij serieus.”
Na de (sport)zomer
Het was de bedoeling dat een raadsvoorstel over de uitbreiding van het
tennispark in de commissie eind juni
besproken zou worden en vervolgens behandeld in de laatste raadsvergadering (8 juli) voor het
zomerreces.
Het bleek allemaal wat ingewikkelder: “De voorbereiding van de
betreffende stukken vraagt echter
meer aandacht en neemt derhalve
langer in beslag dan gepland”, zo
heeft de wethouder de planmakers
laten weten.
Pas over een maandje (eind
augustus, begin september) komen
het college en de fracties weer
bijeen. Tijd genoeg voor alle partijen
(bewoners, verenigingen en
gemeente) om het rustig te laten
bezinken, conclusies te trekken,
puntjes op de i te zetten en wellicht
met een lumineus plan te komen
waar alle betrokkenen spontaan de
duim voor omhoog steken. Op een
mooie (sport)zomer!
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Uiterweg voor even Waterweg
Aalsmeer - Wateroverlast was de
afgelopen week vaak in het nieuws
maar meer in de zuidelijke provincies. Afgelopen zondag kreeg ook
Aalsmeer het te verduren, hoewel
het niet om een uit de oevers
getreden rivier ging. Hoewel... de
Uiterweg leek wel op een waterweg.
Gekscherend werd op sociale media
al de optie gegeven om hier te gaan
zwemmen. Leuk is het niet als je
hinder en overlast ondervindt van

Foto: Johan van der Zwaard.

wateroverlast. De regen stortte
zondagmiddag in korte tijd op het
asfalt en was zo hevig dat de afwatering het niet aankon. Het bleek vrij
plaatselijk te zijn, aldus gehoord. De
buien gingen gepaard met onweer.
Delen van de Uiterweg stonden tot
aan enkelhoogte blank en aanwonenden haalden oorzaken aan als
‘verstopte waterputten’. Diezelfde
avond was de waterweg weer een
echte weg.
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 1 AUGUSTUS

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Foto: Gemeente Aalsmeer.

Aalsmeer krijgt een
Peter R. de Vriesstraat
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft besloten om in het bouwplan
van de Studio’s in Aalsmeer een
straat te vernoemen naar Peter R. de
Vries. Op donderdag 15 juli 2021 is
Peter R. de Vries overleden nadat hij
op 8 juli 2021 in Amsterdam werd
neergeschoten. Het overlijden is hard
binnengekomen, ook in Aalsmeer,
zijn geboortegrond. Om de misdaadverslaggever en programmamaker te
memoreren en zo ook tegemoet te
komen aan de oproep uit de samenleving heeft het college besloten om
in het toekomstige bouwplan in de
Studio’s Aalsmeer een straat naar
hem te vernoemen: Peter R. de Vriesstraat. Dit is een passende locatie
omdat hij zoveel jaren in de
TV-wereld heeft gewerkt.

Eerbetoon
Burgemeester Gido Oude Kotte:
“Peter R. de Vries is geboren in Aalsmeer. Ook tijdens zijn televisiecarrière heeft hij met zijn verschillende
TV programma’s voor producent
Endemol vele uren in allerlei TV
studio’s doorgebracht. Zijn tegel in
de ‘Walk of Fame’ in de Aalsmeerse
Zijdstraat (zie foto) is hier een
getuige van. Op het terrein van de TV
studio’s wordt de komende jaren een
nieuwe woonwijk gebouwd. Het
college van B&W heeft vooruitlopend
op deze ontwikkeling besloten dat in
dit bouwproject een straat naar Peter
R. de Vries wordt vernoemd. Dit is
een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging
waar anderen stopten.”

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

Eerbetoon aan Peter R. de Vries
Aalsmeer - Het condoleanceregister
voor Peter R. de Vries in het Raadhuis
van Aalsmeer is nog tot en met
dinsdag 27 juli geopend geweest.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.

Inwoners konden hier terecht voor
een laatste eer aan de in Aalsmeer
geboren misdaadverslaggever, die
op 15 juli overleden is aan de
verwondingen ten gevolge van de
moordaanslag een week eerder in
Amsterdam.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Op stap, wie
loopt er mee?
Aalsmeer – Op donderdag 5 augustus van 19.00 tot 20.30 uur kun je
weer meelopen in het Amsterdamse
Bos. Ontspannen aan je conditie
werken van geest en lichaam. De
groep verzamelt op de parkeerplaats
halverwege de Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg Aalsmeer.
De wandeling is voor iedereen (man/
vrouw, jong/oud) die zin heeft om
lekker te lopen, anderen te ontmoeten; gezellig en gezond. Na de
wandeling is er koffie/thee bij de
startlocatie.
Om op de hoogte te blijven van de
wandelingen en voor vragen kun je
een e-mail sturen naar:
opstapmetoosterkerk@hotmail.com
of mail je 06 nummer door, dan kan
er (zo nodig) een appje gestuurd
worden.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zomerstop. Geen dienst. Zie:
www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen
dienst tot zondag 15 augustus.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. met ds. G.P.M.
van der Linden en 18.30u. met
ds. J. Mudde uit Haarlem.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Dienst met ds. B. van
Zuilekom uit Capelle a/d IJssel.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Paul F. Thimm.
Zie: dgaalsmeer.nl. Collecte voor
Jeugdwerk DGA.
. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Dienst met ds. B.
Plaisier. Thuis kijken:
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. Dienst met ds. T. Schutte uit
Bennekom. Organist: Joshua
Prins. Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met ds.
M.J. Zandbergen. Organist:
Johan van der Zwaard. Zie:
www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10.30u. Samenkomst.
Spreker: Annet de Jong.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.

Zondag 9.30u. en woensdag
10.30u. Eucharistieviering.
Reserveren via www.rkkerkaalsmeer.nl. Om 14u. Poolse dienst
met Andrzej.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen
dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 10u. Heilige Liturgie. vg
Diaken Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
Sikkel. Info: www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info:
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 11u. Eucharistieviering.
Reserveren gewenst, registratie
verplicht via sjangeboortesecretariaat@live.nl of 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
in gebouw Irene, Kanaalstraat,
Centrum. Info:
www.begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Info: 323736.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
De meeste kerken houden weer
diensten waarbij publiek
aanwezig mag zijn. Vooraf
aanmelden is wel een vereiste en
er gelden enkele RIVM-regels,
onder andere 1,5 meter afstand
houden. Kijk voor meer info op
de websites van de kerken.

Afgelopen woensdag 21 juli, heeft
Nederland massaal een laatste groet

gebracht aan Peter R. de Vries en een
dag later, donderdag 22 juli, hebben
vrienden en familie afscheid
genomen van de journalist met een
groot hart voor rechtvaardigheid.
Burgemeester Gido Oude Kotte: “Na
dinsdag 27 juli sturen we het register
naar de familie met een foto van de
gedenkplek en bloemen.” Op donderdag, de dag van de begrafenis,
hing de vlag op het Raadhuis halfstok als eerbetoon aan Peter R. de
Vries.

Pelgrimstocht op 15 augustus?!

“Iedereen wordt blij van de kleurige perkjes.”

Fleurig Geerland dankzij Willem
Kudelstaart - Fietje van Buren vindt dat haar buurman Willem Linthout wel
eens in het zonnetje gezet mag worden. In en bij Geerland in Kudelstaart
heeft hij de buurt fleurig opgevrolijkt. Willem verzorgt de bloemen in de
buurt en plant ook nieuwe bloemetjes in de tuin van de gemeente. “Het ziet
er heel gezellig uit. Iedereen wordt blij bij het zien van de kleurige perkjes”,
aldus Fietje.

Aalsmeer - Reeds vele jaren lopen er
wekelijks groeperingen wandelende
mensen langs de Oud Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg. Op
zondag 15 augustus, Maria ten
Hemelopneming, is Maaike McCurdy
van plan na de viering in de Oudkatholieke kerk aan de Ruysdaelstraat te lopen naar de Oud-katholieke kerk in Aalsmeer-Oost. Mocht je
willen aansluiten, dan ben je van
harte welkom.
De dienst in Amsterdam begint om
10.00 uur en is rond 11.15 uur afgelopen en na de koffie/thee vertrekt
Maaike. De tocht gaat vanaf de kerk
in Amsterdam langs het Concertge-

bouw en bij het Vondelpark wordt
via de pelgrimsroute naar Aalsmeer
gelopen. Bij elkaar zal het iets meer
dan 20 kilometer zijn, voor een groot
deel door het in volle bloei staande
Amsterdamse Bos.
In Aalsmeer bij de kerk aangekomen
wordt even uitgerust, om daarna de
groots onder handen genomen
tuinen en begraafplaats met elkaar te
bekijken en misschien wordt nog een
zeer korte activiteit in de kerk bij
gehouden.
Interesse? Voor opgave en/of meer
informatie:
maaike.mccurdy@gmail.com.

4 CULTUUR
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stor s e fil
tee
vana au ustus te e
Aalsmeer - Sinds 1 mei van dit jaar
vertoont de Stichting Oud Aalsmeer
iedere maand een historische film op
de website: www.stichtingoudaalsmeer.nl. Op de site staat de film
bovenaan onder het tabblad ‘film van
de maand’. Aan het bekijken van de
films zijn geen kosten verbonden. U
kunt deze films bekijken op uw computer, maar ook op uw TV. Via de internetsite kunt u de film bekijken mits
uw TV beschikt over een aansluiting
op internet. De films zijn afkomstig
uit verschillende verzamelingen die
zijn geschonken aan Oud Aalsmeer.
Vanaf zondag 1 augustus wordt een
maandlang Steek maar van Wal
vertoond. Aalsmeer bestaat voor een
derde deel uit water en in deze film
wordt aandacht besteed aan het
waterrijke Aalsmeer, Kudelstaart en
Rijsenhout. Deze film is samengesteld door Dick P. van der Zwaard uit
vele films die het waterrijke Aalsmeer
in beeld brengen. De oudste opnamen dateren uit 1937 en de meest
recente is van 2017. De film laat het
watergebied zien door alle jaargetijden heen.
In beeld gebracht
De film bevat beelden van onder
meer de Westeinderplas, de Van
Cleeffkade en Kerkwetering en het

Uiterweggebied. U kunt genieten
van vele onderwerpen, zoals de drie
natuurzwembaden die Aalsmeer rijk
is of is geweest, de ontwikkeling van
de jachthavens maar ook beelden
van het eerste varende Corso uit

al s

1937. Natuurlijk ontbreken de Meerval, de Pramenrace en winterse activiteiten op de ijsbaan en de Poel niet.
De film van juli is meer dan tweeduizend keer bekeken, wellicht dit
aantal voor deze film ook?

AUGUSTUS:

ZONDAG 1 AUGUSTUS:

* Expositie Fotogroep rond thema
Elementen in bibliotheek, Marktstraat. Open: ma. t/m vr. 13 tot
18u. en za. 11 tot 18u.
* Historische Tuin open, iedere
dinsdag tot en met zondag, van
10 tot 16.30u. Ingang Praamplein. 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 29 JULI:

VRIJDAG 30 JULI:
Beeld uit de film ‘Steek maar van Wal’, waarin tal van onderwerpen, te maken
hebbend met het waterrijke gebied in en om Aalsmeer, de revue passeren.
(Stichting Oud Aalsmeer)

* Koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in buurthuis,
Dreef 1 vanaf 19.30u.

lass e

et ert van oe

* Watertoren geopend, 13-17u.
2 TOT 6 AUGUSTUS:

* Koffie-inloop in De Reede,
Rijsenhout van maandag tot en
met donderdag van 9.30 tot 12u.
* Expositie Aalsmeers Schildersgenootschap in wijkpunt Voor
Elkaer, Kudelstaart. Maandag tot
en met vrijdag 10 tot 11.30u.
MAANDAG 2 AUGUSTUS:

* Koffieclub Speciaal met Participe
Aalsmeer in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat, 10.30 tot 12u.
* Wandelen met Rollatorwandelclub. Start 10.30u. bij Dorpshuis
Kudelstaart. Iedere maandag.
DINSDAG 3 AUGUSTUS:

* 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 Marktstraat open van 11 tot 13u.
Iedere dinsdag.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u. Elke
dinsdag.
WOENSDAG 4 AUGUSTUS:

30 JULI T/M 1 AUGUSTUS:

* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. In
tuin ‘De Elementen’. Open vrijdag t/m zondag van 14 tot 17u.
ZATERDAG 31 JULI:

* Beoordelingsdagen oorlogsmateriaal in Crash Museum in fort
bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 10 tot 16u. Ook 7 en 8
augustus.
* Buitentheater ‘Bankjes luisteren’
door De Rijzenspelers bij 12
bankjes in Rijsenhout. Tot en
met 30 september te beluisteren.
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan open. Zaterdag, zondag en
woensdag van 13 tot 17u. Reserveren: 0297-340433.
* Dorpswandeling met gids Jan
van Veen. Start op de Tuin om
13u.

* Wandelen met Rollatorwandelclub. 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 6 AUGUSTUS

* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u
7 EN 8 AUGUSTUS:

* Beoordelingsdagen oorlogsmateriaal in Crash Museum in fort
bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open zaterdag en zondag van
10 tot 16u.
* Lezing Spitfire CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum
’40-’45, om 10.30u en 12.30u.

Gert brengt ook een improvisatie van filmmuziek ten gehore.

nta e retro en ro antever oo aan de oel
Kudelstaart - Komend weekend
organiseren Paula, Linda, Jolanda en
Ida een vintage-, retro- en brocanteverkoop. De dames hebben vanwege
coronatijd twee jaar lang de leukste
spullen kunnen verzamelen. Vintage,
antiek, porseleinen kopjes, borden
en koffiepotten w.o. Boch, Regout en
Soc.Ceramique, emaillen items, kristallen glaswerk, koperen potten, verzilverde bestekdelen, speelgoed, boeken en nog heel veel meer. Dit alles
vindt u in de tuinkamer en tenten in
de tuin grenzend aan de Westeinder.
Belangstellenden zijn zaterdag 31 juli
en zondag 1 augustus van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Natuurlijk staan koffie en thee voor de bezoekers klaar! Adres: Kudelstaartseweg
36. Parkeren kan in de omgeving,
bijvoorbeeld op de nieuwe parkeerplaatsen langs de Bachlaan.

AGENDA

* 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.
* Koffieclub Speciaal met Participe
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer, Dreef, van 10.30 tot 12u.
* Wandelen in het Amsterdamse
Bos van 19 tot 20.30u. Start bij
einde Rietwijkeroordweg. Elke
donderdag.

o eravond on ert
Rijsenhout - Zaterdagavond 28 augustus zal de bekende organist Gert van
Hoef een concert komen verzorgen
in het Lichtbaken te Rijsenhout. Een
mooi zomers programma heeft hij
gemaakt, met diverse klassieke stukken, maar ook een aantal improvisaties van filmmuziek worden ten gehore gebracht. Gert heeft al meer
dan 100.000 volgers op YouTube,
daarmee is hij een hit online en een
veel gevraagde organist! Veel optredens heeft hij al mogen verzorgen in
zowel binnen- als buitenland.
Deze avond zal ook Corrianne van
Wijnen meewerken op dwarsfluit. Zij
is zeer getalenteerd; Gert en Corrianne zullen diverse stukken samen
spelen. Het belooft een zeer mooie
avond te worden. Voor kaarten mailt
u naar: zwaardvdjohan@hotmail.com
Kaarten kosten €12,50.

aar van
en

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Ruim assortiment
gitaren,
ukelele’s
versterkers
en meer

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

‘Oude Deuren Surf Cup’ op zondag 29 augustus

De leukste spullen zijn weer verzameld.

Aalsmeer – Op zondag 29 augustus
vindt de 13e editie van de ‘Oude
Deuren Surf Cup’ bij WSCA in Aalsmeer plaats. Vorig jaar was het reuze
gezellig en heerlijk weer, wind,
muziek en 85 deelnemers jong en
oud uit Nederland, België, Italië en

Duitsland. Het hele programma is
online te vinden op: www.oudedeurensurfcup.nl en daar tref je ook
leuke films van vorig jaar. Als je geen
plank hebt kun je een Windsurfer LT
huren of een vintage old school
board.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
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 tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
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 Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

08.30-12.00 uur
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 ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Konkiel

Voorletters
M.E.

GeboorteDatum
datum beschikking
18-10-1983

23-07-2021

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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
Amerek
Amerek
Szychowska
Szychowska

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

K.
N.
M.A.
B.I.

30-05-2018
29-08-2020
31-07-1993
23-06-1968

23-07-2021
23-07-2021
23-07-2021
23-07-2021

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
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 voldoet 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 vingerafdrukken opgenomen in de Nederlandse identiteitskaart.
Door de introductie van de nieuwe Nederlandse identiteitskaart moeten de systemen worden aangepast. Hierdoor kan er
vanaf 29 juli 2021 11:30 uur tot 1 augustus 2021 GEEN reisdocument worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook
als je reisdocument is vermist. Bij urgentie kan een nooddocument worden aangevraagd bij de Koninklijke Marechaussee.
REISDOCUMENT AANVRAGEN? LET OP!
Wegens landelijk onderhoud is het niet mogelijk om
tussen 29 juli 11:30 en 1 augustus een reisdocument
aan te vragen.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Dreef nabij skatebaan en fitnesspark (kad.perc. C 7504),
(Z21-054808), het plaatsen van een keet bedoeld als JOP
(JongerenOntmoetingsPlek)
- Kudelstaartseweg tussen nrs. 181 en 189 (kad.percelen
D5973, 3251, 3252, 5972 en 6751), (Z21-054692), het bouwen van drie woningen en het aanleggen van vier in- en
uitritten
- Geijlwijckerweg nabij nr.10, (Z21-054339), het aanleggen
van een voetgangersbrug over de Molenvliet
- Meervalstraat 27 en 27A, 1431 WE, (Z21-054320), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verbouwen van
een kinderdagverblijf naar appartement met carport en
het wijzigen van de gevel/kozijnen
- Vlasakkerlaan 1, 1431 DJ, (Z21-054213), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Brazilielaan nabij nr. 187 (kad. perc. B10225), (Z21-054073),
het tijdelijk plaatsen van een zendmast voor het bereik van
Vodafone, T-Mobile en KPN tot vermoedelijk derde kwartaal 2022
- Braziliëlaan 4, 1432 DG, (Z21-053973), het uitbreiden van
het kantoor door middel van het plaatsen van een dakopbouw
- Aalsmeerderweg 491, 1432 ED, (Z21-053617), het verbreden van de doorgang tussen de keuken en de woonkamer
door het verwijderen van een draagmuur
- Sierteeltstraat (kad. percelen B9662, B10174, B7715 en
B7717), (Z21-053483), het uitbreiden van de Productstraat
Oost
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-025714), het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van een toiletgroep (gemeentelijk monument). Verzonden: 23 juli 2021
- Citroenvlinderstraat 32, 1432 ME, (Z21-026206), het maken
van een opbouw op de garage. Verzonden: 22 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 omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Oosteinderweg 51a, 1432 AD, (Z21-014922), het verbreden
van de bestaande in- en uitrit. De omgevingsvergunning is
van rechtswege toegekend. Verzonden: 23 juli 2021
- Stommeerweg 127, 1431 EV, (Z21-020974), het uitbreiden
van de woning op de begane grond en eerste verdieping
d.m.v. een uitbouw. Verzonden: 23 juli 2021
- Gloxiniastraat 13, 1431 VG, (Z21-041117), het verplaatsen
van de toegangsdeur en het plaatsen van nieuwe kozijnen
in de voorgevel. Verzonden: 21 juli 2021
- Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-024921), het plaatsen van een
dakkapel, het vervangen van de topgevel-kozijnen en het
wijzigen van het metselwerk in stucwerk en rabathout. De
omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 21 juli 2021
Sierteeltstraat 29 (kad.perc. B 9662 en B 3933), (Z21015149), het bouwen van een bedrijfshal met kantoorgedeelte. Verzonden: 14 juli 2021
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-028770), het legaliseren van
een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de
achterzijde van de woning. Verzonden: 23 juli 2021
- Aalsmeerderweg achter nr. 348 (kad. perc. B3818 en
B7409), (Z21-045890), het aanleggen van een weilanddepot t.b.v. het tijdelijk opslaan van (vrij) verspreidbare baggerspecie. Verzonden: 22 juli 2021
VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Bilderdammerweg, noordoostelijk deel westzijde

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
EVENEMENTEN

-

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Toerit naar parkeerterrein Dorpshuis Kudelstaart (Z21053441) BeachBorrel 2021 op 20 augustus 2021, ontvangen op 15 juli 2021

Winkelgebied Zijdstraat/gedeelte Dorpstraat/Schoolstraat/gedeelte Weteringstraat/Punterstraat (Z21-054353)
Braderie Aalsmeer Centrum op 4 september 2021, ontvangen 23 juli 2021
COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
DRANK EN HORECAVERGUNNING
TAPONTHEFFING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35

van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning (tapontheffing) is aangevraagd:
- Surfeiland & Westeinderplassen (Z21-053524) Het plaatsen
van één tappunt t.b.v. Grote Prijs van Aalsmeer op 3 oktober 2021, ontvangen 20 juli 2021

TER INZAGE:
t/m 02-09-21:
t/m 02-09-21:

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend. In het kader van het storten van
vloeren en gebruikmaken van vlindermachine in week 31 en
36, op het perceel Zwitserlandstraat 1 & 3.

gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘uiterweg 223-225’ en besluit hogere grenswaarde (z21- 0019796)
verleende
omgevingsvergunning
Samoaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de
daarbij behorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Twee nieuwe programma’s op Radio Aalsmeer
Aalsmeer – Tijdens de zomermaanden worden door vakantie bij
sommige programma’s van Radio
Aalsmeer herhalingen uitgezonden,
maar er zijn ook programmamakers
die de zomertijd benutten om met
nieuwe initiatieven te komen, zoals
Meindert van der Zwaard.
Hij presenteert op donderdag ‘Aalsmeer by Night’ en twee onderdelen
daaruit krijgen vanaf komend
weekend een eigen plaats in de
programmering van Radio Aalsmeer.
Dit zijn ‘De Nederlandse Top 10’ en
‘Aalsmeer Easy’.
‘De Nederlandse Top 10’
Vanaf 31 juli presenteert Meindert op
zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur
‘De Nederlandse Top 10’. Hij geeft
een overzicht van de tien populairste
en meest succesvolle Nederlandse
producties uit de hitparade van
vandaag. Je hoort de nummers 10
t/m 1, netjes op een rij in de juiste
volgorde. Tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende
week.
‘Aalsmeer Easy’
Ook nieuw is, vanaf 1 augustus, ‘Aalsmeer Easy’ op de late zondagavond.
Meindert draait lekkere rustige
muziek tot aan middernacht. Met
heerlijke easy-listening, soft-soul en
rockballads, uit heden en verleden,
als voorbereiding op de nacht. De
hele maand augustus tussen 22.00
en 24.00 uur. Vanaf september om de
week vanaf 23.00 uur.
Mascha Gesthuizen op herhaling
Auteur Mascha Gesthuizen was al
eerder te gast bij ‘Echt Esther’ en toen
spraken ze over depressie. En de
laatste uitzending met haar wordt
donderdag 29 juli om 19.00 uur
herhaald.

Aalsmeer – De coronabesmettingen
daalden flink de afgelopen week ten
opzichte van de week ervoor. Niet
alleen landelijk: van 69.731 naar
37.343 positief geteste personen,
maar ook in Aalsmeer: van 14 t/m 27
juli werden 255 inwoners positief
getest op corona. Dat waren er de
week ervoor nog 419.

Meindert van der Zwaard komt met twee nieuwe programma’s op Radio Aalsmeer.

David Guetta
Op Radio Aalsmeer is donderdag 29
juli wederom een extra lange aflevering van het programma ‘Aalsmeer by
Night’ te beluisteren. Presentator
Meindert presenteert tussen 20.00
en 22.00 uur weer een speciale
‘Dance Night’, een twee uur durend
dansfeest op je radio met oude dansplaten en nieuwe dance tracks. In
elke ‘Dance Night’ staat een artiest of
groep centraal waarvan meer dancemuziek te horen is. Deze donderdag
29 juli staat de spotlight op David
Guetta.
‘Door de Mangel’ op herhaling
Zelfs tijdens de zomerperiode hoeft
u de wekelijkse Aalsmeerse talkshow
niet te missen. Gedurende het zomerreces zijn er zes herhalingen van
‘Door de Mangel’ te beluisteren.
Maandag 2 augustus zal de uitzending van 30 november jl. met bloemiste Fleur Looy-Diets te horen zijn.
Na eerst in de zorg gewerkt te
hebben, is zij in september 2020
begonnen met een bloemenkar.

Noord-Europese componisten
Het klassieke radioprogramma ‘Intermezzo’ besteedt op maandagavond 2
augustus aandacht aan Noord-Europese componisten.
Er zullen werken van de bekendste
daarvan te beluisteren zijn, te weten
de Noor Edvard Grieg en de Fin Jean
Sibelius.
Radio Aalsmeer op televisie!
Een leuke mix van lokaal nieuws, een
uitgebreide agenda, het weerbericht,
live beelden vanaf de Poel, (nostalgische) foto’s, het komt allemaal
voorbij.
Te bekijken via kanaal 12 van Caiway,
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
of radioaalsmeer.nl/tv.
Frequenties en terugluisteren
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De
omroep 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.

Schaken Dorpshuis: Tom van der Zee neemt 9 punten mee naar Duitsland
Kudelstaart - Maar liefst 13 schakers
waren afgelopen woensdag naar het
Dorpshuis Kudelstaart gekomen om
de krachten te meten in de zomercompetitie. De speelzaal was bijna te
klein.
Met wederom drie nieuwe gezichten.
Ton Kraaij was de derde Amstelspeler
die aanschoof, Tom van der Zee was
afgereisd uit Duitsland en Vincent
Jongkind had ook weer eens tijd om
tussen de operaties door een potje te
schaken. Het zat hem echter niet
mee, want hij was gekoppeld aan
Peter Verschueren en die is in bloedvorm de laatste weken. In de eerste

Daling coronabesmettingen zet
door, in Aalsmeer nu 255

pot werd een nare penning Vincent
fataal en in de tweede kwam hij een
dame achter tegen toren en paard.
Het lukte niet om een vesting te
bouwen en Peter won ook deze
partij.
Huup pakte tweemaal de winst tegen
Mladen en maakte een mooie sprong
in het klassement. Jan van der Sluis
versloeg Ton Kraaij met 4-1 en rukte
op naar de derde plaats. Koen en
Maarten deelden de punten. Tom
van der Zee nam zelfs 9 punten terug
mee naar Duitsland door drie
partijen te winnen deze avond. En
dat binnen de reglementen van de

zomercompetitie! Willem versloeg
Olivier met 4-1. In de laatste remise
partij had er misschien wat meer in
gezeten voor Olivier, maar met een
paar seconden op de klok kon hij dat
niet vinden. Het kon achteraf ook
niet worden bekeken, want het was
inmiddels twaalf uur en dan moeten
de schakers het Dorpshuis uit.
De stand aan kop: Peter Verschueren
30 punten, Maarten de Jong 25, Jan
van der Sluis 20, Huup Joosten 19.
Nog vijf ronden te gaan en alles is
nog mogelijk. Zelfs nieuwe deelnemers kunnen nog instappen.

Goed nieuws dus hoewel onze
gemeente nog altijd koploper is als je
het aantal COVID-19-besmettingen
per 100.000 inwoners genomen
bekijkt. De cijfers hiervan: Aalsmeer
‘scoorde’ een aantal van 800,4 per
100.000 inwoners, een week eerder
gaf die teller 1315,2 aan.
Ter vergelijk: In Amstelveen was dat
642,5 per 100.000 inwoners, een
grotere plaats dus maar in verhouding veel minder besmettingen. In
genoemde plaats kregen 589 inwoners corona, tegenover 1008 in de

week daarvoor. Ook in Uithoorn en
Haarlemmermeer daalden de cijfers
flink.
Op een rijtje: van 14 t/m 27 juli
testten 156 Uithoornaars positief
(week eerder 269) en 1027 inwoners
van Haarlemmermeer (week eerder
1250). In laatstgenoemde gemeente
blijkt de daling niet zo groot.
Tot slot de ziekenhuisopnamen en
overlijdens naar aanleiding van
corona. Gelukkig in Aalsmeer geen
COVID-19-sterfgevallen en datzelfde
geldt voor Haarlemmermeer, Amstelveen en Uithoorn. Wel zijn er ziekenhuisopnames: 2 Aalsmeerders
worden verpleegd op een coronaafdeling en 3 inwoners uit Haarlemmermeer. In Amstelveen en Uithoorn
hoefde niemand naar het ziekenhuis
als gevolg van een coronabesmetting.

Owen Geleijn maakt kennis met
‘mooie meisjes’ in Tour Alsace
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout - Klimmen naar La
Planche des Belles Filles, de berg van
de mooie meisjes, klinkt aantrekkelijk. Maar voor wielrenner Owen
Geleijn was het afgelopen vrijdag
een stevige hijs omhoog.
De wielrenner van opleidingsteam
Jumbo-Visma kwam in de derde rit
van de Tour Alsace als 83ste op de
top van de 8,5 kilometer lange en 8
procent steile puist in de Vogezen.
Hij moest hij bijna acht minuten
toegeven op de Colombiaanse
winnaar. Een dag nadien wachtte de
Rijsenhouter nog meer klauterwerk
in de koninginnenrit met 4235 hoogtemeters en finish op de 7 procent
steile klim naar Lac Blanc. Ditmaal
arriveerde Geleijn als 75ste.
In de proloog van de vijfdaagse etappekoers, een tijdrit over 4.3 kilometer
voor drietallen, was hij met ploeggenoten Van Bekkum en Van der Tuuk
vierde geworden. Het beste individuele resultaat behaalde Owen in rit
twee: 36ste. In het eindklassement
werd hij 75ste op een half uur van de
Spaanse eindwinnaar Parra. Aan de
Tour Alsace werd deelgenomen door
168 renners, veelal van professionele

opleidingsteams. Voor Geleijn was de
vijfdaagse in de Vogezen zijn eerste
kennismaking met serieuze klimetappes.
Bij ruim bezette veteranenwedstrijden in Amersfoort eindigde John
Tromp uit Kudelstaart afgelopen
zaterdag als derde in de categorie
60-plus. Met Nijssen (tweede)
probeerde de 68-jarige renner van
UWTC enkele keren uit de groep te
ontsnappen, maar de race draaide
toch uit op een massasprint. Daarin
was nationaal kampioen Ron Paffen
uit Milsbeek de rapste. In de categorie 70-plus werd oud-Rijsenhouter
Guus Zantingh derde.
Programma Eekhoff
Beroepsrenner Nils Eekhoff uit
Rijsenhout heeft na het voltooien
van de Tour de France een week rust
kunnen nemen. Hij gaat zich nu
voorbereiden op zijn slotraces van
het seizoen.
De Hamburg Classic is op 22
augustus de eerstkomende wedstrijd
in zijn voorlopige programma.
Daarna volgen Bretagne Classic (29
augustus), Tour of Britain (5 tot en
met 12 september), Parijs-Roubaix (3
oktober) en Parijs-Tours (10 oktober).
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Watertoren in augustus elke
zondagmiddag toegankelijk
Aalsmeer - Vanaf komende zondagmiddag 1 augustus is de watertoren
weer geopend voor alle geïnteresseerden – vanaf 13.00 uur tot 17.00
uur. Omdat het de vakantieperiode is
zal de watertoren in de maand
augustus iedere zondagmiddag
geopend zijn binnen dezelfde tijden.
Door de beperkingen in het kader
van de coronapreventie kon het
monument gedurende een lange tijd
niet geopend worden voor bezoekers, groepen en scholen.

Vuur en Licht bewonderen, in de oude situatie. Foto: www.kicksfotos.nl

Hekken langs de Poel, is straks Vuur en
Licht op het Water wel goed te zien?
Aalsmeer - In deze krant werd vorige
week al bericht over de werkzaamheden langs de oevers van de Poel
aan de Stommeerweg en de Kudelstaartseweg. De werkzaamheden
voor het deel tussen de 1e J.C.
Mensinglaan en de Zwarteweg zullen
zeker tot in de herfst duren en de
hekken zullen daar in september nog
staan. Toeschouwers van Vuur en
Licht op het Water die zich er in voorgaande jaren met name voor het
vuurwerk aan het eind van de avond
opstelden, kunnen dat ook dit jaar
op zaterdag 4 september weer doen.
Dit weggedeelte zal vanaf 21.00 uur
voor alle verkeer afgesloten zijn.
Maar de hekken staan er dan nog
steeds en toeschouwers kunnen niet
direct aan het water staan en op het
water uitkijken.
Intensief overleg gemeente
Hekken zijn ook te vinden langs de
oevers tussen de Watertoren en de
toegang naar het Surfeiland en
restaurant On the Rock. Op dit

gedeelte van de Kudelstaartseweg is
het tijdens Vuur en Licht op het
Water het drukst. De organisatoren
Mike (Multi) van der Laarse en Ap
Eigenhuis hebben intensief overleg
met de gemeente hoe dit ingericht
gaat worden. Zij willen dat de hekken
hier op 4 september a.s. grotendeels
verwijderd zijn: “Door corona is alles
sowieso anders dan in voorgaande
jaren. Je kunt daar moeilijk over
doen, maar dat helpt niet. Maar voor
het weggedeelte tussen de Watertoren en het Surfeiland willen we dat
de mouwen opgestroopt worden en
de ‘boulevard’ over vijf weken op 4
september grotendeels vrij is van
hekken.
Uit betrouwbare bron weten we dat
de gemeente dit scenario aan het
bekijken is en binnenkort met een
eenduidig antwoord komt.” In ieder
geval is tussen de gemeente en de
organisatoren al overeenstemming
bereikt over het afsluiten vanaf 21.00
uur van het deel van de Kudel-

staartseweg tussen het Surfeiland en
de Bachlaan. Hierdoor is er wat meer
ruimte voor de toeschouwers die
naar het vuurwerk komen of na
afloop van het vuurwerk vertrekken.
Het overleg gebeurt in goede sfeer.

Aalsmeer - Kunstproject De Elementen is deze zomer
op meerdere manieren in Aalsmeer te volgen. Onderdeel is een fotowedstrijd met als thema de vier klassieke elementen: aarde, lucht, vuur en water. In deze
rubriek worden wekelijks één of twee inzendingen
geplaatst.
Johan Bol nam het element aarde als onderwerp en

Foto: Johan Bol

Registreren
Bij de balie wordt de bezoekers
verzocht naam en contactmogelijkheid te vermelden en als je naar
boven gaat houd dan een mondkapje bij de hand; wanneer de 1,5
meter afstand moeilijker is aan te
houden boven dient het mondkapje
gedragen te worden. Mondkapjes
zijn er ook bij de balie, mocht je het
vergeten zijn mee te nemen.
Entree om de toren te beklimmen: 2
euro voor volwassenen en 1 euro
voor kinderen.
Informatie over de watertoren op
www.aalsmeer-watertoren.nl.

Positief
Zoals in 2019 zal een deel van de
Hornmeer ’s avonds afgesloten zijn
voor verkeer. Het afgesloten gebied
wordt nog uitgebreid met de straten
rondom de Beethovenlaan/Jupiterstraat. Auto’s kunnen parkeren bij de
Waterlelie, achter het brandweergebouw of bij de voetbalvelden.
Kortom, er gebeurt achter de
schermen veel om Vuur en Licht op
het Water mogelijk te maken. Mike:
“Gelukkig hebben we een positieve
burgemeester en dat helpt veel. Dat
had ook anders kunnen zijn en dan
was het moeilijk geworden. Nu
kunnen we met z’n allen gaan
uitkijken naar een schitterende
avond op 4 september.”

KUNSTPROJECT DE ELEMENTEN
Geploegde akker op
regenachtige dag…

De watertoren mag wel de trots van
Aalsmeer genoemd worden: een
pracht gebouw van 51 meter hoog
dat in vroegere tijden werd gebruikt
als drukverhoger binnen het drinkwatersysteem. Naast de interessante
Art Deco architectuur en de binnenzijde van het gebouw is de grote
aantrekkingskracht om naar boven te
klimmen en vanaf circa 50 meter
hoogte het 360 graden uitzicht te
bewonderen. Bij fraai weer zijn zelfs
de contouren van Utrecht en
Haarlem te zien, maar ook het vergezicht over de westeinderplassen en
de eilandjes is bijzonder.

Gelukkig is de coronasituatie wat
minder ongunstig geworden en
kunnen er weer bezoekers worden
toegelaten. Om zoveel mogelijk de
1,5 meter afstand te kunnen waarborgen zal erop gelet worden dat
niet meer dan acht personen boven
zijn. Zodra er weer één of meerdere
naar beneden komen kunnen de
volgende bezoekers de trappen
beklimmen.

fotografeerde een pas geploegde akker op een regenachtige dag. Ingrid Schoenmaker stuurde een foto in
van een daglelie uit eigen tuin. De felgekleurde bloem
vertegenwoordigt voor haar het element vuur en door
de regendruppels is ook het element water aanwezig.
Fotowedstrijd
Ook meedoen aan de fotowedstrijd? Inzenden is mogelijk t/m 29 augustus. Kijk voor de spelregels en prijzen
op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. De Elementen Aalsmeer is ook te volgen op Facebook en Instagram.

Foto: Ingrid Schoenmaker

Wethouders Van Rijn (links) en Hazen in de klassieke Mustang.

Eerste deel nieuwe Middenweg
et lass e er eo end
Aalsmeer - Maandag 26 juli opende
wethouder Verkeer Robert van Rijn
officieel het eerste deel van de
nieuwe Middenweg. Samen met
wethouder Jan Hazen van Uithoorn
reed hij in een klassieke Ford
Mustang het eerste rondje over het
oostelijk deel van de weg. Door de
opening van dit eerste gedeelte
heeft Aalsmeer-Oost nu een directe
verbinding met de N201.
Wethouder Van Rijn gaf in een korte
speech aan dat een goed wegennet
lokaal en regionaal van groot belang
is. “Steeds meer bedrijven vestigen
zich op Green Park Aalsmeer en hierdoor groeien de verkeersbewegingen in en rond Aalsmeer. Goede
logistieke verbindingen zijn essentieel. Met de aanleg van de
Middenweg wordt het verkeer snel
en veilig van en naar de N201 geleid.
Op deze manier houden we Aalsmeer goed bereikbaar. Door de
aanleg van deze weg worden straks
bovendien de linten Hornweg en
Aalsmeerderweg ontlast. Hierdoor
neemt de leefbaarheid voor de
bewoners aan deze wegen enorm
toe.”

Visitekaartje
De openstelling van de het oostelijk
deel van de Middenweg is voor
Green Park Aalsmeer een belangrijke
mijlpaal, vult Henk Hoogmoed, financieel directeur van GPAG B.V. aan.
“Hiermee zijn we letterlijk halverwege met de uitvoering van ons
meest kenmerkende infrastructurele
werk. Want de Middenweg is het visitekaartje van ons het bedrijventerrein. De weg is enerzijds ontworpen
als hoofdontsluitingsweg voor de
bedrijven die zich vestigen in dit deel
van Green Park Aalsmeer en anderzijds als een prettig entree voor Aalsmeer Dorp en Nieuw Oosteinde.”
Het is de bedoeling dat de komende
twee jaar de weg wordt doorgetrokken naar de andere kant van
N201, het deel Middenweg-West.
Hoogmoed: “Dan wordt ook de oude
kern van Aalsmeer verbonden met
de N201 via een aantakking op de
toekomstige Noordvork, de nieuwe
rondwegverbinding om Aalsmeer. En
daardoor zijn ook Nieuw-Oosteinde
en Aalsmeer Dorp straks beter met
elkaar verbonden; een verrijking voor
Aalsmeer.” Over twee jaar moet de
gehele weg gereed zijn.
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DE SCHIJNWERPER OP

“Hoe je het ook wendt of keert,
zo’n massage doet altijd iets met je”
Door Truus Oudendijk

Brainstormsessie.

‘Wij zijn Hornmeer’ aan de slag met acties
om sociale samenhang te versterken
Aalsmeer - Dinsdag 20 juli zijn
buurtbewoners van Hornmeer
samengekomen in het Buurthuis
Hornmeer. Samen met de Buurtverbinders van Participe Amstelland,
Helma Keesom en Milena Luteijn,
vormen zij het actieve platform ‘Wij
zijn Hornmeer’. Dit platform richt zich
op de sociale ervaringen van buurtbewoners en het achterhalen van
wat er speelt in de wijk. Ze brengen
samen in kaart wat Hornmeer heeft
en waar bewoners van Hornmeer
trots op zijn. Hierbij wordt ook
meegenomen waar de wijk zich nog
in kan ontwikkelen. Dit stellen de
buurtbewoners zelf vast in de sociale
wijkagenda van Hornmeer. Aan wat
voor agenda punten zou u kunnen
denken? Bijvoorbeeld: een gezonde
levensstijl, integratie van nieuwe
wijkbewoners, zorgen over eenzame
ouderen, mensen met geldzorgen of
een fijne ontmoetingsplek voor alle
buurtbewoners.
De wijk Hornmeer ontwikkelt zich.
Dertig jaar geleden kende iedereen

elkaar goed en was er vertrouwen
onderling. Inmiddels zijn er veel
nieuwe buurtbewoners in Hornmeer
en is het niet meer vanzelfsprekend
dat buren elkaar kennen en elkaar
om hulp vragen als dit nodig is. ‘Wij
zijn Hornmeer’ gaat samen aan de
slag om de sociale samenhang te
versterken.
Op 21 september weer bijeen
‘Wij zijn Hornmeer’ heeft op een
warme zomeravond op 20 juli een
brainstormsessie gehad en acties
bedacht om de sociale samenhang in
Hornmeer te versterken. Dinsdagavond 21 september komen zij
opnieuw samen, om de activiteiten
in de buurt uit te werken en samen
aan de slag te gaan. Woont u in Hornmeer en wordt u hier ook enthousiast
van? Laat het weten, u bent van
harte welkom.
Info: Milena Luteijn: 06-53745267 of
m.luteijn@participe.nu,
Helma Keesom: 06-14623301 of
h.keesom@participe.

Klaverjassen met de Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Je bent welkom
bij Klaverjasclub de Geluksvogels.
Het hele jaar door wordt op de woensagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart geklaverjast, vanaf 20.00 uur.

Op 21 juli werd Erik v.d. Beitel eerste
met 5058 punten, Ati v.d. Lugt kwam
als tweede uit de bus met 4979
punten en Ubel v.d. Blom behaalde
de derde plaats met 4656 punten.
De Poedelprijs was deze week voor
Bert v.d. Jagt met 4155 punten.

Aalsmeer - Joany Voorn, een talentvolle en ambitieuze
meid. Ze woont in een kleine oase, een beeldig huisje
onder aan de dijk, omringd door groen. Ze heeft het
roer volledig omgegooid. Van succesvol restauranteigenaar naar een massagesalon: www.houseofcomfortmassage.nl ingericht in een pipowagen achter in haar
tuin. Waarom heeft ze die omslag gemaakt? “Ik merkte
gewoon dat ik ‘op’ was, ik zat er helemaal doorheen en
kreeg een burn-out. ‘Jones’ was echt mijn passie en mijn
droom en het was fantastisch om te doen maar ik begon dingen te missen, zoals op vakantie gaan wanneer
je zin hebt en zolang als je wilt in plaats van zo lang als
anderen kunnen werken. Ik had totaal geen sociaal leven. Ik wilde meer dingen voor mezelf kunnen doen en
besloot het restaurant te verkopen. Onderwijl vroeg ik
me wel af: wat ga ik doen? En ik weet niet meer hoe het
kwam en wanneer het precies was, maar op een gegeven moment dacht ik: hé, masseren, dat is ook leuk.”
En toen?
“Terwijl ik Jones nog had, ben ik een cursus ontspanningsmassage gaan volgen, met het idee: als ik het
restaurant kan verkopen, kan ik ook meteen door. Ik
vond het erg leuk en ik ben me er verder in gaan
verdiepen, met als volgende stappen de cursussen in
bindweefselmassage en ‘deep tissue’ massage. Het afgelopen weekend heb ik het eerste jaar van de tweejarige
opleiding afgerond, waarin alle stijlen massage zijn
opgenomen. Zodat je voor een cliënt echt een massage
op maat kan samenstellen, afhankelijk van de behoefte.”
Nog even terug naar Jones, hoe is het daar mee
afgelopen?
“Half maart vorig jaar moest ik dicht vanwege corona
en in die tijd kwam er ineens een koper op mijn pad.
Dat was een perfecte kans. In juni heb ik het verkocht
en er zit nu een Italiaans restaurant in.”
Wat mis je aan het restaurant?
“In ieder geval de levendigheid, er was altijd wat te
doen. Er kwamen hartstikke leuke gasten en ik had een
heerlijk team om mee te werken. Dus de gezelligheid
en het sociale aspect mis ik wel, maar ook het creatieve;
het bedenken van gerechten, het maken van de menukaart in combinatie met dranken.”
Hoe kom je op deze unieke plek terecht?
“Dat zag ik voorbij komen op Facebook, ik kon het
huren en ik heb gelijk gevraagd of ik een ruimte in de
tuin mocht plaatsen. In huis heb ik geen extra kamer
voor een massagesalon. Deze pipowagen kwam ik op
Marktplaats tegen, hij stond als hooiopslag bij een
manege. Ik heb hem opgehaald, helemaal opgeknapt
en volledig ingericht als massagesalon.”
Wat bied je aan?
“Verschillende soorten massages. Soms komen mensen

specifiek voor
bindweefselmassage of voetreflex,
maar meestal kijk
ik naar welke
behoefte er is.
Door corona
werken veel
mensen thuis en
hebben ze last
van vastzittende
nek en schouders;
daar werk ik dan
Joany Voorn.
aan. Door massage worden de
afvalstoffen afgevoerd en de goede stoffen weer aangevoerd. Het gaat erom dat ze zich ontspannen en zich
meer relaxt voelen. Hoe je het ook wendt of keert, zo’n
massage doet altijd iets met je.”
Heb je al veel cliënten?
“Door de lockdown ben ik in maart dit jaar pas echt begonnen, maar het begint al aardig te lopen. Negen van
de tien mensen komen weer terug en dat is heel positief. Ik merk dat mond-tot-mondreclame goed werkt.”
Hoe ervaar je het zelf?
“Het doet me goed. Als ik mensen met een ontspannen
gezicht weer zie vertrekken geeft dat veel voldoening.
Ik moet er wel aan wennen dat mijn leven rustiger is.
Voorheen was het altijd stress, ook al was het goede of
leuke stress, stress is stress. Ik stond altijd ‘aan’. In
oktober begint het tweede jaar van de opleiding en ik
merk nu al aan mijzelf dat ik denk: kan ik in die tussentijd nog een cursus doen? Het maakt het heel aantrekkelijk dat er steeds weer nieuwe dingen te leren zijn. Ik
wil altijd heel snel heel veel.”
Is er nu ook tijd voor een vakantie?
“Door corona is het momenteel een beetje lastig. Mijn
opleiding is in Gelderland. Daar heb ik voor gekozen
omdat het in een weekend is. Ik neem vaak mijn tentje
mee en ga dan lekker een paar dagen kamperen. Of ik
boek een B&B. Het is gelijk een prima gelegenheid om
leuke uitstapjes in de omgeving te maken.”
Leg nog iets meer uit over je opleiding
“Uiteindelijk word ik holistisch massagetherapeut. Ik
heb nu een volledige jaaropleiding afgerond, waarin de
totale opbouw en werking van het lichaam aan bod
kwamen. In het tweede jaar is een verdieping in het
holistische. Dat houdt in dat ik met cliënten een volledige sessie aanga inclusief coaching, met als doel de
blokkades waar ze tegen aan lopen uit de weg te
ruimen.”
Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Zoëy van Toor. Ze maakt prachtige taarten en gebakjes
onder de naam: Zoets van Zoëy.”

Laatste uitruk na 35 jaar van Joost de Vries
Aalsmeer – “M’n helm aan het
haakje, slangen opgerold, gereedschap opgeborgen, handschoenen
uit, laarzen in de kast, uitrukpak bij
de verkleedspullen, pieper op stil!
Echt, het waren onwijs 35 hele
mooie, bijzondere, geweldige jaren.
Zo veel geleerd, prachtig werk
gedaan, rotklussen gehad. Genoten
van iedereen, ik ga jullie missen! Het
mooiste team van Nederland, Vrijwilligers Kazerne Aalsmeer!”
Zo kondigde Joost de Vries, na 35
jaar vrijwilliger te zijn geweest bij de
Aalsmeerse Vrijwillige Brandweer,
zijn afscheid aan.
Uiteraard mag Joost niet zomaar zijn
helm aan de overbekende wilg
hangen.

Afgelopen maandagavond kwamen
de leden van de brandweer al vroeg
op de kazerne, om Joost een onvergetelijke avond te bezorgen.
Om 19.30 uur reed de oude
Chevrolet met loeiende sirene de
Dorpstraat in om Joost op te halen.
Toch enigszins verrast kwam hij, op
zijn pantoffels, naar buiten hollen om
te kijken wat er aan de hand was.
De collega’s kwamen Joost ophalen,
omdat er brand zou zijn op de Oosteinderweg (De Vries, hoe kan het ook
anders ) in Aalsmeer.
Er werd snel een bluspak uit de
Chevrolet gehaald, niet het huidige
pak, maar het exemplaar waar Joost
ooit in 1986 mee is begonnen, en dat

moest worden aangetrokken, met
wat pijn en moeite ging het aan!
Met gezwinde spoed werd er koers
gezet naar de Oosteinderweg, waar
de overige collega’s Joost met loeiende sirenes stonden op de wachten,
het brandje dat daar op het terrein
woedde, werd op vakkundige wijze,
en uiteraard onder luid applaus, door
Joost afgeblust.
Daarna ging de groep met brandweerboot JIM, met schipper Joost,
naar de Westeinderplas, waar bij de
Aalsmeerderbrug nog een intermezzo werd gehouden met
waterkanonnen.
De avond werd afgesloten met een
gezellige barbecue bij de brandweerkazerne, kortom de laatste uitruk van
Joost, werd geheel in Aalsmeerse

Brandweer style afgesloten.
Het korps is altijd op zoek naar
enthousiaste brandweermannen en
-vrouwen, kijk op:

www.brandweer.nl/amsterdamamstelland/kazernes/kazerne-aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Geen aal, wél zwartbekgrondels tijdens
kampioenschap ‘Aal zonder Proces Verbaal’
Aalsmeer - Onder de kraan bij Jachthaven het Drijfhuis, al sinds jaar en
dag het vaste startpunt voor deze
ludieke doch kneiterharde wedstrijd,
verschenen afgelopen vrijdag rond
de klok van 20.00 uur vier pramen
met in totaal 14 kandidaten voor de
titel ‘Peurkampioen van Aalsmeer
2021’ ten tonele.
Zoals gebruikelijk werd eerst op zeer
vriendschappelijke wijze tijdens het
rijgen van de peuren het leven besproken, alles op anderhalve meter natuurlijk, behalve het contact met de wormen, maar die waren allemaal
ingeënt.
Na ongeveer een half uur werd door
voorzitter Van der Meer de eerste
(gezamenlijke) peurstek aangewezen: Het Vossegat. Daar werd helaas
niets gevangen, maar konden de wat
langzamere rijgers wel hun peur nog
even op wedstrijdlengte rijgen.
Hierna verlieten meerdere teams dit
strijdtoneel en gingen op een zelfgekozen plek het onderzoek voortzetten. De afspraak was: om 23.45
uur weer verzamelen om dan de
eindresultaten te vergelijken. Wie
heeft de meeste, de langste, de
dikste etc.

Jaren geleden, maar echt heeeeel erg lang inmiddels, want ik was denk ik
twintig, kocht ik mijn eerste bootje. Een Bejakruiser. Een stalen motorboot
met een onwijs lawaaierige oude stinkmotor, maar wat was ik groos. Ze
was donkerrood en had een leuk lijntje. We maakten er een heerlijk
vakantiebootje van. Daarna kwam er een Super Favorite Kruiser, waar ik
niet zo lang van heb mogen genieten, omdat ik en de mede-eigenaar van
Foever uit elkaar gingen. Toen ik vervolgens bij Kempers Princessepaviljoen in Leimuiden aan het werk ging kocht ik een polyester Kilkruiser. Een
waaibakkie, maar wel helemaal van mij! Mijn vriend destijds maakte er
een prachtig scheepje van aan de binnenzijde en mijn moeder naaide
volgens mij de gordijntjes.

‘Het leven werd besproken...’

Zwartbekgrondel
De Dippers probeerden deze keer
ook weer een favoriete stek op de
grote poel en zagen dat de handhaving deze avond wél aan het varen
was, gelukkig alleen om de geluidsoverlast op het water te beperken en
niet om peurbekeuringen uit te
delen. Het thema: ‘zoveel mogelijk
AAL zonder proces verbaal’ is wat dát
betreft geslaagd te noemen.
Toen naar diverse andere plekken
onder het genot van een biertje en
andere versnaperingen en kijkend
naar een prachtige maan getracht de

Einduitslag
De Dippers spoedden zich naar de
afgesproken plek om de vangsten
van de andere teams te gaan verge-

lijken. En wat bleek, van de overige
teams was er niemand die ook maar
iets aan boord had weten te
slingeren.
Conclusie: de palingstand in de Westeinderplas is niet noemenswaardig
toegenomen.
Conclusie 2: Meervallen zijn nog
steeds aanwezig, alleen aan de peur
moeilijk te vangen.
Conclusie 3: De organisatie moet op
zoek naar een goed recept voor
grondels, want daar barst het van.
(gefrituurd schijnen ze lekker te zijn,
nou ja, wat is gefrituurd niet lekker?).
De uitslag: teamkampioen 2021 DIP:
5 grondels.
Kampioen 2021: H. van der Meer (3),
gedeelde 2e plek Peter P. (1), Cor T.
(1).
De overige teams waren teleurgesteld over de vangst, maar zeker niet
over de avond zelf. Team Janssens,
Bruine Vis and friends en Van Leeuwen junior werden bedankt met de
wens ‘tot volgend jaar!’.

Volle bak in kaartavond Buurthuis Hornmeer
Op nummer 1 het koppel Gerard
Presser en Jan Meijer met 5716
punten. Dan op de tweede plaats het
koppel Rob en Corry Feenstra met
5441 punten. Tot slot als derde het
koppel George Lemmerzaal en Mia
Huijkman met 5020 punten. De
poedelprijs ging naar het zeer talentvolle koppel – zij zijn nog steeds aan

het oefenen - Ben Johannessen en
Siem Burgers met een totaal aantal
punten van 3318. Komende vrijdag
30 juli is er weer koppelkaarten,
iedereen is van harte welkom. Geen
maatje? Geen probleem, daar wordt
voor gezorgd. Aanvang 19.30 uur, de
zaal van het Buurthuis aan de Dreef 1
opent om 19.00 uur.

Dorpswandeling vanaf de Tuin: Wat weet jij van Aalsmeer?
Aalsmeer - Ben jij ook iemand die
zijn vakantie zorgvuldig voorbereidt?
In al die plaatsjes die je aan doet is
wel iets leuks te zien. Dat leuke
kerkje, dat mooie monument, dat
gezellige pleintje, of die speciale
plantentuin. Maar… wat weet je
eigenlijk van ons eigen Aalsmeer? Je
loopt door het dorp om je boodschappen te doen, of je gaat een

Schepie
Door Miranda Breur

paling en de meerval naar de peur te
lokken en aan boord te slingeren.
Echter, wel stoten en stootjes maar
geen vangst. De moed begon de
Dippers in de klompen te zinken…
De laatste plek werd opgezocht, de
IJzeren Brug, en daar voltrok zich een
zeer bijzonder fenomeen.
Voorzitter Van der Meer ving daar
voor het eerst in de historie een vis
aan de peur die velen onbekend zal
zijn: Een zwartbekgrondel.
Weliswaar geen aal, maar toch… in
de categorie Aalles telt, een vangst.
Daarna ging het snel. De ene na de
andere grondel werd aan boord
gehesen, alleen secretaris HWS had
zijn dag niet, wat wel vaker voorkomt
natuurlijk, ving werkelijk helemaal
niets. “Geen stootje gehad”, was zijn
commentaar aan het einde van de
avond!

Aalsmeer – Gezellig en met negen
bezette tafels was het weer een echt
ouderwetse kaartavond in Buurthuis
Hornmeer, afgelopen vrijdag. Ieder
had elkaar na zo’n lange tijd veel te
vertellen. Wat het puntensaldo
aangaat is er een stijgende opmars te
zien, 5716, toch een hele mooie
score. Hier volgt de eindstand.

MIRANDA’S MOMENTEN

boek kopen. Maar als er in andere
gebieden van alles te vertellen valt
over diverse dorpjes, dan zal dat in
Aalsmeer toch ook wel het geval
zijn? Jazeker!
Loop zaterdag 31 juli maar eens mee
met Jan van Veen. Hij zal je je eigen
dorp op een andere manier laten
zien, en er valt aardig wat over te
vertellen! De start van de wandeling

Toen we gezinsuitbreiding kregen werd de Kilkruiser ingeruild voor een
Waterland met achterkajuit die ik op de kop kon tikken op de jachtwerf in
Amsterdam waar ik de administratie inmiddels van voerde. Het werd een
Waterland, genaamd Lapsus, maar die naam is mij nog steeds een raadsel.
Daarna werd het tijd voor een stalen schip van bijna tien meter met heel
brede gangboorden. Van deze Dutch Lady hebben we jarenlang plezier
gehad, totdat de motor aan revisie toe was. Dit was helaas het begin van
het einde. De revisie was, op zijn zachtst gezegd, mislukt met een
vakantie from hell als gevolg. Kokende motor, kabeltjes los, water in het
ruim, gasleiding stuk. Kortom, tijd om het botentijdperk vaarwel te
zeggen en ons te storten op andere vakanties. In het buitenland en de
weekenden niet op het water, maar ernaast. Ook prima. Er kwam wel
weer een bootje als de tijd rijp zou zijn. Die tijd (ruim 12 jaar later) is nu
aangebroken. Inmiddels werk ik opnieuw op een havenkantoor en weer
kwam er een kans die ik moest pakken. Eigenlijk was het ooit de bedoeling om een sloepje aan te schaffen of een ander toerbootje dat ik met
mooi weer kon pakken, maar een paar weken terug kwam een kennis op
de jachthaven de boot van zijn oom verkopen. “Welk bootje is dat dan?”
vroeg ik geïnteresseerd. En ik liep mee naar de overdekte botenloods
waar het Verhoefje lag. Want ja, het is een heuse Verhoef kruiser, Flowerland 835 OK. Voor leken; een aluminium (onderhoudsvrij en nooit aan
verrotting onderhevige) motorboot van ruim acht meter met een open
kuip (OK). Een schatje. Dat zag ik meteen, maar wel oud en onder de spinnenpoep en vies en nou ja, was ze het waard? Konden we er nog iets van
maken? De binnenkant was roze. Tot aan de gordijntjes en wanden toe(!)
Ze heeft een betrekkelijk nieuwe motor en dat is wat haar zo aantrekkelijk
maakte. Ik heb een lieve monteur, tevens lid van het Technische Team van
Watersportvereniging Aalsmeer, er even bij gehaald en hij verzekerde mij
dat er met dat motortje niks aan de hand was. Ook een vriend van mijn
vriend heeft later zijn technisch oog er nog even op laten vallen, waarvoor ik ze beiden dankbaar ben.
Goed, lang verhaal kort; ik heb een bod gedaan, wat in eerste instantie
werd afgewezen, maar we moeten best veel opknappen om haar spic en
span te maken, dus ik bleef erbij. Dan moest het maar overgaan. De oom
van de kennis had er toch wel oren naar, dus De Verhoef is nu van mij. De
gordijntjes heb ik meteen in de wasmachine gegooid met blauwe verf en
dat is alvast gelukt. Nu de vloerbedekking er nog uit en aan de schoonmaak, maar het komt goed. Het is echt een droppie. Haar naam? Schepie.
Omdat mijn liefkoosnaampje voor mijn dierbaren altijd Schapie is en mijn
Verhoefje nu dus Schepie. De letters moeten er nog op, maar dat doen we
pas als ik precies weet hoe ze reageert als ik met haar vaar.
Vorige week beetje schade gevaren, dus de nieuwe laag blauwe verf
komt er pas op als ik Schepie doorheb. En het gaat lukken. We gaan
plezier beleven aan mijn hernieuwde watersporthobby. En als ik over de
Kleine Poel vaar, door het Zwet stuur, langs het Balkengat tuur, mijmer bij
herinneringen over de Blauwe Beugel en de Koddes, de Kleine of Grote
Brug doorstuur en voor anker op de Grote Poel lig met uitzicht op de
Watertoren ben ik blij dat ik deze stap weer gewaagd heb. Eens een Poelkonijn, altijd een Poelkonijn. En die benaming leg ik vast wel een keer uit
in een andere column. Schip Ahoy Schepie, je bent in goede handen!

is om 13.00 uur bij de ingang van de
Historische Tuin. Je zal hierna met
een andere blik door je eigen dorp
lopen!
Aanmelden kan via coordinator@
historischetuinaalsmeer.nl of 0297322562. De kosten van deelname zijn
€5,- p.p. en de duur van de wandeling is circa 1,5 uur.

Fietsgroep PCOB Senioren last fietstocht van 3 augustus af
Aalsmeer - Het zag er allemaal zo
goed uit. En de fietsers van de fietsgroep PCOB Senioren Aalsmeer verheugden zich er zo op: in augustus
kon er weer gefietst worden! En toen
kwam er weer een nieuwe coronapiek.
In juli schoot het aantal besmet-

tingen omhoog. Ook in en rond Aalsmeer nam het aantal besmettingen
sterk toe en is nog steeds hoog.
Daarom is besloten de geplande fietstocht van dinsdag 3 augustus af te
lasten. De organisatie vindt het risico
te groot. Het is ook twijfelachtig of
de PCOB fietsgroep wel een pleister-

plaats kan vinden waar zij met 10 tot
20 mensen veilig kunnen pauzeren.
Momenteel gaan de besmettingscijfers weer omlaag.
Als dat zo doorgaat kijkt PCOB of de
tocht naar 7 september wordt verplaatst. Of dat werkelijk kan leest
eind augustus in deze krant.

Opperste concentratie.
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Help mee: Realisatie speeltuin Clematisstraat voor iedereen
Door Jacqueline Kristelijn
Aalsmeer - Respect voor de dames
die het initiatief hebben genomen
om te komen tot een speeltuin en
ontmoetingsplek in de Clematisstraat. Marit de Ridder zag in de
huidige speelplek een meerwaarde
voor de buurt en ging aan de slag
met dit idee. Een sprong in het diepe,
want er kwam veel meer bij kijken
dan ze had verwacht. Eerst medestanders vinden en draagvlak
creëren, was haar uitgangspunt. Ze
vond in Helma Keesom van Participe
Amstelland een goede adviseur,
ontmoette een enthousiaste
wethouder Wilma Alink (maar zonder
geld voor de realisatie) en kwam al
snel in contact met Lindy Pouw,
Marlon van Diemen en Cathelijne
Koning, die ook hun schouders onder
dit initiatief wilden zetten. Het resultaat, na ongeveer een klein jaar,
inmiddels 79.000 euro voor een
upgrate van niveau voor de speel- en
ontmoetingsplek in de Clematisstraat! Om dit bedrag bijeen te
krijgen, heeft Marit heel wat uurtjes
besteed. Diverse instanties en goede
doelen stichtingen zijn aangeschreven en met diverse bedrijven is
contact gezocht met het verzoek dit
initiatief te steunen.
Ideale locatie
De locatie is ideaal, het speelterrein
ligt tegenover zorgcentrum ‘t Kloosterhof, heeft in de nabijheid een
voetbal- en basketbalkooi, evenals
basisschool De Jozefschool en de
kinderopvang van Solidoe. “Er wordt
al veel gebruik gemaakt van deze
speelplek”, vertelt Marit. “Na school

gaan kinderen hier vaak nog even
heen en staan ouders gezellig met
elkaar te kletsen. En hoe leuk is het
om tijdens een bezoek aan oma of
opa in het zorgcentrum even met
elkaar naar de speel- en ontmoetingsplek te lopen? De kinderen vermaken zich met de speeltoestellen
en de (groot)ouders kunnen rustig
zitten, kijken en praten.” Er is al een
plan gemaakt (met feedback van de
gemeente, omwonenden, de school
en de opvang) voor de invulling van
het grasland met nu slechts een
klimrek met glijbaan en twee schommels. De ontmoetingsplek krijgt een
natuurlijke uitstraling met houten
speeltoestellen, een kabelbaan, een
waterpomp, twee dam- en schaaktafels en onder andere een picknicktafel. “En, er komen meer bloemen”,
zegt Marit wijzend naar de rand van
het grasveld richting ‘t Kloosterhof.
Ze draait zich om richting het voormalige schoolgebouw in de Hadleystraat: “En daar komt een dreumeshoekje, voor kinderen van 0 tot 2
jaar.” Definitief is het plan overigens
nog niet, er staan nog diverse overleggen en vergaderingen met onder
andere buurtbewoners en de leverancier op stapel.
Bewegen en eenzaamheid
“Ons uitgangspunt is dat iedereen
mee moet kunnen doen en zich
welkom voelt. We willen een verblijfplaats waar het voor iedereen fijn is
om te zijn, voor kinderen, met en
zonder beperking, en ouderen. We
gaan bewegen stimuleren, ook voor
rolstoelgebruikers. Bij het klimrek
komt een paadje met heuvels waardoor het voor rolstoelgebruikers ook

Initiatiefnemers Marit de Ridder (links) en Lindy Pouw in de speeltuin in de Clematisstraat.

avontuurlijk wordt. En eenzaamheid
tegen gaan, vinden we heel belangrijk. Het wordt een mooie plek om als
wijk samen te komen”, vervolgt Marit
enthousiast. “Thema is ‘Ter land, ter
zee en in de lucht’ en past perfect bij
Aalsmeer. Mooie gemeente met veel
bedrijven en de bloemenveiling, de
Westeinderplassen en Schiphol.”
Lindy: “Grappig trouwens als wij
vertelden over de speeltuin kregen
we heel vaak de tip om het Schipholfonds aan te schrijven. Dat
hebben we natuurlijk gedaan en we
hebben een donatie gekregen, ook
van het Meerlandenfonds, het Postcodeloterij Buurtfonds, Zorg en
Zekerheid en onder andere de Rabobank. Het is in ene heel snel gegaan,
van 34.550 euro naar nu 79.000 euro,
maar het is niet genoeg. We hopen
met onze crowdfunding actie en
loterij de benodigde 100.000 euro bij
elkaar krijgen.”

Crowdfunding en loterij
De loterij is begin deze maand van
start gegaan en loopt tot en met 4
september. Er zijn diverse toffe en
lekkere prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door diverse bedrijven
en winkels.
Tijdens de braderie in het Centrum
op zaterdag 4 september worden de
laatste lootjes (één voor 2 euro, drie
voor 5 euro) verkocht en daarbij
krijgen Marit, Lindy, Marlon en
Cathelijne hulp van niemand minder
dan wethouder Wilma Alink.
“Ze is echt heel enthousiast en wil
helpen om de ontmoetingsplek
gerealiseerd te krijgen. De gemeente
heeft weliswaar geen geld beschikbaar voor de upgrate, maar heeft wel
de toezegging gedaan het onderhoud voor de speeltuin en het groen
op zich te willen gaan nemen.”
Een donatie doen, als bedrijf (een
speeltoestel) sponsoren en/of als

particulier lootjes kopen? Kijk hiervoor op de website www.speeltuinclematisstraat@gmail.com.
Ontmoetingsdag
Nieuwsgierig naar het plan of het
speeltuincomité (en buren) ontmoeten? Kom dan op zondag 29 augustus van 10.30 tot 11.30 uur naar de
ontmoetingsplek in de Clematisstraat. De initiatiefnemers zorgen
voor stoepkrijt en hoepels voor de
kinderen en lootjes voor de volwassenen. Zelf wel koffie, thee, limonade
en eventueel een picknickkleed
meenemen.
Marit en Lindy tot slot: “Ons streven is
om op burendag (25 september) te
kunnen starten. Het plaatsen en
inrichten duurt zo’n zes weken. We
hopen zo dat we de speeltuin voor
elkaar krijgen.” En vastberaden: “Het
moet, nee, het gaat lukken!”

SAM zoekt vrijwilligers en gegadigden
voor duo-fietsen en rolstoelwandelen
Aalsmeer - De activiteiten van Stichting SAM beginnen steeds meer
bekendheid te krijgen. Bijna dagelijks
wordt met duofietsen rond gereden
en wekelijks is in het dorp een ‘sliert’
met rolstoelwandelaars te zien. Stichting SAM heeft momenteel zeventien
rolstoelfietsers en ongeveer vijfentwintig rolstoelwandelaars.
Tevens heeft SAM een jongerengroep van vijf kernleden die als het
nodig is zomaar tien tot twaalf
andere jongeren optrommelen om
activiteiten te organiseren.
Pramenrace en boottocht
Door corona heeft de jongerengroep
helaas afgelopen jaar niets kunnen
doen, maar de plannen rond de
Pramenrace staan alweer in de steigers. Vorig jaar wilde de jongerengroep samen met het bestuur van
SAM rond de Kerst een groots evenement houden voor de mensen van
Ons Tweede Thuis en hun familie.
Maar helaas, geen doorgang wegens
corona. In september staat ook de
jaarlijkse boottocht gepland die vorig
jaar eveneens niet door kon gaan.
Vrijwilligers
Stichting SAM kan en wil nog veel
meer doen voor de ouderen en
mensen met een beperking in Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving.
Daarvoor zijn wel meer fietsers,
rolstoelduwers en andere vrijwilligers
nodig. Hoe meer vrijwilligers hoe
meer mensen een plezier gedaan

kan worden. Het rolstoelwandelen
gebeurt nu alleen maar vanuit de
Zorgcentra. Het rolstoelfietsen, op
een duofiets of rolstoelfiets, gebeurt
echter niet alleen vanuit de Zorgcentra. Ook worden thuiswonende
mensen opgehaald om een uurtje of
meer mee te gaan fietsen. Onlangs
heeft SAM verzoeken gekregen van
de Wijkzorg en Amstelring of hun
cliënten ook deel mogen nemen aan
het rolstoelfietsen. Natuurlijk wil
Stichting SAM graag deze verzoeken
honoreren. Maar, dat kan niet alleen
met de huidige vrijwilligers. SAM
hoopt dat meer inwoners zich sportief willen inzetten voor de medemens in hun woonplaats.
Op televisie
De bekendheid van SAM heeft er
overigens ook toe geleid dat een
televisieprogramma contact heeft

Duo-fietsen langs de Westeinderplassen.

opgenomen om mee te doen aan
een programma. Zaterdag 26 juni
heeft een complete TV filmploeg
allerlei opnames gemaakt. Zodra
bekend is wanneer ‘Aalsmeer’ wordt
uitgezonden (programma begint
vanaf september), krijgt de Stichting
bericht en mag dit bekend gemaakt
worden.
Fietsen en wandelen
Stichting SAM hoopt meer thuiswonenden op de duofiets te krijgen,
meer wandelaars te mogen verblijden met een rolstoel-rondje en
onder andere thuiswonende ouderen uit te kunnen nodigen voor de
jaarlijkse boottocht. Aanmelden als
vrijwilliger of als gegadigde voor een
activiteit? Kijk voor contact op www.
stichtingsam.eu, bel voorzitter Jan
Kwak via 06-53928043 of stuur een
mail naar: jankwak@stichtingsam.eu.

De Dutch Dakota Prinses Amalia.

DC-3 Dakota gaat weer vliegen!
Schiphol - Vanaf zaterdag 21 augustus is de Koninklijke PH-PBA weer te
horen en in de lucht te zien, want
dan kiest de enige vliegende DC-3
Dakota die Nederland nog heeft na
een pauze van een jaar weer het
luchtruim.
Het vliegplan van de Koninklijke
PH-PBA genaamd Prinses Amalia
staat op de website en rondvluchten
kunnen direct geboekt worden. De
vluchten starten voornamelijk vanaf
Schiphol-Oost, maar ook Maastricht,
Rotterdam, Groningen en Lelystad
worden bezocht. De Stichting DDA
Classic Airlines biedt tot eind oktober
een gevarieerd vliegprogramma en
vliegt ook dit jaar onder een AOC (Air

Operator Certificate) met een commerciële vergunning. Op deze
manier vliegt de historische DC-3
onder dezelfde strikte veiligheidsvoorschriften als bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen als
KLM en Transavia.
De Stichting DDA Classic Airlines is
een 100 procent vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het behoud
van Nederlands Vliegend Erfgoed
opdat ook volgende generaties
kennis kunnen nemen van de
ontwikkelingen in de luchtvaart en
ervaren hoe het is om in een historisch vliegtuig te vliegen.
Kijk op www.dutchdakota.nl voor
meer informatie.
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2-tegen-2 toernooi Midgetgolfclub
Aalsmeer: Geslaagde golfdag!
Aalsmeer - Zaterdag 24 juli had de
Aalsmeerse Midgetgolf Club het
2-tegen-2 toernooi op de wedstrijdkalender van de bond laten zetten.
Eindelijk kon dit plaatsvinden na alle
wedstrijden die door corona niet
doorgingen. De aanmeldingen
stroomden al binnen nog voordat de
officiële uitnodiging de deur uit was.
Dat laat wel zien dat golfers in het
land er zin hebben en het te lang
hebben moeten missen. Het was nog
wel spannend, of de twee opgeknapte banen wel op tijd bespeelbaar zouden zijn. Dat was gelukkig
zo.
Bij 22 koppels moest de vereniging
geen inschrijvingen meer toe staan
wilde men de regels van het RIVM
goed opvolgen. Om 10.00 uur konden de eerste twee koppels vertrekken. Het principe van het 2T2 toernooi is: Als je maatje geen hole in
one slaat, dan mag je koppelgenoot
het ook nog proberen. Slaat deze wel
een hole in one dan wordt een 1
genoteerd. Doet hij dat niet dan blijft
de 2 staan, meer kan het dan niet
worden. Dus door de mogelijkheid
van verbetering is het mogelijk lage
rondes te noteren.
Na twee ronden gespeeld te hebben
stond het koppel DirkJan en Henk 1e
met 50 hls. (holeslagen) direct gevolgd door Kevin en Frits uit Appelscha 51 hls. Het koppel Peter en
Dingina uit Ridderkerk hadden 52
hls. Dit beloofde een spannende dag
te worden. Bij het koppel uit Appelscha waren de scores (29 en 30) van
de 3e en 4e ronde te hoog. Zij zakten
daardoor behoorlijk en nu kwam het
koppel Jan en Eric uit Alphen aan de
Rijn opzetten, door in de 4e ronde 22
hls. te laten noteren. Ook Hans en
Herman wisten 22 hls. te noteren in
de 4e ronde. De scores van de 1e 5
koppels was resp. DirkJan/Henk en
Peter/Dingina beiden koppels een
totaal van 105 hls. Jan/Eric 107 hls. En
de beiden koppels Ruud/Martin en

De altijd leuke kidsrun, gespannen ‘koppies’ voor het startsein klinkt.

Polderloop naar 12 september
verplaatst vanwege corona

De winnaars.

Hans/Herman 108 hls. In de laatste
ronde vonden er alsnog verschuivingen plaats wat ook makkelijk kan
als de koppels zo dicht bij elkaar
staan.
Uitslag
1e blijven DirkJan Jongkind/Henk
Buskermolen met 133 hls. Ruud Slappendel/ Martin van Holland 2e
doordat zij het hoofd koel hielden en
met 26 hls. (Totaal 134 hls.) binnen
kwamen. Peter van Luijpen/Dingina
Dissel en Hans Broodbakker/Herman
Kas moesten genoegen nemen met
de 4e en 5e plaats doordat zij 31 hls.
en 28 hls. noteerden en op een totaal
van 136 hls. kwamen. Toch wel
verrassend was het dat Jan van
Engelen/Eric Hoeflak met 135 hls. De
3e plaats in beslag namen.
Op Aalsmeer is er ook altijd een

aanmoedigingsprijs en die was voor
Joke en Krijn, nog niet heel veel
wedstrijden gespeeld. Toch leuk om
te vermelden dat zij wel tussen al het
geweld zes enen achter elkaar wisten
te slaan. Om kwart over vijf ging
iedereen weer huiswaarts na een
zeer geslaagde golfdag.
De wedstrijdleiding van Aalsmeer en
Ridderkerk hebben een uitwisseling
tussen beide verenigingen georganiseerd. Zaterdag 31 juli is de eerste
wedstrijd op de banen van Ridderkerk en zaterdag 7 augustus op de
banen van Aalsmeer. Deze dag is de
baan dan gesloten voor recreantenbezoek.
De openingstijden van de baan zijn
woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

De Kwakel - Hoewel de organisatie
weken geleden optimistisch was over
het doorgaan van de Polderloop,
heeft de wedstrijdcommissie van
AKU besloten om vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen
de geplande Kooyman Polderloop op
29 juli niet door te laten gaan. De
gemeente was gedwongen om de
verleende vergunning in te trekken.
Dit was natuurlijk een teleurstelling
voor de organisatie en vooral voor de
vele lopers die dachten eindelijk
weer aan een echte wedstrijd mee te
kunnen doen.
De wedstrijdcommissie stapte daar
direct overheen en heeft besloten
om de loop te verplaatsen naar
zondag 12 september. Er is niet
gekozen voor de gebruikelijke
donderdagavond, omdat het in
september te vroeg donker is voor
een avondwedstrijd en daarom is als
alternatief voor de zondag gekozen.
Programma
10.00 uur: kidsrun
10.15 uur: G-run voor de specials
10.45 uur: 4 kilometer
11.30 uur: 10 kilometer

Sponsoractie Deen voor vijf Aalsmeerse verenigingen
Aalsmeer - Voor de laatste keer
houdt supermarkt Deen nog een
sponsor-actie voor verenigingen. In
totaal gaat Deen 400.000 euro
uitdelen aan diverse verenigingen in
Nederland. Bij besteding van elke 10
euro in de supermarkt, krijgen
klanten een munt. En deze munten

mogen naar eigen keuze besteed
worden en in de koker gestopt
worden van de favoriete club.
In Aalsmeer wordt geld ingezameld
voor: Tennisvereniging All Out,
Voetbalvereniging FC Aalsmeer,
Wakeboard & Waterskivereniging
Aalsmeer, Green Park Handbal Aals-

meer en Scouting Tiflo. Hoe meer
sponsormunten, hoe meer geld. Dus,
op naar de Deen op het Molenplein
en steun uw/jouw club. De actie
loopt tot en met zaterdag 14 augustus.
Meer informatie is te vinden op:
www.deen.nl/sponsoractie.

Onder voorbehoud
De organisatie hoopt natuurlijk dat
met de groeiende groep gevaccineerden de maatregelen tegen die
tijd zijn versoepeld, maar er moet
uiteraard wel een voorbehoud
gemaakt worden wat betreft het
doorgaan van de Polderloop.
Als de loop in deze vorm niet door
kan gaan, is er wel een alternatief. In
dat geval is er de mogelijkheid om
individueel of in kleine groepjes
vanaf het evenemententerrein de 4
en 10 kilometer te lopen, zoals dat
vorig jaar is gebeurd. Er wordt dan
een mooie startopstelling gemaakt
met tijdwaarneming en er kan dan
op twee dagen, 11 en 12 september,
gestart worden van 9.00 tot 16.00
uur. De kinderloop en de G-run gaan
sowieso wel door op zondag 12
september.

Ritmische gymnastiek:
Goud voor Zoey en Manon!
Aalsmeer - Zondag 18 juli vond de
Dream On-line Cup plaats. Dit evenement werd georganiseerd om de RG
afdelingen van diverse verenigingen
toch de gelegenheid te geven de
gymnasten na anderhalf jaar weer
met een wedstrijd te laten meedoen.
De oefeningen zijn door de deelnemende verenigingen tijdens de training opgenomen en naar de organiserende vereniging gezonden.
Zondag zijn de ruim 60 oefeningen
via YouTube uitgezonden en tegelijkertijd op de gebruikelijke wijze door
de jury beoordeeld.

De actie loopt tot en met zaterdag 14 augustus.

Inschrijven voor de loop is reeds
mogelijk via www.inschrijven.nl en
dit kan tot en met 5 september.
Contactpersoon is Jos Lakerveld,
telefonisch bereikbaar via
06-57036868.

Dolblij
Voor SV Omnia 2000 kwamen Zoey
van der Weele bij de pre-junioren en
de sinds 2019 regerend Nederlands
kampioene 2e divisie Manon van der
Ploeg bij de senioren uit. Beide
waren dolblij dat zij eindelijk weer
met een echte wedstrijd konden
meedoen. Zoey mocht haar oefening
met hoepel laten zien. De oefening
ging goed en werd door Zoey
elegant en prachtig uitgevoerd. In
het tweede deel was de beurt aan
Manon, zij liet haar prachtige dynamische knots oefening zien, dat ging

Zoey verzorgde een prachtige en
elegante hoepel-oefening.

prima. Nadat de scores bekend
waren wisten Zoey en Manon dat
hun oefening goed was voor een
gouden medaille. De diploma’s en
medailles worden zo snel mogelijk
opgestuurd. Het was een nieuwe en
zeker leuke ervaring om zo een
wedstrijd te kunnen doen. Wil je
kijken of het iets voor jou is? Kom
gerust na de zomervakantie op
woensdag van 15.30 tot 16.30 uur
naar de Bloemhof. Meer informatie
kunt u vinden op www.svomnia.nl.
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Winnaars ‘Tour de Kwakel’ gehuldigd
De Kwakel - Afgelopen zaterdag was
het grote moment daar voor Chris
Verhoef. Hij mocht voor het eerst in
zijn leven de gele trui van de Tour de
Kwakel aantrekken. En dan ook nog
omdat hij werd gehuldigd voor zijn eindoverwinning in de 66e Tour de
Kwakel.
In verband met de coronamaatregelen werden er gedurende deze
Tour geen leiderstruien gedragen.
Om dezelfde reden was er dit jaar
geen feestelijke afsluiting van het
Tourspel, maar waren de winnaars en
vrijwilligers uitgenodigd voor een
gepaste afsluiting op gepaste
afstand.
Chris hield het afstand houden deze
Tour wel heel letterlijk. Zo won hij
zowel het klassement van de rode
trui als het ploegenklassement met
ruime voorsprong. Alleen in het algemeen klassement volgde Adrie op de
voet. Zo kreeg Chris twee truien en
een gele pet uitgereikt en Adrie de
grijze trui voor beste oudere.
Timo Kas nestelde zich op de derde
plaats, maar is net te oud voor de
witte trui. Die was een prooi voor
laatkomer Mike van Wees. Cynthia
Peek nam in de kinderwagen de
beker voor beste vrouw mee. Marga
Kouw hoefde niet ver te sjouwen met
haar Frank Vlasmanprijs.
Aandacht voor vrijwilligers
Zoals gebruikelijk was er ook uitgebreid aandacht voor de vrijwilligers
die deze Tour de Kwakel mogelijk
hebben gemaakt. Gerlinde van
Scheppingen keek ook dit jaar weer
met de grootst mogelijke precisie
meer dan 2000 briefjes na. Gele pet
winnaar Berry Schalkwijk dacht haar
nog op een foutje te kunnen betrap-

pen, maar had zelf een (voor)letter
over het hoofd gezien. Naast Gerlinde werden ook Marga Kouw en
Martha van Alen bedankt voor het
dagelijks bijwerken van de standen.
Tot slot werd Gerda Voorn in het zonnetje gezet. Zij deed dit jaar voor het
eerst sinds lange tijd niet mee, maar
neemt een bijzonder plaatsje in de
geschiedenis van de Tour de Kwakel
in. Alle deelnemers kennen Gerda
van haar warme hapjes op de vrijdagavond in ’t Tourhome. En bijna
allemaal hebben ze zich wel eens
miskeken op de schilderingen op de
hapjesschaal, die wel erg veel weg
hadden van een klodder saus. Dit
uiteraard tot groot vermaak van
Gerda.

Deel prijzengeld naar Limburg
De Tour de Kwakel deelnemers doen
mee voor de eer en eeuwige roem.
Dat bleek maar weer bij de verdeling
van het prijzengeld.
Daarvan ging 451,95 euro naar het
goede doel, Giro 777 voor de watersnoodramp in Limburg.
Rest mij nog alle deelnemers te
bedanken voor een zeer geslaagde
Tour. De Tourdirectie gaat er alles aan
doen volgend jaar weer gewoon ‘een
gewone’ Tour te organiseren.
De wens is om alle deelnemers weer
in levende lijven te mogen verwelkomen in ‘t (nieuwe) Tourhome.

Foto: Ruud Meijer.

Libelle ‘Paardenbijter’ op de hibiscus
Aalsmeer – “Afgelopen weekend zag
ik bij het water geven aan onze
planten in de tuin een libelle zitten in
de hibiscusboom”, mailt Ruud Meijer.
Hij twijfelde geen moment, pakte
snel zijn camera en maakte er een
mooie foto van.

Ruud licht toe: “De naam van deze
libelle is Paardenbijter (Aeshna
mixta) en het is een vrouwtje.
De paardenbijter is een echte libel uit
de familie van de glazenmakers. Het
insect is een zwerflustige soort die
grote afstanden aflegt.”

Nieuwe darts brengen Iwan van Egdom succes

Foto: Het Tourpodium.

COLUMN TRUUS
Luizenmoeder
Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Donderdagmiddag; de tuin ligt te stoven in
de zon, mijn kleinkinderen buitelen door het gras, de
door Oop getimmerde zandbak wordt ingewijd en de
nieuwe glijbaan getest. Onder de plataan legt kleinzoon de treinbaan uit, speelt zijn zusje pantomime met
de kippen en zet ik glaasjes en een theepot vol limonade op het kleine tafeltje. Het is in alle opzichten de
perfecte zomermiddag. In de keuken bereid ik het eten
voor; macaroni voor de kindjes en hartige taartjes voor
ons, gevuld met palmkool en tomaatjes uit eigen
moestuin.
Het is al tegen de avond als hun ouders de tuin in
wandelen. Enthousiasme alom: Ha! papa en mama zijn
er weer. Kleindochter klimt bij haar moeder op schoot,
die liefdevol door haar blonde lokken kroelt, het is tijd
voor knuffelen en verhalen over wat ze deze middag
gedaan heeft. Ik schenk net mijn tweede glaasje wijn in
als schoondochter ineens roept: Hé, kijk nou, ze heeft
hoofdluis.
Hoofdluis! Ik heb totaal geen ervaringen met hoofdluis.
Nou ja, vroeger een beetje, toen ik zomers Franse
kinderen van Europa Kinderhulp in huis had. Die
kwamen, ontluisd bij de grens maar nog volkomen grijs
van de neten, op het Amstelstation aan. Thuis knipte ik
rigoureus een rattenkopje bij de logé, schafte een hele
batterij Noury hoofdlotion aan, strooide daar elke
avond na het douchen kwistig mee op alle kinderhoofdjes en wist een verdere explosie te voorkomen.
Onze eigen kinderen hebben nooit hoofdluis gehad.
Geen idee hoe het er in het echt uitziet. Dus roep ik:
“welnee joh, dat zijn gewoon beestjes die uit de
plataan vallen, ik heb ze regelmatig op mijn arm lopen.”
Ter illustratie ren ik naar de boom, schud even aan de

takken en kom met
een minuscuul
beestje op mijn arm
terug; niet meer dan
een streepje. “Nou
dit is toch echt
anders”, zeggen
zoon en schoondochter in koor. “Kijk
maar, een luis heeft
pootjes.” Ik zie
eerlijk gezegd het
verschil niet, sterker
nog ik zie helemaal
niks op dat lieve
blonde kinderkoppie. Maar goed, ik ben kippig dus dat
zegt niks. “Als het echt luizen zijn moet je haar eraf”
kom ik tot de conclusie. “Mam, nee, doe niet zo gek,
natuurlijk niet” roept mijn zoon verontwaardigd. Goed,
mijn reputatie als ‘oma from hell’ is weer even bevestigd. “Er staat nog een microscoop in de boekenkast”
bied ik aan, nog steeds in twijfel. Zoon is gelijk enthousiast, altijd tuk op een projectje. Het apparaat wordt in
stelling gebracht, de vermeende parasiet tussen de
glaasjes gelegd. “Nou, kom maar kijken, dit is echt luis”
zegt hij.
En dan zie ik door de microscoopkijker, zo’n miljoen
keer vergroot, een enorm beest, volkomen transparant,
maar met ogen en poten als klauwen. Griezelig. “Wat je
door dat raampje ziet, zit op mijn hoofd”, zegt kleindochter enigszins ontzet. Ik ben ook onder de indruk
en realiseer me gelijk dat ik er die middag een hele
knuffelsessie op heb zitten. Op mijn verzoek inspecteert schoondochter mijn hoofd ook even. “Niks aan de
hand.” Ik heb er nog maar een wijntje op genomen en
de rest van de avond zitten krabben.
De microscoop is mee naar huis gegaan.

Aalsmeer - Afgelopen dinsdagavond
was de tweede avond dat Iwan van
Egdom zijn nieuwe setje darts meebracht naar buurthuis ‘t Middelpunt
in Aalsmeer. De eerste keer wist hij
links en rechts al een game van zijn
tegenstanders af te pakken, maar nu
wist hij zelfs een partij te winnen van
Peter Bakker. Hij gaf eerlijk toe dat hij
de laatste tijd thuis flink had geoefend en dat zal zeker geholpen
hebben. Maar thuis is echt heel
anders dan in het buurthuis. Wat
oefening betreft hoef je thuis alleen
te oefenen op de dubbels, want als
dat goed gaat, dan lukt de rest ook
wel. Het uitgooien van een game

met een dubbel blijkt altijd weer
cruciaal. Ben van Dam en Peter waren
zoals altijd goed tegen elkaar opgewassen en dat maakt de wedstrijden
elke keer spannend tot het eind.
Het wachten is op nieuwe bezoekers
om de krachten mee te meten, of het
binnenlopen van bekende gezichten
om op de dinsdagavond te trainen in
het gooien van de pijlen. Misschien
dat velen nu vakantie houden. Buurthuis ‘t Middelpunt bevindt zich in de
Wilhelminastraat te Aalsmeer, vlakbij
winkelcentrum Poldermeesterplein.
Entree is € 2,50. Elke dinsdagavond
vanaf 19.45 uur wordt er gedart.

Start nieuw seizoen Tafeltennis Rijsenhout
Rijsenhout - Tafeltennisvereniging
Rijsenhout is een kleine, gezellige
vereniging met plaats voor wedstrijdspelers én recreanten. Dankzij de
versoepelingen kan er weer gesport
worden in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. Elke dinsdagavond
vanaf 19.30 uur staan de tafels klaar

voor de wedstrijden en er is ook altijd
een tafel beschikbaar voor recreanten. Loop gerust binnen om de
sfeer te proeven en te kijken wat de
mogelijkheden zijn.
De minimumleeftijd is 16 jaar. Meer
info via ttvrijsenhout@hotmail.com.

Tot de nok toe vol
Aalsmeer – Afval… het blijft de
gemoederen bezighouden. We
worden overal op ‘onze plicht’
gewezen om vuil in de prullenbak te
doen en niet achter te laten in de
openbare ruimte. Maar ja, wanneer
alle prullenbakken en vuilcontainers
tot de nok toe vol zitten komt het
afval alsnog op straat. Of op het
Praamplein, waar bijgaande foto is
gemaakt.
Natuurlijk; het is toeristenseizoen en
het plein in het Centrum zal meer
mensen dan anders trekken, maar
misschien toch een tip voor beleidsmakers: meer afvalbakken.

Foto: B. Maarse.

