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Op dit stuk braakliggend terrein moet Westeinderhage verrijzen.

Realisatie van woningbouwplan
Westeinderhage in commissie
Aalsmeer - De realisatie van het woningbouwplan ‘Westeinderhage’ in
Kudelstaart staat op de agenda van de beeldvormende commissievergadering Ruimte op dinsdag 30 augustus.
De planontwikkeling voor de locatie
kent een lange voorgeschiedenis. Al
in 2001 is Westeinderhage, voormalig
tuinbouwgebied, in de ‘Gebiedsvisie
Aalsmeer 2020’ aangemerkt als inbreidingslocatie voor woningbouw. In
2002 is het plangebied door een vastgoedonderneming verworven en zijn
er plannen gemaakt om de locatie te
transformeren naar een woonwijk.
Met dat gedachtegoed zijn de tuinbouwkassen die op de percelen
stonden in 2006 gesloopt. Door faillissement van de vastonderneming is
het plan stil komen te liggen en is de
locatie sindsdien braakliggend
terrein. Door de daaropvolgende vastgoedcrisis kwam de woningmarkt
min of meer tot stilstand en raakte
ook Westeinderhage buiten beeld. In
2016 is in overleg met de gemeente

door een nieuwe vastgoedonderneming geïnventariseerd op welke wijze
de verwaarloosde en verrommelde
locatie tot ontwikkeling kon worden
gebracht. Hiervoor zijn in 2017 twee
participatiebijeenkomsten georganiseerd om direct-omwonenden en
belanghebbenden over de ontwikkeling en het planproces te informeren.
Maximaal 267 woningen
De inventarisatie is met het opstellen
van een ontwerpstartnotitie in 2018
afgerond en na de inspraakperiode
eind 2019 door gemeenteraad vastgesteld. En nu, dinsdag 30 augustus
2022, komt het bestemmingsplan en
het beeldkwaliteitsplan aan de orde.
Het doel van dit bestemmingsplan is
het bieden van een actueel juridischplanologisch kader voor de ontwikke-

ling van maximaal 267 woningen en
bijbehorende voorzieningen. Het
plangebied vormt een van de laatste
grotere inbreidingslocaties in Kudelstaart. Er is in Aalsmeer en Kudelstaart
nog steeds een groot tekort aan
woningen. Met dit plan kan in een
deel van deze behoefte worden voorzien. Binnen de herontwikkeling met
267 woningen worden 66 sociale
woningen (30 appartementen in
gebouw van 22 meter hoog en 36
beneden-boven woningen) gerealiseerd, zowel huurhuizen als goedkope koopwoningen. De ontsluiting
van de nieuwe wijk komt bij het
bestaande kruispunt Geerland/Bilderdammerweg. Tijdens de beeldvormende commissie wordt naast Westeinderhage ook gesproken over de
structuurvisie Green Park Aalsmeer en
de verordening ondergrondse infrastructuren. De vergadering begint om
20.00 uur in de Raadzaal en belangstellenden zijn welkom.

TUINEN SLOOPHUIZEN
VOLLEDIG ONTMANTELD

Kudelstaart – Bij de drie
huizenrijen aan de Bilderdammerweg die de sloopkogel
wacht is ook vorige week weer
werk verzet. Alles dat in de vooren achtertuinen stond is
ontmanteld. Het is nu een grote
grijze vlakte. Wel staat er nog
een grote boom bij de
middelste rij woningen. Alleen
het allereerste huis, vanaf de
Kudelstaartseweg gezien, is nog
bewoond en de tuin intact
gelaten. Wordt vervolgd.
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Daling coronacijfers: Aalsmeer
en Uithoorn gaan gelijk op
Aalsmeer - Van 20 juli t/m 2 augustus
zijn opnieuw minder coronabesmettingen gemeld dan de week ervoor.
In zowel Aalsmeer als Uithoorn zijn
66 inwoners positief op corona getest
(tegen 95 en 93 een week eerder).
Buurgemeenten Haarlemmermeer en
Amstelveen laten tevens een daling
zien, resp. 370 (vorige week 515) en
260 (421 een week eerder). Een algehele vermindering van het aantal

coronagevallen dus. Opvallend is dat
in Haarlemmermeer 8 personen in
het ziekenhuis liggen, als gevolg van
corona en dat waren er vorige week
nog 6. Uit Amstelveen moest 1
persoon worden opgenomen (vorige
week 2). Vanuit Aalsmeer en Uithoorn
werden geen ziekenhuisopnames
gemeld. In alle vier de gemeenten
geen sterfgevallen als gevolg van het
virus. (Bron: update RIVM)

Foto: Brandweer Aalsmeer

Ark op Kakkepoeltje uitgebrand
Aalsmeer - Met loeiende sirene en
hoge snelheid reed de Brandweer
afgelopen woensdag 27 juli rond het
middaguur vanaf de kazerne aan de
Zwarteweg richting het Centrum. De
brandweerwagen met boot razendsnel over de busbaan trok veel
aandacht. Wat is er aan de hand? Een
brand op de Uiterweg of is er iets
gebeurd op de Ringvaart? Er bleek
brand te zijn in het Oosteinderpoelgebied. Grote vlammen sloegen er uit
een woonboot. Om 12.09 uur kwam
de oproep voor de Brandweer en
gezien de locatie van de melding was
de blusboot gelijk aangehaakt aan de
brandweerwagen. Hiermee en met
materiaal van omstanders is de Brandweer naar de brand gevaren en is
gaan blussen. De ark was helaas niet
meer te redden. De woonboot is in
vlammen opgegaan. Maar, er is

gelukkig niemand gewond geraakt.
De oorzaak van de brand is niet
bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Volgens enkele inwoners
was de ark gedumpt. “Volgens mij lag
deze al een tijdje op het Kakkepoeltje”,
aldus een reactie. Wie meer informatie
heeft, wordt gevraagd contact op te
nemen met de politie via 0900-8844
of anoniem via -0800-7000.
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 7 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

Seinpost 11

Genomineerde tuinen in
wedstrijd van Groei en Bloei
Aalsmeer - Jaarlijks gaan de keurmeesters van Groei en bloei door
Aalsmeer heen om de voortuinen te
keuren. Deze keer zijn van 1 tot en
met 10 juli de voortuinen gekeurd in
het oude deel van de wijk Zuid
(tussen Molenvliet-, Zwarte- en
Stommeerweg). Inmiddels zijn er 28
genomineerd. In september horen

de eigenaren van deze tuinen of ze
een prijs (groenbon) gewonnen
hebben. Vorige week kon alvast
genoten worden van twee genomineerde voortuinen: Zwarteweg 39 en
Hortensialaan 202. Deze week zet
Groei en Bloei twee andere tuinen in
de schijnwerpers: Seinpost 11 en
Zwarteweg 111.

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

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Gespreksgroep
dementie
Aalsmeer - Woont u in Aalsmeer en
zorgt u voor een ouder of partner
met dementie? Kom dan naar de
gespreksgroep voor mantelzorgers.
U vindt hier herkenning, erkenning,
steun, tips, adviezen en u kunt uw
ervaringen delen met anderen in een
soortgelijke situatie. De gespreksgroepen zijn een keer per kwartaal
op dinsdagavond in Gebouw Irene
aan de Kanaalstraat 12. Tijd: 19.30 tot
21.00 uur. De eerstkomende
gespreksgroep is op dinsdagavond
23 augustus. Mantelzorgers geven
aan dat delen helpt. Deelname is
kosteloos. Wel graag eerst
aanmelden via info@mantelzorgenmeer.nl of via 020– 5127250.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 18.30u.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. J. Dekker
uit Kampen, gez. dienst in CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Christien Schlette.
Collecte: St. Peace Home Busua.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met dhr. Jan
Buchner. Info: http://pgAalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met dhr. Theo
Maarsen, Aalsmeer. Organist:
Cornelis Schaap. Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. E.J.
Westerman. Organist: Jan
Terlouw. Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Astrid Feddes. Info:
www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In
Kloosterhof: Zaterdag 16.30u.
Woordcommunieviering, voorganger B. Dullens. In Karmelkerk:
Zondag om 9.30u. Woordcommunieviering (samenzang).
Voorganger: Jeroen Hoekstra.
Om 14u. Poolse dienst met
Krzysztof Kicka.
Oud Katholieke Kerk
- Zondag geen dienst.
Roemeens-orthodoxe
Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
liturgie. Voorganger: father Ion.
Diaken: Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met mw.
Vermeij uit Boskoop. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag dienst
om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit
Kudelstaart. Info: https://sowkudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering. Info: stjangeboortesecretariaat@live.nl
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Winnaars Nieuwe Meerbode
Tourspel zijn bekend!
Zwarteweg 111

Marc Eveleens ‘op herhaling’ bij
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Terwijl het team van
‘Door de Mangel’ met zomerreces is,
hoeft u de wekelijkse talkshow bij
Radio Aalsmeer niet te missen.
Komende maandag 8 augustus om
19.00 uur kunt u luisteren naar een
herhaling van 31 januari jl. Toen was
Marc Eveleens de 335e gast in de
talkshow. Hij was kok van beroep,
maar door corona is hij noodgedwongen de bouw ingegaan. De
Aalsmeerder kon zijn vak vrijwel niet
meer uitvoeren, maar ging niet bij de
pakken neerzitten en startte een
klusbedrijf. “Ik ben altijd al een beetje
handig geweest”, aldus de positieve,
ondernemende en avontuurlijke
Aalsmeerder die onder andere
zonnepanelen installeert. Naast zijn
werk is hij een fervent duiker en
crossfit beoefenaar. Dit en meer hoor

je komende maandag vanaf 19.00
uur.
‘EchtWel’ over muziek maken en
zingen
Donderdag 4 augustus om 19.00 uur
mag je radio weer aan voor het
leukste jeugdprogramma van de
radio. Sem en Esther krijgen hulp van
sidekick Fleur en met elkaar gaan ze
praten over muziek, muziek maken
en zingen met Tony Daudey. Fleur
(14) zit op het Alkwin Kollege en
speelt hockey, zit op atletiek en
houdt van varen en shoppen. Met
radio maken heeft ze ook een beetje
ervaring. De hoofdgast Tony is
geboren in een muzikaal gezin en
maakt al zijn hele leven muziek. Hij
begon al op zijn 18e in een band.
Tony gaat er een feestje van maken
want hij houdt van muziek maken
met publiek.
Frequenties en terugluisteren
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal
radiokanaal 868 (Caiway) en via de
website www.radioaalsmeer.nl.
Uitzending gemist? Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist.
Op de foto: Marc Eveleens op herhaling bij ‘Door de Mangel.

Aalsmeer - Alle inzendingen van het
Tour de France spel van de Nieuwe
Meerbode zijn bekeken en gesorteerd. De forse stapel werd flink
kleiner na de ontknoping. De meeste
deelnemers tipten Tadej Pogacar als
winnaar en begrijpelijk. Al tweemaal
eerder was hij de geletruiwinnaar.
Een tiental inzendingen met de
naam Jonas Vingegaard bleef over.
Bij de tweede vraag, beste Nederlander, nog meer afvallers, Steven
Kruijswijk prijkte op nagenoeg alle
‘knipsels’. Helaas viel de wielrenner
uit in ronde 15 met een schouderblessure na een valpartij. Een enkeling noteerde Bauke Mollema. Beste
Nederlander in het bolletjesklassement (bergetappes) had slechts één
persoon goed: Dylan van Baarle. De
vraag hoeveel Nederlanders een
etappe zouden winnen had menig
deelnemer aan het spel wel goed.
Het waren er twee: Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Al met al
een heel gepuzzel voor het redactieteam van de Meerbode om de
winnaars te kiezen, maar het is
gelukt. Maarten Maarse is de gelukkige winnaar van horloge naar keuze
ter waarde van 250 euro van Sparnaaij Juweliers, Bart Gersen mag op
weg naar Bert de Vries Fietsen om de
nieuwe eigenaar te worden van de
Sigma Rox 4.0 GPS van 129 euro, S.C.
van den Ham wordt welkom geheten
bij Waning Tweewielers om een
waardebon van 50 euro in ontvangst
te komen nemen en Nicky Groenewegen kan gaan genieten van het
doosje Tarani rosé van Wittebol Wijn.
Gefeliciteerd allemaal. De winnaars
hebben overigens al een felicitatie

thuisgestuurd gekregen. De oplossing van de puzzel: Wie wint de Tour.
Misschien wel een Nederlander? Nee
dus, het was een Deen: Jonas Vingegaard. Het maakt niet uit, er is
genoten door wielren- en sportliefhebbers van de Tour de France en
zeker van wielrenner Nils Eekhoff uit
Rijsenhout die Nederland goed op de
kaart heeft gezet en als ‘jonkie’ een
prachtige prestatie heeft geleverd.
Wie weet wint hij volgend jaar wel de
Tour de France!

De winnaar geflankeerd door
Lydia de Vries.

Bart blij met zijn prijs
De winnaars van het Tour de Francespel van de Nieuwe Meerbode zijn
bekend en op de hoogste gesteld. Een
van hen is Bart Gersen, de winnaar van
de Sigma GPS, beschikbaar gesteld
door Bert de Vries Fietsen. Zo te zien is
de Tour-liefhebber blij met zijn prijs!

CULTUUR
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Nieuw seizoen ‘Zondag bij Bob’
met indrukwekkende line-up
Aalsmeer - Nadat in april afscheid is
genomen van Gonny, Ria en Betty is
het team ‘Zondag bij Bob’ in volle
vaart doorgegaan met het voorbereiden van het nieuwe seizoen. De
formule van Bob & Gon blijft
hetzelfde: in de tot intiem theater
omgebouwde bovenzaal van De
Oude Veiling, presenteert Bob acht
voorstellingen op zondagmiddag. De
‘line-up’ voor dit seizoen is
indrukwekkend:
2 oktober: Nol Havens, voormalig
leadzanger van VOF de Kunst
(Suzanne, Kopje koffie) met een eigen
liedprogramma waarbij hij begeleid
wordt op piano door Johan
Hendrikse.
30 oktober: Cor Bakker en Fay
Claassen, een muzikale samenwerking waar je ’u’ tegen zegt.
27 november: ‘Vive la France’, twee
halve concerten van duo Route Soleil
(zangeres met pianist/accordeonist)
en Trio Manouche (Gipsy Jazz à la
Django Reinhart met zanger).

15 januari: Zangeres Greta Holtrop
met combo Martijn Schok, een
geweldige Boogie Woogie ervaring.
5 februari: Sven Ratzke, de naam
zegt genoeg, maar leuk om te
vermelden, de winnaar van de
Musical Award 2021.
5 maart: Hi-Stakes, een classy, jazzy
Rhythm & Blues band met jonge
musici, die je direct mee terug nemen
naar de fifties voor een middag vol
nostalgie.
2 april: Zangeres Katelijne van
Otterloo met haar popjazz band, op
veler verzoek terug op het
zondagmiddagpodium.
30 april: Lenny Kuhr, ooit begonnen
met ‘De Troubadour’, maar nu op
toernee met een enorme bagage aan
muzikale- en levenservaring.
Abonnementen
Om bovenstaande te kunnen realiseren, heeft het team abonnementhouders hard nodig. Wie een abonnement neemt voor slechts 175 euro

AGENDA
DONDERDAG 4 AUGUSTUS:

Aalsmeer - Dirk Beets gaat het team
van het Cultuurpunt versterken. Hij
neemt de plaats in van de afscheidnemende André Vulperhorst. Van
oorsprong is Dirk Beets musicus,
componist, arrangeur en dirigent. Jazz
heeft zijn grote belangstelling maar
zijn hart ligt bij de geïmproviseerde
muziek. “Wanneer ik samen met
andere musici speel dan voel ik een
vrijheid die niet te beschrijven valt. Ik
raak dan ieder gevoel van tijd kwijt.
Dat is een hele mooie beleving. Jazz
heeft net iets meer kader en bij klassieke muziek speel je composities van
anderen, dan gaat het meer om de
speelkwaliteit, het interpreteren van
bladmuziek en het beheersen van het
instrument.” Niet dat Beets nooit luistert naar klassieke muziek maar het
improviseren heeft zijn voorkeur.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS:
Gastheer en organisator Bob.

voor acht voorstellingen, is verzekerd
van een plaats in het mooie theater!
Losse kaarten gaan pas later in de
verkoop voor 25 euro per stuk. Eén of
meer abonnementen aanschaffen?
Laat dit dan zo snel mogelijk weten
via bob.plaswijck@planet.nl. Er wordt
dan een bevestiging per e-mail
gestuurd met het betaalverzoek. Pas
na betaling is het abonnement definitief bevestigd. De abonnementskaart
ontvangen de kopers bij de eerste
voorstelling. Team ‘Zondag bij Bob’
hoopt weer veel, trouwe en nieuwe,
bezoekers welkom te mogen heten.

Cultuur met kwaliteit
Aan zijn vele optredens kwam een
bruut einde door corona. Voor ZZP’er
Dirk Beets was de coronaperiode een
ramp. “In het begin werden er thuis
nog wel wat opnames gemaakt maar
al snel ging daar de rek uit. Het werkte
niet. Corona ontnam ons alle spontaniteit, alles leek naar binnen gekeerd.
Wat wij nodig hebben is publiek,
applaus, aandacht.” Nu is Dirk iemand
die over een behoorlijke dosis positiviteit beschikt en bruist van ideeën dus
werd er gekeken naar een alternatief
en gezocht naar andere wegen. Die
werden - gelukkig - gevonden bij
Fluxus; een kunst- en cultuurcentrum

Kansgelijkheid
Waar Dirk een groot voorstander van
is, is dat kinderen met hun handen
bezig zijn. Iets leren maken. “Dat is in
de loop der jaren een beetje
verdwenen. Het is belangrijk dat zij
vaardigheden leren zoals o.a. knippen,
zagen, timmeren.” Veel aandacht heeft
hij ook voor kansgelijkheid en een
goede doorloop van binnenschoolse
naar buitenschoolse activiteiten. Van

AVONTUURLIJKE ACTIVITEIT VOOR KINDEREN IN HET BOS

Regio - Hoe overleef je het bos? Een
hut bouwen, voedsel zoeken, de weg
vinden met behulp van de zon en je
horloge. De boswachter van Landschap
Noord-Holland leert je er alles over op
zaterdagmorgen 13 augustus. In het
bos van Buitenplaats Leyduin bij
Heemstede kun je je helemaal uitleven.
Leer om te overleven in het bos Hoe
vind je de weg in het bos? De
boswachter leert je hoe je een hut kunt

bouwen met de materialen die in het
bos te vinden zijn. Verder vertelt hij hoe
je je analoge horloge kunt gebruiken
om te navigeren, dat een lisdodde best
lekker is en hoe je uit een berkentak
vocht kunt halen. Ben je klaar voor deze
avontuurlijke ochtend? Neem dan een
analoog horloge, kompas en loepje
mee. Trek kleren aan die tegen een
stootje kunnen. Draag beschermende
kleding tegen de beestjes en stekels.

* Expositie Fotogroep Aalsmeer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: vrijdag t/m zondag 14 tot
17u. T/m 14 augustus.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u. Elke vrijdag.
ZATERDAG 6 AUGUSTUS:

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
Lezingen over ‘Battle of Britian’
op 13 en 14 augustus om 13u.
* Midgetgolfbaan open voor
publiek. Beethovenlaan. Open
iedere zaterdag, zondag en
woensdag van 13 tot 17u.
ZONDAG 7 AUGUSTUS:

* Honingslingeren Boerenvreugd,
11-15u.
* Watertoren open voor publiek
van 13 tot 17u.
* Optreden Emily’s Heartache in
The Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer, 16u.

in Zaandam. Dirk kon daar aan de slag
en is nu verantwoordelijk voor CMK
subsidie - Cultuur met Kwaliteit - Zijn
taak is het duurzaam inzetten van
kunst en cultuur op basisscholen.
Onderzoekend leren
“De opdracht van leerkrachten is hun
leerlingen aan het einde van het
schooljaar de voorgeschreven leerstof
bij te brengen. Dat is het streven. Wat
wij bij Fluxus de leerkrachten aan
extra’s meegeven is dat je met kunst
leerlingen meer kunt begeleiden in
hun eigen ontwikkelingsproces.” Beets
komt met een mooi voorbeeld. “Een
school was bezig met onderzoekend
leren. De klas werd in vier groepen
verdeeld. Een deel maakte schilderijen, deze werken werden door een
tweede groep gefotografeerd, vervolgens werd er door de derde groep een
catalogus gemaakt en de vierde groep
organiseerde een veiling. De leerlingen kregen alle vrijheid en moesten
zelf op onderzoek uit hoe zij dat met
elkaar tot een geheel konden smeden.
Dat lukte! Het is een prachtig totaaltheater geworden.”

DINSDAG 9 AUGUSTUS:

* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’ en
mini-expo Mondriaan in Flower
Art Museum. Open do. t/m zo.
13 tot 17u. T/m 14 augustus.

Dirk Beets: “Kunst en cultuur
verrijkt het leven”
Door Janna van Zon

3

MAANDAG 8 AUGUSTUS:

uitvoerend musicus naar het werken
bij Fluxus was een stap maar Dirk zag
een interessante wereld waar nog veel
valt te ontdekken en bereiken op het
gebied van kunst. Kunst en cultuur
vergroot het plezier in het leven van
mensen en dat is wat hij meer vanzelfsprekend wil maken.
Cultuurpunt
Naast zijn muziekopleiding heeft Dirk
ook kunstgeschiedenis en archeologie
gestudeerd (vooral gericht op WestEuropa). Daar komt ook zijn belangstelling voor erfgoed vandaan. Verder
is Dirk een goede organisator. Weet
mensen te stimuleren, leert hun hoe
zij kunnen samenwerken. Al deze
kwaliteiten zijn een goede aanvulling
voor het Cultuurpunt dat zich vooral
bezighoudt met muziekonderwijs op
basisscholen en met amateurkunst.
Met de komst van Dirk wordt het
organiseren van tentoonstellingen in
de foyer van De Oude Veiling weer
opgepakt. Hij verheugt zich op het
contact met alle amateurverenigingen, gaat luisteren naar hun
wensen. Kijken waarmee hij hen bij
kan helpen. “Ik ben mij nu aan het
oriënteren en bezig met het maken
van plannen om uiteindelijk samen
een goed resultaat te bereiken.” Het is
een mooie uitdaging waar met een
gezonde dosis nieuwsgierigheid naar
wordt uitgekeken.

Vaders en moeders mogen (gratis)
meebouwen, maar kunnen ook even
langsgaan in het voormalige Juffershuis, nu Gasterij Leyduin. Reserveren is
verplicht. Het is helaas niet mogelijk
om ter plekke aan te sluiten. De activiteit vindt plaats op zaterdag 13
augustus van 10.00 tot 12.00 uur en het
vertrekpunt is het Juffershuis/Gasterij
Leyduin, Tweede Leyweg 7 in Vogelenzang (grens Heemstede). Aanmelden
op www.gaatumee.nl

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

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

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Zomerbridgen met Onder Ons in
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u.
Inschrijven om 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
* Elke woensdag 50+midgetgolfen,
Hornmeer, 10-12u.
ZATERDAG 14 AUGUSTUS

* Tribute Paul McCartney door
Sjoerd van den Broek in The
Shack, 16u. Schipholdijk 253b,
Oude Meer.
DINSDAG 30 AUGUSTUS:

* Openbare vergadering
commissie Ruimte in Raadhuis
vanaf 20u. Beeldvormend.
* Kermis aan de Dreef, Hornmeer.
Tot en met 4 september.
DONDERDAG 1 SEPTEMBER:

* Openbare vergadering
commissie Maatschappij en
Bestuur in Raadhuis vanaf 20u.
Beeldvormend.

Emily’s Heartache in The Shack
Oude Meer - Dirk Vermeij, Arthur Bont
en Nico Heilijgers vormen met z’n
drieën Emily’s Heartache. Deze professionele muzikanten met hun uitgebreide ervaring in bands spelen
(acoustic) covers van hun helden op
zondag 7 augustus in The Shack.
Reserveren is niet verplicht, maar is
wel mogelijk door te mailen naar:
info@the-shack.info. Het optreden
begint om 16.00 uur, de entree
bedraagt 15 euro. Een week later, op
14 augustus komen fans van de
muziek van Paul McCartney aan hun
trekken. Paul McCartney is een grote
muzikale held en voorbeeld voor
Sjoerd van den Broek. Sjoerd heeft zelf
meerdere keren mogen opgetreden in
The Cavern in Liverpool, heilige grond,
waar The Beatles honderden keren
gespeeld hebben. Paul McCartney is
op 18 juni 80 jaar geworden, een
mooie reden om een ode aan hem te

brengen. Alleen met zijn gitaar speelt
Sjoerd zijn nummers, van The Beatles,
uit de periode met Wings en zijn latere
solo tijd. Daarbij vertelt hij prachtige
verhalen en anekdotes over ‘Macca’ en
over de muzikanten gelinkt aan hem.
Zondag 14 augus- tus is het showtime,
16.00 uur. Entree 10 euro. Reserveren
voor 7 en 14 augustus is niet verplicht
maar wel mogelijk. Stuur dan even
een mail naar info@the-shack.info
Alle verdere informatie en het volledige programma vind je op: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b,
1438 AC Oude Meer.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

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

voorletters
K.E.
A.B.
B.R.
M.J.IJ.
A.
E.
D.A.
J.

geboortedatum
datum beschikking
25-04-2000
12-05-2001
23-02-1946
04-11-1968
29-11-1989
11-02-1989
24-05-1999
19-01-1987

26-07-2022
26-07-2022
26-07-2022
29-07-2022
29-07-2022
26-07-2022
26-07-2022
29-07-2022

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

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

voorletters

geboortedatum

datum
voornemen

F.
K.D.
W.J.

05-08-1996
12-04-1997
08-09-1989

29-07-2022
28-07-2022
28-07-2022

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

El-Borni
Furgał
Jasiński

Relidzyński
de Grave

E.
P.C.G.

07-09-1990
24-05-1988

28-07-2022
29-07-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE
- Machineweg 33, 1432 EL, (Z22-052015), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het legaliseren van een
verhoogde rookgasafvoer. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving
zoals eerder gepubliceerd niet volledig was.
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.
- Mijnsherenweg achter nr. 38 (kad. perc. D nr. 4538), (Z22060129), het plaatsen van een fundering en een gebouw
voor een WKK-unit.
- Legmeerdijk 327, 1431 GB, (Z22-059021), het vervangen
van het dak en de gevel en herstellen van de fundering.
- het bouwen van vier recreatiewoningen en het aanleggen
van een brug, (Z22-058798), Uiterweg tegenover 59 ws4
(sectie H, nrs. 54, 55, 2132, 2842, 4140 en 4559)
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Hornweg 67, 1432 GD, (Z22-042411), het legaliseren van
ca 215 m2 aan erfbebouwing (volières, schuurtjes en afdaken) op de achterzijde van het perceel. Verzonden: 27 juli
2022
- Cyclamenstraat 46, 1431 SC, (Z22-039709), het maken van
een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden: 27 juli
2022
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg (kad. perc. G 4306) , (Z22-044939), het
plaatsen van een schuilhuisje. Verzonden: 28 juli 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-034409), het maken van een
uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 28
juli 2022
- Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-030000), het vervangen van
de bestaande dakopbouw en het vergroten van de aanbouw. Verzonden: 26 juli 2022
- Berkenlaan 33, 1431 JD, (Z22-044571), het uitbreiden van
de woning t.p.v. van de zij- en achtergevel op de begane
grond. Verzonden: 26 juli 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Thailandlaan 16, 1432 DJ, (Z22-024164), brandveilig gebruik Ruigrok Tower. Verzonden: 26 juli 2022
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:
- Dreef 3, 1431 WC, (Z22-028776), het plaatsen van een vijftal (auto)wasboxen. Verzonden: 26 juli 2022
VERGUNNING INGETROKKEN
- Wissel 30, 1431 LP (Z22-056232), het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel-dakvlak. Verzonden: 23-07-2022.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Toelichting: vergunning bekend onder kenmerk: Z21031667
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.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VENTVERGUNNING (VERLEEND)
-

Westeinderplassen (Z22-056520) verkoop ijs en frisdranken op het water met een boot voor 20 juli 2022 tot 19 juli
2023, verzonden 28 juli 2022
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Punterstraat 8 (Z22-057724) De Stoete, ontvangen 25 juli
2022
- Zijdstraat 77 (Z22-059180) Dreamkebab3 Aalsmeer, ontvangen 30 juli 2022
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 20 (Z22-057752) BBQ op 21 augustus
2022, melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 04-08-22
t/m 11-08-22
t/m 26-08-22

t/m 26-08-22

t/m 08-09-22

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-plan CO2 transportleiding ‘de
Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken
Omgevingsvergunning 1e fase reconstructie Machineweg met bijbehorende stukken
(Z21-025925)
Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw met
17 wooneenheden geschikt voor starters aan
de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer
2021’ en het besluit hogere grenswaarden
geluid met de daarbij behorende stukken
De verleende omgevingsvergunning en het
besluit hogere grenswaarden geluid bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbehorende stukken voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg
242A te Aalsmeer.
De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken Oosteinderweg 49 ten
behoeve van de legalisatie van een bestaand
parkeerterrein en de uitbreiding daarvan met
een aantal nieuwe parkeerplekken, om voldoende parkeerruimte te kunnen bieden aan
de werknemers van de op deze locatie aanwezige scheepswerf.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.
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De foto is gemaakt tijdens de laatste ‘pride’ in 2019

Kasteelboot vaart al 16 keer
mee met Canal Pride
Aalsmeer – “Wij varen inmiddels al
voor de 16e keer met een boot
vanuit Aalsmeer mee met de Canal
Pride in Amsterdam. Iets voor de
krant?” Aldus de vraag van Mark
Lanser, die tevens een mooie kleurige foto van de boot in kwestie
meestuurde. De redactie reageerde
bevestigend en onderwierp Mark
aan een aantal vragen. De Kasteelboot, zoals de schuit heet, is één van
de twee niet-commerciële grote
boten tijdens de optocht. Op
zaterdag 6 augustus vertrekt hij weer
van de opbouwplek vlak achter de
Pontweg in Aalsmeer, tevens de
startplek van de Pramenrace, zoals
elke Aalsmeerder weet. Maar er is
nog een link met dit spektakel, laat
Mark weten.
Wie zijn de opvarenden van de
Kasteelboot?
“Wij zijn een groep vrienden uit Aalsmeer en Kudelstaart die elkaar
hebben leren kennen via de profielensite ‘gay.nl’. De groep is allengs
groter en groter geworden, en uitgebreid met vrienden uit het hele land.
Tijdens een vaartochtje naar
Amsterdam met Koninginnedag
2005 is het idee ontstaan om eens

een keer mee te doen met de Canal
Pride. De Aalsmeerse Pramenrace
heeft model gestaan voor de eerste
Canal Pride. Daarom hoort een Aalsmeerse boot dus niet te ontbreken.
Inmiddels zijn we één van de laatste
niet-commerciële grote boten en
‘vaste prik’ tijdens het evenement.”
Waarom is gekozen voor de naam
Kasteelboot en hoeveel opvarenden
kan ‘ie hebben?
“De thuisbasis van onze vriendengroep werd ‘Het Kasteel’ genoemd.
Dus bij het verzinnen van de naam
kwamen we dus al snel op Kasteelboot uit. De boot is 20 x 4 meter en
er varen 120 personen mee. Ondanks
het grote aantal mensen kent
iedereen elkaar. Nieuwe mensen
worden direct opgenomen in de
groep, want het zijn altijd vrienden,
of vrienden van vrienden.”
Los van het ‘pride’ thema, kiezen jullie
voor een extra thema?
“Het thema van de pride is leidend
voor het thema dat we zelf kiezen.
Het is altijd even puzzelen op welke
manier wij het vormgeven. Het overkoepelende thema van dit jaar is ‘my
gender, my pride’. Iedereen mag zijn

Bron en foto: Royal FloraHolland.

Groen natuurlijke oplossing tegen
‘hitte-eiland effect’ in steden
Regio - Extreme hitte is geen uitzondering meer in de Nederlandse
zomers. In de stad is het vaak nog
warmer door het zogenaamde hitteeiland effect. Hitte beïnvloedt de
concentratie, leerprestaties en
productiviteit. Bovendien slapen
mensen slechter. Groen – in de vorm
van bomen, planten en struiken biedt hiervoor een natuurlijke oplossing. Het hitte-eiland effect ontstaat
doordat de verharde wegen en
gebouwen de warmtestraling van de
zon absorberen en weer afgeven aan
de directe omgeving. Op zonnige
zomerdagen met weinig wind kan

dat soms 4-8 graden schelen met
buiten de stad. Een steeds groter
deel van de bevolking woont in de
stad. Een van de meest opvallende
aspecten van de stad als leefomgeving is dat de gemiddelde temperaturen in de stad gewoonlijk hoger
liggen dan in het omringende nietverstedelijkte gebied. Met name in
warmere perioden kan dit een negatief effect hebben op het welzijn en
de gezondheid van de bewoners.
Meer groen op en aan gebouwen is
een natuurlijke maatregel om de
temperatuur in steden te verlagen.
Groen zoals bomen, struiken en

wie hij wil zijn. Dit jaar hebben we
zelf gekozen voor een circusthema
met als titel Cirque du Queer. Het
decor is altijd in ‘kasteelvorm’
(kantelen langs de zijkanten en twee
torens). Dit jaar geschilderd in de
kleuren rood en geel om een ‘circus’
uitstraling aan het geheel te geven.
Als boegbeeld hebben we een
prachtige ‘evil clown’. De reden dat
we voor het circusthema hebben
gekozen is dat we mensen van allerhande pluimage aan boord hebben.
Vrouwen met baard, clowns, etc.;
mensen die je vroeger in een circus
kon tegenkomen.”
Wat zijn de hoogtepunten van het
evenement?
“Het absolute hoogtepunt is het
moment dat we onder de eerste
brug doorvaren, en er duizenden
mensen langs de kanten en op
bruggen staan te applaudisseren en
te zwaaien. Niets zo mooi als je met
de boot en toeschouwers samen
plezier maakt, of dat de DJ een
nummer inzet waarbij toeschouwers
aan de kant volledig uit hun dak
gaan. Je voelt de hele tocht niets dan
liefde tussen de mensen. Eigenlijk is
het een niet te beschrijven ervaring.”
Zijn er ook minder leuke dingen?
“Op wat motorpech en wat
schrammen her en der zijn er geen
vervelende dingen gebeurd in al die
jaren. Zelfs als we door AmsterdamWest richting het IJ varen zwaaien
alles mensen blij naar ons. En wij
uiteraard naar hen.”
Vinden jullie het maatschappelijke
tintje aan de Pride belangrijk of gaat
het alleen om feest?
“Het maatschappelijke tintje blijft
het allerbelangrijkst. Met de pridewalk, een week voor de Canal Pride,
wordt echt het protest gevoerd, met
de vaartocht zelf wat minder, en is
het meer een feest met gelijkgestemden, sympathisanten etc. dat
we (in Nederland) kunnen zijn wie
we zijn.”

planten beperken het effect van
hogere temperaturen en koelen
lucht, bieden schaduw en zorgen ook
via verdamping voor verkoeling.
Daarnaast koelt groen ’s avonds
sneller af dan de versteende
gebieden in de stad. Enkele feiten uit
wetenschappelijk onderzoek uit de
factsheet ‘Groen en Wonen’:
• 10% meer groen in een stad
vermindert het hitte-eiland effect
in die stad met gemiddeld 0,6ºC.
• Groen koelt door beperking van de
instraling (schaduw) en door
verdamping van water. De koeling
door verdamping helpt vooral in
de namiddag, avond en vroege
nacht. Dit is van groot belang,
omdat hittestress tijdens de slaap
belangrijke negatieve gezondheidseffecten heeft.
• Parken vormen niet alleen koelteeilanden in de warmere stedelijke
omgeving, maar hebben ook een
koelende werking op de omliggende wijken. Het effect ligt in de
meeste gevallen tussen 1,5 en
3,5ºC. Het is afhankelijk van de
grootte van het park en de lokale
omstandigheden en neemt af met
de afstand tot het park.
De factsheet ‘Groen en Wonen’ geeft
meer informatie over de kansen en
mogelijkheden van groen in de stad,
zie www.royalfloraholland.com
(factsheet).

Hoe werkt honing slingeren?
Aalsmeer - Op het terrein van
kinderboerderij Boerenvreugd staan
meerdere bijenkasten. De bijen
hebben afgelopen maanden af en
aan gevlogen om de honingraten te
vullen met lekkere honing. Imker
Roel Naber gaat zondag 7 augustus
de honingraten leeg halen, dit noem
je honing slingeren. Nieuwsgierig
hoe dat in zijn werk gaat? Bezoekers
zijn tussen 11.00 en 15.00 uur van
harte welkom op de kinderboerderij
om een kijkje te komen nemen bij
het slingeren. De vers geslingerde

Aalsmeerse honing kan direct
gekocht worden voor 6,50 per pot.

Leesclub zoekt nieuwe leden
Aalsmeer – Samen over boeken
praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt
een boek met andere ogen en
ontdekt nieuwe dingen. Bovendien
ontmoet je leuke mensen. Een
enthousiaste leesclub in Aalsmeer
verwelkomt graag nieuwe leden. De
groep komt bij elkaar op dinsdagmiddag, roulerend bij de leden thuis.
Per keer wordt de volgende datum
afgesproken. In het aankomend
seizoen worden de volgende boeken
gelezen en besproken aan de hand
van leeswijzers met discussievragen
die het gesprek meerwaarde geven:
Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, En het wonder ben jij van Eva
Postuma-de Boer, Vallen is als vliegen
van Manon Uphoff, De terugkeer van
Esther Gerritsen, Aleksandra van Lisa
Weeda, Het lichtje in de verte van
Antonio Moresco, De overlevenden

van Alex Schulman. Belangstelling
gewekt en wilt u meer weten? Neem
dan contact op met Helen Conijn van
de leesgroep via e-mail helenconijn@
kabelfoon.nl of telefonisch 0297327716. De boeken zijn gekozen uit
door deskundigen opgestelde
boekenlijsten van de landelijke leesclub-organisatie Senia. Zie
www.senia.nl voor meer informatie.

Stoomgemaal Halfweg is het
aankomend weekend open
Regio - Altijd al een keer in het
stoomgemaal van Halfweg willen
kijken? Kom dan op zaterdag 6 of
zondag 7 augustus naar Stoomgemaal Halfweg. Dit oudste en grootste
nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld is dan van 11.30 tot
16.30 uur open voor publiek en
draait onder stoom. Zowel voor
volwassenen als kinderen is een
bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Naast de grote
stoommachine zijn er draaiende
modelstoommachines, een smid die
gloedvol vertelt over vuur en ijzer en
ze ook de smeedhamer laat
hanteren, en vrijwilligers die alles
over stoom, de techniek en de
historie van het stoomgemaal weten
en graag uitleg geven en vragen
beantwoorden. Kinderen kunnen
ook een stoomdiploma halen en aan
een fotobingo meedoen. De
toegangsprijzen bedragen voor
volwassenen €8 en voor kinderen (7
t/m 17 jaar) €4. (De Museumkaart is
hier niet geldig.)

Combiticket
Met een combiticket kun je het hele
weekend van 6 en 7 augustus met
korting zowel het Cruquius Museum
als Stoomgemaal Halfweg bezoeken. In
het Cruquius Museum staat de strijd
tegen het water centraal en het verhaal
over de droogmaking van het Haarlemmermeer met behulp van 19e-eeuwse
stoomtechnieken. In Stoomgemaal
Halfweg proef je de unieke sfeer van
een stoomgemaal dat nog precies zo
werkt als in de tijd toen er nog geen
elektriciteit was: met stokers die kolen
op het vuur scheppen, hete stoom, de
geur van smeerolie, een stampende
stoommachine en bruisend water dat
wordt voortgestuwd door zes enorme
schepraderen. Het combiticket is te
bestellen op www.haarlemmermeermuseum.nl en bij de kassa van het
Cruquius Museum. Het kost €15 voor
volwassenen en voor kinderen €7,50 (5
t/m 12 jaar) of €8,50 (13 t/m 17 jaar).
Adres: Haarlemmermeerstraat 4,
Halfweg. Voor meer informatie:
www.stoomgemaalhalfweg.nl.
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Op zijn Noors

Van links naar rechts: Reinier Hooijman, Tim van der Hooft en Rens Bleeker.

Reddingsboten paraat bij
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Tim van der Hooft (33)
werkt als projectleider in de IT en
heeft een drukke baan. Een paar
weken geleden is hij vader geworden
van een tweede kind. Daarnaast
maakt hij tijd vrij om als trainer jonge
mensen bij de Watersportvereniging
Aalsmeer bekend te maken met het
water en te leren zeilen. Dat doet hij
al vijftien jaar. Zijn motivatie:
“Kinderen enthousiast maken voor
het water.” Tim is al meerdere jaren
voor de organisatie van Vuur en Licht
op het Water de contactpersoon voor
het organiseren van de bemanning
van twee reddingsboten van de
Watersportvereniging Aalsmeer.
Deze ‘rescueboten’ varen mee in de
stoet verlichte boten en zijn een
belangrijk onderdeel van het veiligheidsplan voor het evenement.
Samen met Rens Bleeker (21) en
Reinier Hooijman (23) ontspint zich
een gesprek over de betekenis van
de reddingsboten. Om te beginnen is
een vaarbewijs nodig en een rescuebewijs. Het rescuebewijs van het

Nederlands Watersportverbond is
vereist om bemanningslid op een
reddingsboot te kunnen zijn. Het is
belangrijk om te leren hoe met een
reddingsboot snel en effectief te
handelen om gevaarlijke situaties het
hoofd te bieden en eventuele slachtoffers uit het water te halen. Dat is
niet mis en vraagt om gemotiveerde
mensen die zich verantwoordelijk
willen opstellen, ook tijdens moeilijke omstandigheden op het water.
Echte fans
Al snel klinkt door dat Tim, Rens en
Reinier echte fans van Vuur en Licht
op het Water zijn. Reinier studeert,
werkt als bouwer van apps en is
wedstrijdzeiler: “We willen er gewoon
bij zijn en vinden het vuurwerk op
het water fantastisch. Als het stil
wordt op het water in afwachting
van het vuurwerk en dat het vuurwerk dan losgaat, dat vind ik echt
een emotioneel moment.” Rens werkt
als barman en is meubelmaker. Hij
bouwt een houten zeilboot en vult

Peggy Stokkel (links) en Simone Veldt organiseren ‘Tussenuur the weekender’.

Vrouwen tussen 25 en 40 jaar:
Gun jezelf 48 uur ‘lummelen’
Aalsmeer - De Kudelstaartse Peggy (33)
en Amsterdamse Simone (35) organiseren in november ‘Tussenuur the
weekender’. Een weekend vol stilte,

spelen, mijmeren, creativiteit en workshops, speciaal voor vrouwen tussen de
25 en 40 jaar. “In onze omgeving horen
wij vaak dat vrouwen van onze leeftijd

Cadeaubonnen voor Bloemenzegelspaarders
Aalsmeer – Twintig spaarders
ontvingen voor de maand augustus
een cadeaubon à €10 van de Vereni-

ging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers. Het zijn mevrouw/de heer
Commandeur (Uithoorn), T. Loos

Reinier aan: “Toen ik met mijn
vriendin op de boot het vuurwerk
beleefde, was dat voor haar een van
de mooiste herinneringen van haar
leven. Zo ver gaat dat.”
“Prachtig evenement”
Alle drie verklaren de mannen zich
bereid om nog vele jaren betrokken
te blijven bij Vuur en Licht op het
Water. “Het is een prachtig evenement. Het is lekker op het water.” Tim:
“Er is vanuit de watersportvereniging
veel belangstelling om op een
reddingsboot mee te varen. We gaan
dan ook een derde boot bemannen
op 3 september.” Alle activiteiten van
de reddingsboten zijn gebaseerd op
de inschakeling van vrijwilligers. Ze
krijgen een drankje, chips en een
reep mee. Maar op 3 september
krijgen ze als aardigheidje ook een
FM radio. Daarmee kunnen ze
afstemmen op FM 105.9 waar Radio
Aalsmeer de muziek uitzendt,
waarmee het vuurwerk begeleid
wordt en één geheel mee vormt.

het gevoel hebben veel ballen in de
lucht te moeten houden. Werk, sociale
contacten en ook nog je online leven.
Hierdoor komen vrouwen er niet aan
toe om even stil te staan bij zichzelf”,
vertelt Peggy. Tussenuur the weekender
is een offline stilteweekend waar jonge
vrouwen 48 uur lang even niks moeten.
“Als je zin hebt in rust denk je al snel aan
een stilteweekend, maar we merkten
dat dit soort weekenden vaak gericht
zijn op yoga en mindfulness en op een
oudere doelgroep. Toen is het idee
ontstaan om zelf iets te organiseren”,
legt Simone uit. Verwacht dus geen
yoga tijdens Tussenuur the weekender,
maar wel: prikkelende workshops,
spelen (een verrassende trip down
memory lane naar de jaren tachtig en
negentig), dansen, sporten, craften en
tijd om te mijmeren en lummelen. Het
eerste weekend staat gepland van 18
tot en met 20 november en vindt plaats
in en rondom de prachtige Bonifatiuskerk in Horssen. Meer informatie via:
www.tussenuurweekend.nl.

(Kudelstaart), L. van de Zwaan (Aalsmeer), H. Demper (Aalsmeer), E. van
Kleef (Aalsmeerderbrug), N. de Roode
(Aalsmeer), K. Knelange (Aalsmeer),
G.F. van de Velden (Aalsmeer), Y.

Aalsmeer - Als je niks vastlegt of bespreekt, moet je niet verbaasd zijn dat
sommige dingen niet lukken. Ons plan om vanuit Denemarken de boot
naar Noorwegen te nemen moeten we laten varen. Wij hebben de
handicap van ‘een hond mee’, dus alles is volgeboekt of achterlijk duur.
We besluiten gewoon eerst naar Zweden te gaan en nemen een boot laat
op de avond. Noorwegen heeft strenge regels wat betreft drank en dog,
maar voor de hond hebben we alles geregeld op het gebied van kuren en
vaccinaties en die extra fles whisky en die paar flessen sherry zijn zeer
vakkundig opgeborgen. Allemaal overbodig, nu we ergens bij een kleine
plaats in Zweden de grens naar Noorwegen passeren is er geen douane
te bekennen en komen we probleemloos het land in. Twee dagen staan
we pal aan het Oslofjord met een fantastisch uitzicht, de veerboten en
cruiseschepen glijden zo aan ons voorbij. We ontmoeten leuke mensen,
wisselen ervaringen en reistips uit en gaan dan ieder ons weegs. “Goede
reis en rijd voorzichtig” is het enige dat je tegen elkaar zegt. Afspraken
maak je niet bij zulke korte ontmoetingen. Wij trekken verder naar het
westen en slaan ons kamp op midden in de bergen op een camping aan
de voet van een meer met eigen strandje. Ik neem ‘s morgens vanuit de
camper zo een duik in het heldere water, met als enig gezelschap een
zwanenechtpaar met twee kinderen, die langs de kant liggen te slapen.
De vader is alert en houdt mij angstvallig in de gaten. Het klinkt allemaal
heel idyllisch maar dat is het uitzicht aan de voorkant, ‘s morgens om
zeven uur. Aan de achterkant staat het vol met stacaravans, vol met Noren
die van top tot teen vol zitten met tattoos en drank. De avond is vol met
lawaai vanwege een country- en westernfestival. Kortom; ‘vol’ is op elk
gebied het sleutelwoord en deze plek is niet het soort verblijfplaats waar
wij van houden. We nemen snel weer de benen en vervolgen onze route
op de E134, die als een rode draad door Zuid-Noorwegen loopt en op de
kaart staat aangemerkt als van een bijzondere schoonheid. Dat klopt
inderdaad, binnen de kortste keren rijden we tussen de bergen met
besneeuwde toppen. Ons beoogde einddoel is Røldal een dorp aan de
voet van de Hardanggervidda een gigantisch bergmassief. Helaas is de
tunnel die de kortste weg vormt naar Røldal in onderhoud en moeten we
de bergpas over. Dat kan maar van één kant tegelijk, want de weg is te
smal om elkaar te passeren. Ik moet zeggen, het zijn niet mijn favoriete
tripjes. Man en ik hebben ooit afgesproken: we nemen nooit een caravan
en ik ben nu blij dat we ons daaraan gehouden hebben. Røldal maakt alle
beloftes waar. Heerlijke plek diep in het dal, naast een snelstromend
riviertje. Een camping zoals hij moet zijn; lekker sfeertje. Aan alle kanten
buitelen kampeerders naar binnen: complete gezinnen en eenzame
wandelaars. Met tentjes, campers en caravans. Ons uitzicht is een Stavkerkje en besneeuwde bergtoppen rondom, schitterend in het zonlicht.
Tot de volgende ochtend, dan zit alles potdicht, stort het van de lucht en
graaft manlief een geul om het overtollige water weg te laten lopen. Het
blijft kamperen.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Van een bijzondere schoonheid.

Bridgeclub ’t Rondje
start in september

kunt zich aanmelden bij Ingrid
Smit, tel. 06-81533918.

Aalsmeer - Maandag 5 september,
aanvang half acht, gaat bridgeclub
’t Rondje weer beginnen met een
nieuw seizoen bridgen. Dit
gebeurt op de inmiddels
vertrouwde plaats ‘De Oude
Veiling’ in de Marktstraat. Nieuwe
leden, met of zonder ervaring, zijn
van harte welkom. Bent u alleen en
u wilt toch graag bij ’t Rondje
komen bridgen dan krijgt u hulp
om een bridgepartner te vinden. U

Haveman (Kudelstaart), A. Meijer
(Hoofddorp), mevrouw/de heer
Hoekman (Aalsmeer), A. Blom (Aalsmeer), L.J. Engel, (Aalsmeer), Ivo (Aalsmeer), Bichner (Aalsmeer), Plat (Aals-

meer), R. van Veen-Kooij (Aalsmeer),
mevrouw/de heer Schild (De Kwakel),
E. Spring in ‘t Veld (Aalsmeer) en E. van
Zoelen (De Kwakel). Bloemenzegels:
Vraag er om, u heeft er recht op!
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Selectie Nils Eekhoff voor EK
wielrennen München
Door Jacques de Jonge

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Spectaculaire ontwikkelingen tijdens
Aalsmeers kampioenschap peuren
Aalsmeer - Op vrijdag 29 juli kwam
een 40-tal onderzoekers opdagen na
de oproep der Dippers om het jaarlijks onderzoek naar de stand van de
aal in de Westeinderplassen nader
onder de peur te nemen.
Onder de deelnemers waren natuurlijk ook weer teams van het eerste
uur: Team Janssens, Team Pieterbaas,
Team Van Tol en Team De Haas. Ook
waren enkele jongere peurders weer
aanwezig: Team de Bruine Vis en The
young Lions. Geheel nieuw en verrassend was de aanwezigheid van Team
Spreij. Dit laatstgenoemde team had
ook ome Piet aan boord, deze had
ongeveer 80 jaar geleden voor het
laatst zijn peur geregen. Toen eindelijk na tweeëneenhalf uur rijgen de
peur te water kon, was ome Piet
helaas vergeten zijn touwtje aan de
bovenzijde bij de peurstok een
ordentelijke knoop te geven…
kortom; Ome Piet heeft de rest van
de avond de peurstok van Daan
samen met hem gedeeld. Het was al
snel duidelijk in het Vossegat - de
eerste gezamenlijke stek - dat het
weer een taaie avond zou worden!
Traditioneel werd ook nu weer geen
stootje gevoeld. De teams
verspreidden zich na ongeveer een
half uur, na de afspraak om op deze
plek de prijsuitreiking te doen om

24.00 uur exact, naar de diverse
geheime vangplekken. De Dippers
zijn, na op diverse plekken hun geluk
beproefd te hebben, tot de volgende
wetenschappelijke conclusies
gekomen:
• Het bestand aan meerval is zeker
niet minder geworden. Jochem
van L. die een meerval ving (aan
de peur) gooide hem direct weer
terug met de gedachte dat meervallen geen punten opleveren in
de competitie! Dat is een ‘beginnersfout’ natuurlijk!
• Het bestand aan grondels heeft
zich wederom uitgebreid, en ook
het formaat lijkt steeds groter te
worden.
• De stand van de aal is zeer licht
verbeterd. Gastpeurder Leo T. had
een aardig exemplaar boven water,
maar toen die zag dat Cor T. niet
aan boord was, liet hij de peur los.
Helaas, ook zonder Cor dus geen
paling gevangen.
Gelukkig hadden de Dippers nog
hun geheime vangstlocatie te goed.
Daar ving voorzitter Van der M. 3
grondels. Dat beloofde weer winst
voor de Dippers in de categorie ‘alles
telt’. Met een hoopvol gevoel voeren
de Dippers terug naar het Vossegat.
Vooral ook omdat Hank van L. een
sensationele vangst aan zijn peur

had gedaan: een tros eendemosselen
(nog nooit vertoond). Ze dachten het
kampioenschap ‘op zeker’ te hebben
binnen gesleurd. Dat bleek echter
buiten de Witte Waard gerekend.
Witte van T. had weliswaar ook 3
grondels gevangen, maar verdiende
de titel vanwege de grootte van zijn
vis. Ook de teamprijs viel niet in
handen van de Dippers. Ook
daarmee ging Team Van Tol aan de
aal! Zij hadden in totaal 4 stuks in de
teil.
Natuurlijk gingen alle vangsten
onder een luid: 1-2-3 in DIPS’ naam
overboord. Er zijn nog 2 eervolle
vermeldingen: beide voor Team
Janssens:
1. Zij stelden, geheel onverwacht,
een prijs beschikbaar voor diegene
die (de grootste) aal zou vangen
(deze prijs gaat dus door naar
volgend jaar).
2. Zij waren voor deze onderzoeksavond speciaal teruggekomen van
hun vakantieadres in België.
Als laatste nog een eervolle vermelding voor de jongste peurder van de
avond, de kleinzoon van Daan S. Hij
krijgt, indien aanwezig, volgend jaar
een privé instructie over het rijgen
van een peur, want van zijn opa,
gezien de kwaliteit van diens peur,
zal hij het niet leren!

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff
is opgenomen in het Nederlands
team dat op zondag 14 augustus van
start gaat in het Europees Kampioenschap in en rondom München. Voor
Eekhoff is het zijn eerste selectie bij
de beroepsrenners. Eerder reed de
Rijsenhouter in het oranje shirt bij
WK’s en EK’s voor junioren en
beloften. Zijn teamgenoten in Duitsland zijn Fabio Jakobsen, Daan
Hoole, Danny van Poppel, nationaal
kampioen Pascal Eenkhoorn, Jan
Maas, Elmar Reinders en Jos van
Emden. Bondscoach Koos Moerenhout verwacht dat de race met een
heuvelachtige aanloop en een vlak
tweede deel pas in de sprint wordt
beslist. Hij ziet Fabio Jakobsen als
kanshebber op een medaille.
Op dit moment geniet Nils Eekhoff
na zijn Ronde van Frankrijk nog van
een relatieve rustperiode. Wel heeft
hij de afgelopen dagen de spieren

warm gehouden in galawedstrijden
in Boxmeer, Wateringen, Maarheeze,
Emmen, Steenwijk en Oostvoorne.
Na het EK begint de renner van Team
DSM aan een blok van vier World
Tour-klassiekers, achtereenvolgens
Hamburg Classic, Bretagne Classic,
GP Québec, GP Montreal.
Tour Alsace
Owen Geleijn nam afgelopen week
met opleidingsteam Jumbo-Visma
deel aan de vijfdaagse Tour Alsace.
De renner uit Rijsenhout beëindigde
de wedstrijd, waarin onder meer de
Planche des Belles Filles moest
worden beklommen, als 59ste. Hij gaf
in het klassement 17 minuten toe op
de Britse winnaar Pickering. In de
vlakke slotrit kwam Owen als 27ste
over de streep, zijn beste dag resultaat. Sven Buskermolen (Kudelstaart)
verraste met een mooie vijfde plek
bij de amateurs in Poeldijk. Hij
finishte in het peloton, tien tellen na
twee koplopers.

Hulde voor combinatie Hans van
Grieken en Leo van Leeuwen
Aalsmeer – De combinatie Hans van
Grieken en Leo van Leeuwen werd in
het zonnetje gezet als winnaars.
Zaterdag 30 juli om 08.15 uur zijn
7967 jonge Noord-Hollandse duiven
op een afstand van 170 km gelost te
Lennik. De eerst aankomende duif in
‘de Telegraaf’ activeerde om 10.23.19
uur het elektronische constateersysteem van Leo van Leeuwen en Hans
van Grieken, die met 50 duiven aan
deze vlucht deelnamen. Met een
gemiddelde snelheid van 79 km/uur
was de ‘769’ de snelste in ‘de Telegraaf’ en in kring 5 van de afdeling
Noord-Holland werd hij tweede van
1429 duiven. Uitslag Telegraaf in
concours 262 duiven: Leo van
Leeuwen en Hans van Grieken;-1-310-11-13-14-18-22-24 ; A.J. van
Belzen;-2-25; J van Ackooy;-4-6-7-17-

19-20; W. Wijfje;-5-8-9-16; P van der
Meijden;-12-33; J.A. van Dijk;-15; TH.
Van der Wie; -21; A. van der Wie; -23;T.
Rewijk;-26; Uitslag “Strijd en Vriendschap” in concours 385 duiven; G.J.
van Zelderen; -1-2-7-9; Juryjan Staats;
-3-4; J.P Konst;-5-10; C. Buis Jr. 6-8.
Donderdag 4 augustus: inmanden
voor Argenton en vrijdag 5 augustus
inmanden jonge duiven Quiévrain.

SURFLES OP
HET DROGE

Aalsmeer –
Surfers in de
dop! Eerst surfles ‘op het droge’
alvorens het
échte werk kan
beginnen op de
Westeinder.

Wachttijd aansluiting op goed
energienetwerk duurt soms lang
Regio - De provincie Noord-Holland
wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050
klimaatneutraal zijn. Voor de overgang van fossiele brandstoffen naar
duurzame energiebronnen is het
cruciaal om te beschikken over een
energie-infrastructuur die
voldoende en flexibel energie
levert. Omdat Europese regelgeving
en financieringskansen hierin een
belangrijke rol spelen, onderzochten trainees van de Metropool-

regio Amsterdam (MRA) - waarvan
de provincies Noord-Holland en
Flevoland en 32 gemeenten deel
uitmaken - de financieringskansen
en -regels vanuit de Europese Unie
met betrekking tot de ontwikkeling,
het gebruik en de aanleg van energienetwerken. In de podcast ‘NoordHolland, Europa en de energie-infrastructuur’ gaan 4 trainees in gesprek
met gedeputeerde Klimaat en
Energie Edward Stigter over de
uitkomsten van hun onderzoek.

Welke mogelijkheden kwamen naar
voren uit hun studie en de
gesprekken die zij in Brussel
voerden? En hoe kan de provincie
daarop inspelen? In 30 minuten
hoort u er alles over.
Vol elektriciteitsnet
De noodzaak van een goed energienetwerk wordt duidelijk nu het elektriciteitsnet op meerdere plekken in
onze provincie vol zit, mede
doordat veel bedrijven en huishoudens meer gebruik maken van elektriciteit in plaats van bijvoorbeeld
gas. Daardoor moeten partijen die
stroom geleverd willen krijgen vaak

Foto: Ria Scheewe.

wachten op een aansluiting.
Volgens het ‘first come first served’
principe dat in Nederland geldt, is
de partij die zich eerder meldt,
eerder aan de beurt voor een
aansluiting. Partijen met een groot
maatschappelijk belang, bijvoorbeeld een school of een ziekenhuis,
moeten daardoor soms heel lang
wachten op een aansluiting omdat
andere partijen voorgaan. De
provincie Noord-Holland zou graag
maatschappelijke belangen willen
laten meewegen bij het maken van
de keuze voor aansluitingen. Uit het
onderzoek van de trainees blijkt dat
Europese regelgeving inderdaad

ruimte biedt voor Nederland om dit
te doen.
Kansen benutten
Ook op het gebied van waterstof
kan de provincie veel kansen
benutten in Brussel. Om onze industrie en transport te kunnen verduurzamen, wordt in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder hard
gewerkt aan de productie van
waterstof. Daarbij worden, om de
gebouwde omgeving duurzaam te
verwarmen en te koelen, in veel
gemeenten warmte-koude netten
aangelegd. Op dit onderwerp
liggen ook kansen in Brussel.
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Open Dubbeltoernooi TvK met
uitstekende tennis
Kudelstaart - Tennisvereniging
Kudelstaart heeft van zaterdag 23 juli
t/m zondag 31 juli jl. haar 28e Open
Dubbeltoernooi georganiseerd. Er
waren weer veel inschrijvingen en
supporters. Het tennispark en clubhuis had de organisatie volledig
omgetoverd in het voor dit jaar
gekozen thema ‘Aqua World’ met
werkelijke prachtige figuren en
kleuren. Daarnaast zorgden de in
allerlei soorten en maten aanwezige
vlaggen en de wederom aanwezige
bloemenpracht voor een uitermate
gezellige entourage. Tijdens dit drukbezochte evenement was het
genieten van uitstekend tennis in de
categorieën 3 t/m 8. Uiteraard ook dit
jaar weer elke dag de heerlijk bereide
maaltijden onder leiding van verschillende chef-koks en ook de inmiddels
alom bekende natjes vonden gretig
aftrek. Op de weg vol hobbels richting finales werd tijdens dit 9 dagen
durende evenement in alle categorieën veel strijd geleverd om uitein-

delijk die felbegeerde finaleplaats te
bereiken. Veel spannende partijen,
waarbij het tennisniveau niets te
wensen overliet en een fantastische
slot(zon)dag als climax. Na 8 dagen
werkelijk prachtige weersomstandigheden was de op de finalezondag nu
en dan vallende miezer het enige
smetje, als het gaat om het humeur
van de weergoden. Gelukkig konden
wel alle wedstrijden gespeeld
worden op het eigen tennispark. Na
het traditionele finalistenontbijt werd
om 10.00 uur nog 1 halve finale afgewerkt, waarna vanaf 12.00 uur een
aanvang werd gemaakt met het
spelen van de 20 finales. Het toernooi
werd afgesloten met de traditionele
prijsuitreiking. Wederom een supergezellig en supergeslaagd toernooi,
waarop door alle vrijwillig(st)ers van
tennisvereniging Kudelstaart met
trots kan worden teruggekeken. Alle
uitslagen en foto’s worden geplaatst
op de website van tennisvereniging
Kudelstaart: www.tvkudelstaart.nl.

Beste doortrapper 2022 van start!
Amstelland - De Beste Doortrapper
2022 gaat van start! Veel doortrappers van 60+ fietsen regelmatig en
blijven zo gezond. Dat is bijzonder
mooi en daar mag best eens
aandacht aan geschonken worden.
Daarom is Doortrappen in elke
gemeente van Vervoerregio
Amsterdam op zoek naar de Beste
Doortrapper 2022.
Wie nomineer jij? Ken of ben jij een
fanatieke fietser (60+) die regelmatig
op de fiets stapt of een bijzonder
fietsverhaal heeft? Nomineer deze
persoon dan voor Beste Doortrapper!
Je mag ook jezelf nomineren. Nomineren kan door een mail te sturen
met naam, locatie, leeftijd, e-mailadres en het fietsverhaal naar doortrappenregioamsterdam@gmail.com.
Genomineerden maken direct kans
op een Doortrappen thermosfles!
Tot en met 31 augustus is het mogelijk om de Beste Doortrapper te
nomineren. Dit mag iedereen zijn, als
diegene maar inwoner is van de
gemeente met een leeftijd van 60+
en regelmatig (veilig) op de fiets
stapt: Uit alle fietsverhalen worden er
per gemeente drie doortrappers
gekozen, waarop gestemd kan
worden via de website van Doortrappen. Wie wint dit jaar de titel van

Beste Doortrapper, wordt in het
zonnetje gezet en wint de Beste
Doortrapper-bokaal? In elk
gemeente wordt een bokaal
uitgereikt.
Op locatie
Doortrappen bezoekt dit jaar in
september en oktober activiteiten in
diverse gemeentes. Iedereen van 60+
is op deze dagen welkom om langs
te komen voor een gezellig praatje,
advies over veilig fietsen en te
draaien aan het Doortrappen prijzenrad. Benieuwd hoe Doortrappen
actief is bij jou in de buurt? Ga naar
www.doortrappen.nl
Met plezier fietsen
Doortrappen is een landelijk initiatief
van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat en heeft de ambitie
dat ouderen zo lang mogelijk veilig
en met plezier blijven fietsen. Doortrappen wordt in opdracht van
Vervoerregio Amsterdam en
Gemeente Amsterdam regionaal
uitgevoerd met medewerking van
lokale partners. Meer informatie over
Doortrappen en de zoektocht naar
de ‘Beste Doortrapper 2022’ is te
vinden op facebook en de website:
www.doortrappen.nl.
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Succes twirlsters SV Omnia
2000 op WK Eindhoven
Aalsmeer - Vanaf woensdag 27 juli
waren Demi, Sanne, Isa, Selina, Eveline
en Mireille samen met coach Valerie in
Eindhoven bij het al 2 jaar uitgestelde
WK twirlen. Aan dit kampioenschap
deden maar liefst 733 deelnemers
mee afkomstig uit 14 verschillende
landen. Als eerste stond donderdag
het onderdeel 2-baton op het
programma. Mireille, Selina en Demi
(reserve) deden mee aan dit onderdeel. Mireille kwam uit voor de junioren en Selina bij de senioren. Ze
lieten mooie routines zien. Aan het
einde van de dag was de uitslag voor
de finales bekend: Mireille werd 15e
in haar categorie en Selina haalde de
top 10, dus door naar de finale. Ook
mochten Mireille en Selina de vloer
op met het junior twirlteam van
Nederland. Zij behaalden ook de
finale. Als laatste onderdeel stond het
paradecorps op het programma.
Demi liet samen met dit team een
heel strak en gelijk optreden zien. Het
harde werken werd door de jury
beloond met hele mooie punten. Pas
op zondag tijdens de einduitslag
zouden ze horen op welke plek ze
geëindigd waren. Vrijdag begon de
dag met duo twirling. Isa mocht
samen met haar duo-maatje Nienke
op in de categorie preteen. Wat
straalden zij samen. Ze deden het zo
goed dat ze door mochten naar de
finale.
X-strut
Hier liet Mireille een heel mooi
optreden zien in een grote categorie.
Zij behaalde ook hier een mooie 15e
plek. Isa was bij dit onderdeel reserve
in de categorie preteen. ‘s Middags
mocht Mireille nog een keer de vloer

op. Dit keer met haar favoriete onderdeel dance twirl. Wat ging dit goed.
Mireille draaide haar routine no-drop
en selecteerde zich voor de finale. Als
afsluiter van de lange dag stonden de
pomponteams op het programma. De
tribunes zaten helemaal vol om dit
spectaculaire onderdeel te kunnen
zien. En spektakel was er! Sanne,
trainster Eveline en Angela, de
moeder van Isa, deden mee in dit
nationale team van Nederland. Zij
gaven werkelijk een fantastische show
weg. Al het harde trainen werd
beloond met mooie punten. Zaterdag
mocht Mireille op met haar laatste
solo onderdeel 1-baton. Ze heeft een
goed optreden laten zien. Goed voor
de 14e plek bij de junioren. ‘s
Middags nam Selina deel aan de
2-baton finale. Ze liet een sterk
optreden zien en genoot van elke
seconde. Zondag mocht Isa samen
met Nienke de duo finale doen. Zij
deden het ook supergoed in de
preteen categorie. Als laatste was het
de beurt aan Mireille om de juryleden
te laten zien wat ze kan in finale van
een ijzersterke juniorenklasse. Het
lukt haar opnieuw om haar routine
vol overtuiging neer te zetten en
no-drop te draaien. Aan het einde van
de dag waren de uitslagen als volgt:
Isa en Nienke 3e plek bij duo preteen.
Vol trots haalden zij hun bronzen
medaille op. Mireille 5e plek met
dance junior. Hiermee was zij Europa’s
beste. Selina 8e plek met 2-baton
senior, Demi 2e plek met parade
corps, Sanne, Eveline en Angela 3e
plek met pomponteam, Selina en
Mireille 3e plek met junior twirlteam.
Het was een fantastisch WK en wat
zijn er mooie prestaties neergezet!

Trampolinespringen tijdens
Kindervakantieweek
Aalsmeer - Op donderdag 28 juli stond
SV Omnia 2000 met de trampolines op
het voetbalveld van FC Aalsmeer. Op
die dag was het sportdag bij de Kindervakantieweek. Alle 160 kinderen
mochten om de beurt even uitproberen hoe het is om op zo’n grote tram-

poline te springen. Dit werd goed
ontvangen en het was een geslaagde
dag. Lijkt het je leuk om trampoline te
springen bij Omnia? Neem dan een
gratis proefles, kijk op www.svomnia.nl
voor de recreatielessen en om je in te
schrijven voor een proefles.

Regio - Op zondag 7 augustus
kunnen hardlopers hun conditie
testen bij Atletiekvereniging
Startbaan in Amstelveen. De
najaarsmarathons en de Dam tot
Dam loop komen eraan. Dus
begin met de voorbereiding
tijdens de ASKO Startbaan loop.
Kom langs en neem je medelopers en supporters mee naar
deze gezellige loop! Vanaf 9.00
uur ben je van harte welkom
voor de inschrijving en om warm
te lopen. Omkleden kan in de
kleedkamers. Na afloop is er
gelegenheid om te douchen.
Met elektronische tijdwaarneming wordt zowel je eindtijd als
rondetijden bijgehouden. Je
kunt 1, 3 of 5 kilometer lopen.
De afstanden 3 en 5 km starten
om 10.15 uur. Kinderen kunnen
meedoen aan de kidsrun van
1000 meter, deze start om 10.00
uur. De inschrijfkosten voor de
3000 en 5000 meter is €4 per
persoon. Inschrijfgeld voor de
kidsrun, 1000 meter is €2 per
deelnemer. Dit is inclusief kopje
koffie/thee, voor kinderen is er
limonade en een oorkonde.
Meer informatie en de uitslagen
staan op de website van Atletiekvereniging Startbaan:
https://www.avstartbaan.nl.
ZOMERBRIDGE, 1E PLEK VOOR
ARIETTE EN BEP

Aalsmeer – Liefhebbers voor
zomerbridgen met Onder Ons
zijn woensdag 10 augustus van
harte welkom in buurthuis Hornmeer vanaf 19.30 uur. Inschrijven
kan vanaf 19.15 uur. Onder redelijke belangstelling (17 paren)
werden op woensdag 28 juli in
een gezellige sfeer 6 ronden van
24 spellen gespeeld. Een lijn dus
maar, misschien is er de
volgende keer iets meer belangstelling. De uitslag: 1e zijn
geworden Ariette Tromp en Bep
Heijtel met een hele mooie score
van 69.70%. De 2e plaats werd
ingenomen door Christa Leuven
en Rita Ritzen met 63.08% en op
de 3e plaats eindigden Corine
en Ton Leuven met 57.55%.
OVAK-SOOS HOUDT VAKANTIE

Aalsmeer – De eerstvolgende
kaartmiddag op de OVAK-soos is
woensdag 7 september. De
maand augustus is het tijd voor
vakantie maar woensdag 27 juli
kwamen er nog 19 klaverjassers
bijeen in het Parochiehuis om
een gezellig (klaverjas)kaartje te
leggen. Er is erg laag gekaart;
het verschil tussen de eerste en
laatste plaats bedroeg 930
punten. Rita Pannekoek werd
eerste plaats met 4888 punten,
Henk Buskermolen wist beslag
te leggen op de tweede plaats
met een puntenaantal van 4845.
Vorige week bezette Thea van
Aalst nog de laatste plaats en
wist nu met 4829 de derde plek
te veroveren. Francis Starreveld
sloot de middag met 3958
punten.

