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Uitgangspunt: Lokale voorziening, geen regionale behoefte

250 Zienswijzen tegen realisatie 
‘droomvariant’ Waterfront

De inwoners, voornamelijk uit 
Hornmeer, verwachten grote 
overlast te gaan ondervinden bij 
de realisatie van het Waterfront 
bij het recreatie-eiland en langs 
de Westeinder-boulevard. Gerard 
Zelen laat in een reactie weten 
dat de bewoners niet tegen de 
komst van deze recreatieve uit-
breiding zijn, maar ze zien graag 
een aangepast plan uitgevoerd 
worden om het voor alle omwo-
nenden dragelijk te houden. 

Parkeerdrukte
Nu reeds ondervinden bewo-
ners van Hornmeer bij mooie zo-
merdagen hinder van het parke-
ren in hun straten. De gemeen-
te gaat ervanuit dat er extra be-
hoefte is aan 55 parkeerplaat-
sen, maar dit is volgens de be-
woners veel te laag geraamd. In 
het ontwerp wordt voorgesteld 
om bezoekers parkeermogelijk-
heid te geven aan de Bachlaan in 
de maanden juli en augustus. En 
de andere maanden dan, vragen 
de inwoners zich af, die aangeven 
het haaks/schuin parkeren hier 
niet veilig te vinden. Het voor-
stel om bezoekers te laten parke-
ren bij het zwembad aan de Dreef 
en de sportvelden aan de Beet-
hovenlaan vinden de bewoners 

niet realistisch. Het is te ver van-
af het Waterfront, waardoor eerst 
geprobeerd zal worden in de na-
bije straten een parkeerplekje te 
vinden. 

Brandweerhelling
De bewoners wijzen in de ziens-
wijze ook op de onveilige situatie 
bij de huidige brandweerhelling. 
Het loopt, aldus de bewoners, nu 
al gierend uit de hand met op-
stoppingen op de Stommeer- en 
Kudelstaartseweg en her en der 
geparkeerde trailers. 

Geluidsoverlast
De realisatie van het Waterfront 
brengt volgens de bewoners ook 
meer geluidsoverlast. Momenteel 
ondervinden de bewoners al re-
gelmatig hinder in de vorm van 
muziek en schreeuwende men-
sen in de avond en nacht op het 
surfeiland. “Gezien de beoog-
de vergroting van de recreatie-
ve voorzieningen zal het aantal 
bezoekers en hun geluidsover-
last tot niet acceptabele propor-
ties stijgen. Uitbreiding van de 
voorzieningen, zoals barbecue-
plekken, meer zitgelegenheden 
en het creëren van een Jonge-
ren Ontmoetings Plek ontraden 
wij daarom ten sterkste”, aldus 

de bewoners. Zorgen zijn er ver-
der over het zwerfvuil op en rond 
het surfeiland, het wildplassen 
(en zelfs wildpoepen), handha-
ving (onvoldoende mankracht), 
rijksmonument de Watertoren 
(niet meer beschermd door hek-
ken) en aantasting van belangrij-
ke natuurwaarden (leefgebied ri-
vierdonderpad). 

Participatie en draagvlak
Volgens de bewoners is er door 
de gemeente onvoldoende ge-
participeerd en wordt het draag-
vlak voor de komst van het Wa-
terfront te rooskleurig gezien. De 
werkgroep Waterfront Aalsmeer 
vraagt de gemeente niet de 
‘droomvariant’ te realiseren, maar 
te kiezen voor variant 2 (zonder 
barbecue- en zitplekken) of vari-
ant 1 (wat nader aangekleed met 
meer groenvoorzieningen) met 
als extra aanvulling in beide va-
rianten: geen ontmoetingsplek 
voor jongeren. 

Allen juichen het overigens wel 
toe dat het huidige waterfront 
enigszins wordt verbeterd en 
verzoeken de wethouder daar-
om om te onderzoeken of er als-
nog draagvlak kan worden ge-
vonden voor variant 1 of 2 met als 
uitgangspunt dat het een lokale 
voorziening wordt en niet een re-
creatieplek die voorziet in een re-
gionale behoefte.

Aalsmeer - Het was al aangekon-
digd, er komen meerdere trans-
porten van grote silo’s door de 
Ringvaart. Afgelopen vrijdag 31 
juli werden de huizen langs het 
kanaal opnieuw in de schaduw 
gezet. Dit keer was het trans-
port nog imposanter. Geen twee 
sleepboten die vijf 23 meter ho-
ge silo’s vervoerden, maar vier 
sleepboten met tien silo’s op weg 
naar Antwerpen. Rond half een ‘s 
middags ging de Aalsmeerder-
brug (wel) open en was het weer 
millimeterwerk. Links en rechts 
slechts enkele centimeters over. 
De schippers toonden hun stuur-

manskunst, niets beschadigd. De 
vele plezierbootjes op het water 
wisten wat te doen, snel naar de 
kant en dit transport laten passe-
ren, want uitwijken is voor sleep-
boten met grote, hoge silo’s geen 
optie. 
Dit transport (ook) gemist? Geen 
probleem, er komen nog diver-
se kansen. De komende weken 
gaan sleepboten nog vaker met 
silo’s vanuit ‘t Zand op weg naar 
de Belgische havenstad, in totaal 
gaan hier zeventig exemplaren 
neergezet worden voor opslag 
van plantaardige olie.
Foto’s: Jan Ran
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

ALLEEN GELDIG BIJ INTRATUIN TER AAR,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. OP=OP!

PROFITEER NÚ VAN KORTINGEN
TOT WEL 25% OP DIVERSE BBQ’S,
TUINMEUBELEN, POTTERIE,
(BUITEN)PLANTEN &
NOG VEEL MEER!

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

Scooterrijder 
gewond

Aalsmeerderbrug - Don-
derdag 30 juli rond half ne-
gen in de avond heeft er op 
de Aalsmeerdijk een aanrij-
ding plaatsgevonden. Een 
scooterrijder en een auto zijn 
met elkaar in botsing geko-
men. De scooterrijder kwam 
ten val en is gewond geraakt. 
Het slachtoff er is per ambu-
lance vervoerd naar het zie-
kenhuis. De politie doet on-
derzoek naar de exacte toe-
dracht van het ongeval.

Nog imposanter: Geen vijf, maar tien 
Tweede silo-transport door de Ringvaart

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 5 augustus hebben Gerard Ze-
len en Jerney Antonisse een stapel van rond de 250 (!) zienswijzen 
overhandigd aan wethouder Bart Kabout.

Aalsmeerderweg 213 - Aalsmeer

Hoogzomeritems 25% korting
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 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, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Ophalen van 
oud papier

Kudelstaart - Vrijdagavond 7 au-
gustus haalt de jeugdafdeling 
van sportvereniging RKDES voor 
de tweede keer het oude papier 
op. Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de 
Stichting Supporting Kudelstaart 
financieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus, 
verzamel het papier (geen melk- 
en frisdrankpakken, die moeten 
bij het plastic afval) voor de eer-
ste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums, nieuws of 
een aanvraag voor een financi-
ele bijdrage op www.stichting- 
supportingkudelstaart.nl

Voor vragen en advies
Infopunt, Financieel café 
en spreekuren weer open
Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer zijn weer van 
harte welkom op het Infopunt, 
het Financieel café en de Maat-
schappelijk werk en Juridische 
spreekuren. Professionals hel-
pen kosteloos en vrijblijvend met 
vragen en geven advies. Het inf-
opunt en het financieel café zijn 
elke donderdagmiddag open van 
15.30 tot 17.30 uur in de Biblio-
theek Aalsmeer. Hier kunnen in-
woners terecht voor vragen en 
advies over welzijn en financiën. 

Ook is iedereen van harte wel-
kom voor alleen een praatje, een 
kopje koffie of het gebruik van 
internet. In september start het 
Pools Spreekuur ook weer in de 
bibliotheek in de Marktstraat.

Maatschappelijk Werk
In de oneven weken is het in-
loopspreekuur maatschappelijk 
werk van Participe Amstelland in 
de Hadleystraat 55 hervat. Soms 
loopt het leven niet op rolletjes 
en kan men wel een steuntje in 
de rug gebruiken. Op die mo-
menten kunnen inwoners terecht 
bij het maatschappelijk werk voor 
praktisch advies, informatie over 
voorzieningen en ondersteuning 

bij problemen in het dagelijks le-
ven. Het spreekuur is van 8.30 tot 
9.30 uur.

Juridisch spreekuur
Het Juridisch spreekuur is ook 
hervat. Dit spreekuur werkt op af-
spraak. Aanmelden kan via team.
aalsmeer@participe.nu. Het Juri-
disch spreekuur is op maandag in 
de even weken van 8.45 tot 9.30 
uur in de Hadleystraat 55. Bij het 
juridisch spreekuur kunnen inwo-
ners terecht met vragen over bij-
voorbeeld contracten, scheiden, 
wet- en regelgeving. Een roule-
rende poule van advocaten geeft 
advies, kijkt of u een zaak heeft of 
verwijst naar een expert die kan 
helpen.

Stichting Heart for Children
Nieuwbouw bij school in 
Oeganda: Dak kan er op!
Aalsmeer - Net zoals in grote de-
len van de wereld waart ook in 
Oeganda het coronavirus rond. 
Het land is voor een groot deel in 
lock down. In de hoofdstad Kam-
pala is een avondklok ingesteld 
en de scholen zijn nog steeds ge-
sloten. Dit is voor de school Kim-
bilio in Tororo, die door de Stich-
ting Heart for Children wordt ge-
financierd, een regelrechte ramp. 
De weeskinderen, die daar scho-
ling krijgen, kunnen nu niet klaar 
gestoomd worden voor de exa-
mens. Dat valt iedereen heel erg 
zwaar, zeker de kinderen. Ge-
lukkig kunnen de salarissen van 
de onderwijzers nog steeds op-
gebracht worden dankzij spon-
soring. Dit betekent dat er veel 
gezinnen toch te eten hebben. 
De bouw van de school kan wel 

doorgaan. Op dit moment wordt 
een slaapgebouw voor de grote 
jongens gebouwd. Helaas kun-
nen er vanwege de coronabeper-
kingen op dit moment geen gro-
te sponsoracties ondernomen 
worden, maar gelukkig heeft de 
Stichting Heart for Children van 
een bedrijf in Aalsmeer het mooie 
bericht gekregen dat ze 3.000 eu-
ro heeft gedoneerd om het dak 
op de school te gaan plaatsen. Er 
is ook een subsidie aanvraag naar 
Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer (de OSA) gegaan. Het 
zou geweldig zijn als deze aan-
vraag ook gehonoreerd wordt. 
Dit geeft het team in Oegan-
da veel moed. Alle sponsors in 
Aalsmeer worden bij deze harte-
lijk dank! Kijk voor meer informa-
tie op www.heart4children.org.

Leven met 
psychische 
problemen

Amstelland - Leven met iemand 
met psychische problemen heeft 
vaak ook voor u grote gevolgen. 
Voor de partner, ouder, zoon, 
dochter, zus, broer, vriend(in) 
zijn vragen als ‘hoe kan ik met de 
problemen omgaan, hoe geef ik 
steun en zorg ik ook goed voor 
mezelf’ belangrijk. Met deze vra-
gen kan eenieder bij Prezens te-
recht voor het familiespreekuur 
en de groepscursus voor familie-
leden en andere naastbetrokke-
nen. 

Familiespreekuur
De groepscursus wordt gegeven 
in samenwerking met Mantelzorg 
en Meer. Familieleden en andere 
naastbetrokkenen kunnen voor 
individuele gesprekken gebruik 
maken van het familiespreekuur. 
In deze gesprekken staat u zelf 
centraal. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Groepscursus 
Op woensdag 7 oktober start er 
een groepscursus omgaan met 
psychische klachten voor familie-
leden en naastbetrokkenen. De 
cursus is van 19.00 tot 21.00 uur 
en wordt gegeven bij Mantelzorg 
& Meer aan de Bouwerij 4 in Am-
stelveen. De cursus bestaat uit vijf 
bijeenkomsten. Deelname is kos-
teloos voor inwoners van Amstel-
land. Kijk voor meer informatie 
over het familiespreekuur en de 
groepscursus op preventie@pre-
zens.nl of bel 088-7885015.

 Zondag 9 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege Groenstrook, 

J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. 
dienst met Jan Willem v/d 
Bosch. Zie: cama-aalsmeer.nl. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag geen diensten tot en met 
9 augustus.

Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en 

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag 10u. Gezamenlijke online 
dienst via www.kerkdiensten-
online.nl.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst via https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger: 
ds. Paul F. Thimm. Collecte 
voor MCC Worldwide.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelia-

laan 247. Zondag 10u. Online 
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist. Voorgan-
ger: dhr. W.F.A. van Bloemen.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. (online) dienst met 
ds. G.H. de Ruiter uit Aalsmeer 
via www.hervormdaalsmeer.
nl. Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. (online) 
dienst met dhr. E.R.H. Kramer 
via www.hervormdaalsmeer.
nl

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Dienst 
via livestream: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zondag 9.30u. Woordcommu-
nieviering met Rob Mascini 
m.m.v. Cantor en om 14u. Pool-
se dienst met Andrzej. Maxi-
maal 80 kerkplaatsen. Reser-
veren voor viering zondag via 
www.rkkerkaalsmeer.nl op 
donderdag en vrijdag van 9 tot 
12u. Reserveren Poolse dienst 
verloopt via de Poolse Parochie.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag  

10u. Dienst via www.okkn.nl. 
Ook op later tijdstip te bekij-
ken.

Roemeens-orthodoxe Paro-
chie: Zondag 9u. Utrenia en 
1030u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via www.kerkdienstge-
mist.nl. Voorganger: propo-
nent J.J. Baan uit Leiden.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.  

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
Voorganger: ds. mw. H.B.E. van 
Galen uit Krommenie. Ook op 
later tijdstip terug te kijken.

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

Zondag 11u. Woord- en com-
munieviering. Maximaal 60 
kerkplaatsen. Vooraf reserve-
ren via sjangeboortesecre-
tariaat@live.nl of bel 0297-
324735.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 20 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

In diverse kerken worden weer 
diensten gehouden waarbij pu-
bliek aanwezig mag zijn. Voor-
af aanmelden is wel een vereis-
te en er gelden diverse RIVM-
regels. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

NL leert door voor Noord-Hollanders
Gratis ontwikkeladvies 
en scholingstrajecten
Amstelland - Door corona ver-
andert het werk nog sneller. Het 
wordt digitaler, meer op afstand 
en er zijn zelfs banen die ver-
dwijnen. Ook in Noord-Holland. 
Om werkenden en werkzoeken-
den zich hierop voor te laten be-
reiden biedt ‘NL leert door’ van-
af 1 augustus gratis ontwikkelad-
vies voor iedereen. Van zzp’ers en 
zelfstandig ondernemers tot wer-
kenden en werkzoekenden. Daar-
naast starten dit najaar kostelo-
ze (online) scholingstrajecten die 
Noord-Hollanders helpt zich voor 
te bereiden op ander werk of ver-
anderd werk. Het gratis ontwik-
keladvies wordt gegeven door 
gekwalificeerde loopbaanprofes-
sionals. Zij geven  inzicht in per-
soonlijke mogelijkheden en kan-
sen op de arbeidsmarkt. Het ont-
wikkeladvies begint met een ar-
beidsmarktscan. Zo krijg je een 
beeld van arbeidsmarktkansen 
en (bij)scholings-mogelijkheden 
die aansluiten op jouw ervaring 
en wensen. Ook helpt het je be-

palen of je over alle skills beschikt 
voor een specifieke baan, of dat 
hiervoor (bij)scholing nodig is. Ie-
dereen vanaf 18 jaar tot de pen-
sioengerechtigde leeftijd kan ge-
bruikmaken van NL leert door.
 
Cursussen en bijscholing
Dit najaar kun je als werkende 
of werkzoekende ook een gra-
tis (online) scholingstraject vol-
gen. Je kunt hierbij kiezen voor 
een kortdurende cursus, vakge-
richte bijscholing, vakgerichte 
module of oriëntatie op omscho-
ling. Dit is een ideale manier om 
jouw kennis of vaardigheden uit 
te breiden en te updaten. De sub-
sidieaanvraag voor loopbaanad-
vies en scholingskosten doet de 
adviseur of opleider. Jij hoeft dus 
niets te betalen of voor te schie-
ten. Wil jij gratis loopbaanadvies 
of (bij)scholing in Noord-Hol-
land? Ga naar hoewerktneder-
land.nl. NL leert door is een initia-
tief van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.
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Dé vioolspecialist

Trompet  ‘Boston’
(div. kleuren)

v.a.  € 15,95

Audio Interface 
Focusrite Scarlett Solo 

v.a. €112,-

Uitgebreid assortiment 
(kinder)gitaren en 

ukelele’s

v.a. €112,-

Uitgebreid assortiment 
TIP:

Trompet  ‘Boston’Trompet  ‘Boston’

NIEUW:

Audio Interface 
NIEUW:

Donderdag 6 augustus:
*  Koffie en praatje voor ouderen 

in dorpshuis De Reede, Rijsen-
hout van 9 tot 12u.

* Ouderensoos Kudelstaart 
met klaverjassen en jokeren 
in Dorpshuis van 13.30 tot 
16.30u.

*  Exposities ‘Bomen in beeld’ en 
mozaïek ’Bloemen’ in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg. Open: donderdag, vrijdag 
tot en met zondag 11 tot 17u.

*  Zomer sportinstuif voor jeugd 
6 t/m 12jr. van 14.30 tot 15.15u. 
bij gymzaal Rozenstraat. Iedere 
donderdag.

*  Infopunt Wijkgericht Werken 
open in bibliotheek, Markt-
straat van 15.30 tot 17.30u. El-
ke donderdag.

Vrijdag 7 augustus:
*  Koppelkaarten bij BV Horn-

meer in buurthuis, Dreef 1. 
Start 20u. Zaal open vanaf 
19.30u.

*  Zomerconcert met Jos van 
Beest kwartet in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20u. 
Uitverkocht!

*  Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u. Ook 21 augus-
tus en 4 september.

Zaterdag 8 augustus:
*  Crash Museum in fort 

Aalsmeer te Aalsmeerderbrug 
open. Vooraf toegangskaar-
ten bestellen via 0297-321408 

of via www.crash40-45.nl. Om 
11 en om 13u. lezingen Jan 
Dörsch over Nederlands Indië.

*  Kinderboerderij Boeren-
vreugd in Hornmeer open. Za-
terdag en zondag van 10 tot 
16.30u. Dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 

Zondag 9 augustus:
*  Watertoren open voor bezoe-

kers van 13 tot 17u. 
*  Alexander Broussard speelt 

Billy Joel in The Shack, Oude 
Meer van 16 tot 19u. Reserve-
ren verplicht: info@the-shack.
info.

Maandag 10 augustus:
*  Zomer sportinstuif voor jeugd 

6 t/m 12jr. van 16 tot 16.45u. 
op grasveld naast Proosdijhal 
Kudelstaart. Iedere maandag.

Dinsdag 11 augustus:
*  Tennissen voor OVAK-leden 

bij Racket Sport, Beethoven-
laan vanaf 9u.

*  FloriWorld Aalsmeer, Sierteelt-
straat open voor bezoekers. 
Iedere dinsdag t/m zondag 10 
tot 18u. Tickets reserveren via 
www.floriworld.nl.

Woensdag 12 augustus:
*  Tafeltennissen bij ATC Bloe-

menlust in De Bloemhof, 
Hornweg van 22 tot 22u.

Donderdag 13 augustus:
* Ouderensoos Kudelstaart 

met klaverjassen en jokeren 
in Dorpshuis van 13.30 tot 
16.30u.

WAT  is er    TE DOEN

Kunstenaars achter de (corona)schermen

Miep Maarse: ‘Deze periode 
heeft veel teweeg gebracht’

Aalsmeer - Het opvallende huis 
van beeldhouwster Miep Maar-
se ligt wat in de luwte, toch zal ie-
dere fietser die voorbij komt even 
het hoofd naar rechts of links bui-
gen om naar de bijzonder aange-
legde tuin te kijken en de daarbij 
door haar gemaakte beelden.  Ar-
chitect Duiker ontwierp en bouw-
de het huis - dat inmiddels een 
monumentenstatus heeft - samen 
met architect B. Bijvoet in 1925. 
Om hem in ere te houden, is de 
deurknop een bronzen nijlpaard-
je dat een sierlijke duik maakt. Wie 
Miep Maarse zegt denkt aan haar 
nijlpaarden, olifanten, giraffen 

en beren. ‘Lichtvoetige zwaarte-
kracht’, valt er in één van haar boe-
ken te lezen. Ook aan Miep wer-
den per mail een aantal vragen 
gesteld hoe zij de corona periode 
heeft ervaren. “Kom maar langs, er 
is hier genoeg ruimte.” Het is een 
buitenkansje om een kijkje te kun-
nen nemen in haar atelier, waar 
de indrukwekkende geschiedenis 
van haar kunstzinnige loopbaan 
aan het oog voorbij trekt.  

Getroffen door corona
Binnenblijven is niet iets waar de 
bezige bij Miep Maarse blij van 
wordt, maar nadat bij haar corona 
was vastgesteld kon dat niet an-
ders. Wie op bezoek kwam, moest 
daarna veertien dagen in quaran-
taine. “Deze periode heeft veel te-
weeg gebracht. Ik miste mijn mu-
seum- en filmclub. Het geplan-
de reisje, samen met mijn zoon, 
naar St. Petersburg ging niet door, 
geen tentoonstellingen en inter-
nationale beurzen, geen beelden-
tuinen.” Daarnaast waren er ook de 
zorgen voor haar zonen, allebei als 
ZZP’er  als editor en scenarioschrij-
ver werkzaam in de filmindustrie. 

Ook bij hen lag alles stil. “Zelf heb 
ik wel wat ideeën en ontwerpen 
gemaakt, maar het kost mij moei-
te om op gang te komen. Hoewel 
ik vind dat het wel zo langzamer-
hand tijd wordt.”

Het Oude Raadhuis
Niet alleen het maken van beel-
den staat op een laag pitje, ook 
het werk in het Oude Raadhuis 
waar Miep, samen met Jessica Wij-
senbeek, Heleen van Haaften en 
Annemiek Rozenberg voor de ten-
toonstellingen zorgt, ligt stil. “De 
ruimte is te beperkt om de an-
derhalve meter samenleving te 
handhaven.” Voorlopig is het Ou-
de Raadhuis wat tentoonstellin-
gen betreft tot januari 2021 geslo-
ten. Er worden wel wat on-line ac-
tiviteiten georganiseerd en sinds 
kort zijn er ook concerten te be-
luisteren.

Bronsgieters
Toch is het niet allemaal kommer 
en kwel, want de verkoop bij de 
Kunstsalon in Utrecht gaat ge-
woon door. Ook het contact met 
de Griekse bronsgieter Theodore 

Papadopoulos werkt perfect. Gie-
terij TEP is gevestigd in Athene en 
heeft alle mallen. Eén telefoontje 
is voldoende. Hoewel de mees-
te beeldhouwers een haat – lief-
de verhouding hebben met hun 
bronsgieter is daar tussen Miep en 
Theodore geen sprake van. In de 
grote beelden met de prachtige 
gladde huid is geen enkele onef-
fenheid te vinden. Voor de kleine 
beelden wordt dichter bij huis ge-
bleven. Atelier 80 in het Brabantse 
Dreumel levert eveneens prachtig 
zorgvuldig gegoten beelden.

Tuin en vijvers
Binnenshuis is onmiskenbaar de 
wereld van de beeldhouwster 
zichtbaar, waar je ook kijkt over-
al staan - smaakvol gearrangeerd 
- de beelden. Zij bezitten allen 
humor, tederheid, schoonheid 
en kracht met een hoge aaibaar-
heidsfactor. Buitenshuis is het de 
fraai aangelegde tuin met de vij-
vers waar de grote fontein-beel-
den prachtig tot hun recht ko-
men een blikvanger. “Het is en 
mooi strak ontwerp geworden, er 
is door professionals goed met mij 
meegedacht en mijn wensen zijn 
ook wat betreft de vijvers hele-
maal naar mijn zin uitgevoerd.” Bij 
het weggaan zie ik in de weelderig 
wilde bloementuin de vlinders en 
bijen een heerlijk leven hebben. 
Het is allemaal schoonheid dat de 
klok slaat. 

Janna van Zon 

Maand augustus in teken van Nederland Indië
Expositie ‘De vergeten oorlog’ 
in het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op 15 augus-
tus is het 75 jaar geleden dat de 
Japanners hebben gecapituleerd. 
Daarom staat de gehele maand 
augustus in het teken van Neder-
lands Indië. De oorlog in Zuidoost-
Azië wordt wel ‘De Vergeten Oor-
log’ genoemd. Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 wil een 
bijdrage leveren aan het in stand 
houden van de herinnering aan 
wat er in Nederlands Indië is voor-
gevallen. Daarom is een tijdelij-
ke expositie ‘De Vergeten Oor-
log’ ingericht. Deze wordt op za-
terdag 15 augustus om 13.00 uur 
geopend door de wethouder van 
de Gemeente Haarlemmermeer, 
Marja Ruigrok samen met Dieter 

van der Schilden, voorzitter Vete-
ranenvereniging Alphen aan den 
Rijn.

Expositie
In een diorama maken bezoekers 
kennis met de uniformen die de 
KNIL-soldaten en andere militairen 
droegen en hun uitrusting en wa-
pens. Er is ook een Indische woon-
kamer ingericht om een indruk te 
geven van de leefwijze van de In-
dische Nederlanders en er is een 
maquette te zien van een Indisch 
woonhuis. De inrichting daarvan 
is perfect tot in detail. In vitrines 
zijn gebruiksvoorwerpen en arti-
kelen uit Nederlands-Indië te zien. 
Aan één zijde van de ruimte hangt 

informatie over de Mariniers in 
Nederlands Indië. Aan de andere 
wand wordt een tijdlijn getoond 
van voor de oorlog, tijdens de oor-
log, de Bersiap (vrijheidsstrijd), de 
repatriëring en de wederopbouw 
in Nederlandsch Indië. Als basis 
daarvoor zijn foto’s uit de archie-
ven van twee families gebruikt. Te-
gelijk met de opening is een spe-
ciale uitgave van het kwartaalblad 
‘Contrails’ te koop met als onder-
werp Nederlands-Indië.

Vooraf aanmelden
Als gevolg van de beperkingen 
ingevolge de COVID-19 richtlij-
nen worden bezoekers verzocht 
1,5 meter afstand te houden. Het 

museum bezoeken en/of de ope-
ning bijwonen? Opgeven is ver-
plicht en kan via de website: www.
crash40-45.nl/kaarten-reserve-
ren/. De opening is uitstekend 
te combineren met een bezoek 
aan het museum. Toegang tot de 
opening is gratis voor bezoekers 
aan het museum. De toegang be-
draagt 6 euro voor volwassenen en 
3 euro voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Bezoekers krijgen bij binnen-
komst een consumptiemuntje gra-
tis. Donateurs van de stichting en 
veteranen hebben gratis toegang. 
Het museum is op zaterdag en de 
tweede zondag van de maand (9 
augustus) geopend van 11.00 tot 
16.00 uur en is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 in Aalsmeerderbrug 
(nabij Rijsenhout). Kijk voor meer 
informatie over het museum en 
het werk van het CRASH luchtoor-
log- en verzetsmuseum ’40- ‘45 op 
de website www.crash40-45.nl, op 
Instagram of raadpleeg de Face-
bookpagina.

Zomerconcert met jazz van 
Jos van Beest uitverkocht
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
7 augustus is het tweede optre-
den in de serie van drie zomer-
concerten. Dit concert is in De 
Oude Veiling, begint om 20.00 
uur en duurt tot 22.00 uur. Nog 
een kaartje bemachtigen zit er 
niet in, het concert is uitverkocht, 
net als overigens het derde zo-
merconcert door singer-songwri-
ter NinaLynn Woerden op 28 au-
gustus in de Historische Tuin. Jos 
van Beest (piano), Benjamin Her-
man (saxofoon), Vincent Koning 
(gitaar), Hans Mantel (contrabas) 
en Ben Schröder (drums) trakte-
ren op swingende jazzmuziek. 
Toen saxofonist Rinus Groene-
veld verhinderd bleek, heeft Jos 
van Beest aan Benjamin Herman 
gevraagd of hij in kon vallen. En 
hij doet mee! De zaal gaat open 
om 19.30 uur. Tickets worden ge-
controleerd bij de entree.  Stoelen 
staan op 1,5 meter afstand. Per-
sonen uit één huishouden kun-
nen naast elkaar zitten aan één 
(aangewezen) tafeltje.  Drank-
jes worden in de geserveerd. Be-
taling alleen met pin. Aan be-
zoekers wordt gevraagd om rus-
tig te wachten voor aanvang en 
ook in de rij en daarna voldoen-
de afstand te bewaren. Voor de-

ze avond de richtlijnen vanuit 
het RIVM gevolgd. Verkoudheids-
klachten, zoals neusverkoudheid, 
loopneus, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging (tot 38 graden Celsi-
us? Neem dan geen risico, breng 
anderen niet in gevaar en blijf 
thuis. Dit geldt uiteraard ook als 
iemand in je huishouden coro-
na heeft. Aan de bezoekers wordt 
gevraagd bij binnenkomst hun 
handen te desinfecteren.

Pianist Jos van Beest met saxofo-
nist Benjamin Herman.

Vergeten hitjes en bekende jingles
Top 40 uit 2001 bij Frank 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Het leven is door 
de corona voor velen compleet 
op zijn kop gezet. In deze bizar-
re tijden kan menigeen best wat 
troost gebruiken. En nostalgie 

werkt, dat blijkt uit de populari-
teit van Troost tv van de publie-
ke omroep. Hierin worden allerlei 
oude televisieprogramma’s uitge-
zonden. Frank Bunnik neemt luis-

Frank Bunnik neemt luisteraars van Radio Aalsmeer iedere vrijdag 
mee terug naar een oude top 40.

teraars van Radio Aalsmeer iede-
re vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.00 mee terug in de tijd, met 
een oude Top 40-lijst. Naar de 
week waarin je 18 werd, je ging 
trouwen of een bijzondere zo-
mervakantie had bijvoorbeeld. 
Even de corona vergeten en écht 
even helemaal terug in de tijd, 
want je hoort ze alle veertig in-
clusief de vergeten hitjes, guilty 
pleasures én bekende jingles uit 
die tijd. Vrijdag 7 augustus komt 
de Top 40 van 21 april 2001 voor-
bij, een keuze van een luisteraar. 
Wil je ook een Top 40 uit een be-
paalde week horen, vanaf 1965? 
Laat het weten via frank@radio-
aalsmeer.nl.

‘Sem op Zaterdag’ 
De afgelopen weken heeft Sem 
van Hest een aantal boeken gele-
zen over macht en wat dat doet 
met mensen. Sem gaat dit mu-
zikaal invullen bij zijn program-
ma ‘Sem op Zaterdag’. Het thema 

wordt dan ook macht of naïviteit. 
Nieuwsgierig? Zaterdag de invul-
ling, dus luisteren tussen 10.00 en 
12.00 uur. 

‘Door de Mangel’ 
Zoals iedere week ontving het 
team van ‘Door de Mangel’ af-
gelopen maandag ook weer live 
een Aalsmeerse gast. Deze keer 
was radio-collega Adrie de Rooij 
de 293e plaatsgenoot die te gast 
was in de talkshow. Adrie is werk-
zaam in de woningbouw als eer-
ste monteur elektrotechniek 
en vertelde vroeger een beet-
je een driftkikkertje te zijn ge-
weest. Adrie noemde zichzelf cre-
atief, behulpzaam en vaak vro-
lijk. Naast zijn werk, zijn twee g’s 
voor hem belangrijk: de g van ge-
luid en de g van geloof. Ook Adrie 
is op zoek gegaan naar een op-
volger. Maandag 10 augustus 
zal bij presentator Elbert Huijts 
aannemer Chris Millenaar ach-
ter de microfoon plaats nemen. 

Chris heeft een eigen klusbedrijf 
en verbouwt ook zijn eigen huis. 
“Ik vraag mij af hoe hij dat alle-
maal georganiseerd krijgt,” vroeg 
Adrie zich af. Het antwoord op 
deze vraag en meer is maandag 
te horen tussen 19.00 en 20.00 
uur. Ook een vraag voor Chris? 
Mail deze dan naar studio@radio-
aalsmeer.nl of bel tijdens de uit-
zending naar: 0297-325858. ‘Door 
de Mangel‘ wordt op donderdag 

tussen 18.00 en 19.00 uur ook uit-
gezonden op Rick FM (Uithoorn). 
Terugluisteren van de program-
ma’s kan via uitzending gemist.
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 
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Juf Tini (67) was overle-
den. Zij was een populaire 
juf die haar hele leven 
voor de klas had gestaan. 
In hetzelfde dorp, op de-
zelfde school. Zij leerde 
haar man Bert op de dans-
school kennen toen ze 
net 16 was geworden en 
trouwde met hem op haar 
19e. Zo jong nog. Dat kun 
je je vandaag de dag bijna 
niet meer voorstellen. 

Ondanks haar grote kinder-
wens, was het nooit gelukt 
om kinderen te krijgen. Mis-
schien dat ze juist daarom 
wel zo gepassioneerd was in 
het lesgeven. En de leerlingen 
die de school verlaten had-
den, bleef zij geïnteresseerd 
volgen in hun latere carrières. 
Eens in de zoveel jaar ook, 
organiseerde zij reünies, die 
altijd goed bezocht werden.

Het afscheid werd gehouden 
in het crematorium en de zaal 

was gevuld. Via livestream 
- waar steeds vaker gebruik 
van wordt gemaakt - keken 
veel oud-leerlingen mee. 

De kist van Tini was zwart 
geschilderd met schoolbord-
verf, waardoor iedereen er 
met krijt iets op kon plaatsen.  
Het werd een bijzonder en 
kleurrijk geheel. Tussen de 
vele namen, kusjes en liefs, 
stond ook veelbetekenend  
1 + 1 = 3. 

Vanuit de zaal in het crema-
torium kijk je door de ramen 
over de landerijen uit. En pre-
cies waar de linkerkant en de 
rechterkant van de zaal elkaar 
ontmoeten, stond in de hoek 
het spreekgestoelte opgesteld 
met daarnaast de krijtkist. 

Daniel (27), oud leerling van 
juf Tini en zelf inmiddels 
vader, hield een liefdevolle 
speech, met als laatste woor-
den: “Nou juf, ik had werkelijk 

nooit gedacht dat wij ooit nog 
eens samen in de hoek zou-
den staan…”

Juf

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

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

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Recycling en plasticbesparing
Groenland neemt deel in 
Circulair Plastic Alliance
Aalsmeer -  Groenland gaat deel-
nemen in Circular Plastics Allian-
ce, een nauw samenwerkingsver-
band van een breed scala aan be-
drijven, die actief zijn in verschil-
lende branches. Het bedrijf wil zo 
verdere stappen zetten op het ge-
bied van recycling en nieuwe mo-
gelijkheden ontdekken om afval-

stromen om te zetten in nieuwe 
producten. Groenland B.V. facili-
teert diverse sierteeltbedrijven, 
waaronder Celieplant, Bouquet-
net, Bloominess en Spira (Zwe-
den). Groenland heeft niet voor 
niets als slogan ‘het lef om groen 
te groeien’. Het bedrijf staat voor 
innovatief en ecologisch verant-

“Ik vraag altijd wat er van mij verlangd wordt”
Het succes van Zaai: Nancy Wong, 
therapeut Chinese Geneeswijze

Aalsmeer - Regelmatig was wet-
houder Robert van Rijn de afgelo-
pen jaren als toehoorder aanwe-
zig bij de masterclasses en andere 
informatieve avonden van Zaai. 
Samen met startende onderne-
mers ervoer hij de bijzondere bij-
drage van dit zes maanden du-
rende coachtraject, dat heeft ge-
leid tot succesvolle onderne-
mingen in Aalsmeer. De perso-
nal- en plenaire coach-bijeen-
komsten, evenals de intervisie-
avonden, hebben zo hun vruch-
ten afgeworpen dat de kosten, 
gefinanceerd door de gemeente, 
de Rabobank en Ondernemend 
Aalsmeer, officieel worden mee-
genomen in de begroting. 

Luisterfeest 
Wanneer Nancy Wong  – zij is een 
eerste editie Zaailing-  hoort van 
deze beslissing, is zij blij verrast. 
Het heeft even geduurd voor de 
cliënten de therapeut Chinese 
Geneeswijze vonden maar inmid-
dels heeft zij het quotum dat zij 

zich ten tijde van Zaai stelde ge-
haald. Ook heeft zij nog steeds 
contact met Zaai en is het net-
werk sterk uitgebreid. 
Nancy - geboren in Suriname - 
heeft tuina praktijk ervaring op-
gedaan bij haar leraar Kong 
Mien Ho. Daarnaast werd er ge-
studeerd: twee jaar westerse ge-
neeskunde, twee jaar specialisa-
tie Qigong-Tuina therapie (Chine-
se energetische medische mas-
sage), twee jaar acupunctuur, 
twee jaar kruidengeneeskunde 
en nu in de leer voor Chinese voe-
dingsleer. Plus alle bij- en nascho-
ling, onder andere de Dr. Tan ba-
lanceer methode (tegen pijn be-
strijding) en schedelacupunctuur 
(voor neurologische aandoenin-
gen). Met Nancy in gesprek raken 
is een groot luisterfeest! “Voor mij 
is het een kunst om het lichaam 
te reguleren, zodat het lichaam 
zichzelf kan genezen. Ik help het 
zelfherstellend vermogen te re-
guleren, zodat het weer in balans 
komt. Regulatie is heel belangrijk; 
bij teveel moet je verminderen 
en bij te weinig tonifiëren.” Met 
een aanstekelijke bevlogenheid 
bespreekt zij de meest uiteenlo-
pende interessante inzichten. Zij 
legt alles zo duidelijk uit dat het 
allemaal vanzelfsprekend wordt. 
Neem bijvoorbeeld de energie 
van de milt. Wanneer je last hebt 
van snel blauwe plekken, zwaar 
gevoel in armen en benen, een 
overmatige piekeraar bent, snel 
vermoeid, zachte ontlasting hebt, 
sterke drang naar zoetigheid, dan 
klopt de balans niet. “Allerlei ver-
takkingen in het lichaam zijn ge-
linkt aan de Miltenergie. Het is 
een combinatie van manifestatie 
van het orgaan. Dit is slechts een 
voorbeeld, want het telt voor al-
le organen met een eigen mani-
festatie.”

Meer vertrouwen
Men krijgt steeds meer vertrou-
wen in de Chinese geneeswijze. 
Cliënten die de praktijk bezoeken 
– voornamelijk uit Kudelstaart en 
Uithoorn – komen met nek- en 
schouderklachten en stress. “Een 
collega stuurt een deel van haar 
cliënten naar mij door.” Bij drie tot 
vier behandelingen is verbetering 
al duidelijk en bij zes behandelin-
gen kan er worden afgerond. “Ik 
vraag altijd wat er van mij ver-
langd wordt. Het moet voor mij 
logisch zijn. Dat wat ik presenteer 
is vastgelegd door onze voorou-
ders en al minstens drieduizend 
jaar oud. Ik heb niets verzonnen. 
Het is mijn missie om deze kennis 
door te geven aan anderen.”  

Nieuw doel
Ook voeding speelt een belangrij-
ke rol bij de gezondheid, daarom 
heeft Nancy zich een nieuw doel 
gesteld. Zij wil een professionele 
kok worden en workshops gaan 
geven. “Mijn man zag hoe blij ik 
van koken word en zei: ‘daar moet 
je meer mee gaan doen’. Ik houd 
van koken, ik wil mensen leren te 
koken met de vijf elementen.” Die 
elementen zijn: Metaal (staat voor 
wit bijvoorbeeld een peer), Wa-
ter (staat voor zwart, zeewier en 
vis), Hout (staat voor donkergroe-
ne groentes), Vuur (staat voor ro-
de biet en paprika en Aarde (staat 
voor zoete aardappel). Het zal hier 
zeker niet bij blijven. Nancy zit 
boordevol plannen, want ook zin-
gen en bewegen levert een bijdra-
ge aan het welzijn van de mens. 
“Je hoort nog van mij”, lacht zij uit-
bundig. Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan op de website:  www.
zhengqidao.nl  (hetgeen betekent 
de weg naar de oprechte energie).

Janna van Zon 

Jumbo-klanten gul voor Voedselbanken
50.000 euro voor Stay Safe & 
Geef dankzij statiegeldactie
Amstelland - Klanten van Jum-
bo hebben afgelopen maanden 
massaal gehoor gegeven aan de 
oproep van de supermarktke-
ten en de Voedselbanken Neder-
land om hun statiegeld te schen-
ken aan de Stay Safe & Geef cam-
pagne van Voedselbanken Neder-
land. Op deze wijze is in de afge-
lopen maanden in bijna 300 Jum-
bo winkels een totaalbedrag in-
gezameld van 50.000 euro. Stay 
Safe & Geef is in het leven geroe-
pen als reactie op de toenemen-
de hulpvraag door de coronacri-
sis. Voor de voedselbanken is het 
in deze tijd extra moeilijk om hun 
klanten in hun levensonderhoud 
te voorzien. Bovendien kloppen 
steeds meer mensen die gedu-
peerd zijn door de crisis aan voor 

hulp. Voedselbanken Nederland 
heeft daarom dringend behoefte 
aan extra middelen. “De inzet van 
Jumbo en de ruimhartige donatie 
van haar klanten zijn een gewel-
dige steun in de rug”, zegt voorzit-
ter Leo Wijnbelt van Voedselban-
ken Nederland. “Wij zijn blij met 
alle hulp die wij in deze moeilijke 
tijd ontvangen. Acties waarbij een 
groot publiek is betrokken zijn 
ontzettend hartverwarmend. Het 
toont aan dat er veel solidariteit is 
onder de Nederlandse bevolking. 
Met deze donatie kunnen we 200 
gezinnen een jaar lang helpen. 
Dat is echt fantastisch.”

Extra producten
Naast de donaties van klanten 
via de statiegeldmachines, do-

Cadeaubon van 
Bloemenzegel-

winkeliers
Aalsmeer - Twintig spaarders van 
bloemenzegels zijn in de maand 
juli getrakteerd en hebben een 
cadeaubon ter waarde van 10 eu-

woord ondernemerschap. Ofte-
wel, bij alle keuzes kritisch kij-
ken naar de impact voor mens en 
milieu. Dat is ook te zien aan de 
duurzame stappen die Groenland 
al heeft gerealiseerd. De Groen-
land bedrijven hebben op dit 
moment het plasticgebruik met 
meer dan 50% teruggedrongen 
onder andere door restmateria-
len te recyclen, dunner bloemen-
folie te gebruiken en door trans-
portverpakkingen te laten ver-
vallen. Groenland vindt het daar-
bij belangrijk om zijn personeel, 
klanten en leveranciers allemaal 
mee te krijgen. “Alleen zo kun je 
de cirkel rond maken”, aldus Mark 
Wiersma, Finance Director van 
Groenland. Circular Plastics stimu-
leert het hergebruik van kunststof 
grondstoffen en producten bin-
nen een gesloten kringloop. Door 
een Europees dekkend systeem 
van inzamelen en moderne tech-
nieken ontwikkeld door Circu-
lar Plastics wordt een continu re-
cyclen en hergebruik van kunst-
stof in een gesloten kringloop ge-
garandeerd. Om dit grootschalig 
aan te pakken zijn sterke partners 
nodig. Als lid van de Circular Plas-
tics Alliance hoopt Groenland sa-
men met de andere leden de ge-
zamenlijke doelen op het gebied 
van recycling en plasticbesparing 
waar te maken en kunnen er ver-
dere stappen gezet worden op 
het gebied van recycling.

Van links naar rechts: Mark Wiersma (Finance Director Groenland), Henk 
Kras (COO Circular Plastics Alliance) en Peter Janmaat (Managing Direc-
tor Bouquetnet).

neerde Jumbo begin april sa-
men met haar leveranciers hon-
derdduizenden extra producten 
en duizenden boodschappentas-
sen, alsmede een speciale atten-
tie voor alle circa 12.000 vrijwilli-
gers van Voedselbanken Neder-
land. “Als familiebedrijf dragen 
wij Voedselbanken Nederland 
met al haar vrijwilligers een warm 
hart toe. Ze werken hard om el-
ke dag vele huishoudens in hun 
eerste levensbehoefte te voor-
zien”, zegt Colette Cloosterman- 
van Eerd, Chief Customer Officer 
(CCO) van Jumbo. “De Voedsel-
banken hebben rechtstreeks te 
kampen met de gevolgen van de 
coronacrisis. Dat vraagt om extra 
ondersteuning. Jumbo is al sinds 
jaar en dag partner van Voedsel-
banken Nederland, juist nu wil-
len we deze extra hulp bieden. 
Het doet mij goed dat veel Jum-
bo klanten dit ook zo zien en sa-
men een mooi bedrag aan statie-
geldopbrengsten bij elkaar heb-
ben gespaard.”

ro gekregen. De Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers feliciteert: familie Bax uit Ku-
delstaart, K. v/d Berg uit Aalsmeer, 
M. Biesheuvel uit Aalsmeer, D. 
Blauwhoff uit Aalsmeer, E. Brin-
gel uit Aalsmeer, C. Brouwers 
uit Nieuw Vennep, L, Cuypers 
uit Aalsmeer, M. van Deventer 
uit Aalsmeer, J. van Gameren uit 
Aalsmeer, P. Garrelts uit Aalsmeer, 

G.M. Hormann uit Kudelstaart, fa-
milie Muller uit Aalsmeer, W. Ka-
merman uit Aalsmeer, B. Kei-
zer uit Aalsmeer, C. v/d Polder 
uit Aalsmeer, D. Polderman uit 
Aalsmeer, P. Post uit Aalsmeer, 
M.M. Tönis uit Aalsmeer, G. Schou-
wenburg uit Aalsmeer en M.M. 
van Veen uit Aalsmeer. Het loont 
om bloemenzegels te sparen: 
Vraag er om, u heeft er recht op! 

Cultureel café in het nieuwe seizoen bij de buren

Parochiehuis, Bacchus en 
KCA slaan handen ineen
Aalsmeer - In september wil KCA 
graag weer starten met jazz-, 
pop- en cabaret-avonden, maar 
cultureel café Bacchus is te klein 
om 55 bezoekers met voldoen-
de onderlinge afstand te kun-
nen ontvangen. Het idee is gebo-
ren om de zaal van het naastge-

legen Parochiehuis te gebruiken 
met inzet van de Bacchus tech-
niek en vrijwilligers. Uit gesprek-
ken tussen KCA, vrijwilligers van 
Bacchus en de beheerder van het 
Parochiehuis is een samenwer-
kingsafspraak voor seizoen 2020-
2021 gekomen. Bacchus gaat het 

nieuwe seizoen alle activiteiten 
en optredens uitvoeren in het 
Parochiehuis. Zo is er voldoende 
ruimte om de 1,5 meter afstand 
te bewaren. In de maand augus-
tus wordt een podium met bijbe-
horende geluid- en lichttechniek 
gebouwd en krijgt de parochie-
zaal een Bacchus-tintje.

Reserveren en tickets
Er wijzigt wel iets in seizoen 2020-
2021. Er wordt een reserverings- 
en ticketsysteem ingevoerd. Wie 
een ticket reserveert dient direct 
te betalen. 

Jazz, film en cabaret
De aanvang van de jazzconcerten 
wordt vervroegd naar 21.00 uur 
en is daarmee in lijn met de caba-
ret- en filmvoorstellingen. De zaal 
zal bij de jazz-concerten, net als 
bij de cabaret- en filmvoorstellin-
gen om 20.30 uur open gaan. Er 
wordt gezorgd voor desinfecte-
rende gel en de drankjes worden 
rondgebracht om lopen te voor-
komen.
De vrijwilligers van KCA hopen 
vanaf september vele (trouwe) 
bezoekers te mogen verwelko-
men bij de buren in de Gerbe-
rastraat. Kijk voor meer informatie 
op www.cultureelcafebacchus.nl. 

Op vier verschillende locaties
Yoga en buiten sporten 
met Participe Amstelland
Aalsmeer - De zomervakantie is 
begonnen, maar bij Participe Am-
stelland zitten de medewerkers 
niet stil. In augustus worden voor 
inwoners van Aalsmeer sportac-
tiviteiten georganiseerd op vier 
verschillende locaties! De gra-
tis lessen zijn met name bedoeld 
voor 60+ers, maar 18+ is ook wel-
kom.

Onder professionele begeleiding 
van gecertificeerde docenten kan 
deelgenomen worden aan yoga 
en buiten sporten. De yoga les-
sen worden gegeven door Jac-
queline en zijn op vrijdag 7 au-
gustus bij Place2Bieb aan de 
Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart 
en op vrijdag 14 augustus bij 
buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-

helminastraat. Beiden van 10.00 
tot 12.00 uur.
Buiten sporten met Andrea kan 
op donderdag 20 augustus bij 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
en op donderdag 27 augustus bij 
wijkcentrum Hofplein in de Cle-
matisstraat. Beiden eveneens 
van 10.00 tot 12.00 uur. Na afloop 
wordt getrakteerd op iets lek-
kers en is er gelegenheid om bij 
te praten en nieuwe contacten te 
maken. Vooraf aanmelden bij Par-
ticipe Amstelland is wel een ver-
eiste en dit kan via 0297-326670 
(maandag tot en met vrijdag tus-
sen 8.30 en 12.30 uur). Deelname 
is gratis, maar vol is vol.





EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Emmastraat 1 (Z20-052409) Roy’s Magic Theater, ontvan-

gen 27 juli 2020

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 248 (Z20-015828) Hotel Blue Mansion, ver-

zonden 3 augustus 2020

DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 248 (Z20-015844) Hotel Blue Mansion, ver-

zonden 3 augustus 2020

INGETROKKEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 295 (Z20-049142) Cocktailavond op 11 

september 2020, ingetrokken 29 juli 2020

TER INZAGE:

t/m 06-08-20 Ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor 
de herinrichting van het Waterfront (Z19-
059133) met de daarbehorende stukken, 
waaronder de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen van de raad

t/m 08-09-20 Ontwerp structuurvisie Bovenlanden Oost-
einderweg

t/m 08-09-20 Ontwerp-structuurvisie Tussen de Linten

Officiële Mededelingen
6 augustus 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

en-structuurvisies zijn de ontwerpen van de structuurvisies 
Tussen de Linten en Bovenlanden Oosteinderweg in te zien. 
Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de stukken online 
te bekijken, kunnen telefonisch contact opnemen met de ge-
meente via 0297 - 38 75 75. Tot en met 8 september 2020 kan 
iedereen een reactie indienen op de ontwerp structuurvisies. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Herenweg 47, 1433 GV, (Z20-053343), het bouwen van een 

woning 
- Legmeerdijk, het fietspad t.h.v. de VBA, (percelen C 5515, C 

3057 en C 4352), (Z20-053317), het aanleggen van een tij-
delijke in- en uitrit vanaf de Legmeerdijk over het fietspad 
heen t.b.v. het overbrengen van grond voor dekking van 
een gastransportleiding 

-  Hornweg 322 en achter nr. 322 (sectie B nrs. 6509 en 7361), 
1432 GT, (Z20-052940), het verbreden van een bestaande 
in/uitrit (toegangspoort) en/of extra poort toevoegen 

-  Vlinderweg 4, 1432 MH, (Z20-052145), het vervangen van 
de bestaande dakkapel aan de voorgevel door een bre-
dere dakkapel 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-045073), het realiseren van 

een tijdelijke mantelzorgwoning. Verzonden: 03 augustus 
2020 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-041322), het uitvoeren van 

funderingsherstel aan de begane grondvloer. Verzonden: 
28 juli 2020 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Dreef 7A, 1431 WE, (Z20-033762), het tijdelijk uitbreiden 

van bestaand BSO gebouw met één laag. Verzonden: 03 
augustus 2020 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
-  Laurierhof 1 t/m 44, (Z19-062138), het bouwen van een 

appartementencomplex met 44 appartementen met bij-
behorende voorzieningen. Verzonden: 30 juli 2020

-  Jac.P. Thijsselaan en Linnaeuslaan sectie C 5368 en C 7376, 
(Z20-046200), het kappen van 12 bomen t.b.v. het aanleg-
gen van een nieuw riool. Verzonden: 29 juli 2020

-  Jac. P. Thijsselaan 25, 1431 KD, (Z20-042369), het kappen 
van een dode boom. Verzonden: 27 juli 2020

-  Ampèrestraat 24, 1433 KZ, (Z20-040858), het kappen van 
een boom in de voortuin. Verzonden: 27 juli 2020

-  Dorpsstraat 11, 1431 CA, (Z20-043082), het plaatsen van 
veiligheidsvoorzieningen t.b.v. onderhoud aan de kerkto-
ren, het plaatsen van een goot en herstel en onderhoud 
van de gevel. Verzonden: 24 juli 2020 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
-  Molenvlietweg, t.h.v. de bocht in de Middenweg, (Z20-

037556), het plaatsen van een verkoopbord Heembouw 
(Het project is vergunningsvrij). Verzonden: 31 juli 2020

-  Westeinderplassen, Sectie E 1896, (Z20-033374), het plaat-
sen van een tuinhuisje en speeltoestel. Verzonden: 29 juli 
2020

MELDING AKKOORD
-  Greenpark deelplan 2 Sectie B 6071 en 9869, het starten 

van het bedrijf van Wijk Groep BV (Z20-051414). Verzon-
den: 21-07-2020

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
•	 Bewaar	uw	kleding	voorlopig	thuis;
•	 Leg	geen	zakken	naast	een	overvolle	container;
•	 Gooi	geen	textiel	bij	het	restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag    13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Plazibat A. 12-12-1993 30-07-2020

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

INSPRAAK STRUCTUURVISIES TUSSEN DE LINTEN 
EN BOVENLANDEN OOSTEINDERWEG

Op de website van de gemeente Aalsmeer https://www.
aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannen-

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 telefoonnummer 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 te-
lefonisch 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 tij-
delijk 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 te-
lefoonnummer 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 opge-
heven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis 
in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.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 wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
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Maakplaats On Tour:
Maak je eigen stopmotion 
video in de bibliotheek
Uithoorn - Zomervakantie in de 
bibliotheek, daar steek je wat 
van op en het is nog leuk ook. Wil 
jij je fantasie tot leven brengen 
in een filmpje? Ga dan in de va-
kantie naar de bieb in Uithoorn 
voor de superleuke workshop 
Stopmotion. In deze workshop 
laat jij jouw verhaal tot leven ko-
men met behulp van alledaag-
se voorwerpen. Stilstand én be-
weging: stop-motion is het alle-
bei en staat daarmee tussen foto 
en film in. De workshop Stopmo-
tion is op vrijdag 14 augustus van 
10.30 tot 12.00 uur in bibliotheek 
Uithoorn. Speciaal voor kinde-
ren in de leeftijd van 7 tot en met 
9 jaar. Meedoen kost 15 euro en 

voor bibliotheekleden 7,50 euro. 
Kaarten voor deze workshop zijn 
te koop in één van de Amstelland 
Bibliotheken of te bestellen via 
www.debibliotheekamstelland.nl

Teken- en schilderlessen voor kinderen

Summer Art School gaat 
deze vakantie nog door
Aalsmeer - De Summer Art 
School van de Werkschuit gaat 
deze vakantie nog door. Onder 
leiding van docente Annefie van 
Itterzon mogen kinderen van 6 
tot 12 jaar aan de slag met nieu-
we teken- en schildertechnieken. 
Er wordt les gegeven in kleine 
klassen van maximaal acht kin-
deren in en bij de locatie van de 
Werkschuit aan de Oosteinder-
weg. Thema is dit keer ‘kijk een 
waterschaatser’. De lessen zijn op 
de woensdagen 12 en 19 augus-
tus van 14.30 tot 16.30 uur of op 
de zaterdagen 15 en 22 augustus 
van 10.30 tot 12.30 uur. In het na-
tuurgebied van de Bovenlanden 
achter de Werkschuit kunnen wel 
tien kleuren groen ontdekt wor-
den. Buiten worden waterplanten 
bekeken en binnen gaat de groep 
vervolgens een schilderij maken. 
Ook wordt naar kleine dieren in 
het riet gezocht en leren de leer-
lingen kikkers en waterschaatsers 
tekenen. Er worden collages van 
bloem en blad gemaakt. De kin-

deren gaan met helder water uit 
de sloot schilderen. Ter verdere 
inspiratie neemt juf Annefie ook 
diverse kunst- en natuurboeken 
mee. De kosten voor twee lessen 
zijn 32 euro per persoon en dit 
bedrag is inclusief materialen en 
papier. Interesse? Opgeven kan 
per mail: annefie87@hotmail.com

“Woningnood enorm, elke woning is er één”

4503 Nieuwe woningen 
in Noord-Holland
Regio - Tien woningbouwplan-
nen in Noord-Holland, die aange-
meld waren voor het stikstofre-
gistratiesysteem, krijgen een na-
tuurvergunning. 
Hiermee wordt de weg vrijge-
maakt voor de bouw van 4503 
woningen in Noord-Holland. 
Cees Loggen (gedeputeerde Wo-
nen): “We zijn blij dat er nu duide-
lijkheid én groen licht is. De wo-
ningnood in Noord-Holland is 
enorm, en elke woning is er één. 
Daarom doen we er als provincie 
alles aan om woningbouw te faci-
literen en realiseren.” 
Het gaat om drie projecten in 
Zaanstad en twee in Velsen die 
nu van start kunnen. 
In de gemeenten Bergen, Haar-
lemmermeer, Heiloo, Landsmeer 

en Wijdemeren kan één project 
doorgaan.

Stikstofruimte
Het Rijk heeft verschillende maat-
regelen genomen om de uitstoot 
van stikstof af te laten nemen. 
Eén van de maatregelen is de ver-
laging van de maximumsnelheid 
naar 100 kilometer per uur. De 
stikstofruimte die daardoor vrij-
kwam werd opgenomen in het 
stikstofregistratiesysteem. De af-
gelopen maanden konden ge-
meenten in heel Nederland wo-
ningbouwprojecten aandragen 
voor stikstofruimte. 
In Noord-Holland was de ruim-
te beperkt, omdat de maximum-
snelheid op de meeste snelwe-
gen al 100 kilometer per uur was.

Toename aantal corona-besmettingen
Aalsmeer: van één naar zes
Aalsmeer - Een forse toename 
van het aantal besmettingen met 
het coronavirus afgelopen week, 
bijna een verdubbeling. Ook 
Aalsmeer is best flink gaan plus-
sen. Van 1 besmette inwoner twee 
weken geleden tot nu 6 personen 
(periode van 22 juli tot 4 augus-
tus). Er zijn gelukkig geen doden 
te betreuren en er zijn geen zie-
kenhuis opnames. Per 100.000 in-
woners zijn in Aalsmeer 18,8 per-
sonen besmet met het virus. In 
Uithoorn is eveneens een stijging 
te zien, van 1 naar 4, maar ook in 
Uithoorn geen overledenen en 
geen ziekenhuis opnames. Het 
besmette aantal inwoners is 13,6 
per 100.000. Zowel in Amstel-
veen als in Haarlemmermeer is 
het aantal besmettingen fors ge-
stegen, respectievelijk 34 en 47. 

Echter, net als in Aalsmeer en Uit-
hoorn, geen inwoners overleden 
aan het virus en geen opnames 
in de ziekenhuizen. Het besmet-
te aantal inwoners in Amstelveen 
per 100.000 is 37,1 en in Haarlem-
mermeer 30,1. Het RIVM maakt 
zich zorgen over de stijging van 
het aantal besmettingen, die met 
name bij jongeren (20 tot 29 jaar) 
is geconstateerd. Vanavond, don-
derdag 6 augustus, geven pre-
mier Rutte en minister de Jon-
ge een persconferentie en wor-
den mogelijk nieuwe maatrege-
len aangekondigd. Zeker is dat 
ze zullen blijven aandringen op 
1,5 meter afstand houden, regel-
matig de handen wassen, hoes-
ten en niezen in de elleboog en 
thuis blijven bij verkoudheid en/
of koorts. 

Hoe vergaat het de horeca 
tijdens de coronacrisis?

Aalsmeer - Uw verslaggeef-
ster doet een rondje langs een 
aantal horecagelegenheden in 
Aalsmeer met de vraag hoe het 
ze de afgelopen maanden is ver-
gaan en hoe ze de toekomst zien. 
Deze week: Café De Gouwetéén.
“Het was wel een shock toen we 
die zondag te horen kregen dat 
we dicht moesten.” Aan het woord 
is Remco Maarse, uitbater van Ca-
fé de Gouwetéén aan de Dreef. 
“Op zondags was ik toentertijd 
nog gesloten, maar de agenda 
stond vol met geplande feesten 
en partijen. We hebben van de 
nood maar een deugd gemaakt 
en hebben de boel opnieuw ver-
bouwd. Een geheel nieuwe stijl 
en inrichting. Tja, kop omhoog en 
gaan hè. Het is wat het is.” 
Ook het terras is aangepakt en 
biedt plaats aan vijftig bezoe-
kers. Binnen is het groot genoeg 
om zestig zittende gasten wel-
kom te heten. Remco: “Voorzich-
tige boekingen waren weer ge-
daan, maar helaas door de paniek 
momenteel zijn die weer gecan-
celd. Maar we houden ons net-
jes aan de maatregelen, want ik 
heb natuurlijk geen zin in die vier 
rooitjes boete. Darten mag geluk-

kig wel weer. Al is het voorlopig 
recreatief, geen wedstrijden. Er 
mag en kan trouwens ook weer 
gepoold worden.” 
Hoe Remco de toekomst ziet is 
op zich goed. “Ik ben een positief 
ingesteld mens. En wat nog wel 
leuk is om te vertellen; We zijn het 
kleine café aan het ombouwen 
tot ouderwetse bruine kroeg. 
Mijn ouders komen hier wekelijks 
een drankje doen en aangezien 
mijn moeder Gerrie heet dopen 
we dit bruine café ‘Tante Ger’, hoe 
leuk is dat? Volg de vorderingen 
maar op Facebook of kom eens 
langs op ons schitterende terras!”

Door Miranda Gommans 

Café De Gouwetéén: 
“Kop omhoog en gaan”

Forse schade na botsing 
op hoek Herenweg
Kudelstaart - Op woensdag 29 
juli heeft omstreeks half zeven 
in de avond een flinke aanrijding 
plaatsgevonden op de hoek Am-
bachtsheerweg met de Heren-
weg. Twee personenauto’s zijn 
met elkaar in botsing gekomen. 
De politie en de ambulancedienst 
zijn ter plaatse gegaan. Alle inzit-
tenden, waaronder enkele kinde-
ren, zijn door de medewerkers 

van de ambulance gecontroleerd 
op letsel. Allen waren behoorlijk 
geschrokken, maar gelukkig is 
niemand gewond geraakt. 
De beide auto’s liepen forse scha-
de op en moesten worden weg-
gesleept. 
Naar de exacte oorzaak van het 
ongeval doet de politie onder-
zoek.
Foto: Marco Carels

Eenvoudig en meer transparantie
Digitaal certificatenbeheer 
voor de sierteeltsector
Aalsmeer - Voor kwekers in de 
sierteeltsector zijn er diverse cer-
tificaten op het gebied van kwali-
teit, milieu, sociale omstandighe-
den en duurzaamheid. Handels-
bedrijven vragen deze op bij hun 
kwekers, om naar klanten te kun-
nen communiceren vanuit de ge-
wenste transparantie over duur-
zaamheid van de keten. Om kwe-
kers en haar handelsbedrijven 
eenvoudiger de certificaten te la-
ten beheren en zichtbaar te ma-
ken, introduceren Dutch Flower 
Group en Certifeye de Certifeye 
Wallet. DFG heeft met behulp 
van Certifeye een volledig geac-
tualiseerd overzicht van certifica-
ten per kweker. “Wij zijn dan ook 
als eerste van start met de Certi-
feye Wallet voor kwekers met wie 
wij zaken doen”, aldus Raimon Lo-
man, manager bij Dutch Flower 
Group. Kwekers kunnen nu een-
voudig en kosteloos hun certifi-
caten uploaden in de Certifeye 

Wallet. De bewaking van geldig-
heidstermijnen en het sturen van 
herinneringen wordt geheel door 
Certifeye overgenomen. Kwekers 
krijgen veel verzoeken van afne-
mers om certificaten aan te leve-
ren. Komt er zo’n verzoek, dan is 
een link naar deze Wallet nu vol-
doende. Dat maakt het veel de 
hele keten een stuk makkelijker. 
“Dat hoef je eigenlijk maar één 
keer te doen,” legt Fred Vahlkamp 
van Certifeye uit. “Afnemers kun-
nen zich abonneren op zo’n Wal-
let. Het resultaat is dat als er een 
nieuw certificaat wordt toege-
voegd aan de Wallet iedereen die 
zich hierop heeft geabonneerd 
direct op de hoogte is.” In de ad-
ministratie van de DFG bedrij-
ven staan de betreffende kwe-
kers op groen als alles in orde is. 
Het platform verzorgt de verwer-
king en de communicatie rond-
om al die certificaten. “De komen-
de weken verwachten wij circa 

duizend Wallets actief te maken. 
Wij helpen onze kwekers daarbij. 
Alle certificaten die in onze admi-
nistratie aanwezig zijn plaatsen 
wij alvast als service voor hen in 
een Certifeye Wallet. Vervolgens 
nodigen wij de kwekers uit om 
hun Wallet te bekijken en het ei-
genaarschap daarvan over te ne-
men. Voor de kweker is dit koste-
loos. Voor ons als DFG is het een 
investering die ons tijd gaat be-
sparen en processen verder digi-

taliseert. Het is ideaal om zo’n be-
trouwbaar inzicht te hebben in 
de status van je toeleveranciers”, 
aldus Loman. “Als alle betrokken 
partijen hun zaken actueel hou-
den dan is het beperkt werk voor 
iedereen; het platform zorgt voor 
de rest. Wij zijn blij met het resul-
taat van een intensieve samen-
werking. Wij proosten er dan ook 
graag op”, besluiten Vahlkamp en  
Loman en heffen symbolisch het 
glas.

Nieuwbouw sporthal en buurtcentrum 

Luchthal ter vervanging 
van De Scheg Uithoorn
Uithoorn - Tijdens de sloop en 
nieuwbouw van de huidige sport-
hal De Scheg wordt een tijdelijke 
hal geplaatst op het evenemen-
tenterrein. Om alle sporters en 
gymleerlingen tijdens de bouw 
in beweging te kunnen houden, 
wordt een luchthal geplaatst. De-
ze tijdelijke luchthal in de vorm 
van een koepel is snel op te bou-
wen. Voor de hal zijn verschillen-
de locaties onderzocht. Er is hier-
bij gelet op grootte, parkeergele-
genheid en eventuele aanpassin-
gen aan het terrein. Ook de be-
reikbaarheid vanuit de basisscho-
len die nu gymles hebben in De 
Scheg is bekeken. Mogelijke op-
ties, naast het evenemententer-
rein, waren onder andere Europa-
rei en het terrein van de Legmeer-
vogels. Deze locaties vielen on-
der meer door ruimtegebrek af. 
Het evenemententerrein voldoet 
wel. De bereikbaarheid vanuit de 
scholen wordt opgelost door bus-
vervoer in te zetten voor de gym-
lessen. 

Nieuwbouw 
In de wijk Zijdelwaard komt op 
de plek van De Scheg een nieuwe 
sporthal met een buurtcentrum: 
MFA Zijdelwaard. De nieuwbouw 
van dit multifunctionele gebouw, 

waar ook ruimte is voor de huur-
ders van ’t Buurtnest, is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
de Stichting Leefomgeving Schip-
hol (SLS). SLS heeft tot doel ‘het 
verbeteren van de kwaliteit van 
de woon- werk- en leefomgeving 
in de Schipholregio’. De stichting 
wordt gefinancierd door het mi-
nisterie van Infrastructuur en Wa-
terstaat, de provincie Noord-Hol-
land en Schiphol. De stichting 
heeft geld gereserveerd voor di-
verse projecten in Uithoorn, waar-
onder de nieuwbouw van De 
Scheg.

Planning 
Samen met de gebruikers en met 
ideeën van de buurtbewoners is 
gewerkt aan een pakket van ei-
sen waaraan het nieuwe gebouw 
MFA Zijdelwaard moet voldoen. 
Met dit programma van eisen is 
de aanbesteding gestart. Op kor-
te termijn wordt bekend wie van 
de inschrijvers deze heeft ge-
wonnen. De luchthal zal naar ver-
wachting januari 2021 worden 
geplaatst en ruim 1 jaar in gebruik 
blijven, tot het nieuwe gebouw 
wordt opgeleverd en in gebruik 
kan worden genomen. Meer over 
het project is te lezen via de web-
site: www.uithoorndenktmee.nl





Aalsmeer - Wie nu langs de Mo-
lenvliet of door het Seringenpark 
wandelt wordt verrast door een 
veld vol zomerbloemen. Na de 
verbreding van de dijk is het ta-
lud over de hele lengte en breed-
te door Rijnland ingezaaid met 
een vrolijk bloemenmengsel. Ook 
van Participe kreeg de Werkgroep 
Seringenpark een bijdrage om 
een gedeelte in te zaaien met bij-
vriendelijke bloemen. Nu de se-
ringen zijn uitgebloeid en de ro-
zen kleur geven aan het park is 
deze bloemenzee op de achter-
grond een prachtige aanvulling. 
In het najaar worden nog enkele 
vakken beplant met meidoorns, 
zodat de dijk behalve kleur ook 
weer wat hoogte krijgt. Overi-
gens is ook de gemeente elders 
in Aalsmeer bezig om de buiten-
ruimte op te fl euren. Aalsmeer 
wordt een echt bloemendorp 
nu de saaie struikjes in bermen 

en rotondes zijn vervangen door 
bloeiende vaste planten. Het ver-
eist meer onderhoud, maar het 
zorgt er wel voor dat bijen en be-
woners meer kunnen genieten!  
Tekst en foto: Sjaak Koningen
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Vooraf aanmelden is noodzakelijk! 
Indië Herdenking gaat 
door in Amstelveen
Amstelveen - Het is 75 jaar gele-
den dat er een einde kwam aan 
de Japanse bezetting van Neder-
lands-Indië. Bij het Indië-monu-
ment in het Broersepark in Am-
stelveen worden op vrijdag 14 au-
gustus de gevallenen en slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog 
in het voormalig Nederlands-In-
dië herdacht, in een aangepas-
te vorm, maar met bezoekers. De 
herdenking wordt geopend door 
voorzitter Clemens Bouwens. Ge-
volgd door toespraken van bur-
gemeester Tjapko Poppens van 
Amstelveen en luitenant-kolonel 
Edwin Saiboo, algemeen voor-
zitter Bondsbestuur van de Bond 
van Wapenbroeders. Dit jaar 
houdt mevrouw Thea Meulders 
een toespraak over haar kamptijd 
op Sumatra. Het Indische Onze 
Vader wordt gezongen door Me-
rel van Geest. De Indië Herden-
king begint om 19.15 uur.

De Indië Herdenking in Amstel-
veen mag dit jaar doorgaan met 
bezoekers. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om de herden-
king bij te wonen, aanmelden is 
noodzakelijk. Dat kan per mail: in-
fo@indieherdenkingamstelveen.
nl of telefonisch: 020- 6471212.
 
RIVM-richtlijnen 
Iedereen wordt vriendelijk ver-
zocht de onderlinge afstand van 
1,5 meter in acht te nemen en 
de geldende RIVM-richtlijnen ter 
plekke na te leven. De stoelen 
voor de bezoekers komen onder-
ling op 1,5 meter afstand rond het 
monument te staan en zijn niet 
te verplaatsen. Bij de entree zul-
len er enkele gezondheidsvragen 
worden gesteld, bij (lichte) ge-
zondheidsklachten worden be-
langstellenden verzocht om thuis 
te blijven en daar de gevallenen 
en slachtoff ers te gedenken.

Aalsmeer - Op woensdag 29 
juli ’s morgens om kwart voor 
negen in de ochtend fi etste ik 
langs de Dreef naar het zwem-
bad om mijn baantjes te trek-
ken. Een heer, nou ja heer, liep 
weg van de sloot met een verf-
bak en een verfroller in zijn 
hand. Wat schetste mijn verba-
zing en boosheid toen ik zag 
hoe een grote vieze witte vlek 
zich langzaam verspreidde tus-
sen de bloeiende waterlelies 
en het prachtige heldere wa-
ter. Ik kon mijn ogen niet gelo-

ven, net zoals een jonge moe-
der die even verderop stond 
met haar twee kindjes. We wa-
ren allebei te verbouwereerd 
om de heer aan te spreken op 
zijn asociale en milieuonvrien-
delijke gedrag. Hoe haal je het 
in je hoofd? Is het nu zo moei-
lijk om eens in de zoveel tijd 
wat chemisch afval naar de De 
Meerlanden te brengen? 

Emilie Peters
Kudelstaart
emiliepeters@zonnet.nl

LEZERSPOST

Asociaal en milieuonvriendelijk

Luchtige column over een raamwisser...
Aalsmeer - Ken je dat? Dat je naar 
boven (of elders in huis) loopt en 
boven denkt ‘wat moest ik nou 
ook alweer hebben?’ Het ligt niet 
aan ouderdom, want ik heb het 
al jaren. Ik ben ook wel eens wat 
kwijt en ook dat heeft volgens 
mij niks met dementie te ma-
ken. Zo heb ik mijn leesbril eens 
uit de koelkast gevist, kom ik re-
gelmatig bij mijn wasmachine 
waar de was nog uithangt, om-
dat ik was begonnen om dat in 
de droger te doen (of op te han-
gen) maar dan waarschijnlijk er-
gens door werd afgeleid, lagen 
er een keer, na een feestje, sleu-
tels tussen de wijnglazen in een 
keukenkast en vraag ik regelma-
tig aan het thuisfront ‘weten jullie 
waar mijn (vul het maar in) ligt?’ 
Ik ben trouwens niet de enige in 
het huisgezin. Zoonlief spant de 
kroon; negen van de tien keer 
komt hij nog een keer terug voor 
iets dat hij is vergeten. Wij zeggen 
dan ook meestal ‘tot straks’ als hij 
de deur uitvliegt en gelukkig kun-
nen we er alle drie om lachen. Ja, 
ook hij. Al is het best stom. Nou 
ja, kan gebeuren. Wat ik laatst 
had was écht stom; Ik had einde-
lijk weer eens al mijn ramen ge-
lapt. Ik zeg ‘eindelijk’, want huis-
houden is niet mijn grootste 
hobby, maar ons huis was net in 
een nieuwe kleur geschilderd en 
om daar ultiem van te genieten 
moest dat ramenlapklusje hoog-
nodig worden geklaard. Ik heb er 
zelfs een nieuwe raamwisser voor 
aangeschaft. De A-ce-ti-on heeft 
veel spullen, maar over de kwali-
teit kan soms worden gediscus-
sieerd, dus het werd een heuse 
merkwisser bij Blokker vandaan. 
Het uitzicht knapte zienderogen 
op. Ook kochten we een nieuwe 
parasol (eentje die ‘leeft’ op grote 
voet) en een bijpassende stoere 
barbecue (mensen die van Word-
feud houden; geschreven zonder 
Q..) Een paar dagen later wilde ik 
de oude raamwisser, die we stan-

daard in de badkamer hebben 
hangen om daar de boel ook een 
beetje toonbaar te houden, weg-
gooien en daar het Leifheit-exem-
plaar voor terughangen, maar 
toen was ik dat ding dus kwijt. Ik 
heb me dagen ongans gezocht, 
zonder resultaat. Weken kon ik 
het niet loslaten. Waar was dat 
ding, dat ik slechts één keer had 
gebruikt? Schuur, zolder, slaapka-
mer (ik had hem per slot van reke-
ning overal gebruikt) álle kasten 
(ja, zelfs weer die koelkast) heb 
ik doorzocht, maar helaas; geen 
raamwisser. Ik kon het niet uit-
staan. Uiteindelijk toch maar een 
nieuw exemplaar gekocht van 
mindere kwaliteit, want dat goeie 
ding móest een keer boven water 
komen. En, ja hoor, na wéken was 
het dan zover. Onze oude parasol 
die al een tijdje stond te wachten 
op een nieuwe eigenaar werd op-
gehaald. Totaal verkleurd, maar 
nog in prima staat, gaven wij hem 
weg. En toen kwam de aap uit 
de mouw, of moet ik zeggen de 
raamwisser uit de parasol. Want 
we kregen een appje met een fo-
to: is deze van jullie? Zat dat ding 
in die hoes van die parasol. Hoe 
die daarin terecht was gekomen? 
Geen fl auw idee. We konden er 
wel om lachen. Trouwens, net op 
tijd gevonden; Mijn ramen kun-
nen wel weer een schoonmaak-
beurtje gebruiken. Lekker luchtig 
verhaaltje toch?   
Miranda Gommans

Miranda’s Momenten
Schitterende bloemenarrangementen
Aalsmeer - Augustus is de hoog-
zomermaand die mij aan de ene 
kant, ‘dromerig’ en aan de andere 
kant, ‘melancholiek’ maakt. Het is 
natuurlijk volop zomer, maar toch 
maakt augustus er ons attent op 
dat de zomer al een héél klein 
beetje plaats gaat maken voor de 
herfst. 

Wilde bloemen
Het dromerige in deze perio-
de komt vooral doordat ik ge-
niet van de eindeloze zomer met 
zijn bloemenpracht. Op de mooie 
Westeinderplassen proberen de 
wilde bloemen zoals waterle-
lies, wilgenroosjes, guldenroede 
kruid, enz. elkaar de loef af te ste-
ken. Vaak staan ze aan de oevers 
in prachtige arrangementen bij 
elkaar. Hier kan geen bloemen-
vakman mee wedijveren. Voor 
mij is de natuur de grootste ar-
tiest!
Wat mij opvalt is dat één van de 
eilanden omgetoverd is tot één 
grote wilde bloemenzee. De ei-
genaar heeft royaal gestrooid 
met wild bloemenzaad, zoals ro-
de klaprozen, diepblauwe koren-
bloemen, witgele kamille, kort-
om, alle kleuren van de regen-
boog. 
Het is een oogstrelend plaatje. 
Hopelijk laat deze kleurenexplo-
sie van de fl ora zich door vogels 
en insecten verspreiden over het 
bovenlandengebied, zodat haar 
bloemarrangementen nog rijker 
aan kleur en variatie worden.

Knaloranje, rood en brons
Mijn melancholische kant van de 
augustus fl ora brengt het stuk-
je herfst. Ik houd ontzettend van 
de herfst, maar de zomer kan me 
niet lang genoeg duren. De eer-
ste confrontatie met dit volgende 
seizoen is het knaloranje en rode 

eff ect wat op mijn netvlies komt 
van de lijsterbes. Zij laat met haar 
bessenpracht zien dat de zomer 
dus niet eindeloos is. De lijsterbes 
opent mijn ogen naar alle andere 
bessen die er ook al zijn. Minder 
heftig dan het oranje zijn bijvoor-
beeld de mooie zwarte bessen 
van de hedera. De groene bessen 
die de ilex nu draagt zullen de ko-
mende maanden langzaam rood 
gaan kleuren. In de kerstperiode 
zullen zij menig huiskamer op-
fl euren. 

Dieprode zuring
Het zijn niet alleen de bessen die 
dit herfstgevoel bij mij losmaken. 
Intens kan ik genieten van de zu-
ring, de bloeiwijze van deze plant 
is veranderd van groen naar diep-
rood en bruin. Vooral met de zon 
op haar takken schittert zij boven 
de zomerbloemen uit. 
Ook het riet wat in het waterrij-
ke gebied veel aanwezig is, laat al 
stiekem de net ontluikende plui-
men zien die de rest van het sei-
zoen, tot ver in de winter, haar 
bronzen trots zal tonen.

Een goed boek
Augustus is een heerlijke maand 
om in de boot te overnachten. De 
avonden worden al korter en de 
nachten vochtiger waardoor de 
geuren van de natuur veel inten-
ser worden. Met een goed boek 
en een kop hete thee in je warme 
bedje met uitzicht over de Poel. 
Wat wil een mens nog meer?
Stapje voor stapje maakt de zo-
mer op deze manier plaats voor 
de herfst. Maar niet getreurd, 
voorlopig kunnen we nog tot 
eind september van de krachtige 
zonnestralen genieten! 

Reacties weer graag naar: 
bob@bovenlanden.nl 

Bob in de BOVENLANDEN

Opfl euren van de buitenruimte
Bloemenzee langs de 
Molenvliet

Op de Molenvliet is een prachtig bloemenlint aangebracht in de berm, 
van het Seringenpark tot het einde van het, overigens ook mooi nieuw 
geasfalteerde, � etspad. Foto: Yvonne den Hartog

Boekenkast
Aalsmeer - Zo’n twee jaar ge-
leden, kreeg ik het verzoek om 
mee te doen aan de buurtboe-
kenkast. Ik vond het een gewel-
dig leuk plan en toog gelijk naar 
de Dorcas winkel op zoek naar 
een geschikt kastje. Het werd 
nog een heel project, want dat 
kastje moest wel een leuk kleur-
tje krijgen. Verf en kwasten had 
ik nog en het uiteindelijke resul-
taat mocht er zijn. Ik plakte er let-
ters op: BOEKEN om te voorko-
men dat mensen zouden den-
ken: wat doet dat idiote kastje 
bij de voordeur? Dat dacht ove-
rigens niemand, want er werd 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
De bezorgdiensten zette er de 
pakketjes in als wij niet thuis wa-
ren, maar of er wel eens een boek 
werd geleend? Geen idee. Net 
toen ik dacht: ik ruim het ding op, 
er komt toch niemand, vond ik 
een man op mijn stoep, waarvan 
ik dacht dat het de aanlegger was 
van de langverwachte glasvezel-
kabel. Maar het was serieus ie-
mand die een boek kwam uitzoe-
ken. De hond verwelkomde hem 
net zo blij als ik.  
Begin dit jaar tikte ik een nieuw 
kastje op de kop, een fraai exem-
plaar met glazen deurtjes. Ik 
stouwde hem vol met een nieuw 
assortiment, waaronder kook-
boeken en kinderboeken.  In een 
oude, leren aktetas (ook een krij-
gertje) stopte ik allemaal reisgid-
sen. Leek mij toepasselijk bij het 
attribuut. En toen kwam corona 
en werd mijn boekenkast ineens 
hip en een happening. Ik zette er 
een beertje in en vond een kui-
kentje terug. De een na de an-
der kwam boeken lenen of al-
leen maar halen. Fietsers stopten 
langs de kant van de weg om uit-
gebreid even te komen zoeken in 
onze privé bibliotheek. ‘Wat een 
leuke collectie’, zei een mevrouw, 
die maar geen keuze kon maken. 
‘Neem gewoon mee’, riep ik op 
veilige afstand, ‘Ik hoef ze niet te-
rug, want ik heb nog zat’. Dat aan-
bod zette ik ook op Facebook en 

een week later was mijn boeken-
kast nog maar voor de helft ge-
vuld. Inmiddels puilt hij weer uit. 
Dit ter geruststelling.  
Mijn leukste bezoeker is de bezor-
ger van PostNL, een jongeman uit 
Eritrea. Hij kwam persoonlijk vra-
gen of hij een boek uit mocht kie-
zen. Hij wilde graag Nederlands 
leren, wat kon ik hem aanraden? 
Dat was nog wel even een di-
lemma. Hij vertrok met een bun-
deltje met gedichtjes en de co-
lumns van Dolf Jansen: ‘Sport ge-
zocht, vrouw geen bezwaar’. Mak-
kelijker kon ik niet vinden. Van de 
week was hij er weer en zochten 
we samen boekjes voor zijn kin-
deren uit. Prentenboekjes met 
veel plaatjes en weinig tekst. Voor 
hemzelf een Engels boek. 
‘Groeten voor jouw man’, riep 
hij bij het wegrijden. Ik zwaaide 
hem na en bedacht ineens dat ik 
hem natuurlijk Pinkeltje mee had 
moeten geven. Als je ergens Ne-
derlands van leert is het wel van 
voorlezen aan je kinderen. Mis-
schien komt hij nog een keer. Ik 
kijk naar hem uit. 

truusoudendijk@gmail.com

...van Truus

Tussen 10 en 24 augustus
Groot onderhoud aan 
N201 bij Vinkeveen
Regio - Tussen 10 en 24 augustus 
voert aannemer KWS Infra groot 
onderhoud uit aan een gedeelte 
van de N201, ter hoogte van Vin-
keveen, in opdracht van de pro-
vincie Utrecht. Om de werkzaam-
heden veilig te kunnen uitvoeren, 
wordt de weg over een lengte 
van 2,2 kilometer afgesloten. De 
werkzaamheden betreff en regu-
lier asfaltonderhoud om de weg 
in een goede en veilige conditie 
te houden.
 
Minder hinder
Het onderhoud wordt uitgevoerd 
in de vakantie om de hinder voor 
het verkeer zoveel mogelijk te be-
perken. Daarnaast maakt de aan-
nemer gebruik van elektrische 
vrachtwagens en hybride walsen 
om de uitstoot van CO2 en stik-
stof te verminderen, een van de 
eisen die de provincie Utrecht 
heeft gesteld bij de aanbesteding 
van het groot onderhoud.
 
Planning
Vanaf maandagochtend 10 au-
gustus, 05.00 uur is de weg af-

gesloten. Op maandagochtend 
24 augustus, 05.00 zijn de werk-
zaamheden klaar en gaat de weg 
weer open. KWS Infra werkt zes 
dagen per week, van maandag 
tot en met zaterdag, van 05.00 tot 
23.00 uur. Op zondag zijn er geen 
werkzaamheden, tenzij er vertra-
ging optreedt.
 
Omleidingsroute
Gedurende de hele periode is er 
een omleidingsroute voor het ge-
motoriseerde verkeer. Het fi ets-
verkeer kan gebruik blijven ma-
ken van het fi etspad langs de 
N201. Op donderdag 20 augus-
tus van 20.00 tot 06.00 uur zijn de 
toe- en afritten van Vinkeveen af-
gesloten voor al het verkeer.
Op zaterdag 22 augustus van 
06.00 tot 24.00 uur is de toerit 
van Vinkeveen richting de N201/
A2 afgesloten voor al het ver-
keer. De omleiding loopt via de 
N212. Het onderhoud bij Vinke-
veen maakt geen deel uit van het 
project Toekomst N201. Meer in-
formatie over dat project is te vin-
den op www.toekomstn201.nl
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Eerste project aanleg HOV-buslijn en herinrichting Kasteleinweg

Rotonde bij Zwarteweg 
open voor verkeer!
Aalsmeer - De rotonde bij de 
Zwarteweg is sinds afgelopen 
vrijdag 31 juli klaar en weer open 
voor wegverkeer, fietsers en voet-
gangers. Op de rotonde hebben 
fietsers en voetgangers voorrang 
op het gemotoriseerde verkeer. 
Dit wordt aangegeven met zebra-
paden en haaientanden. De werk-
zaamheden hebben een maand 
geduurd en met de aanleg van 
deze rotonde is een aanvang ge-
maakt met het project HOVASZ, 
aanleg hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding tussen Uit-
hoorn, Aalsmeer en Schiphol-
Zuid en met de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
De planning is dat volgend jaar 
mei de busbaan klaar is en in sep-

tember 2021 het hele project vol-
tooid is. De reacties op de nieu-
we rotonde, door menig inwoner 
is de bouw ervan op de voet ge-
volgd, zijn over het algemeen po-
sitief. “Vakwerk”, “Ziet er goed uit. 
In het najaar nog mooie beplan-
ting erop, dan wordt ons dorp 
weer een beetje groener” en “Heel 
duidelijk, overzichtelijk en de 
doorstroom ging goed.” Het fiets-
verkeer komt elkaar tegen op de 
nieuwe rotonde, omdat er maar 
één oversteek (aan de kant van de 
Triade) is gemaakt. 

Fietspaden
Bij dit fietsverkeer in beide rich-
tingen worden wel vraagtekens 
gezet. “Onoverzichtelijk”, “Of dit 

zo verstandig is? Ik hou m’n hart 
vast” en “Als de ongelukken net zo 
veelvuldig gaan voorkomen als in 
Amstelveen met de nieuwe roton-
des, is het tweerichtingsverkeer 
voor fietsers snel afgelopen.” Iet-
wat verwarrend is de aansluiting 
op bestaande fietspaden op het 
gedeelte van de Zwarteweg rich-
ting Hornweg. Aan de kant van 
centrum N201 is het eerste deel 
van het fietspad verdwenen en 
omgetoverd in trottoir. Een bord 
geeft aan dat het de bedoeling 
is verder de rotonde te nemen en 
aan de andere kant (Witteweg) 
het fietspad op te rijden. Hier kan 
enige twijfel ontstaan, het eerste 
deel (naar rechts) is namelijk grijs 
betegeld. Voor voetgangers dan 

“Het is een spannende jungle met leuke doorvaartjes”

Werkzaamheden aan oevers in 
natuurgebied Oosteinderpoel
Aalsmeer - In samenwerking met 
Hoogheemraadschap van Rijn-
land start Landschap Noord-Hol-
land na de zomer met oeverwerk-

zaamheden in natuurgebied de 
Oosteinderpoel. Door de huidige 
drassige veenoevers beter te be-
schermen, zullen er straks meer 

water- en oeverplanten groeien 
en krijgt de waterkwaliteit een im-
puls. Het Landschap voert daar-
om meerdere projecten uit. Wat 

Files in Ringvaart en op Kasteleinweg
Ergernis over problemen 
met Aalsmeerderbrug

toch of waren ‘gewoon’ even de 
oranje tegels op? Half augustus 
gaan de scholen weer beginnen, 
dan is vast al een laatste check 
gehouden en voldoet de rotonde 
aan alle veiligheidsvoorwaarden. 

Fokkerweg
De uitvoering van de werkzaam-
heden vindt in fasen plaats. Fase 
1 betreft het aanpassen van het 
kruispunt, het verbouwen van 
de fietstunnel, de bouw van een 
nieuwe bushalte en vervangen 
van de verkeerslichten bij de Fok-
kerweg. Hier wordt op 21 augus-
tus mee aangevangen. Voor deze 
‘klus’ wordt tien dagen uitgetrok-
ken (tot en met 31 augustus) en er 
moet rekening gehouden worden 
dat in de weekenden 21 tot 24 en 
28 tot 31 augustus het kruispunt 
afgesloten wordt.

Legmeerdijk
Half september (tot 11 oktober) 
gaat men aan de slag bij de Leg-
meerdijk. De rijbanen worden 
aangepast. Er komt een tijdelijke 
verharding, zodat er ruimte komt 
voor de bouw van een fietstun-
nel. Ook hier wordt het kruispunt 
twee weekende afgesloten: van 4 
tot 6 en van 11 tot 13 september. 
Met de realisatie van de fietstun-
nel wordt pas aangevangen als de 
rijbanen definitief klaar zijn.

Van Cleeffkade
Op 17 september gaat de spade 
de grond in voor de aanleg van 
een rotonde bij de Van Cleeffka-
de. Er wordt een bypass aange-
legd om doorgang te houden, wel 
wordt de kruising in het weekend 
van 14 tot 16 september geheel 
afgesloten en gaan een week lang 
(van 8 tot 16 oktober) de afsla-
gen naar de Van Cleeffkade en de 
Oosteinderweg dicht. Op het mo-
ment dat deze afgesloten worden 
is doorgaand verkeer alweer mo-
gelijk. Naast een rotonde wordt 
hier tevens een fietsenstalling en 
een bushalte gerealiseerd.

Aalsmeerderbrug
Van september tot december 
wordt eveneens gewerkt aan 
de realisatie van een fietsonder-
doorgang onder de Aalsmeer-
derbrug. Het wegverkeer zal hier 
geen hinder van ondervinden, er 
zullen wel beperkingen en enke-
le malen stremmingen zijn voor 
het scheepvaartverkeer. Vragen 
of opmerkingen? Neem dan con-
tact op via hovasz@noord-hol-
land.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.hovasz.nl. 

Aalsmeer - Door de zomerse 
warmte zijn er donderdag 30 ju-
li vanaf ongeveer half drie in de 
middag problemen geweest met 
de Aalsmeerderbrug. Door de 
warmte en te weinig koeling was 
het brugdek uitgezet waardoor 
deze niet meer open kon. Het is 
inmiddels een bekend probleem, 
bij warme dagen wordt meest-
al direct water op het brugdek 
gespoten om dit te voorkomen. 
Dit keer was dus niet alert gere-
ageerd met alle gevolgen van 
dien. Vele boten en schepen heb-
ben enkele uren liggen wachten 
in de Ringvaart tot de brug ein-
delijk open ging rond zes uur ‘s 
avonds. In beide richtingen was 
voor autoverkeer een rijstrook 
open. Dit zorgde voor flinke fi-
les én ergernis. “Wat is dat toch 
met de Aalsmeerderbrug. Eén 
dag warm en al weer problemen? 
Waar was de hele renovatie dan 
twee jaar geleden voor. Ik vind 
het echt een raadsel”, aldus een 
inwoner op twitter. En: “Sneu voor 
iedereen. Zowel voor de mensen 
die hard aan de renovatie hebben 
gewerkt als voor de weggebrui-
kers.” Een andere twitteraar was 

het hier mee eens en had nog 
een aanvulling: “En voor de men-
sen die er onderdoor varen. Heb 
al een paar keer een scheut vies 
lauw water in mijn nek gekregen.”
Na de melding is direct aange-
vangen met het koelen van de 
brug met water. Ook zijn mede-
werkers komen kijken of er mo-
gelijk een onderdeel gerepareerd 
moest worden. Koud water bleek 
voor het door de warmte uitge-
zette brugdeel al met al de bes-
te oplossing. Na enkele uren kon 
de brug weer open en sloten bij 
het dicht gaan de brugdelen (ge-
lukkig) weer naadloos in het weg-
dek. 
Hopelijk wordt bij herinrichting 
van de Burgemeester Kastelein-
weg toch nog eens goed geke-
ken naar de werking van de brug, 
want dit kan en mag toch eigen-
lijk niet gebeuren. Ook zeker ge-
zien de op handen zijnde realisa-
tie van een fietsonderdoorgang 
bij de Aalsmeerderbrug. Niet in 
de herfst, maar in de zomermaan-
den regenkleding aan, anders 
een nat pak...

Foto’s: VTF – Laurens Niezen

gaat er gebeuren?

Natuurvriendelijke vooroevers
In de Molenpoel en langs de Ring-
vaart plaatst het Landschap hou-
ten schotten om de golfslag op de 
onbeschermde veenoevers tegen 
te gaan, waardoor deze niet meer 
losslaan. Achter deze vooroever 
ontstaat dan een ideale situatie 
voor oeverplanten. Boswachter 
Marion Scherphuis: “Denk aan wa-
terplanten, zoals fonteinkruiden, 
waterpest en vederkruid. In de 
schotten zitten openingen voor 
vissen, zoals de meerval. Zulk 
rustig water is ideaal als paai- en 
kiemgelegenheid èn een veilige 
plek voor jonge visjes.” Deze werk-
zaamheden starten in september.

Rietlanden en moerasbossen
Om de rietlanden en moerasbos-
sen als geheel beter te bescher-
men tegen wegspoelen worden 
de oevers aan land ook aange-
pakt. Op sommige plekken is er 
al tot twaalf meter land wegge-
spoeld. “Waar het vroeger open 
was, staan nu bomen. En die bo-
men zijn inmiddels te zwaar voor 
de slappe veengrond en vallen 
om waardoor ze de oever kapot-

trekken. Over een periode van 
vier jaar verwijderen we daarom 
gefaseerd bomen langs de oever-
lijnen, in een zone van zo’n drie 
meter breed. Vijftig procent van 
het gezaagde hout wordt wegge-
haald en vijftig procent wordt ‘ge-
lipt’. Dit houdt in dat de bomen op 
kniehoogte worden ingezaagd en 
vervolgens worden omgedrukt 
op het land. Hierdoor blijft de 
wortel wel leven én houden de 
wortels de grond vast. Deze rand 
is binnen een jaar weer begroeid 
met jonge struiken, waardoor de 
ingreep niet meer zichtbaar is. 
Door de zon en ruimte die ont-
staat, grijpen riet en oeverplanten 
massaal hun kans, bij een aantal 
oevers zijn ze namelijk helemaal 
verdwenen. Hun vele stengels en 
wortels houden het land vast en 
dit breekt de golven en stroming 

in het water (van wind en scheep-
vaart). Bij de andere oevers heb-
ben we hier al goede resultaten 
mee geboekt”, vertelt Marion.

Bijzondere natuur
Natuurgebied Oosteinderpoel be-
staat uit een mozaïek van eiland-
jes en kreken. Het is als een span-
nende jungle, met leuke door-
vaartjes en overhangende takken. 

Boswachter Marion: “De veenwei-
tjes in het gebied zijn betoverend 
mooi. Zo vind je er struik-, kraai-, 
dop- en lavendelheide, maar ook 
grote en kleine veenbes. Vogels 
als havik, buizerd, sperwer en 
blauwe reiger vinden het gebied 
aantrekkelijk en huizen in de bos-
jes. Elk jaar worden de weitjes ge-
maaid om ervoor te zorgen dat ze 
niet in bos veranderen.”
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Uitdagend en prachtig om te zien
Surfen op de Westeinder
Aalsmeer - De matige tot har-
de wind de afgelopen weken 
brengt behoorlijk veel surfers op 
de Westeinderplassen. Gestart 
wordt er bij het Surfeiland en 
eenmaal uit de ‘kom’ van de baai 
wordt spierkracht en ervaring ge-
vraagd van de surfers. Dankzij 
de flinke golfen kunnen ze hoog 
springen en een behoorlijke snel-
heid maken. Een uitdaging om te 
doen en prachtig om te zien. 
Op zondag 23 augustus een kijk-
je gaan nemen nabij het Surfei-
land is een aanrader. Deze dag 
wordt gestreden om de Oude 

Deuren Surfcup. Windsurfers met 
surfplanken uit de jaren zeven-
tig en tachtig gaan in verschillen-
de klassen strijden om de hoog-
ste eer. De eerste competitie start 
om 12.00 uur, de tweede om 
13.00 uur en om 15.00 uur ver-
trekken de surfers voor de lange 
afstand race. 
Deelnemen is nog mogelijk, in 
verband met corona kan dit al-
leen na voor-inschrijving. Kijk 
voor meer informatie en aanmel-
ding op www.oudedeurensurf-
cup.nl. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Dick Kuin:
“Tour de France: Ik ben 
zeer chauvinistisch”
Aalsmeer - Het is bijna niet voor 
te stellen, een jaar zonder de Tour 
de France. Maar toch zag het er in 
de eerste maanden van dit jaar 
naar uit dat er, door alle commo-
tie rondom het coronavirus, geen 
Tour zou worden verreden. Ge-
lukkig is er dan een club van wijze 
mannen en directeuren van grote 
sponsoren, die de koppen bij el-
kaar steken en alsnog beslissen 
dat de Tour wel door moet gaan. 
Het ‘landsbelang’ voorop, zullen 
we maar zeggen. Ik ben wel be-
nieuwd naar de tweede golf in 
Frankrijk, dat dan weer wel.
Los van dit belooft deze Tour wel 
interessant te worden, zal Team 
Jumbo-Visma  in staat zijn de he-
gemonie van Team Ineos te bre-
ken? Je mag het wel hopen, met 
renners als Dumoulin, Kruijswijk, 
Roglic, Martin, van Aert, Bennet, 
Kuss en meesterknecht Geesink 
moet het toch een fluitje van een 
cent worden om de concurren-
tie naar huis te rijden. Op voor-
hand krijg je toch een beetje het 
idee dat er een nieuwe tijd is aan-

gebroken voor het Nederlandse 
wielrennen, ik krijg bijna ‘Raleigh’  
visioenen.
Gemakshalve ga ik natuurlijk even 
voorbij aan het feit dat Froome 
zich het snot voor de ogen zal rij-
den in deze Tour, al was het alleen 
maar om zijn ploegleiders te la-
ten zien wat zij volgend jaar zul-
len gaan missen. Hoewel, ik heb 
er weinig vertrouwen in dat zijn 
ploeggenoten Bernal en Thomas 
veel vingers zullen uitsteken om 
hem aan een vijfde tourzege te 
helpen. Ik verwacht eerder dat zij 
voor eigen succes gaan.
Zijn er dan verder nog gevaarlijke 
outsiders voor de eindoverwin-
ning? Nee, eigenlijk niet, dit jaar 
ben ik zeer chauvinistisch en ga 
er van uit dat Team Jumbo-Visma 
de gele trui in Parijs over de eind-
streep rijdt. Uiteindelijk zullen we 
op 20 september, zo rond een uur 
of zes weten of mijn voorspelling 
een beetje in de goede richting 
heeft gezeten. 
Ik heb er zin aan!
Dick Kuin

Janna van Zon:
“Tour de France 2020: 
Spannender dan ooit”
Aalsmeer - Een voorjaar zonder 
wielrennen. Ik vond het rond-
uit verschrikkelijk, want mijn lief-
de voor wielrennen gaat veel ver-
der dan alleen de Tour de France. 
Toch is het vooral de magie van de 
Franse wielerronde die de span-
ning van de Italiaanse Giro en de 
Spaanse Vuelta ver overstijgt. De 
Tour is gewoon één groot kijk- 
en luisterfeest! Voor iedere ren-
ner is deelname aan dit spektakel 
een ultieme droom. Drie weken 
lang je het snot voor de ogen rij-
den: Pijn lijden, teleurstelling ver-
werken, vallen en weer opstaan, 
maar ook de euforie van de over-
winning kennen!  

Het begeerde Parijs
Een sprinter over de bergen te 
zien zwoegen om toch maar dat 
begeerde Parijs te halen. Het is 
tranen trekkend! Renners die 
hun doodsangst moeten over-
winnen wanneer zij met 120 ki-
lometer per uur naar beneden 
suizen. Vooral niet denkend aan 
een stuurfout, een klapband of 
een afgelopen ketting. Snakkend 
naar water bij overmatige hitte, 
kou lijdend tijdens de striemende 
regen- of hagelbuien, moeten op 
boksen tegen de wind en vooral 
hopen bij de eersten groep ren-
ners te zitten om niet in de ge-
vreesde waaier terecht te ko-
men; geen hand voor ogen zien 

bij mist terwijl het ravijn al zijn 
grote muil open heeft om de ren-
ners te verslinden. Het hoort al-
lemaal bij het wielrennen, maar 
toch ondanks al deze mogelijke 
narigheid is het de fabelachtige 
schoonheid die het wint het van 
de sensatie. 
Want hoe onze Tom Dumoulin tij-
dens de tijdrit op zijn fiets zit, de 
kleine Colombiaan Bernal met 
gemak de hoogste berg weet te 
veroveren, dan beleef je als kijker 
lyrische momenten. 
Hoewel ik altijd wel vind dat de 
beste en slimste renner van de 
dag moet winnen hoop ik dit jaar 
toch intens dat de renners van de 
Jumbo Visma ploeg al het geluk 
van de wereld met zich meedra-
gen om zondag 19 september tri-
omfantelijk in Parijs op het podi-
um te staan. De verwachtingen 
zijn hoog gespannen, twee ster-
ke kopmannen die in staat moe-
ten zijn om grote verwarring 
te zaaien bij hun concurrenten. 
Want wie gaat achter wie aan? 
Het intelligente spel dat het wiel-
rennen zo interessant maakt kan 
dit jaar floreren. Vanuit betrouw-
bare bronnen vernam ik al dat 
Kruijswijk en Dumoulin in een 
puike conditie zijn en ook Roglic 
vol vertrouwen zijn mannetje zal 
staan. De Tour 2020 lijkt spannen-
der te worden dan ooit! 
Janna van Zon

Janna en Dick zijn er klaar voor!
Aftellen naar start van 
107e Tour de France
Aalsmeer - Over iets meer dan 
drie weken begint de Tour de 
France. Het coronavirus deed de 
organisatie besluiten om dit wiel-
renspektakel uit te stellen. Van 
27 juni tot en met 19 juli zat Jan-
na van Zon dus niet afgezonderd 
voor de televisie om naar het voor 
haar leukste evenement van het 
jaar te kijken en ook Dick Kuin 
stapte maar wat vaker zelf op de 
fiets om de ‘leegte’ te vullen. Ge-
lukkig betekent het uitstel geen 
afstel en start op 29 augustus de 
Tour de France in Nice en is de fi-
nish op 20 september, natuurlijk in 
Parijs. De Tour de France wordt dit 
jaar geheel in Frankrijk gereden, 
er zijn geen ‘uitstapjes’ naar ande-
re landen. Het grootste deel van 
de race speelt zich af in het zuid-
oosten van het land met uitstap-
jes naar de Pyreneeën, de Atlan-
tische kust en het Centraal Mas-

sief. De klimtijdrit is op La Planche 
des Belles Filles. Egan Bernal ver-
dedigt in deze 107e Tour zijn titel. 
Ook de nummers twee en drie van 
vorig jaar, Gerraint Thomas en Ste-
ven Kruijswijk, zijn van de partij, 
evenals viervoudig winnaar Chris 
Froome, Tom Dumoulin en Vuelta-
winnaar Primoz Roglic. Zowel Jan-
na als Dick hebben zich al verdiept 
in het parcours en de deelnemers. 
Ze zijn er helemaal klaar voor om, 
als vanouds, een dagelijks verslag 
te schrijven voor de lezers van de 
Nieuwe Meerbode. Ze kijken er 
naar uit en hebben al een proloog 
geschreven. Alvast even ‘Tour-gek’ 
met deze twee inwoners met ver-
schillende interesses. Janna kunst-
liefhebber en Dick actief in de po-
litiek, maar de liefde voor sport, en 
met name voor het wielrennen, 
hebben ze gemeen. Veel leesple-
zier.

Vrijdag weer koppelkaarten
Eerste plaats Gerard en 
Jan bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Dat klaverjassen meer 
is dan alleen maar een kaartje bij 
gooien, kan aan Chris van Wijhe 
en zijn maat Theo Nagtegaal ge-
vraagd worden. Vorige week wa-
ren zij de grote winnaars, deze 
week eindigde het duo ver on-
deraan en kregen voor hun 3962 
verzamelde punten de poedel-
prijs uitgereikt. Deze week was 
de hoogste winst voor het kop-
pel Jan Meijer en Gerard Presser 
met de score van 5105 punten, 

gevolgd door Geri Dol en Jan Da-
men met 4833 punten. Ondanks 
de warmte was de opkomst goed 
te noemen. Aanstaande vrijdag 7 
augustus is er weer koppelkaar-
ten. Iedereen is van harte wel-
kom, alleen of met een kaartpart-
ner. Voor een kaartmaat kan ge-
zorgd worden.
Het koppelkaarten begint om 
20.00 uur in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur.

9e Ronde zomercompetitie schaken
Willem laat kans liggen om 
koppositie te versterken
Kudelstaart - De negende ron-
de van de zomercompetitie is vo-
rige week woensdag gespeeld bij 
schaakclub Westeinder. Met een 
recordaantal van 16 schakers zat 
de grote zaal van het Dorpshuis 
bijna vol. Abdul Wasei kwam weer 
eens schaken en wist meteen 
twee maal van Jaap te winnen 
en ook ‘good old’ Gerard Verlaan 
versloeg Marco twee maal. Marco 
is uit vorm, want dat overkwam 
hem in de voorgaande twee ron-
des ook al. Anton Kraaij was er 
weer bij na zeven rondes afwezig-
heid, maar was het niet verleerd. 
Hij maakte twee maal korte met-
ten met Wim Appelman. De eer-
ste beslissing van de avond viel 
al na een half uur toen Maarten 
zich mat liet zetten door Peter. De 
tweede partij eindigde snel in re-
mise. Koploper Willem won van-
uit een remise-achtige stelling 
de eerste partij van naaste be-
lager Olivier. In de tweede partij 
won Willem een stuk en met nog 
weinig tijd op de klok voor Olivier 

leek Willem zijn koppositie verder 
te gaan versterken. Door een on-
nauwkeurigheid van Willem kwa-
men de zware stukken van Olivier 
echter tot leven en de koning van 
Willem kwam in een matnet te-
recht: 3-3. Koen en Huup wonnen 
beiden één partij en Mladen ging 
met 4-1 ten onder tegen Jan. Mla-
den keek zeer triest na afloop, dus 
mogelijk heeft daar meer voor 
hem ingezeten. Joran en Rik wa-
ren tot laat op de avond nog be-
zig. Joran won de eerste partij en 
ook in de tweede partij kwam Rik 
onder druk te staan. Hij kwam in 
hevige tijdnood, een pion achter 
en speelde een groot aantal zet-
ten met de klok op vallen. Dat 
liep uiteindelijk toch verkeerd af, 
want Joran wist zijn toren te ac-
tiveren en de koning van Rik mat 
te zetten. Na negen rondes staat 
Willem op kop met 40 punten. 
Peter is een puntje ingelopen en 
komt op 35 punten, Olivier staat 
op drie met 34 punten. Nog vier 
rondes te gaan!

Zaterdag eerste voetbalwedstrijd
SCW is er klaar voor!
Rijsenhout - Augustus is begon-
nen, de spelers van SCW laten 
zich steeds meer op het sport-
complex zien, er wordt gewerkt 
aan de conditie, trainers heb-
ben overleg, het veld wordt nog 
eens extra nagelopen en de sup-
porters, die kijken vol verwach-
ting naar de eerste wedstrijd uit. 
Het zijn de eerste tekenen dat het 
weer gaat beginnen. De selec-
tiespelers zullen zich deze week 
melden voor de eerste voetbal-
training. SCW gaat van start en ie-
dereen heeft er weer zin in!

Voorbereiding
Dit jaar is de start er één met een 
corona uitdaging. Hoe er voor 
zorgen dat een vereniging op een 
verantwoorde manier open kan 
gaan en open kan blijven? Pe-
ter van Veen, voorzitter van SCW: 
“Dit doen we met elkaar, door ons 
aan de regels te houden en onze 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Het ontvangen van grote groe-
pen mensen op ons mooie sport-
complex vergt in deze tijd een 
intensieve(re) voorbereiding. Het 
bestuur heeft met diverse com-
missies overleg gehad om zo tot 
een goed plan van aanpak te ko-
men. We hopen corona buiten de 
deur te houden en dat kan met 
heldere regels en richtlijnen en 
vooral ons eigen gedrag.”

Veilig sportklimaat
Zoals bij alles wat anders is dan 
normaal, is dat best even wen-
nen en zullen mensen zich moe-
ten aanpassen. De één gaat dat 
makkelijker af dan de ander, 
dat is nu eenmaal zo. Van Veen: 
“Bij SCW geloven we dat men-
sen heel goed begrijpen dat we 
met elkaar zorgen voor een vei-
lig complex en een veilig sport-
klimaat. Juist ook nu in corona-
tijd. We proberen alle bezoekers 
van te voren goed in te lichten 
over de maatregelen. Dit wordt 

onder andere gedaan via de si-
te, facebook, diverse groepsapps 
van senioren en via de jeugdaf-
deling. Leuk om te vermelden is 
dat een nog steeds groeiende 
groep supporters zich heeft ver-
enigd in een supporters SCW app 
groep. Wout Oor is beheerder van 
de app-groep en brengt tijdens 
de wedstrijden verslag uit en in-
formeert de supporters wanneer 
nodig. In dit geval maken we dan 
ook dankbaar gebruik van deze 
app-groep.”

Richtlijnen
De bekende richtlijnen (1,5 me-
ter, bij klachten thuisblijven en 
vaker handen wassen) worden 
aangehouden, daarnaast wordt 
er nagedacht over het gebruik 
van de kleedkamers. De kantine 
gaat open met duidelijke loop-
routes zodat de leden en gas-
ten een drankje kunnen bestel-
len en deze buiten kunnen con-
sumeren. De zitplaatsen zijn bui-
ten, de keuken blijft gesloten. Er 
worden alleen voorverpakte be-
legde broodjes verkocht. De bar 
sluit voorlopig om 18.00 uur. Zo-
dra blijkt dat het bedachte con-
cept werkt en de regels goed na-
geleefd worden, gaat gekeken 
worden naar uitbreiding, onder 
andere een langere openingstijd. 
Voorzitter Van Veen tot slot: “De 
slogan van de vereniging: ‘SCW is 
van ons allemaal’ betekent dat we 
met elkaar SCW draaiende hou-
den. Juist ook nu. We vragen dan 
ook aan onze leden en gasten 
met elkaar de richtlijnen te vol-
gen en te handhaven.” 
Aanstaande zaterdag 8 augustus 
speelt SCW 1 haar eerste voetbal-
wedstrijd voor de MidWest Cup 
2020/2021. Het is een thuiswed-
strijd en tegenstander is Terras-
vogels uit Santpoort. Aanvang is 
14.00 uur en iedere voetballief-
hebber is van harte welkom aan 
het Konnetlaantje. 





Uithoorn - Afgelopen weekend 
waren de UWTC veteranen Leen 
Blom, Ben de Bruin, John Tromp 
en Guus Zantingh weer actief. Zij 
reisden naar Amersfoort om daar 
hun wedstrijd te rijden. In de 60+ 
wedstrijd werd er hard gereden 
maar desondanks de stevige wind 
lukte het niemand om te ontsnap-
pen uit het peloton. Dus draaide 
het op een massa spurt uit en 
hierbij was de Nederlandse kam-
pioen Ron Paffen uit Milsbeek dui-
delijk de rapste voor Arie Blom-
berg uit Kedichem. John Tromp 
wist zich in het sprinters geweld 
goed te handhaven en werd 4e, 
Ben de Bruin kwam als 19e over 
de streep. Bij de 70+ waren vanuit 
de start diverse uitlooppogingen 
en nadat er halverwege koers een 
premiespurt was geweest waag-
den drie renners, met daarbij 
Guus Zantingh, een poging en dat 
lukte om uit het peloton te ont-
snappen. De drie werkten goed 
samen en bouwden een mooie 
voorsprong op. Tegen het einde 
van de wedstrijd sloot nog een 
renner zich aan bij de kopgroep. 
Guus Zantingh uit Mijdrecht wist 
overtuigend zijn eerste overwin-
ning van de seizoen te behalen 

voor Hans van Bavel uit Sint An-
thonis. Leen Blom finishte als 15e. 

Competitie en wedstrijden
Ook bij UWTC hoopt de eerste 
wedstrijden weer te kunnen orga-
niseren. De dinsdagavondcompe-
titie is op 7 juli weer gestart. Zon-
dag 9 augustus wordt er een in-
terclub jeugdwedstrijd bij UWTC 
verreden. Hier kan de jeugd van 
8 tot 16 jaar van start. Zondag 6 
september staat de ronde van Uit-
hoorn op het programma. Beide 
wedstrijden worden verreden op 
het clubparcours van UWTC op 
sportpark Randhoorn. 
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Honkbalcompetitie
Thamen H1 geeft winst uit 
handen en speelt gelijk
De Kwakel - Op de snikhete zo-
meravond van vrijdag 31 ju-
li speelde Thamen H1 thuis aan 
de Vuurlijn haar laatste oefen-
wedstrijd tegen Herons 1. Het 
gastteam nam direct het initia-
tief door 3 punten op het bord 
te zetten. Deze achterstand werd 
direct weer ingelopen. Koole en 
Blonk sloegen beiden een twee-
honkslag en wisten uiteindelijk 
thuis te bereiken. Op de honk-
slag van Wouter Schouten wist 
Groen binnen te komen: 3-3. 
Thamen pitcher Streedel wist 
Herons goed tegen te houden in 
de tweede en derde inning, ter-
wijl Thamen bleef scoren. Koo-
le, Blonk, Benner, Groen en Lars 
Vogelaar haalden de punten bin-
nen: 8-3. Na een sun-delay van 
bijna een uur wist Herons de sco-
re uit te breiden met twee pun-
ten in de vierde inning. Thamen 

sprokkelde slechts één punt. 
Benner wist over de thuisplaat te 
komen door toedoen van Werk-
man: 9-5. Dit was ook direct het 
laatste wapenfeit van Thamen. 
De pitchers van Herons wisten 
te voorkomen dat Thamen door 
kon gaan met scoren. Herons 
trok een eindsprint en wist vier 
slagmensen over de thuisplaat 
te krijgen. Dit op basis van een 
aantal honkslagen en een paar 
slordige veldfouten aan de kant 
van Thamen. De eindstand werd 
daarmee bepaald op 9-9. Hier-
mee is de oefencampagne van 
Thamen ten einde gekomen. Op 
vrijdag 14 augustus is het Ope-
ning Day in Ballpark De Kwakel, 
wanneer Thamen haar eerste 
competitiewedstrijd (van slechts 
acht competitiewedstrijden) van 
seizoen 2020 speelt tegen Orio-
les uit Bergschenhoek. 

Alternatieve vierdaagse inspireert
Burgemeester Van Duijn 
wandelt in Nieuwkoop
Nieuwkoop/Aalsmeer - De nieu-
we burgervader van de gemeen-
te Nieuwkoop heeft deelgeno-

men aan de alternatieve vier-
daagse. Hij gaf bij zijn installa-
tie begin februari dit jaar aan er 

Woensdag 30 september in The Beach
Netzomer Beachvolleybal- 
toernooi JCI Amstelland
Aalsmeer - JCI Amsterdam-Am-
stelland organiseert voor de tien-
de keer haar jaarlijkse Netzo-
mer Beachvolleybal toernooi op 
woensdagavond 30 september in 
The Beach Aalsmeer. Wees er snel 
bij, want de eerste aanmeldingen 
zijn al binnen en er is dit jaar maar 
beperkt plek. Vanaf 18.00 uur zal 
er weer een heerlijk en gevarieerd 
buffet klaar staan. Hierna vangen 
om 19.00 uur de eerste wedstrij-
den aan. De finale wordt rond 
22.30 uur gespeeld. De sportie-
ve avond kan na afloop onder het 
genot van een drankje geëvalu-
eerd worden aan de bar. De kos-
ten zijn 235 euro per team van vijf 
personen, dit is inclusief buffet en 
drie drankjes. 

Sociaal evenement
Met de opbrengsten van Netzo-
mer zal JCI Amsterdam-Amstel-
land een gratis diner organiseren 
voor lokale mensen die wel een 
sociaal evenement kunnen ge-
bruiken. Dus, wil jij lekker eten, 
een sportieve avond hebben en 
na afloop gezellig borrelen ter-

wijl je geld inzamelt voor het goe-
de doel? Ga dan naar de website 
www.jciaa.nl en geef je op.
 
Lokaal en (inter)nationaal
JCI Amsterdam-Amstelland is 
deel van een van de leidende 
netwerken van Nederland voor 
jonge mensen tot 40 jaar. JCI is 
een vereniging die zich richt op 
de ontwikkeling van mensen, de 
maatschappij en het bedrijfsle-
ven. Met ongeveer 2.000 leden 
verdeeld over bijna 80 Kamers in 
Nederland, richt JCI zich op so-
ciale relaties die samen tot ont-
wikkeling komen ten behoeve 
van jezelf, het bedrijfsleven en 
de maatschappij. De mogelijk-
heden zijn eindeloos! Zowel lo-
kaal, nationaal als internationaal! 
Wil jij jezelf op nieuwe manieren 
uitdagen en bijdragen aan posi-
tieve veranderingen in je omge-
ving? Nieuwe mensen leren ken-
nen en je zakelijk netwerk uit-
breiden? Of zoek je een interna-
tionaal netwerk? Kijk dan vooral 
even op  www.jciaa.nl voor meer 
informatie.

Eerste overwinning binnen 
voor UWTC wielrenners

Negenjarige ‘scheurneus’ ongekend succesvol in Genk

Vier race-overwinningen 
voor karter Max Sadurski
Kudelstaart - Ongekend succes-
vol was hij afgelopen weekein-
de in Genk, karter Max Sadurski 
uit Kudelstaart. De negenjarige 
‘scheurneus’ reed tijdens de eer-
ste ronde van de BNL Kart Series 
naar maar liefst vier overwinnin-
gen in de Rotax Max Micromax-
klasse. Daarmee zorgde hij voor 
een grote dosis zelfvertrouwen 
voor de eerste ronde van de Ro-
tax Max Challenge Euro Trophy 
die binnenkort op hetzelfde cir-
cuit wordt gehouden. 

“Ik ben best wel blij. Ik had het 
niet verwacht”, zei Max direct na 
zijn laatste race van het week-
einde op de Belgische baan. Echt 
makkelijk was het niet geweest, 
vond hij. “Ik kon niet altijd van 
de jongens achter me wegrijden, 
omdat ze elkaar opduwden. Maar 
in twee wedstrijden reed ik wel 

van ze weg. Eén keer spinden ze 
met elkaar en gingen ze eraf en 
had ik een goede start. En ook in 
de eerste race kon ik wegrijden.” 

Inhaalactie
Een opvallend moment was Max’ 
inhaalactie tijdens de vierde race. 
Daarmee liet hij goed zien hoe 
sterk hij is als karter. “Ik werd in-
gehaald op het rechte stuk en ik 
pakte hem meteen weer terug, 
omdat hij half verdedigde. Hij zat 
gewoon op het midden van de 
baan”, zei hij. “Toen ik hem voor-
bij was, dacht ik niet veel. Ik ben 
nooit zo enthousiast tijdens het 
racen. Pas als ik over de finish 
kom. Toen was ik wel een beet-
je blij.” Dat mocht ook best, want 
na vier wedstrijden stond er dan 
toch maar mooi vier keer P1 ach-
ter zijn naam. Het zei veel over 
zijn kwaliteiten, over zijn talent. 

Maar Max, fanatiek als hij is, vond 
dat het nog beter had gekund. “Ik 
heb niet alles gewonnen, want in 
de kwalificatie was ik twee keer 
derde. Dat was een beetje een te-
leurstelling.”

Max Sadurski: Vier overwinningen. Foto’s Bas Kaligis/RaceXpress.nl 

Spektakel
Dit seizoen rijdt Max het Neder-
lands kampioenschap van orga-
nisator Chrono en de Rotax Max 
Challenge Euro Trophy, het EK 
voor Rotax Max-rijders. Die laat-
ste race is zijn volgende wed-
strijd, ook op het circuit van 
Genk. Met het sublieme resultaat 
van afgelopen weekeinde op zak 
keek hij er reikhalzend naar uit. 
“Ik heb nu heel veel zelfvertrou-
wen. Ik hoop echt dat ik dan weer 
op het podium kan komen.” Zijn 
teambaas Frank Schneider van 
F-J Motorsport sloot dat laatste 
niet uit, ondanks het hoge niveau 
van het EK. 
“Hij heeft er vandaag echt een 
spektakel van gemaakt. Max rijdt 
berekenend, maar als hij inge-
haald wordt, schakelt hij om en 
kan hij twee meter later remmen 
en dan speelt hij met zijn tegen-
standers”, aldus Schneider.  “Op 
het EK zijn er meer snelle tegen-
standers. Dan verwacht ik dat 
hij bijschakelt. Ik weet niet pre-
cies wat ik ervan kan verwachten, 
want ik weet niet hoeveel rijders 
er komen. Ik hoop dat er een paar 
snelle buitenlandse jongens ko-
men en dat Max wat van hen kan 
leren.” 

Doorgaan
De beste eigenschap van zijn ge-
talenteerde rijder? “Max geeft 
niet op. Hij blijft doorgaan. En als 
hij gepakt wordt, probeert hij ze 
zo snel mogelijk terug te pakken 
en dan zo snel mogelijk proberen 
terug te komen. Dat is zeker een 
goede eigenschap. Ik voorzie een 
mooie toekomst voor hem.”

Clinic voor RKDES-jeugd 
van beachhandbalsters
Kudelstaart - Op woensdag 22 
juli was er bij RKDES een beach-
clinic handbal voor jeugdleden 
en leden van omliggende vereni-
gingen. De clinic werd verzorgd 
door drie meiden uit de nationa-
le selectie beach handbaldames. 
Amber van der Meij, Lynn Klesser 

en Lisanne Bakker zijn echt heel 
goed, zo vonden de deelnemers, 
en enthousiast over hun sport. 
Dit enthousiasme wisten ze ook 
goed over te brengen op de kin-
deren. De clinic was een groot 
succes. 
Foto: RKDES

naar uit te zien om kennis te ma-
ken met alle inwoners en om de 
gemeente beter te leren kennen. 
Hij bezocht onder andere de hoc-
keyvereniging, was te gast bij de 
brandweer en de politie en ging 
op de koffie in een aantal restau-
rants. Helaas gooide het corona-
virus roet in het eten en konden 
de ontmoetingen in het gemeen-
tehuis en bij verenigingen en be-
drijven niet meer plaatsvinden. 
In juni en juli mocht er stap 
voor stap weer meer en dit was 
voor Robbert-Jan van Duijn (uit 
Aalsmeer) de reden om de wan-
delschoenen aan te trekken en te 
voet ‘zijn’ gemeente nog beter te 
leren kennen. Van 21 tot en met 
24 juli trok hij er op uit en inwo-

ners werden uitgenodigd met 
hem mee te wandelen. Hij liep sa-
men met iedere keer andere in-
woners ongeveer 25 kilometer 
per dag. 
Totaal heeft de oud-wethouder 
in Aalsmeer 100 kilometer gelo-
pen door alle kernen van de ge-
meente: Van Vrouwenakker naar 
het Woerdense Verlaat, hij werd 
gespot in Nieuwkoop en Korte-
raar en de vierde dag eindigde in 
Langeraar. Hier werd burgemees-
ter Van Duijn getrakteerd op gla-
diolen en werd een drankje ge-
serveerd in de pastorie. “Vier da-
gen, 106 kilometer, veel mooie 
plaatjes en talloze leuke en in-
spirerende gesprekken. Dit was 
mijn alternatieve vierdaagse door 

de gemeente Nieuwkoop. Dank 
aan iedereen die meegeholpen 
heeft deze vier dagen een succes 
te maken. Ik heb genoten”, aldus 
de jongste burgemeester van Ne-
derland. 

Uitdagend rondje
Het wandelen van ‘hun’ burge-
meester heeft vrijwilligers van de 
VVV Nieuwkoop geïnspireerd om 
aan de slag te gaan met het ont-
wikkelen en aanpassen van wan-
delingen. Voor de liefhebbers van 
de wat ruigere wandelingen is er 
een uitdagend rondje om Ter Aar 
ontwikkeld. Deze wandeling is 
niet voor watjes en wandelaars 
met honden bestemd. De tocht 
start en eindigt bij Zwembad Aar-

weide aan de Schilkerweg en is 
circa 19 kilometer lang, tenmin-
ste wanneer er niet moet worden 
omgelopen voor stieren in de 
wei. Er is zoveel mogelijk voor on-
verharde, en helaas soms slecht 
begaanbare en bewegwijzer-
de, paden gekozen. De enerve-
rende en verassende wandeling 
loopt men geheel op eigen risi-
co en is te vinden op www.ontde-
knieuwkoop.nl of www.route.nl, 
zoek naar wandeling 1705179: 
Uitdagende tocht rondom Ter 
Aar. Ter informatie: Het VVV kan-
toor aan de Noordenseweg 23a is 
op woensdag en vrijdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. De VVV is 
bereikbaar via 0172-571120 of in-
fo@vvvnieuwkoop.nl.





Kudelstaart - In het boek ‘Ku-
delstaart in oorlogstijd’, dat on-
langs verscheen, is veel informa-
tie over de geschiedenis van Ku-
delstaart te vinden. Zonder direct 
alle interessante verhalen prijs te 
geven, besteden we via ‘nu-fo-
to’s’ aandacht aan een of meer-
dere plekken in Kudelstaart waar 
iets over te vertellen is. De zoge-
heten Kudelstaartse weetjes uit 
ver vervlogen tijden. In een tijd 
dat mensen wat meer in de buurt 
blijven is het een idee om je eigen 
dorp eens wat beter te (ver)ken-
nen. Neem ‘de Banken’. Een prach-
tig natuurgebiedje in de Kalsla-

gerpolder dat je bereikt door de 
Dwarsweg helemaal af te rijden 
(of wandelen), de Achterweg over 
te steken en aan het einde de dijk 
op te gaan. De route naar rechts, 
de Banken geheten, is alleen voor 
aanwonenden bedoeld maar tot 
het bordje ‘eigen weg’ in de berm 
opdoemt, is het een schitterend 
weggetje. De moeite waard om 
het water over te turen en diver-
se watervogels te spotten. De 
Banken is de naam van het wa-
terrijke gebiedje tussen de pol-
der en het Jaagpad dat langs ri-
vier de Drecht voert. Het gebied 
is alleen per bootje te bereiken en 
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Weetjes over Kudelstaart
‘De Banken’, daar 
kwamen de Duitsers niet

De Banken: een natuurgebiedje met aangrenzend boerderijen aan de Drecht. In dit gebied kon je vanuit Ku-
delstaart niet (en nog niet) met vervoer anders dan een bootje komen. Dat maakte de boerderijen goede schuil-
adressen.

oorlog een toevluchtsoord was 
voor jonge mannen die er niets 
voor voelden om te werk gesteld 
te worden in Duitsland. In 1943 
werd dat een verplichting voor 
alle Nederlandse mannen. Meld-
de je je niet dan kon je op trans-
port gesteld worden. Diverse Ku-
delstaartse jongens hielden zich 
schuil bij een van de boerderij-
en die aan de Drecht lagen. Van-
uit Kudelstaart kon je er alleen 
over het water naartoe. De bezet-
ter kon er niet met een auto heen 
dus dat waren veilige schuiladres-
sen. Als er sprake was van op han-
den zijnde razzia’s werd vanuit 
het verzet een alarmsysteem in 
werking gesteld; zodoende hoor-
den deze jongens tijdig dat ze 
naar elders moesten om zo de 
adressen aan de Drecht niet prijs 
te geven. Een keer waren er ge-
ruchten over een razzia die op 
de boerderij van De Jong aan het 
Jaagpad zou komen. Zeven man-
nen vluchtten op een praam de 
polderslootjes in, tussen de riet-
kragen. Op hun praam hadden ze 
een radio en een motorfiets mee-
genomen… Gelukkig bleef de 
razzia uit maar er waren wel en-
kele Duitsers poolshoogte gaan 
nemen op de boerderij.

Joke van der Zee
(Bron: Kudelstaart in oorlogstijd, 
tot stand gekomen door J. Busker-
molen/Dick van Wees)

Weetjes over Kudelstaart
Kudelstaart voor 1800 
een beetje Utrechts
Kudelstaart - Wie had dat ge-
dacht: Kudelstaart heeft Utrecht-
se roots. Althans, een deel van Ku-
delstaart was vroeger gelegen in 
de provincie Utrecht. Had dat van-
daag de dag het geval geweest 
dan was er misschien net buiten 
het dorp een ‘drieprovinciënpunt’ 
te bezoeken, zoals Vaals zijn drie-
landenpunt heeft. Doch, uiteinde-
lijk werden de grenzen verlegd en 
behoort Kudelstaart tot de pro-
vincie Noord-Holland, al blijft het 
wel een grensgeval. Zuid-Hol-
land ligt immers ‘om de hoek’, of 
beter gezegd zuidelijk. Als je de 
Hoofdweg afrijdt richting Bilder-
dam of de weg naar Leimuiden 
neemt kom je na enkele minu-
ten in een andere provincie. Maar 
nu even over Utrecht. Eeuwen ge-
leden, om precies te zijn in 1252, 
ruzieden de graaf van Holland en 
de bisschop van Utrecht over het 
grondgebied waar nu Kudelstaart 
is. Elk regeerde over een deel van 
het gebied. Het dorp werd hier-
door als het ware doorgesneden: 
Het ene deel was Hollands en het 
andere deel Utrechts grondge-
bied. Je moet het zo zien dat de 
weg van Aalsmeer naar Leimui-
den (Kudelstaartseweg) de grens 
markeerde. Westelijk ervan woon-

de je in de provincie Holland en 
ten oosten was je Utrechtenaar. 
De grond daar was in die tijd trou-
wens meer wildernis en het was 
door het bisdom van Utrecht dat 
het uiteindelijk na ontginning be-
woonbaar werd. Vanuit katholiek 
bestuur werd een ‘proost’ aange-
wezen (iemand die het gebied 
bestuurde) en bewoners vielen 
onder zijn ‘proosdij’. Termen die 
vandaag de dag bekend zijn van 
een straatnaam en een sporthal. 
Hoe Kudelstaart aan zijn naam 
komt heeft ook een Utrechts tint-
je. In de twaalfde eeuw werd de 
naam gebruikt voor het land ten 
westen en noorden van rivier de 
Drecht. Op een kaart – eeuwen 
later – was te zien dat dit precies 
het deel was op Utrechts gebied, 
het was de staart van de provin-
cie. Het voorste deel van de naam, 
Kudel, komt af van het woord ‘kuil’ 
(cudele, in die tijd) en dat verwees 
naar de laaggelegen grond. Een 
kuilachtige grond op een punt 
van Utrecht, zo is Kudelstaart ont-
staan! 

Joke van der Zee
(Bron: ‘Kudelstaart in oorlogstijd’, 
tot stand gekomen door J. Busker-
molen/Dick van Wees)

Gezicht langs de Ambachtsheerweg; zowel de Bilderdammerweg als 
Hoofdweg takken op deze weg, die voert naar Leimuiden, aan. Dit gebied 
– zuidelijk van Kudelstaart – bestond vroeger uit water en ‘wildernis’. 

Nieuw platform natuurexcursies
Op stap met natuurgids 
via Local Nature Guide
Regio - Wildplukexcursie, vogels-
afari of een survivaltracking? Via 
het nieuwe platform Local Natu-
re Guide zijn vanaf vandaag aller-
lei natuurexcursies te boeken. Op 
het platform bieden gidsen hun 
activiteiten aan, waardoor je pre-
cies weet met wie je  op stap gaat. 
Kies jij voor ervaring, prijs of ken-
nis? Zoek en vind jouw beste na-
tuurgidsen en activiteiten. Local 
Nature Guide is opgericht door 
natuurliefhebbers Erik en Ralph 
van Bemmel, Jori de Goede en Rik 
van den Berg. Zij merken al jaren 
dat het lastig is om een goede lo-
kale gids te vinden. “Vaak kost het 

een heleboel telefoontjes, per-
soonlijk netwerk en vooral heel 
veel tijd om iemand te vinden 
die het gebied goed kent”, ver-
telt Erik. “Zonde, want een lokale 
gids kan je alles in het gebied la-
ten zien en brengt de natuur nóg 
meer tot leven.” 

Overzichtelijk aanbod
Op het platform wordt het aan-
bod van gidsen en natuuractivi-
teiten in heel Nederland bij elkaar 
gebracht. “Op die manier willen 
wij het aanbod overzichtelijker 
maken, zodat boeken makkelijker 
wordt en er meer mensen de na-

tuur in trekken”, licht Jori toe. Hij 
wil het daarbij ook voor gidsen 
makkelijker maken. “Betalingen 
gaan automatisch, gidsen vergro-
ten hun bereik en de communica-
tie verloopt centraal en veelal au-
tomatisch. Op die manier heeft 
de gids meer tijd om de natuur in 
te gaan.” “Uniek aan Local Nature 
Guide is dat je boekt bij een gids, 
in plaats van organisatie. Daar-
door weet je precies met wie je 
op stap gaat”, vertelt Ralph. “Wil jij 
een gids die alles weet over pad-
denstoelen, iemand die goed is 
met kinderen of gewoonweg lek-
ker struinen door de duinen? Op 
basis van reviews, plaats, beschik-
baarheid, expertise en prijs kies je 
de  perfecte gids voor jou.” Op het 
platform bieden momenteel al 
ruim 30 gidsen allerlei activiteiten 
en privé tours aan. Het aanbod is 
zeer gevarieerd. Bekende, zeer 
ervaren gidsen als Klaas de Jong 

(winnaar tv-programma In de ban 
van de condor), Arjan Dwarshuis 
(Wereldrecordhouder Vogels kij-
ken) en ervaren wildplukgids Ma-
rin Leus zijn bijvoorbeeld te boe-
ken. Daarnaast zijn er ook minder 
bekende, lokale gidsen als Marry 
van der Geest - vrijwel dagelijks 
actief in de Amsterdamse Water-
leidingduinen - te vinden. 

 Toekomstplannen
In de aankomende maanden is 
het doel om flink te groeien en 
het platform verder te ontwikke-
len. Nieuwe opties voor natuur-
gidsen en avonturiers, dataver-
zameling voor onderzoeksinsti-
tuten, online cursussen en een in-
ternationale uitrol. De onderne-
mers zien allerlei mogelijkheden 
om natuur leuker en toeganke-
lijker te maken en daar is het Lo-
cal Nature Guide uiteindelijk om 
te doen.

*Aangeboden:
Keertje kijken bij de Scouting WWB? 
Voor meer info www.scoutingwwb.nl 
of 06-28114804
* Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand, elektr.), 
brei- en lockmachines voor derde 
wereldprojecten. Het hele jaar in te 
leveren bij Ria Amsing, Karekietstraat 
11, Aalsmeer. Tel. 0297-341032
*Gevraagd:
Een leuke hobby biljarten op elk 
niveau biljarten bij bv. Aalsmeer, 
di.+wo.middag en/of do+vr.avond. 
Tel. 06-12689532
Gezocht:
Oude houten werkbank ladekast 
gereedschapskast bankschroef 
aambeeld etc. Tel. 06-38371642
Gevraagd:
Oude of defecte stereo apparatuur 
platenspeler boxen led - lcd tv enz 
voor hobbyist gooi het niet weg. Tel. 
06-48344508
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt ver gevorderde 
postzegel verzamelingen in album. 
Tel. 023-5289970

Gevraagd:
Wie heeft er nog lp's singeltjes 
popmuziek jaren 50-60- 70 staan 
verzamelaar geeft een eerlijke prijs 
voor. Tel. 06-12946730
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek naar 
langspeelplaten vanaf jaren zestig tot 
heden. Ik kom ze graag ophalen. Tel. 
06-53721652
Gevraagd:
Verzamel medailles vaantjes stempel-
kaarten ijskaarten routekaarten etc. 
Van toertochten op de schaats. Tel. 
0346-241819
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling pop 
singles / lp's uit de jaren 50/60/70. Tel. 
023-5381320
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Nederland. 
Tel. 06-10770891
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereldoorlog, 
zoals helmen, medailles, bajonetten, 
documenten etc. (Tegen vergoeding). 
Tel. 06-25384205

Nieuwste winkelconcept met veel vers
Positieve reacties op 
vernieuwde AH Oost
Aalsmeer - Klanten hebben 
woensdag 5 augustus kennis-
gemaakt met de vernieuwde Al-
bert Heijn aan het Poldermees-
terplein. De supermarkt in Oost is 
ingrijpend verbouwd en heeft nu 
het nieuwste winkelconcept van 
Albert Heijn. Er zijn veel meer ver-

se producten, zoals groente, fruit, 
kant-en-klaarmaaltijden, brood, 
vleeswaren, kazen en borrelhap-
jes, verkrijgbaar. Het afrekenen 
gaat voortaan sneller met zelfs-
cankassa’s. De eerste reacties van 
klanten zijn positief, zij vinden 
het nu prettiger winkelen.

Meteen na binnenkomst van de 
winkel is een groot versplein met 
heel veel groente en fruit. Ge-
makkelijk kiezen voor gezond en 
lekker eten kan altijd, mede dank-
zij een brede selectie verspak-
ketten en maaltijdsalades. “Voor 
ontbijt, lunch en borrel hebben 
we een extra groot aanbod aan 
vleeswaren, kaas, worsten, tap-
as, olijven, salades en andere bor-
relhapjes”, vertelt supermarktma-
nager Luuk Koole. “Bij de bakke-
rij komen verschillende soorten 
brood en broodjes uit eigen oven. 
Ook zijn er allerlei taarten, gebak-
jes, koek en chocolade.”
 
Vernieuwingen
Albert Heijn Poldermeesterplein 
heeft diverse nieuwe innovatie-
ve snu�es. Op het versplein zorgt 
dry misting, een systeem dat de 
groente en het fruit goed op tem-
peratuur houdt, dat alles langer 
vers blijft. Grote beeldschermen 
door de hele winkel geven infor-
matie over lekkere seizoenspro-
ducten en verrassende recepten. 
Met elektronische schapkaartjes 
kan sneller worden ingespeeld 
op veranderingen in het assorti-
ment. Ook de Gall & Gall, die in de 
hal van de supermarkt zit, is com-
pleet vernieuwd.

Zelfscan
Het afrekenen gaat sneller met 
zelfscan. Met de handscanner 
of de mobiele telefoon kun-
nen klanten tijdens het winke-
len de producten zelf scannen 
of je scant de boodschappen in 
één keer bij de zelfscankassa. Als 
klanten bij de gewone kassa wil-
len afrekenen, kan dat natuurlijk. 
Luuk Koole: “Tot en met zondag 
16 augustus hebben we een leu-
ke actie met zelfscan. Als je dan 
gebruik maakt van de handscan-
ner maak je kans op een leuke 
prijs.”
 
Enthousiast
Luuk Koole is sinds kort de su-
permarktmanager van Albert 
Heijn Poldermeesterplein. “Ik 
heb het hier prima naar mijn zin. 
We hebben een leuk, enthousi-
ast team en een prachtige, ver-
nieuwde winkel. Nu de verbou-
wing achter de rug is, kan ik ook 
meer de tijd nemen om klan-
ten beter te leren kennen. Daar 
verheug ik mij op.” Albert Heijn 
aan het Poldermeesterplein 1 is 
open van maandag tot en met 
zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur 
en zondag van 10.00 tot 22.00 
uur. De winkel beschikt over gra-
tis parkeergelegenheid.

dat geldt ook voor het ‘Beeldenei-
land’ dat je ziet als je bovenaan de 
dijk bent gekomen. Hier woont 
en werkt beeldend kunstenaar 
Femke Kempkes. Het is een lu-
diek stuk land in De Kwakel, want 
het is geen Kudelstaarts grond-
gebied. Een wetenswaardigheid 
van De Banken is dat het in de 
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Klim naar vijftig meter hoogte kan iedere zondagmiddag

Vanaf Watertoren Aalsmeer 
en ruime omgeving zien
Aalsmeer - Deze hele maand au-
gustus is de Watertoren iedere 
zondag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Op de begane grond 
is een expositie ingericht met 
onder andere meer informatie 
over watertorens in Nederland. 
Een aanrader is om de trappen 
te beklimmen naar het bovenste 

puntje en op de trans is het ge-
heid groots genieten van het ver-
re uitzicht. Bij goed helder weer 
is de verkeerstoren van Schiphol 
te zien en komt onder andere de 
Amsterdam Arena in beeld. Tip: 
Neem een verrekijker mee! De 
benedenverdieping is gratis te 
bezoeken, voor de klim naar bo-

ven wordt 2 euro per volwasse-
nen gevraagd (kinderen 1 euro).
De Watertoren neemt een domi-
nante positie in langs de Westein-
derplassen. De vijftig meter hoge 
toren, naar ontwerp van ingeni-
eur Hendrik Sangster, is gebouwd 
in art-deco-stijl. 
De bouw startte in 1926 en in 

1928 was de ingebruikname door 
opdrachtgever Provinciaal Wa-
terleidingbedrijf van Noord-Hol-
land. De watertoren was een on-
derdeel van de drinkwatervoor-
ziening voor de gemeenten 
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uit-
hoorn en Bennebroek. In de to-
ren werd tot 1994 gezuiverd wa-
ter opgeslagen in drie betonnen 
reservoirs dat afkomstig was uit 
de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Sinds 1988 is de Waterto-
ren een rijksmonument. Een leuk 
weetje nog: De toren rust op 452 
houten palen met elk een lengte 
van 15 meter. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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