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In deze krant is er al op gewezen dat 
er nog enkele organisatorische 
hobbels genomen moeten worden 
voor Vuur en Licht op het Water. Zo 
zal een deel van de Kudelstaartseweg 
ontdaan moeten zijn van de nu nog 
aanwezige hekken om toeschouwers 
zicht te bieden op het vuurwerk dat 
tijdens Vuur en Licht op het Water op 
pontons op de Grote Poel ontstoken 
zal worden. Er zijn nog minder dan 
drie weken om dit voor elkaar te 
krijgen. 

Organisator Mike (Multi) van der 
Laarse meldde vorige week dat hier 
in goed overleg met de gemeente 
aan gewerkt wordt. Daarvoor al 
werd verteld dat de opbouw van het 
vuurwerk niet zoals gebruikelijk bij 
het Surfeiland kan plaats vinden. 
Een nieuwe plek hiervoor is 
gevonden bij het Fort bij Kudel-
staart. Aan de zuidkant van het Fort 
stelt beheerder Martijn de Liefde 
ruimte beschikbaar om de opbouw 
te realiseren. Vanaf deze plek 

kunnen de pontons met het vuur-
werk op zaterdagavond 4 september 
naar een veilige plek op de Grote 
Poel gesleept worden om daar het 
vuurwerk te ontsteken.
 
Ontbrandingstoestemming
Vooraf had Mike van der Laarse 
enkele omwonenden van het Fort 
benaderd om te vragen of er bij hen 
bezwaren leefden wat betreft de 
opbouw van het vuurwerk bij het 
Fort. Dat bleek niet het geval. Tot 
zijn ontsteltenis hebben de omwo-
nenden zich echter achter zijn rug 
om gewend tot de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied. Deze 
dienst is verplicht een zogenaamde 
ontbrandingstoestemming te geven 
voor een evenement als Vuur en 
Licht op het Water. “Niet fair”, aldus 
Mike.

Gaat Vuur en Licht wel/niet door?
Aalsmeer - Aalsmeer heeft inmiddels een lange periode achter de rug 
zonder grote evenementen. Vorig jaar werd vanwege corona een streep 
gezet door alle festiviteiten, waaronder de Feestweek, de Pramenrace en 
Vuur en Licht op het Water. Het is dus bijna twee jaar geleden dat 
duizenden mensen over enkele weken weer kunnen gaan genieten van 
een feestelijk begin van september. Het is niet overdreven om te zeggen 
dat velen snakken naar ontspanning en vertier met elkaar. Dat gaat 
gebeuren, zoals het er nu uitziet. 

Onaangenaam verrast
“Omdat de vergunning was gepubli-
ceerd”, begint Fort-omwonende Emile 
Abbing zijn uitleg. “Uit deze vergun-
ning bleek dat er niet alleen toestem-
ming werd gegeven voor het 
opbouwen van vuurwerk op het fort-
terrein, maar ook voor het afsteken 
van een deel van de show vanaf het 
Fort. Dit was voor ons een onaange-
name verrassing. Is het vreemd als je 
als bewoner vragen en zorgen hebt, 
als je leest dat recht tegenover je huis 
de grootste vuurwerkshow van Aals-
meer niet alleen opgebouwd gaat 
worden, maar er ook een deel daar 
afgestoken gaat worden?” 
Buurman Dick Kuin vervolgt: “Wij 
waren echt ongerust over de eerst 
voorgenomen opbouwlocatie, recht 
tegenover onze woningen, en 
hebben hier vragen over gesteld bij 
de Omgevingsdienst. Door de Omge-
vingsdienst is duidelijk gemaakt dat 
het vuurwerk op pontons geplaatst 
zal worden aan de achterkant van het 
Fort en dat er geen vuurwerk 
ontbrand zal worden op het fortter-
rein. De laatste ontbranding (de slot-
knal) gaat nu gegeven worden buiten 
het fortterrein in de Westeinder.”
 
Zorgen om veiligheid
Afgelopen vrijdag is er een gesprek 
geweest met de gemeente. “Onze 
zorgen over de veiligheid van de 
omgeving tijdens de opbouw en de 
ontbrandingslocatie bij het Fort zijn 
besproken en opgelost. Wat ons 
betreft is het nu helemaal oké”, laten 
Abbing en Kuin weten. “Wij wensen 
de organisatie en alle inwoners een 
prachtig evenement toe.” Dick Kuin 
wil tot slot nog iets toevoegen: “Dat 
enkele van de omwonenden ook lid 
zijn van Absoluut Aalsmeer wil niet 
zeggen dat de fractie tegen de vuur-

werkshow is. Absoluut Aalsmeer legt 
het evenement niets in de weg, 
sterker, wij zijn groot voorstander 
van lokaal georganiseerde evene-
menten als de Pramenrace, de Feest-
week, de Braderie, de Geranium-
markt en natuurlijk ook Vuur en Licht 
op het Water.” De gemeente laat in 
een korte reactie weten: “Het was 
een goed gesprek. We hebben de 
zorgen bij de bewoners 
weggenomen.”
 
Regels
Mike van der Laarse is er nog niet 
helemaal gerust over. “Het blijft een 
onzekere toestand. Gelukkig hebben 
we wel geweldige hulp van burge-
meester en wethouders en van onze 
sponsors, die graag het Aalsmeerse 
publiek willen trakteren op een 
prachtige vuurwerkshow.” 
Menig inwoner hoopt natuurlijk dat 
Vuur en Licht op het Water doorgang 
kan vinden, als vanouds. Echter, 
tijdens de verdere (corona)-medede-
lingen van de regering aanstaande 
14 augustus zal blijken of dit grote 
evenement wel of niet plaats mag 
vinden en zo ja, welke regels hierbij 
in acht genomen dienen te worden.

Onzekerheden
Ondanks de onzekerheden wordt er 
achter de schermen hard door 
gewerkt om inwoners en belangstel-
lenden op 4 september een mooie 
vuurwerkshow aan te bieden. “Met 
Radio Aalsmeer hebben we een 
eerste test gedaan of het technisch 
lukt om het vuurwerk synchroon te 
laten verlopen met muziek. Dat zag 
er goed uit”, zegt Mike. “Maar 
nogmaals of Vuur en Licht door gaat, 
is absoluut nog niet zeker. De voor-
bereiding staat behoorlijk onder 
druk, maar we blijven optimistisch.”

Bouw 55 appartementen voor 
senioren in/rond Zuiderkerk

menten. In het kerkgebouw gaan 
drie lofts gerealiseerd worden en 
komt er een sfeervolle gezamenlijke 
ruimte beschikbaar om elkaar te 
ontmoeten. Zuydveste wordt 
volgens de ontwikkelaar een 
woningcomplex waar gezelligheid 
en leefcomfort centraal staan. De 
start van de bouw van dit project 
staat gepland in het derde kwartaal 
van dit jaar. Meer weten? Kijk dan op 
www.zydveste.nl. Wie op de hoogte 
wilt blijven van de plannen kan een 
mail sturen naar zuydveste@tupla.nl.

Aalsmeer - De plannen voor nieuw-
bouw in en om de voormalige 
Zuiderkerk in de Hortensialaan zijn 
omgezet in actie. De omgevingsver-
gunning is verleend. In plan Zuyd-

veste worden totaal 55 luxe en duur-
zame appartementen voor senioren 
gebouwd door Tupla Vastgoed. Naast 
en achter de kerk komen twee 
gebouwen met elk 26 apparte-

Zoek mee: 22-Jarige 
poes vermist! 
Aalsmeer - Sinds vrijdag 6 augustus 
wordt een 22 jaar oude poes 
vermist. Haar baasjes maken zich 
grote zorgen. Misschien zit ze 
ergens opgesloten (in een schuur) of 
is ze, gezien haar leeftijd, op zoek 
gegaan naar een laatste rustplaats 
(in een tuin). Ze is een zwart/witte 
huispoes (witte bef, buik en 
pootjes), draagt een rood hals-
bandje, is stokdoof en afhankelijk 
van medicijnen. Zonder deze medi-
cijnen kan ze ieder moment blind 
worden. Zoekacties van de Dieren-
ambulance en andere instanties 
hebben tot nu toe nog niets opgele-
verd. Haar baasjes willen poes graag 
terugvinden en vragen daarom om 
mee te zoeken (omgeving Markt-
straat) in uw tuin en/of schuur De 
familie Faber hoopt op meer infor-
matie: 06-22697810.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 15 AUGUSTUS

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Dienst in Ooster-

kerk, Oosteinderweg 269. 
Spreker: Ernie Wesselius. Zie: 
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Diensten om 10u. met br. O. 
Overmars en 18.30u. met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Zie: dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
SDO-DG WereldWerk.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
Renger Prent. Thuis kijken: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met prop. A.N.J. 
Scheer uit Huizen. Organist: 
Cornelis Schaap. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
mevr. M. Gehrels uit Amsterdam. 
Organist: Hugo van der Meij. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Jarno van Dijk. Zie: 
www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

 Zaterdag 17u. in Kloosterhof  
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag 
9.30u. Woordcommuniviering. 
Voorganger: Rob Mascini. Reser-
veren via www.rkkerkaalsmeer.
nl. Om 14u. Poolse dienst met 
Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 10u. Heilige Liturgie. 

Voorganger: Diaken Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. C. 
Collewijn. Info: www.kerkdienst-
gemist.nl.

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

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering. Reserveren gewenst, 
registratie verplicht via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

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

Gratis Groepscursus 
Minder Piekeren
Amstelland - Maakt u zich zorgen en 
ligt u daar ’s nachts wakker van? U bent 
niet de enige! Iedereen piekert wel eens. 
Maar liefst één op de vier Nederlanders 
is hier dagelijks meer dan een uur mee 
bezig. Veel mensen blijven tobben over 
bijvoorbeeld geld, kinderen, werk of 
gezondheid zonder een stap verder te 
komen. Veel problemen, zoals niet 
lekker in je vel zitten, somberheid, stress, 
hebben te maken met verkeerde 
manieren van denken. In de cursus van 
Prezens leert u om anders te denken. 
Want anders denken helpt om je beter 
te voelen. De cursus start op vrijdag 10 
september en is van 10.00 tot 12.00 uur 
in Amstelmere aan de Laan van de 
Helende Meesters 433 in Amstelveen. 
De cursus bestaat uit totaal vijf bijeen-
komsten en deelnemen is kosteloos. Bel 
voor aanmelding naar 088-7885015 of 
stuur een mail naar preventie@prezens.
nl. Meer informatie is te vinden op 
www.ggzingeest.nl

Aalsmeer - Participe Amstelland 
gaat een training Assertiviteit voor 
inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn en Ouder-Amstel 
verzorgen. De training is bedoeld 
voor iedereen die zich in sociale situ-
aties onzeker voelt of moeite heeft 
om op een prettige manier voor zich-
zelf op te komen. Dat kan zowel privé 
als op het werk zijn. Er wordt gezorgd 
dat de lessen goed aansluiten op wat 
de deelnemers willen leren. Er 
worden natuurlijk tips en handvatten 
gegeven die leiden tot verrassende 
inzichten en veranderingen. Hoeveel 
u deelt in de training is aan u, de trai-
ning is geen therapie. Na uitleg 
wordt met elkaar opdrachten en 
handvatten besproken die na de trai-
ning thuis verder geoefend kunnen 
worden. 
De training start met een bijeen-
komst om kennis te maken. De groep 
is acht tot twaalf deelnemers groot. 

In de groep wordt gewerkt aan 
opkomen voor u zelf door middel 
van: Communicatie technieken, 
ontwikkelen van realistische 
gedachten, veranderen van onge-
wenste emoties en belemmerend 
gedrag zoals piekeren en schuldge-
voelens en omgaan met kritiek, 
waardering en conflicthantering.
Onderwerpen die aan bod komen 
zijn: Wat veranderen, keuzes maken, 
grenzen stellen, eigenwaarde en zelf-
vertrouwen. Voor vragen kan telefo-
nisch of per mail contact opgenomen 
worden met de Maatschappelijk 
werkers van Participe Amstelland: 
Rianne Bleeker via 06-18681572 of 
Milena Luteijn via 06-53745267 of 
per mail: r.bleeker@participe.nu of 
m.luteijn@participe.nu. Het kantoor 
van Participe Amstelland in de 
Hadleystraat is dagelijks van 9.00 tot 
12.30 uur bereikbaar via 
0297-326670.

Training Assertiviteit: Keuzes 
maken en grenzen stellen

Aalsmeer - Paul Schouten is al 25 
jaar de juiste man op de juiste plaats 
bij buurtvereniging Hornmeer. Hij 
beheert het secretariaat van de 
buurtvereniging met volle inzet. 
Iedereen, die iets van het vereni-
gingsleven afweet, weet dat daar 
heel veel vrije tijd in gaat zitten en 
vooral liefhebberij. Paul wist wat er 
van een goede secretaris verwacht 
werd en stond altijd open voor 
vragen, opmerkingen en meer. 
Ergens problemen mee? Paul was de 
man waar je terecht kon. Ook met 
klaverjassen stond hij zijn mannetje. 
Hij kon, wat ze noemen, de kaarten 
‘lezen’. Afgelopen vrijdag 6 augustus 
is Paul, voor aanvang van de weke-
lijkse klaverjasavond, in het zonnetje 
gezet. Hij kreeg een cadeaubon, een 

mooie bos bloemen en natuurlijk de 
nodige welgemeende woorden als 
dank voor zijn 25 jarige tomeloze 
inzet.

Paul Schouten 25 jaar secretaris 
bij buurtvereniging Hornmeer

Aalsmeer - Op 28 oktober start de 
allereerste Nationale Klimaatweek. In 
die week (die loopt t/m 5 november) 
is te zien wat er in Nederland alle-
maal al gebeurt, maar ook wat er nog 
nodig is om de klimaatdoelen van 
2030 te halen. Het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat is op 
zoek naar Nederlanders die zich al 
inzetten voor een beter klimaat. Ook 
in de gemeente Aalsmeer wordt naar 
een ‘Klimaatburgemeester’ gezocht.
Op de eerste dag van de Nationale 
Klimaatweek (NKW) wordt de 
Tweede Kamer geïnformeerd over de 
voortgang van de uitvoering van het 
Klimaatakkoord. 
Tijdens de NKW vraagt het Ministerie 
op allerlei manieren aandacht voor 
alles wat er in het land al gebeurt aan 
klimaatverbeteringen. Aangesloten 
Klimaatpartners, bedrijven en organi-
saties en gemeenten zullen in de 
Klimaatweek van zich laten horen. 
Het doel? Zoveel mogelijk Nederlan-
ders inspireren zich in te zetten voor 
een beter klimaat. 

Klimaatverhaal?
Het Ministerie roept Nederlanders op 
mee te doen aan de week en zoekt 
voor alle gemeenten in Nederland 

een Klimaatburgemeester. Iemand 
die zich inzet voor een beter klimaat 
door zijn eigen levensstijl aan te 
passen. Dat kan iets groots zijn of 
klein. Goedkoop of duur. Van je huis 
laten isoleren, tot minder voedsel 
verspillen. Of juist een klimaatactie 
gestart in de straat of wijk met de 
buren? Ben jij die persoon uit Aals-
meer? Of ken je iemand? Geef die op 
via: www.iedereendoetwat.nl/NKW 

Inspireren
Hoe eerder er minder CO2 uitge-
stoten wordt, hoe beter het is voor 
iedereen. Niets doen is geen optie. 
Als iedereen wat doet voor het 
klimaat wordt gezamenlijk gewerkt 
aan de verlaging van de CO2 uitstoot 
in Nederland. 
Inwoners, bedrijven en organisaties 
in héél Nederland worden opge-
roepen om bij te dragen aan een 
beter klimaat én om mee te doen 
met de Nationale Klimaatweek. Van 
scholen tot multinationals en van 
gemeenten tot energiebedrijven en 
brancheorganisaties. In de week van 
28 oktober spelen de Klimaatburge-
meesters een belangrijke rol om de 
rest van Nederland te inspireren zich 
ook in te zetten.

Wie wordt de eerste klimaat-
burgemeester in Aalsmeer?

Aalsmeer - De voorbereidingen voor 
de braderie in het Centrum zijn in 
volle gang. Zaterdag 4 september 
vindt dit ouderwets gezellige evene-
ment weer plaats in de Zijdstraat, 
Molenplein, Dorpsstraat en School-
straat. Samen met Vuur en Licht, dat 
in de avond wordt georganiseerd, is 
dit de start van de Feestweek. 
Al blijft het nog even spannend of de 
corona-maatregelen het mogelijk 
maken deze braderie te organiseren, 
de organisatie is positief gestemd en 
is druk in de weer om alles zo verant-
woord mogelijk te regelen. Want hoe 

leuk zou het zijn om weer gezellig 
langs de verschillende kramen te 
wandelen op zoek naar koopjes of 
iets lekkers te scoren op het ‘food-
plein’ dat weer op het Molenplein 
wordt ingericht. Dit jaar wordt de 
braderie voor het eerst georgani-
seerd door Richard Piller in samen-
werking met Meer Aalsmeer. Er zijn 
nog een paar plekjes vrij, dus heb je 
interesse in het huren van een kraam 
of grondplek, laat het weten. Stuur 
een mail naar info@meeraalsmeer.nl 
of bel met Richard Piller op nummer 
06-39707735.

Voorbereidingen braderie in 
Centrum in volle gang
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

gitaren, 
ukelele’s

versterkers
en meer

gitaren, 
Ruim ass ortiment

AGENDA

AUGUSTUS:
* Expositie Fotogroep rond thema 

Elementen in bibliotheek, Markt-
straat. Open: ma. t/m vr. 13 tot 
18u. en za. 11 tot 18u.

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

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

DONDERDAG 12 AUGUSTUS:
*   Sjoelen in dorpshuis De Reede 

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

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

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

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

VRIJDAG 13 AUGUSTUS:
* Koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer in buurthuis, Dreef 
1 vanaf 19.30u.
*  Bandbrouwerij voor en door 

muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u

13 T/M 15 AUGUSTUS:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

ZATERDAG 14 AUGUSTUS:
* Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

door De Rijzenspelers bij 12 
bankjes in Rijsenhout. Tot en 
met 30 september te 
beluisteren.

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

*  Crash Museum in fort bij Aals-
meer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 10 tot 16u. Expositie kinder-
speelgoed in oorlogstijd vanaf 
21 augustus.

ZONDAG 15 AUGUSTUS:
* Watertoren aan Westeinder open 
voor publiek van 13 tot 17u. Ook 
op 22 en 29 augustus.

16 TOT 20 AUGUSTUS:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

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

*   Expositie Aalsmeers Schilders

 
 genootschap in wijkpunt Voor 

Elkaer, Kudelstaart. Maandag tot 
en met vrijdag 10 tot 11.30u.

MAANDAG 16 AUGUSTUS:
*  Koffieclub Speciaal met Participe 

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

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

DINSDAG 17 AUGUSTUS:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
*  Taalpunt in bibliotheek Markt-

straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

* Flower Power fietsparade van 
Amsterdam naar Aalsmeer. 
Aankomst rond 15u. bij Flori-
World in Sierteeltstraat.

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

WOENSDAG 18 AUGUSTUS:
* Sport- en cultuurochtend voor 

kinderen (groep 3 t/m 8) in 
Place2Bieb Kudelstaart van 10 
tot 12u.

*  Wandelen met Rollatorwandel-
club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Iedere woensdag.

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

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

DONDERDAG 19 AUGUSTUS:
* Start voorverkoop kaarten 
Nostalgisch Filmfestival in Boek-
huis, Zijdstraat van 19 tot 21u.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS:
* Lezingen topschilder Pieter 
Wageman in Flower Art Museum. 
Om 14u. en om 15.30u.
* Lezingen over Auschwitz 
Birkenau in Crash Museum om 
10.30u. en om 12.30u.

WOENSDAG 25 AUGUSTUS:
* Poeloversteek zwemvereniging 
Oceanus. Start 18.15u. bij het 
Surfeiland.

27 T/M 29 AUGUSTUS:
* Weekend rond jazzgrootheden 
Ella en Louis in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag en 
zaterdag 21u. Zondag 15u.

ZONDAG 29 AUGUSTUS:
* Oude Deuren Surf Cup. Start 13u. 
bij het Surfeiland.

MAANDAG 30 AUGUSTUS:
* MVO Meet & Greet voor onderne-
mers. Thema: Groene doorstart na 
corona’. Vanaf 16u. in The Beach.

Aalsmeer - Vooralsnog gaat het 
Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 7 
september door. Dan wordt in de 
feesttent op het Praamplein weer 
een keur aan films uit het verleden 
van Aalsmeer vertoond. Er zijn twee 
voorstellingen, ’s middags om 14.00 
uur en ’s avonds om 20.00 uur. 
Samenstelling en presentatie van het 
programma is weer in handen van 
Dick Piet. De kaartverkoop start 
volgende week donderdag 19 
augustus. Het Boekhuis in de Zijds-
traat is hiervoor speciaal ’s avonds 
geopend tussen zeven en negen uur. 
De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro. 
Dit is inclusief garderobe en 
consumptie. Let op, er is één voorver-
koopavond. De verkoop van 
toegangskaarten wordt vanaf vrij-
dagochtend 20 augustus voortgezet 
tijdens de normale openingstijden 
van het Boekhuis.

Feestelijke editie
Eigenlijk zou dit jaar voor de tiende 
keer het Nostalgisch Filmfestival 

plaatsvinden. Aangezien het evene-
ment vorig jaar niet door kon gaan 
vanwege corona, is het dus nu voor 
de negende keer dat Dick Piet het 
verleden van Aalsmeer tot leven 
brengt. Hij heeft echter een 
programma samengesteld, dat niet 
onder doet voor een feestelijke jubi-
leumeditie. De beelden, die op 
immens grote LED-schermen 
vertoond worden, dateren van 
twintig tot negentig jaar geleden. 
Met nadruk op de na-oorlogse 
periode, zodat het programma voor 
zowel jong als oud een feest van 
herkenning zal zijn. Zo is er een 
dertig tot veertig jaar oude film, die 
in feite een aaneenschakeling is van 
inmiddels verdwenen of ingrijpend 
veranderde situaties in Aalsmeer.

Uiterweg en Hornmeerpolder
Uniek zijn de onlangs op een zolder 
ontdekte kleurenfilms uit de jaren 
veertig en vijftig. Onder meer van het 
Dorp, waar bussen van Maarse & 
Kroon door de Zijdstraat rijden. De 

Nostalgisch Filmfestival: Start  
kaartverkoop op 19 augustus

Toen er nog bussen van Maarse & Kroon door de Zijdstraat reden.

Bruidspaar per ‘trekschuit’ vanaf de Pontweg naar het oude Raadhuis in 1941.

Uiterweg met aan weerszijden een 
sloot. Het pontje aan het eind van de 
Uiterweg, dat auto’s overzet. 
Wedstrijden in zwembad De Blauwe 
Beugel. Brugwachter Aldert Keessen, 
die de Aardbeienbrug bedient. En 
opnamen van werkzaamheden op 
bekende kwekerijen, zoals Dahlia 
Maarse, De Ridder en Keessen. Een 
‘juweeltje’ van een kleurenfilm, is die 
van de Hornmeerpolder rond 1950. 
Toen nog een uitgestrekt weiland, 
met hier en daar een boerderij. Van 
een woonwijk, industrieterrein of 
bloemenveiling was geen enkele 
sprake. Er graasden koeien en er werd 
op ouderwetse manier gehooid. 
Nostalgische beelden van onder meer 
boerderij Van Wees en ‘Boerenvreugd’. 

Winterse beelden en corso
Verder staan op het programma 
winterse beelden, onder meer van 
een bruiloft per arreslee, autoraces op 
de Poel, fakkeltocht op het ijs bij de 
Jac. Takkade in Oost en de ‘IJsboom’ 
aan de Ringvaart. Ook een film van de 
padvinderij met leidster Coq Schel-
tens. En een met de leukste corso-
beelden uit de jaren tachtig. Hilarisch 
is een compilatie van de door de 
Dippers georganiseerde Pramenrace 
tot 1997 en een film van het laatste 
carnaval in bejaardenhuis ‘het Serin-
genpark’ met als hoogtepunt een 
geweldig (laatste) optreden van 
conferencier Martin Verbeek.  

Corona maatregelen
Tot slot: Of er tijdens de Feestweek, 
dus ook op het Nostalgische Filmfes-
tival, nog coronamaatregelen gelden, 
is op dit moment niet bekend. Een 
dezer dagen neemt het kabinet een 
besluit over wat wel en niet mogelijk 
is met betrekking tot evenementen 
ná 1 september. Het is niet ondenk-
baar, dat bezoekers een vaccinatie- of 
testbewijs moeten tonen. Volgende 
week meer hierover.

Aalsmeer - Op 27, 28 en 29 augustus 
wordt door KCA in (groot) cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat een 
heel weekend lang de schijnwerper 
op twee grootheden van de jazz 
gezet: zangeres Ella Fitzgerald en 
trompettist Louis Armstrong. Trom-
pettist Louis Armstrong, de geniale 
grondlegger van de jazz, werd 120 
jaar geleden geboren en is 50 jaar 
geleden overleden. Ella Fitzgerald, 
verreweg de bekendste en 
beroemdste jazz-zangeres, is 25 jaar 
geleden overleden. Ella & Louis zijn 
misschien het bekendste duo uit de 

jazzgeschiedenis: ‘a match made in 
heaven’, schreef een muziekcriticus 
ooit. Tijd dus om een jazzweekend 
lang met een uitgelezen gezelschap 
jazzmusici een ode te brengen aan 
Ella & Louis. 

Op vrijdag 27 augustus speelt trom-
pettist en zanger Michael Varekamp 
met De ‘Louis Armstrong Celebration 
Band’ repertoire dat Uncle Satchmo 
speelde in de jaren veertig en vijftig, 
met soms een stap in de ‘Hot Five’. 
Op zaterdagavond 28 augustus trak-
teert trompettist Loet van der Lee 

Ella & Louis in de schijnwerper 
tijdens KCA jazzweekend

samen met Bert Baars (tenorsaxo-
foon), Jos van Beest (piano), Erik 
Schoonderwoerd (bas) en Ben 
Schröder (drums) op een gevarieerde 
jazzavond, getiteld ‘From Louis to 
Miles’. De concerten op vrijdag en 
zaterdag beginnen om 21.00 uur. 
Op zondagmiddag 29 augustus 
brengt zangeres Mirjam van Dam 
een muzikale ode aan Ella Fitzgerard 
samen met Mark van der Feen 
(piano), Sven Schuster (contrabas) en 
Joost Kesselaar (drums). Aanvang is 
15.00 uur. 
Tickets zijn verkrijgbaar bij KCA via 
www.skca.nl en kosten 20 euro per 
concert (voor jazzclubleden 15 euro). 
Een combikaart kost respectievelijk 
50 en 40 euro.





Officiële Mededelingen
12 augustus 2021

-  Gemaalstraat 2, 1432 JX, (Z21-058223), het plaatsen van een 
erker aan de voorzijde van de woning 

-  Uiterweg 83, 1431 AC, (Z21-057337), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 

-  Kudelstaartseweg 148a, 1433 GN, (Z21-057278), het bou-
wen van een woning met garage, opslag en tuinhuis 

-  Stommeerkade kavel 02 (kad.perceel C7573), (Z21-056835), 
het bouwen van een woning  

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVER-
GUNNING, 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:
-  Linnaeuslaan 72, 1431 JW, (Z21-037430), het plaatsen van 

een zadeldak met een overkapping op de bestaande ber-
ging in het achtererf. Verzonden: 14 juli 2021

-  Stommeerkade achter nr. 11 ( kad. perc. G6321), (Z21-
047129), het plaatsen van dakkapellen op het atelier. Ver-
zonden: 04 augustus 2021 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Noordpolderweg 21, 1432 JH, (Z21-024059), het uitbreiden 

van het bestaande gebouw en het maken van een in- en uit-
rit met een duiker. Verzonden: 09 augustus 2021

-  Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-036713), het maken van 
een onderheide betonvloer ten behoeve van het verruimen 
van de parkeergelegenheid voor een periode van 10 jaar. 
Verzonden: 04 augustus 2021

-  Burgemeester Hoffscholteweg 1-01 t/m 1-09, 3-01 t/m 3-22, 
5-01 t/m 5-23, (Z21-029356), het bouwen van 3 bedrijfsver-
zamelgebouwen “Parkmeer”. Verzonden: 02 augustus 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. 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 387 (Z21046995) Indian Hut, verzonden 3 

augustus 2021
- Oosteinderweg 387 (Z21046994) Indian Hut, verzonden 3 

augustus 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende ontheffing is verleend. In het kader van asfaltwerkzaam-
heden van 9 t/m 11 augustus 2021, op het perceel Van Cleeff-
kade/Burg. Kasteleinweg.

TER INZAGE

t/m 02-09-21 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Ui-
terweg 223-225’ en besluit hogere grenswaar-
de (z21- 0019796)

t/m 02-09-21 Verleende omgevingsvergunning Samoaweg 
1, Aalsmeer (Z20-057293) met de daarbij be-
horende stukken

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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

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

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

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

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

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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen 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:

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE (OMGEVINGSVERGUNNING, 
AANVRAAG ONTVANGEN)
-  Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z21-049655), het legaliseren 

van een aanbouw. Toelichting: bij het beoordelen van de 
ontvangen aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals 
eerder gepubliceerd niet juist was. Verzonden: 04 juli 2021 

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.

Aalsmeer - Het aantal coronabesmet-
tingen is (gelukkig) nog steeds 
dalende in Nederland. Is eindelijk het 
einde van de pandemie in zicht of 
komt er toch nog een derde golf? 
Hopelijk niet. In Aalsmeer is het aantal 
positief getesten van 28 juli tot en met 
10 augustus, net als vorige periode, 
weer verminderd. In totaal zijn 88 
besmettingen geconstateerd, 22 
minder dan vorige periode. In verhou-
ding is aantal per 100.000 iets hoger 
dan omliggende gemeenten (276,2), 
maar de verschillen zijn niet groot. In 
Uithoorn 71 positief geteste inwoners 

(-16 en 240,9), in Amstelveen 214 
besmettingen (-57 en 233,4) en in 
Haarlemmermeer is bij 417 inwoners 
corona vastgesteld (-130 en 267,3). In 
alle vier de gemeenten zijn gelukkig 
geen inwoners overleden aan het 
virus. In Aalsmeer en Uithoorn ook 
geen opnames in ziekenhuizen, in 
Amstelveen en Haarlemmermeer elk 2 
opnames. Het blijft natuurlijk belang-
rijk om de basisregels in acht te blijven 
nemen: Houd 1,5 meter afstand, was 
regelmatig de handen, blijf bij een 
verkoudheid thuis en ga testen bij 
klachten. Samen tegen corona!

Aantal besmettingen opnieuw 
gedaald in Aalsmeer en regioAalsmeer - Dura VErmeer bouwt in 

opdracht van de provincie Noord-
Holland de kruising van de Burge-
meester Kasteleinweg met de Van 
Cleeffkade om tot een rotonde. De 
huidige omleidingsroute voor fiet-
sers via de Van Cleeffkade naar het 

centrum blijft hetzelfde tot en met 
donderdag 2 september, in tegen-
stelling tot eerdere berichtgeving. 
Fietsers blijven dus oversteken bij 
de Dorpsstraat. Het fietspad achter 
het Shell-station tegenover de Aals-
meer Studio’s is sinds gisteren, 11 

Fietspad achter Shell weer open

Aalsmeer - Op donderdag 5 augustus 
rond vier uur in de middag werd de 
brandweer van Aalsmeer gealarmeerd 
voor een liftopsluiting in Rozenburg. 
Het betrof de lift van het viaduct dat 

over de N196 is aangelegd. Een man 
zat met zijn scooter vast in de lift. Ter 
plaatse lukte het de brandweerlieden 
niet om de lift in beweging te krijgen. 
Uiteindelijk is het lichtarmatuur in het 

augustus, weer open. De werkzaam-
heden bij de rotonde Van Cleeff-
kade worden vrijdag 3 september 
afgerond en dan kunnen fietsers 
weer bij de Van Cleeffkade over-
steken. Meer informatie over de 
herinrichting van dit kruispunt en 
de geldende omleidingsroutes is te 
lezen op hovasz.nl.

Liftopsluiting bij viaduct N196 plafond verwijderd, waardoor de man 
met een ladder uit de lift kon komen. 
De brandweer heeft de lift buiten 
dienst gezet in afwachting van een 
monteur. Inmiddels is de lift weer 
gerepareerd en is de scooter uiteraard 
weer bij de rechtmatige eigenaar. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Deze week Rozayro Oliveira in de schijn-
werper, van oorsprong Portugees, maar een geboren 
Amsterdammer. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij met 
zijn ouders naar Kudelstaart en sinds september vorig 
jaar heeft hij zijn eigen appartement aan de Ophelia-
laan. Vlak tegenover restaurant OH waar hij werkt. 
“Ik ben hier kok, ik doe de koude kant en de desserts. Ik 
werk samen met Zoey, zij bedenkt de desserts, want dat 
vind ik nog wel eens lastig, maar zij is daar heel creatief 
in, dus dat laat ik graag aan haar over. We zijn een goed 
team samen.” 

Waarom heb je voor dit vak gekozen?
“Dat komt door mijn opa, hij is ook kok geweest. Hij had 
een eigen bedrijf in kruiden en specerijen, maar stond 
ook vaak op festivals, zoals Lowlands en Zwarte Cross. 
Vanaf mijn zestiende ging ik met hem mee om te 
helpen. Toen ik vanuit de middelbare school een stage-
plek zocht ben ik als afwasser begonnen bij l’Hirondelle 
in Hoofddorp. Van de eigenaar mocht ik de basis koks-
opleiding volgen op zijn kosten. Zo is het echt 
begonnen. Vervolgens heb ik in het Wapen van Aals-
meer niveau 2 gevolgd. Ik het jaar afgemaakt, maar het 
helaas niet gehaald. Ik mocht geen eindexamen doen 
en daar baal ik nog steeds van.”  

Hoe ben je hier gekomen?
“Samen met mijn ouders ging ik hier in het restaurant 
eten en we raakten met Rob, de eigenaar in gesprek. Hij 
vroeg of ik nog werk zocht. Mijn contract liep bijna af, 
dus daar heb ik ja op gezegd, maar ik dacht dat het 
meer als grapje bedoeld was. Toen ik hem wat later in 
het café tegen kwam, vroeg hij het weer en nodigde mij 
uit om op zondag even te komen praten. Ik ben die 
zondag geweest en nooit meer weg gegaan. Inmiddels 
werk ik hier al zes jaar.” 

Wat maakt dit vak leuk? 
“De gezelligheid, ik kan van alles proeven en ik mag 
maken wat ik wil. Soms bedenk ik een nieuw voorge-
recht, het mag natuurlijk niet al te duur zijn, maar als het 
goed bevalt komt het op de kaart. We zijn net een grote 
familie. Na het werk doen we een drankje met elkaar en 
dan gaan wij bijvoorbeeld naar het huis van de chef kok, 
die in Rijsenhout woont, maar ook wel naar Zoey.” 

Wat is jouw favoriete gerecht?
“Buikspek en dan als voorgerecht. Dat vind ik het 
lekkerst. Wij maken het ook op een mooie manier. Het 
gaat eerst in een pekelbad, daarna wordt het langzaam 
gegaard en vervolgens bakken we het even kort in de 
pan. Dat is echt heerlijk.”

En een dessert?
“Ik houd eerlijk gezegd niet zo van desserts. Ik moet ze 
allemaal proeven en dat vind ik al meer dan genoeg. 
Het liefst heb ik een dubbele espresso met een limo-
cello. Daar geniet ik van.”  

Je hebt dwerggroei, hoe gaat dat in de keuken? 
Die is niet op jouw lengte ingericht?
“Nee, natuurlijk niet. Maar wat dacht je van een krukje? 

In het begin was het wel even uitproberen, maar ik ben 
er nu aan gewend. En als ik soms geen zin heb om er 
weer op en af te klimmen, vraag ik aan Zoey of Ties of 
ze iets voor me willen pakken. Zo helpen we elkaar. 
Maar negen van de tien keer red ik me prima met een 
krukje. Ik zal je zo wel even laten zien hoe het werkt.”

Ben je de enige in het gezin met dwerggroei? 
En hoe heb je dat als kind ervaren?
“Nee, mijn moeder heeft het en mijn oma ook. Bij haar 
is het begonnen. Als kind werd ik er wel mee gepest en 
in het begin kreeg ik daar heel veel woede aanvallen 
om. Het maakte mij zo boos. Daarom ben ik naar een 
psycholoog gegaan. Die man maakte mij duidelijk dat 
het vervelend was en dat hij het lullig vond om te 
zeggen, maar dat er niets zou veranderen: ‘je bent zo en 
je blijft zo, je wordt niet groter.’ Ik besefte dat hij gelijk 
had en dat ik mijn situatie moest accepteren. Sindsdien 
reageer ik heel laconiek als mensen er opmerkingen 
over maken. Ik kijk ze aan en denk: de mazzel. Als 
kinderen iets zeggen denk ik: nou ja, het zijn kinderen, 
die weten niet beter, maar tegen ouderen zeg ik soms: 
je bent volwassen, je zou wijzer moeten wezen.”

Wat doe je in je vrije tijd? Is die er genoeg?
“De laatste tijd werk ik vijf dagen. Zondag ben ik vrij en 
maandag zijn we dicht. Zondag doe ik meestal niks, rust 
ik uit van een week werken. Op maandag maak ik mijn 
huis schoon, een beetje chillen, een beetje gamen, 
soms spreek ik wat af met vrienden of collega’s. Of ik ga 
naar mijn moeder toe voor een bakkie.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Mijn collega Ties Geukes, hij is als afwasser begonnen 
en staat nu ook aan de koude kant. Hij kan niet alles 
proeven, want hij heeft een gluten allergie. Ik ben 
benieuwd hoe hij dat doet.” 

Rozayro Oliveira: “We zijn bij OH 
net een grote familie”

Bovenkerk - De St. Urbanuskerk 
wordt weer in oude glorie hersteld. 
Het nieuwe dak wordt in de loop van 
2021 aangebracht en voorzien van 
nieuwe natuurstenen leien. Als 
laatste worden de leien boven de 
sacristie gelegd en juist onder die 
plek is de brand op 15 september 
2018 ontstaan. Dat willen de 
vrienden van de Urbanuskerk op 
symbolische wijze in het nieuwe dak 
markeren. Belangstellenden worden 
uitgenodigd om een heel persoonlijk 

bericht mee te geven aan de 
volgende generatie gebruikers van 
de kerk, gelovigen en niet gelovigen. 
Dat kan men doen door een tekst te 
signeren. De leien worden met de 
niet beschreven kant naar boven 
gedekt. Je ziet er dus niets van. 
Echter, na zo’n zestig jaar wordt een 
leiendak vervangen en dan komen 
deze weer naar boven. Speciaal voor 
(amateur)-kunstenaars wordt ‘Kunst 
gaat het dak op’ georganiseerd. 
Daarmee is het mogelijk om voor 10 

Actie ‘Kunst gaat het dak op’ 
voor St. Urbanuskerk

euro een originele nieuwe zwarte 
daklei af te halen en deze aan één 
zijde te voorzien van een prachtige 
tekening of beschildering. Alle deel-
nemers krijgen bij inlevering van hun 
kunstwerk een smakelijk traktatie. 
Een vakjury gaat vervolgens alle 
inzendingen beoordelen en zij kiest 
dertig kunstwerken uit die represen-
tatief zijn voor alle ingezonden kunst-
stukken. Deze dertig worden 
tentoongesteld in Museum Jan in 
Amstelveen vanaf medio november. 
 
Inloopmiddagen bij SAKB 
Om elkaar te inspireren is het moge-
lijk om bij SAKB Kunstlokaal onder 

deskundige leiding het kunstwerk te 
maken. Het kost niets extra’s. Er wordt 
verwacht dat de deelnemers zo 
mogelijk eigen materiaal meenemen 
om de dakleien tot een kunstwerk te 
maken. Het materiaal is gelijk aan het 
maken van Happy Stones. Het gaat 
om watervaste materialen (krijt, verf, 
stiften). Het SAKB Kunstlokaal houdt 
hiervoor vrije inloopmiddagen van 
14.00 tot 17.00 uur op zaterdag 14 en 
woensdag 18 augustus (speciaal voor 
kinderen) en op de zaterdagen 4 
september en 2 oktober. De actie 
loopt van 14 augustus tot en met 23 
oktober. Schone dakleien zijn op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur 

op te halen bij de St. Urbanuskerk 
pastorie aan de Noorddammerlaan 
126 en dagelijks van 9.00 tot 17.00 
uur bij het SAKB Kunstlokaal aan de 
Ouderkerklaan 15. De kunstwerken 
kunnen vervolgens ingeleverd 
worden bij Museum Jan aan de 
Dorpsstraat 50 van dinsdag tot en 
met zondag tussen 11.00 en 17.00 
uur. Geen (amateur)-kunstenaar en 
toch meedoen? Voor minimaal 10 
euro mag een daklei gesigneerd 
worden. Er mag van alles op 
geschreven worden. Gewoon simpel 
een naam, een wens of iets grappigs. 
Online signeren kan via www.helpon-
suitdebrand.com, actie dakleien. 

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de 
opening en om bezoekers alvast in 
de stemming te brengen organiseert 
FloriWorld een Flower Power fietspa-
rade op dinsdag 17 augustus. Deze 
fleurige en kleurrijke parade met 
dertien unieke fietsende bloemen- 
en plantenkunstwerken brengt het 
Bloemencorso in een eigen jasje 
weer terug naar Aalsmeer. 
Elk kunstwerk representeert onder 

de kunstzinnige interactie van Flori-
World. De fietsende kunstwerken 
rijden vanaf de Dam in Amsterdam 
via Amstelveen naar FloriWorld in 
Aalsmeer. Langs de route worden 
bloemen uitgedeeld met een gratis 
entreekaartje voor deze zomer. 
De stoet vertrekt begin van de 
middag en wordt rond 15.00 uur in 
Aalsmeer bij FloriWorld in de Sier-
teeltstraat verwacht.

Flower Power Fietsparade van 
Amsterdam naar Aalsmeer

Aalsmeer - De komende zondagen 
in augustus zal de watertoren 
geopend zijn! Dit betekent dat 
publiek van 13.00 tot 17.00 uur de 
watertoren kan bezoeken en bezich-
tigen en uiteraard naar boven kan 
gaan via de grote en later kleine 
trappen. Vanaf boven op de ‘trans’ 
hebben de bezoekers een schitte-
rend uitzicht over Aalsmeer en verre 
omgeving. Uiteraard liggen de West-
einderplassen te blinken in de - 
hopelijk aanwezige - zon, terwijl het 
gebied van Schiphol en Amsterdam 
ook prima te zien is. Bij heel helder 
weer is het zelfs mogelijk om de 
Utrechtse Domtoren te zien en de 
zender Lopik te onderscheiden.
De watertoren is ruim 50 meter hoog 
en het is verbazingwekkend dat 
vanaf deze hoogte al van zulke 
vergezichten genoten kan worden.
Steeds meer Aalsmeerders en 
mensen uit de (verre) regio komen 
regelmatig terug naar de watertoren 

om weer naar boven te gaan en het 
uitzicht te ‘proeven’. Meestentijds is 
dit tijdens de openingstijden, maar 
er is ook de mogelijkheid om met 
een groep op een afgesproken tijd te 
bezoeken en te beklimmen. Uit het 
gehele land is hiervoor al belangstel-
ling geweest en vooral voor de 
mensen die de watertoren in zijn 
geheel niet kennen één grote verras-
sing. Wie met een groep wil komen, 
kan contact opnemen met het secre-
tariaat van de Stichting Beheer
Watertoren Aalsmeer via info@aals-
meer-watertoren.nl of bel naar 
06-53928054 voor het maken van 
een afspraak. Maar sowieso dus de 
zondagmiddagen 15, 22 en 29 
augustus is de watertoren open voor 
belangstellenden. De entree is gratis, 
maar naar boven klimmen kost 2 
euro voor volwassenen en 1 euro 
voor kinderen. Op de website van de 
watertoren is veel informatie te 
vinden: www.aalsmeer-watertoren.nl

Watertoren in augustus elke 
zondag open voor publiek

Binnenkant van de watertoren van Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 21 
augustus verzorgt Hans Seitzinger 
twee keer de lezing ‘Auschwitz 
Birkenau. Auschwitz is een voorma-
lige Poolse kazerne aan een spoorlijn, 
dus was het bijzonder geschikt om er 
een vernietigingskamp van te 
maken. Het was een van de vele 
kampen. Toen bleek dat het dood-
schieten door moordcommando’s, 
Einzatsgruppen, niet genoeg resul-
taat opleverde en sommige van de 
leden last van hun geweten kregen, 
werd onder leiding van Reinhard 
Heydrich, de beul van Praag, de 
Wansee conferentie gehouden, 
waarbij het Joden vraagstuk werd 
besproken. De leden van die Einzats-
gruppen reisden achter het leger aan 
om Joden, zigeuners, homo’s en 
andere ’Untermenschen’ hun eigen 
graf te laten graven en ze dood te 
schieten ofwel ze te vermoorden met 
uitlaatgassen in gesloten 
vrachtwagens. 
De aanleiding voor deze lezing is het 
bezoek dat Hans met zijn vriend Nico 
in 2020 aan het kamp brachten. Dat 
bezoek heeft veel indruk op hen 
gemaakt en inspireerde Hans om te 
vertellen wat de Duitsers daar 
hebben aangericht. De lezing wordt 
gegeven om 10.30 uur en om 12.30 
uur. Vooraf aanmelden is een vereiste 
en dit kan via: www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/.

Expositie Kinderspeelgoed
Op zaterdag 21 augustus wordt ook 
de tijdelijke exposite ’Kinderspeel-

goed in de Tweede Wereldoorlog’ 
voor bezoekers geopend. Deze expo-
sitie laat alle facetten zien van het 
kinderspeelgoed uit de Tweede 
Wereldoorlog, natuurlijk ook poppe-
tjes zoals soldaten, cowboys en indi-
anen. Die zijn vaak met de hand 
gemaakt door vaders of een oom, 
maar ook het speelgoed dat werd 
geproduceerd en gewilde cadeautjes 
waren worden getoond. Dat gaat van 
een simpel houten vliegtuigje tot 
imposante bouwwerken van 
Meccano of gemaakt van vliegtuiga-
luminium dan wel van lood gegoten, 
of houten speelgoed gemaakt door 
Canadese soldaten in Brabant in 
december 1944. Het speelgoed werd 
als Sinterklaaspresentjes uitgedeeld 
aan kinderen. De samensteller en 
Crash vrijwilliger Richard Mutsaers 
heeft een bijzondere collectie bij 
elkaar weten te brengen, van een 
bootje gemaakt van blikken van de 
voedseldroppingen tot een trapkar.

Openingstijden
Het Crash luchtoorlog en verzetsmu-
seum in fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk is geopend op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en 
elke tweede zondag van de maand 
eveneens van 10.00 tot 16.00 uur. De 
toegang bedraagt 6 euro voor 
volwassenen en 3 euro voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de 
stichting en veteranen hebben gratis 
toegang. Bezoekers aan het museum 
moeten zich opgeven via de website. 
www.crash40-45.nl, 

Lezing ‘Auschwitz Birkenau’  
in het Crash Museum

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Als het een beetje mee 
zit, en waarom zou dat niet zo zijn, 
dan is de Gemeente Aalsmeer, over 
een paar maanden een bijzonder 
beeld - met een Aalsmeerse geschie-
denis - rijker. Het gaat om een 
abstract beeld van roestvrij staal. Een 
beeld dat door een spannende belij-
ning de kunstzinnige fantasie prik-
kelt. Het meest bijzondere aan dit 
beeld is dat het niet alleen om een 
fraai sculptuur gaat, maar ook dat het 
beeld wordt geschonken door een 
inwoner, Anton van de Polder.

Verloren beelden
Heel veel jaren heeft het beeld in de 
prachtige tuin van de familie van de 
Polder-Siemonsma gestaan. Na 
verhuizing naar een appartement op 

het Drie Kolommenplein was er geen 
plek meer voor het kunstwerk en 
werd het opgeslagen bij Fred van de 
Polder, zoon van Anton van de Polder. 
Nu is het met kunst altijd zo dat het 
gezien en bewonderd moet worden. 
Kunst heeft net als mens en dier 
aandacht nodig. Anders verstoft het 
of verliest het zijn glans. Fred noemt 
dat zelf zo mooi: “Dan krijg je verloren 
beelden.” En daarvoor is kunst natuur-
lijk niet bedoeld en zo heeft de 
beeldhouwster het nooit bedoeld. 
Ook initiatiefneemster Tiny 
Siemonsma besefte dat en zocht naar 
een oplossing. Die werd gevonden in 
de naaste omgeving; het Stokkeland 
– midden in het centrum van Aals-
meer – waar het sculptuur door alle 
Aalsmeerders tijdens een kleine en 
prettige wandeling bewonderd kan 
worden. Het kunstwerk zal zich zeker 

Wordt Aalsmeer een nieuw 
beeld rijker?

goed voegen bij de beelden die er 
reeds staan. Tiny zocht contact met 
de kunstadviescommissie van de 
gemeente Aalsmeer en zo werd de 
bal aan het rollen gebracht.

Schoonheidsbehandeling 
Inmiddels staat het beeld veilig in de 
KunstKas van Tobias en Trudy Rothe, 
waar Tobias, één van de kunstadvies-
commissieleden, het beeld gaat foto-
graferen. Tevens wordt gezocht naar 
de naam van de beeldhouwster, 
waarbij de hulp wordt ingeroepen 
van het bedrijf Stieva, dat ook het 
kunstwerk weer zijn glans terug zal 
geven. Na deze ‘schoonheidsbehan-
deling’ zal het beeld dan - na goed-
keuring van de gemeente - zijn 
nieuwe bestemming vinden op het 
Stokkeland.

Bijzonder 
Natuurlijk neem je niet ‘zomaar’ 
afscheid van een beeld dat je jaren-
lang hebt gekoesterd en met een 
bijzonder verhaal bij de familie van 
de Polder-Siemonsma terecht is 
gekomen. Oorspronkelijk is het beeld 
in opdracht gemaakt voor een groot 
gebouw op de Zuidas. Het bedrijf 
Prinse heeft het beeld van 2.30 bij 
2.50 meter gerealiseerd. “Ja”, zei de 
opdrachtgever: “Wij willen dit beeld 
heel graag hebben, maar dan moet 
het wel veel groter worden.” 
Dus bleef het model staan in de 
werkplaats van het bedrijf aan de 
Aalsmeerderweg, dat helaas failliet is 
gegaan. Later heeft Stieva het bedrijf 
Prinse overgenomen. Anton van de 
Polder had connecties met Prinse. 
Toen de rekeningen niet meer 
betaald konden worden, bood van de 
Polder aan, als je mij nu dat beeld 
geeft, dan staan wij weer quitte. En zo 
geschiedde. Wat zou het prachtig zijn 
wanneer Tiny Siemonsma over een 
aantal maanden de schenking weer 
in volle glorie tegenkomt op het 
Stokkeland. Dan is haar missie 
geslaagd en is Aalsmeer een interes-
sant beeld rijker.

‘Groene’ boot bij de Molenvliet. Foto: Truce Waaijman

KUNSTPROJECT DE ELEMENTEN

Aalsmeer - Kunstproject De 
Elementen is deze zomer op meer-
dere manieren in Aalsmeer te 
volgen. Onderdeel is een fotowed-
strijd met als thema de vier klas-
sieke elementen: aarde, lucht, vuur 
en water. In deze rubriek worden 
wekelijks één of twee inzendingen 
geplaatst. Truce Waaijman fotogra-
feerde een opmerkelijk tafereel aan 
de Molenvliet: een boot die onder 
invloed van de elementen is over-
genomen door de natuur. Paul 
Lechner richtte zijn blik op de 
onmetelijke Westeinderplassen en 
zag daar een windsurfer in zijn element, gevangen in het zonlicht.

Tot en met 29 augustus
Ook meedoen aan de fotowedstrijd? Inzenden is mogelijk tot en met 29 
augustus. Kijk voor de spelregels en prijzen op www.cultuurpuntaals-
meer.nl. De Elementen Aalsmeer is ook te volgen op Facebook en 
Instagram.
 

Boot overgenomen door de natuur

Surfer op de Westeinder.  

Foto: Paul Lechner

Aalsmeer - Het Flower Art Museum 
aan de Kudelstaartseweg organiseert 
in augustus diverse activiteiten voor 
kunstbeoefenaars en -liefhebbers. 
Donderdag 19 augustus is er een 
workshop Sogetsu Ikebana en 
zaterdag 21 augustus zijn er twee 
lezingen van de Vlaamse topschilder 
Pieter Wagemans.

Ikebana is een Japanse bloemschik-
kunst die al eeuwenlang wordt beoe-
fend. Verbondenheid met de natuur 
en de innerlijke beleving van de 
seizoenen zijn belangrijke onder-
delen. Gevoelens die worden opge-
roepen door de natuur, de materi-
alen, de kleuren en de emoties van 
het moment worden weerspiegeld in 
het arrangement. De meest moderne 
stroming binnen ikebana is de 
Sogetsu-school. Bij Sogetsu Ikebana 
zijn de klassieke ikebanaregels nog 
steeds van toepassing, maar is er 
meer ruimte voor individuele creati-
viteit. De Sogetsu Branch Nederland 
beoefent deze kunstvorm in Neder-
land en telt circa 150 leden. Een 
aantal kunstenaars/docenten expo-
seert deze zomer in de tuin van het 
Flower Art Museum en de Historische 
Tuin Aalsmeer, als onderdeel van 
kunstproject De Elementen.

Kennismaken
Donderdag 19 augustus is in het FAM 
een kennismakingsworkshop 
Sogetsu Ikebana voor iedereen die 
het leuk vindt om deze bijzondere 
kunstvorm te leren kennen. Kunste-
naars Désirée van Vliet en Jean Brou-
wers leggen uit waar Ikebana en 
Sogetsu voor staan. Daarna gaan de 
deelnemers zelf aan de slag om een 
schikking te maken. Twee soorten 
schikkingen komen aan bod: rechtop 
en schuine stijl. De workshop begint 
om 13.30 uur en duurt tot circa 16.00 
uur. Bij goed weer vindt de workshop 
buiten plaats. Er is plek voor mini-
maal 8 en maximaal 12 deelnemers. 
Uiteraard worden de coronaregels in 
acht genomen.

Lezing kunstschilder
De Vlaamse kunstschilder Pieter 
Wagemans (1948) geeft zaterdag 21 
augustus tweemaal een lezing in het 
museum. Wagemans mag gerust een 
van de topschilders op het gebied 
van stillevens en portretten worden 
genoemd. Het weergeven van 
bloemen combineert hij veelvuldig 
met mooie stoffen, zilveren gebruiks-
voorwerpen en Oosterse modellen. 
Zo ontstaan mysterieuze en sprook-
jesachtige composities, tot in detail 

Workshop Sogetsu Ikebana en 
lezing in Flower Art Museum

Afbeelding van Nageire schikking.

geperfectioneerd. Bezoekers van de 
tentoonstelling Flowers & Fashion, 
momenteel in het FAM, zijn diep 
onder de indruk van het werk.
Tijdens de lezing vertelt Wagemans 
over zijn werk en geeft hij uitleg over 
de fijne kneepjes van het schilderen 
met klassieke olieverftechnieken, 
waar hij ruim 55 jaar ervaring mee 
heeft. De lezing duurt circa 45 
minuten en kent twee aanvangstijd-
stippen: 14.00 uur en 15.30 uur. Per 
keer is er plaats voor maximaal 15 
bezoekers. Aanmelden voor beide 
activiteiten kan via: info@flowerart-
museum.nl of tel. 0297-364400.
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Er stond een dame met een bos bloemen 
aan de deur van het uitvaartcentrum. “Deze 
bloemen zijn voor mevrouw Dekker” zei ze. 
“Dat is mijn vriendin en als het goed is ligt ze 
bij Dunweg opgebaard.” Ik nam de bloemen 
aan en vertelde dat ik deze bij haar vriendin 
zou neerleggen. 

“Weet je eigenlijk wel wie ik ben?” vroeg 
de dame vooroverbuigend en steunend op 
haar rollator. “U heeft een bekend gezicht” 
probeerde ik. “Nou,” zei ze, “ik ben de eer-
ste die jou heeft aangeraakt! Aangezien nog 
nooit eerder iemand zoiets tegen mij gezegd 
had, bleef ik even met mijn mond vol tanden 
staan. Daar had ik niet direct een antwoord 
op.

“Weet u dat zeker?” vroeg ik nog, vermoe-
dend dat zij wellicht in de war was. “Jazeker. 
In februari 1973 ben je samen met je broer 
geboren en was ík de vroedvrouw.” 

Toen werd het mij duidelijk en de dame en 
ik spraken over de tijd die voorbij gevlogen 
was. Uiteraard kreeg ik ook de vraag of mijn 
vader nog leefde. “Jazeker,” zei ik, “ik zal de 
hartelijke groeten doen.” Ze vertelde nog 
hoeveel kinderen zij wel niet op de wereld 
had geholpen en dat zij nog op hoge leef-
tijd actief was geweest. Wat een kra(m)nige 
vrouw.

“Nou, fijne dag Alexander en hopelijk tot 
ziens. Ik heb alles al bij jou geregeld, mocht 
mij iets overkomen. Maar voorlopig kom ik 
nog niet!” “Nee hoor,” zei ik glimlachend, 
“dat spreken we zo af.” “En weet je wat nu 
zo’n bijzondere gedachte is? Ik heb jou als 
eerste aangeraakt en ik weet dat jij mij als 
laatste kan aanraken.” 

En weer stond ik met mijn mond vol tanden. 
The circle of life…
 

Circle of life

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 - 204 44 24
• Dunweg.nl

Aalsmeer - De genomineerden voor 
de verkiezing Onderneming van het 
Jaar 2021 in Aalsmeer zijn bekend 
gemaakt. Er kwamen onderwachts 
nog een paar veranderingen tussen-
door, maar nu is de lijst definitief. 
Het doel van deze verkiezing is om 
ondernemingen in Aalsmeer te 
stimuleren zich te presenteren en om 
andere ondernemers aan te zetten 
tot een duurzame, innovatieve en 
creatieve invulling van het onderne-
merschap. In de categorie Starter van 
het Jaar gaan lunchlokaal De Drukker, 
e-bloom, eetcafé De Zwarte Ruiter, 
Golden Circle Events, Laurens Niezen 
Fotografie en Nieuwe Koers Zeilver-
makerij strijden om de titel. In de 
categorie ZZP zijn de nominaties voor 
Bloemies, Langeraad Installatie, Little 

Cactuz, Melz Essentials, Aan Marke-
ting en DieMode. In de categorie MKB 
Klein dit jaar een grote groep. De jury 
heeft deze twaalf bedrijven geselec-
teerd: Debro Projects, See Me Fit, 
Now Organic International, Veritas ITC 
Service, Handels- en Transportbedrijf 
G.J. Vijzelaar, Zeilmakerij Aalsmeer, 
DC Systems, TakeFive Decoraties, 
Bloomgift, TCT Techniek, Werkgroup 
en Circular Plastics. In de categorie 
MKB Groot is gekozen voor Bosman 
Van Zaal, Hortus Supplies Internati-
onal en Burgers Carrosserie. De voor-
rondes worden gehouden op 15 
september in FloriWorld. Alle deelne-
mers, of ze door de voorronde heen 
komen of niet, maken kans op de 
publieksprijs. De finaleavond is op 12 
november in The Beach. 

Genomineerden voor Verkiezing 
Onderneming v/h Jaar bekend

Aalsmeer - Op maandagmiddag 30 
augustus organiseert het MVO Plat-
form Aalsmeer in samenwerking met 
Nieuw Ondernemend Aalsmeer en 
Aalsmeer Lokaal, een MVO Meet & 
Greet met aansluitend een barbecue 
voor ondernemers in The Beach. De 
middag staat geheel in het teken van 
‘groene doorstart na corona’. 
Haal je duurzaamheidsplannen uit 
de ijskast en ga met andere onder-
nemers in gesprek over hoe verduur-
zaming je kan helpen bij een 
krachtig herstel. Wat wilde je doen, 

maar is door corona noodge-
dwongen blijven liggen? Of heb je 
juist de kans gegrepen om te inno-
veren? Hoe kom jij groen uit deze 
crisis? Waar loop je tegenaan? Wat 
heb je aan de oplossingen van 
anderen? Grijp je kans om met 
collega-ondernemers te sparren over 
jouw groene doorstart.
De middag start om 16.00 uur, 
inloop vanaf 15.30 uur, bij The Beach 
en wordt smakelijk afgesloten met 
een barbecue voor alle aanwezige 
ondernemers. 

MVO Meet & Greet in teken van 
‘groen doorstarten na corona’

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Het probleem van een moestuin is, dat je hem niet los kan 
laten. Zo voelt het tenminste wel, want ik kan maar geen afscheid nemen. 
De bieten zijn rijp om geoogst te worden, de bonen prijken aan het rek, 
de rabarber tiert nog welig, de blauwe bessen zijn nu echt blauw en hier 
en daar staat nog een krop sla. Om het nog maar niet te hebben over de 
tomaten, basilicum en komkommers in de kas. Maar we hebben vakantie-
plannen, dus start ik acties als nog wat invriezen en pesto en compote 
maken. Ik heb nog ruim een week de tijd, ik kan nog van alles doen. En 
dan komt er een telefoontje van de dochter in Zweden: “Kunnen jullie 
alsjeblieft eerder komen als het nodig is?” Vanwege familieomstandig-
heden moet schoonzoon misschien terug naar Nederland. Of wij stand-by 
kunnen zijn. En dat is niet alleen voor hand- en spandiensten, maar ook 
voor emotionele steun, dat besef ik heel goed. We maken gelijk plan B. De 
camper wordt ingericht, de andere dochter biedt aan om in huis te 
komen om op de logeerhond te passen en verder de boel te beheren tot 
ze zelf op vakantie gaat. Maar de noodkreet uit Zweden neemt af, de 
familieomstandigheden lijken stabiel, er is geen acute haast meer bij. Het 
voelt als een anti-climax, want wij zijn inmiddels ‘ready for take off’. 
“Ga weg”, zegt de thuisdochter. “Laat het los, het komt wel goed hier.” En 
dat doen we. We gaan ‘weg van de snelweg’ richting Noord Duitsland. 
Twee jaar geleden reden we dezelfde route op weg naar Zweden en 
passeerden we het plaatsje Bergen en even later het plaatsje Belsen. Pas 
kilometers verder realiseerde ik me wat dat inhield; ik was zojuist langs 
het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen gereden. Ik nam me 
toen gelijk voor: ik ga hier naar terug. Afgelopen donderdag zijn we er 
geweest. Na het passeren van de toegangspoort wandelen we de stilte in, 
een prachtig natuurgebied, groen en vol bloeiende bloemen, omzoomd 
door bossen. Het terrein wordt gedomineerd door grote vierkante 
heuvels, overwoekerd met een soort helmgras. Het blijken massagraven 
te zijn. In Bergen-Belsen zijn tussen 1940 en 1945 70.000 mensen omge-
komen waarvan 20.000 krijgsgevangen. Bij elke heuvel staat aan de voor-
kant een gedenksteen met daarop vermeld het aantal slachtoffers wat er 
ligt. Hier rusten 1000 doden, hier 2000, even verderop: 800 doden. Als we 
verder lopen tussen die verschrikkelijke heuvels door zien we verspreid 
over de velden verschillende grafstenen. Ze zijn symbolisch geplaatst, ter 
nagedachtenis aan bepaalde personen. Een ervan trekt meer belangstel-
ling dan de andere stenen. Als ik dichterbij kom zie ik een simpele zwarte 
steen, met daarin bekende namen gegraveerd: Margot en Anne Frank. 
Het is een ontroerend moment. Bij het grote monument treffen we ook 
een gedenksteen aan voor de Nederlandse slachtoffers. Een vijf meter 
hoog, simpel houten kruis is geplaatst ter herinnering aan de overle-
venden, die meteen na de bevrijding een berkenhouten kruis neerlegden 
op deze verschrikkelijk plek. Diep onder de indruk verlaten we het terrein. 
“We mogen ons gelukkig prijzen dat wij in een andere tijd geboren zijn”, 
zegt mijn echtgenoot. Dat ben ik mij zeer bewust. Bergen-Belsen is een 
bizarre ervaring, die ik met moeite los kan laten. 
Reageren? Truus@bente.net

Loslaten

Barbecue en aanmelden
In verband met corona is aanmelden 
verplicht. De MVO Meet&Greet is 
gratis, aan de barbecue zijn kosten 
verbonden, vooraf te voldoen. Ga voor 
aanmelding en het boeken van tickets 
naar www.mvoplatformaalsmeer.nl. 
Het MVO Platform Aalsmeer is hét 
netwerk van bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties in en rond Aals-
meer, die maatschappelijk betrokken 
en milieubewust willen ondernemen. 
Het is een ideëel platform waar onder-
nemers elkaar inspireren, ervaring en 
kennis uitwisselen en elkaar op weg 
helpen met duurzaam ondernemen. 
Zodat ze met vereende krachten 
kunnen werken aan vergroening van 
de lokale economie.

Aalsmeer - Het begrip klimaatveran-
dering is actueler dan ooit gezien de 
grote uitdagingen ten aanzien van 
droogte, water en wonen. Kinderen 
zijn zich hier terdege van bewust. Zij 

krijgen via school veel informatie over 
milieu en klimaat. In tekeningen 
kunnen zij hun ideeën, oplossingen en 
angsten op een creatieve manier 
vertalen. Veertig kinderen van de 
tekenateliers van de Werkschuit (leef-
tijd 6 tot 12 jaar) geven in tekeningen 
en korte teksten weer wat het begrip 
schuilen voor elementen voor hen 
betekent. De schuilhut van de 
toekomst is bestendig, verplaatsbaar 
en gemaakt van natuurlijke materi-
alen. Wandel over de akkers van de 
Historische Tuin en neem even plaats 
in de oude schuilhut. De expositie hier 
van kleurrijke toekomstbeelden van 
kinderen met creatieve oplossingen 
geven weer hoop! Te zien tot en met 
18 september. De Historische Tuin is 
iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 16.30 uur, 
ingang via het Praamplein.

Kindertekeningen in schuilhut 
over klimaatverandering

Kudelstaart - Op woensdagochtend 
18 augustus organiseren Buurtwerk, 
Cultuurpunt Aalsmeer en Team 
Sportservice Aalsmeer voor 
kinderen van groep 3 tot en met 8 

een sport- en cultuurochtend in 
Kudelstaart. Tijdens deze ochtend 
zal er een combinatie zijn van cultu-
rele en sportieve activiteiten. Zo is er 
een stormbaan en zal er onder 

Sport- en Cultuurochtend voor kinderen andere een muziek workshop 
gegeven worden. De activiteit vindt 
plaats bij Place2Bieb van 10.00 tot 
12.00 uur. Ook enthousiast? 
Aanmelden kan alleen via www.
noordhollandactief.nl (zomeractivi-
teit Kudelstaart).
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Aalsmeer - Tijdens het laatste mei 
weekend in 2022 wordt de eerste 
Aalsmeerse Geluksroute gehouden. 
De Nieuwe Meerbode zal de 
komende tijd regelmatig geluksge-
vers en proevers interviewen en 
vragen wat voor hen de geluksroute 
betekent. Deze week is het woord 
aan Eveline Witte, begeleider bij 
verlies, rouw en sterven.

Wisselwerking
“Wat ik heel graag wil is mensen zelf 
laten ontdekken dat er in donkere 
tijden ook licht is. Het is mooi als je 
dat kunt zien en dat je weet dat je 
een keuze hebt om het te willen zien. 
Helaas is nog niet iedereen in staat 
om dit te ervaren. Ik vind het fijn om 
de brenger te zijn en de ontvanger. 
Het gaat om de wisselwerking.
Voor mij is het ook een cadeautje als 
ik zie dat mensen blij worden van 
een luisterend oor of de juiste 
woorden. Verlies en verdriet is niet 
voor iedereen hetzelfde, niets valt 
met elkaar te vergelijken, omdat 
ieder mens uniek is. Ook heeft niet 
iedereen op jonge leeftijd de kans 
gekregen om op een gezonde 
manier te leren rouwen. Maar je kunt 
het leren om geluk te zien en te 
ervaren. Het zit ‘m vaak in hele kleine 
dingen.” Spontaan begint Eveline het 
liedje: Het zijn de kleine dingen die 
het doen, te zingen dat in 1971 voor 
het eerst ten gehore werd gebracht 
door het duo Saskia en Serge en later 
ook door Paul de Leeuw. 

Mooie formule
“De zon schijnt niet altijd, donkere 

wolken zijn er nu eenmaal. En in deze 
onrustige tijd, waar je je als mens 
staande moet zien te houden, is het 
fijn als je een handvat krijgt aange-
reikt waar je leert de tijd te nemen 
om een geluksmoment te creëren”, 
gaat Eveline verder.
 “Al gaat het maar om een paar 
minuten. Dat je jezelf de tijd gunt om 
even stil te zitten en te kijken naar 
een mooie wolkenlucht, een voorbij 
komende vlinder, een bloeiende 
bloem of luistert naar het geluid van 
een vogel. Al heb je maar één mooi 
gesprek per dag of een mooie erva-
ring, dan wordt het een dag met een 
gouden randje.
Waardoor je ook beter kan slapen en 
tot rust komen. De Geluksroute is een 
mooie start om het geluk met elkaar 
te kunnen delen. Het zorgt voor 
energie die je weer door kunt geven 
aan anderen. Het lijkt mij mooi 
wanneer ik tijdens het Geluks-
weekend iets meer kan vertellen hoe 
je makkelijker geluk kunt ervaren. 
Dát is wat ik mensen gun en hen zo 
graag wil meegeven. En dat dit zich 
dan als een olievlek verspreidt.” 

Geluksmomenten delen
Belangstellenden kunnen nu reeds 
(gratis) e-books lezen: leren om te 
rouwen en hoe help je rouwen. En de 
postcast via spotify beluisteren: de 
achterkant van liefde, waarom verlies 
bij het leven hoort. Neem voor meer 
informatie over de Geluksroute 
contact op via info@kunstkas.org 
Wie nu al een geluksmoment wil 
delen kan een mail sturen naar 
nackwach@tiscali.nl 

Eveline Witte: “Je kunt het leren 
om geluk te zien en te ervaren”

Aalsmeer - Een speeltuin voor 
iedereen, dat is de grote wens van de 
initiatiefnemers van de speeltuin aan 
de Clematisstraat. Een van hen, Marit 
de Ridder, vertelde al eerder bij ‘Echt 
Esther’ over de ambitieuze plannen 
voor de speeltuin waar niemand 
wordt buitengesloten. Inmiddels 
staat er 80.000 euro op de teller en 

daarmee komt het begin van de 
bouw in zicht. Nog 25.000 euro is 
nodig voor de speeltuin. Er is een 
loterij georganiseerd waarmee er 
prijzen bij lokale ondernemers 
gewonnen kunnen worden. De 
verkoop loopt tot en met 4 
september. Wil jij dit project steunen 
en lootjes kopen? Luister naar de 

Aandacht voor ‘speeltuin voor 
iedereen’ bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Het convenant ‘Watervei-
ligheid’ is ondertekend. Het conve-
nant is een set afspraken over veilig, 
verantwoord en duurzaam gebruik 
van de Westeinderplassen. Vertegen-
woordigers van jongeren, Buurtwerk, 
de Stichting Aalsmeer Westeinder-
promotie en de gemeente Aalsmeer 
hebben hiervoor hun handtekening 
gezet. Het convenant bevat afspraken 
over geluid, afval en veilig varen. Het 
is bedoeld als herenakkoord en als 
uitgangspunt voor doorlopend 
contact tussen de diverse partijen. De 
afgelopen jaren is de overlast en 
onveiligheid door hard varen, luide 
muziek, vernielingen en vervuiling 
toegenomen. Het convenant is 
onderdeel van een set maatregelen 
om deze overlast te verminderen. 

Jongerenambassadeurs
“We zetten breed in op zowel 
preventief als repressief optreden”, 
zegt loco-burgemeester Robert van 
Rijn die tevens portefeuillehouder 
recreatie en toerisme is en het conve-
nant mede ondertekende. “We 
blijven met alle betrokken partijen 
rechtstreeks in gesprek over hoe we 
samen ons unieke plassengebied 
leefbaar houden.” Jongeren in diverse 
leeftijdscategorieën worden daarbij 
uitgedaagd om ambassadeurs van 
de Westeinder te worden en basis-
schoolkinderen krijgen voorlichting 
over het unieke gebied, de aanwe-
zige natuur en veilig varen. Er komen 

vaste plekken voor het ophalen van 
mensen en maaltijden, de zoge-
naamde P&P (pizza&personen) 
plekken en er wordt ingezet op effec-
tievere afvalverwerking en 
opruimdagen. 

“Niet onnodig moeilijk maken”
Burgemeester Gido Oude Kotte: “De 
hele aanpak is gebaseerd op denken 
in mogelijkheden. De gemeente 
Aalsmeer wil leuk en gezellig recre-
eren niet onnodig moeilijk maken. 
Twee of drie dagen per jaar gaan we 
de Poel aan de jongeren geven. 
Daartegenover houden ze zich de 
rest van het jaar aan de basisregels 
die we met elkaar hebben afge-
sproken. Ook toekomstige generaties 
moeten van het gebied kunnen 
genieten. Dat kan alleen als we daar-
voor nu de basis leggen en die 
bewaken.”

“Stevig aan de slag”
Uit gesprekken met omwonenden 
van het gebied en jachthaveneige-
naren kwam stevige kritiek op het in 
de ogen van betrokkenen trage 
reageren van politie op klachten. 
Bovendien werd het ingrijpen vaak 
als te weinig doortastend ervaren. 
“Dat beeld willen we graag anders”, 
zegt Oude Kotte. “De inzet van politie 
en handhaving is al behoorlijk opge-
schroefd. We gaan nu stevig aan de 
slag met de communicatie tussen 
bewoners, politie en handhaving. 

Camera’s op de Poel 
Er wordt op dit moment gewerkt 
aan snelheidscamera’s op de Kleine 
Poel om hard varen en onveilig 
vaargedrag te kunnen beboeten. 
Ook wordt gedacht aan mobiele 
camera’s die willekeurige plekken 
kunnen observeren om vernie-
lingen en vervuiling te kunnen 
beboeten en eigenaren de moge-
lijkheid te geven schadevergoe-
dingen te kunnen verhalen. 
“Gedacht is aan de inzet van drones, 
maar dat bleek niet te realiseren”, 
zegt de burgemeester. “De camera’s 
komen nu op strategische plekken, 
maar ook op steeds andere locaties. 
Op die manier is niet te voorspellen 
waar je gepakt kunt worden.”

Elkaar aanspreken 
Oude Kotte vervolgt: “Een belangrijk 
onderdeel van de nieuwe aanpak 
rond de Westeinderplassen is dat 
wij elkaar aanspreken op gedrag. 
Jong en oud, ondernemers en 
gebruikers van de Westeinder-
plassen. Dit is ook het uitgangspunt 
in het convenant waterveiligheid. 
Als door jeugd herhaaldelijk de 
omgangsnormen worden 
geschonden worden zij én hun 
ouders door middel van een brief 
aangesproken op het ongewenste 
gedrag. Daarnaast kunnen nog 
andere sanctie worden ingezet 
vanuit onder andere de Algemene 
Plaatselijke Verordening.”

Convenant over verantwoord en 
veilig waren op de Westeinder

uitzending van donderdag 12 
augustus om 19.00 uur om te horen 
hoe je dat kunt doen. Heb je een 
leuke vraag voor Marit? Mail deze 
naar esther@radioaalsmeer.nl. 

Aalsmeer by Night - Dance Night
Het programma ‘Aalsmeer by Night’ 
kent geen zomerstop, zomervakantie 
of zomerreces. Donderdagavond 12 
augustus is er zelfs weer een extra 
lange afleveringen te beluisteren! 
Vanaf 20.00 uur start de ‘Aalsmeer by 
Night - Dance Night’ op Radio Aals-
meer. Een twee uur durend dansfeest 
op je radio met oude dansplaten en 
nieuwe dance tracks. Deze 
donderdag staat de spotlight op 2 
unlimited, de dans-act met Ray & 
Anita uit de jaren negentig. Verder 
het lekkerste uit 50 jaar dansmuziek 
met Meindert van der Zwaard. 

Interview hoofdtrainer RKDES
In het programma ‘Sport & Co’, een 

samenwerking met Rick FM, zijn 
interviews te beluisteren die eerder 
bij de collega’s uit Uithoorn zijn uitge-
zonden, maar die ook interessant zijn 
voor de Aalsmeerse luisteraar. 
Zondag 15 augustus om 19.00 uur 
het vervolg van de interviews met 
Wim van Zwieten en Hans van 
Kasteren over de jeugdopleiding van 
RKDES, Peter Zijerveld van de KNWU 
met fietstips, een wandeltip van 
wandelcoach Henk de Vries (AKU) en 
een interview met Raymond de Jong, 
hoofdtrainer/coach van RKDES.

‘Door de Mangel’ op herhaling 
Zelfs tijdens de zomerperiode hoeft 
de wekelijkse Aalsmeerse talkshow 
niet gemist te worden. Gedurende 
het zomerreces zijn er zes herha-
lingen van ‘Door de Mangel’ te beluis-
teren. Komende maandag 16 
augustus zal om 19.00 uur de uitzen-
ding van 14 december met Cynthia 
Frankvoort te horen zijn. De geboren 

Amstelveense woont in Kudelstaart 
en omschreef zichzelf als een spon-
tane, gezellige perfectionist. Naast 
haar werk in het ziekenhuis, is zij een 
jaar geleden gestart als fotograaf.

Oost-Europese componisten
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ staat maandag 16 augustus in 
het teken van Oost-Europese compo-
nisten. Programmamaker Sem van 
Hest zal de werken van onder andere 
Tsjaikovski, Liszt en Prokoviev laten 
horen, waaronder balletmuziek, 
pianosonates en een symfonie. 

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

Esther Sparnaaij in gesprek met Marit de Ridder over speeltuin in de Clematisstraat.
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Aalsmeer - De alternatieve Poelover-
steek van zwemvereniging Oceanus 
is op woensdag 25 augustus. De 
legendarische zes kilometer lange 
zwemtocht is dit jaar aangepast 
vanwege de corona beperkingen. 
Oceanus Triathlon organiseert voor 
(oud) Oceanusleden een alternatieve 
Poeloversteek met dezelfde 
afstanden en dat zijn 6, 3 of 1,5 kilo-
meter en 750 meter. In plaats van met 
twee bussen vol deelnemers naar 
Leimuiden te rijden, is er dit jaar 
gekozen voor start en finish op het 
surfstrand zodat iedereen makkelijker 
de corona regels in acht kan nemen. 
De start is om 18.15 uur voor de 6 en 
de 3 kilometer lange zwemtocht. De 
1500 meter prestatietocht start om 
18.30 uur en de 750 meter om 18.45 
uur. De deelnemers zwemmen langs 
de uitgezette boeien richting de 
eilandengroep tussen de kleine en 
grote Poel. De 6 kilometer zwemmers 
zwemmen 2,5 kilometer langs de 
eilandengroep en daardoor ook langs 
enkele doorvaarten tussen de kleine 
en grote Poel. 

Veiligheid
De zwemmers zwemmen met fel 
gekleurde en genummerde badmuts 
en allen met een oranje/gele veilig-
heidszwemboei die duidelijk te zien 
is voor de recreatie vaart en de orga-
nisatie. De deelnemers van de 6 en 3 
kilometer zwemmen op de terugweg 
richting de watertoren, zodat er toch 
nog een ‘Poeloversteek gevoel’ gecre-
eerd wordt. Het is voor de deelne-
mers aan te raden om met wetsuit te 
zwemmen als de watertemperatuur 
nog te koud is voor de anderhalf à 
tweeënhalf uur dat de zwemmers in 
het water liggen. De deelnemers die 
nog niet toe zijn aan de langere 
afstanden kunnen deelnemen aan de 
750 en de 1500 meter. Voor de veilig-
heid van de zwemmers zullen er aan 
de buitenkant van de drie-hoekige-
zwemroute boten mee varen en aan 
de binnenkant van de driehoek en 
links van de zwemmers zullen leden 
van kanovereniging Michiel de Ruyter 

uit Uithoorn de veiligheid van de 
deelnemers in de gaten houden.
Vanaf 18.55 uur zullen er zwemmers 
finishen van de korte afstanden en 
afhankelijk van de wind zullen vanaf 
19.05 uur de eerste zwemmers van de 
3 kilometer finishen. De 6 kilometer 
zwemmers zullen, afhankelijk van 
wind en golfslag, vanaf 19.40 uur hun 
voeten op het surfstrand zetten.
 
Inschrijven 
De inschrijving is nog niet gesloten 
en er zijn nog een tiental plekken 
over, dus oud Oceanuszwemmers en 
triatleten kunnen nog inschrijven tot 
het startveld vol is.
Aanmelden kan door het inschrijffor-
mulier in te vullen op de website: 
www.oceanusaalsmeer.nl. Inschrijven 
en betalen kan tot 20 augustus, maar 
wacht niet tot het laatste moment in 
verband met het maximaal aantal 
deelnemers.  Vol is vol en de inschrij-
ving is geregistreerd als de betaling is 
ontvangen.
 
Kijkers welkom
De definitieve informatie voor de 6 en 
3 kilometer ontvangt iedere deel-
nemer een week voor het evene-
ment, maar veel staat al op de 
Oceanus website. De organisatie 
neemt maatregelen om een veilige 
en sportief evenement te organi-
seren. Hierbij kan de wedstrijdleider 
de beslissing nemen om eventueel 
de tocht aan te passen vanwege 
bijvoorbeeld weersomstandigheden. 
In al die jaren is dat nog niet nodig 
geweest, dus kom op 25 augustus op 
veilige afstand kijken op het 
surfstrand!

Alternatieve Poeloversteek van 
Oceanus op is 25 augustus

Aalsmeer - De gang zit er lekker in 
wat de tafel bezetting aangaat 
tijdens de wekelijkse kaartavond van 
buurtvereniging Hornmeer. Met een 
gemiddelde van acht tafels mag je 
wel zeggen dat je het goed doet.
Zo ook vrijdag 6 augustus, weer een 
volle bak, en wat een gezellige sfeer. 
Het kaarten is gewonnen door het 
koppel George Lemmerzaal en Mia 
Huijkman met 5310 punten. Siem 
Burgers en Ben Johannessen eindig-
denop plaats twee met 5199 punten 
en Gerard Presser en Frits Zeldent-
huis bemachtigden plek drie met 
5024 punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Gerie van de Dool en Jan 

Damen met 3500 punten. De 
volgende dag, zaterdag 7 augustus, 
kwamen de vaste kaarters van BV 
Hornmeer bijeen voor een overheer-
lijke barbecue. Er wordt terug 
gekeken op een geweldig en leuke 
avond, die zeker voor herhaling 
vatbaar is. Komende vrijdag 13 
augustus is er weer koppelkaarten en 
natuurlijk is iedereen van harte 
welkom. Geen maat, maar wel zin in 
een gezellige kaartavond. Gewoon 
komen, voor een kaartpartner kan 
gezorgd worden. Het koppelkaarten 
begint om 19.30 uur in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. De zaal 
gaat open vanaf 19.00 uur.

George Lemmerzaal en Mia 
Huijkman beste kaartkoppel

Aalsmeer - Het was een paar dins-
dagavonden rustig bij de wekelijkse 
dartavond in buurthuis ‘t Middelpunt 
in de  Wilhelminastraat, maar 
gelukkig wordt het nu wat drukker. 
Ans Engel en Louise kwamen hun 
geluk beproeven en er kwam zelfs 
een nieuw gezicht binnenlopen: 
Frederik. Frederik speelde met een 
geleend setje darts, maar hij bleek 
over een goede werptechniek te 
beschikken en slaagde er in om hier 
en daar een leg te winnen. In zijn 
poule nam Ben van Dam de leiding 
en Ans werd tweede. In de andere 
poule kon Peter Bakker na een span-

nende wedstrijd tegen Kees de 
Lange de toppositie innemen.
De uiteindelijke strijd om de derde 
en vierde plaats wist Ans in haar 
voordeel te beslissen tegen Kees.
De finale tussen Ben en Peter was 
niet erg hoogstaand en het uitgooien 
van de laatste dubbel bleek een 
lange lijdensweg. Voor de sfeer 
maakte dat niet meer uit, die was de 
gehele avond weer top. Voor ieder 
niveau is de dinsdagavond een uitda-
ging en toch ook ontspannend. 
Darters (vanaf 16 jaar) zijn  vanaf 
19.45 uur welkom in het Middelpunt. 
De entree is 2,50 euro per avond.

Betere opkomst bij het darten

Aalsmeer  - Vanwege corona lag 
bijna alles op sportief gebied dit jaar 
op zijn gat. Ook de midgetgolfsport 
is in ernstige mate door de pandemie 
getroffen. Zo hebben de districts-
competities en de Landelijke hoofd-
klasse in 2020 en in 2021 geen door-
gang kunnen vinden. Het is nu 
gelukkig weer mogelijk voor vereni-
gingen om in beperkte mate toer-
nooien te organiseren. Zo organi-
seert de Midgetgolf Club Aalsmeer 
dit jaar weer het Koppeltoernooi en 
het Bloementoernooi. In samenwer-
king met de Hole Ridders uit Ridder-
kerk heeft de Midgetgolf Club Aals-
meer dit jaar tevens een tweekamp 
georganiseerd tussen beide vereni-
gingen. Ook spelers van andere 
verenigingen waren welkom. Op 31 
juli werd de eerste wedstrijd 
gespeeld in Ridderkerk. Er werd 
gespeeld over vier ronden in de cate-
gorieën Dames en Heren.
In de eerste ronde waren Johan den 
Dunnen en Henk Goris (beiden Hole 
Ridders) de sterksten met 27 hole-
slagen. De tweede ronde kwam op 
naam van André van Vliet met 26 
holeslagen. Jeroen van Holland (Hole 
Ridders) won de derde en de vierde 
ronde met 28 holeslagen en werd 
daarmee dagwinnaar met in totaal 
115 holeslagen. Bij de dames werd 
Dingina Dissel eerste met 133 hole-
slagen. Dingina is weliswaar een Hole 
Ridder, maar van Aalsmeerse huize. 
Zo werd de eer van de Aalsmeerse 
Midgetgolf Club nog een beetje 
gered. 
Op 7 augustus werd de return 
gespeeld in Aalsmeer. Buienradar 
veranderde met het uur, maar het 
was en bleef een mooie dag. Een 
enkel spatje regen mocht de pret 
niet drukken. In de eerste ronde 
gingen Dingina Dissel en Johan den 
Dunnen sterk van start met 29 hole-
slagen. Ook in de tweede ronde 29 
holeslagen voor Dingina Dissel, 
tezamen met Marrie Bonhof (Aals-

meer) en Hans Broodbakker (Hole 
Ridders). De derde ronde ging naar 
Ruud Slappendel (Hole Ridders) met 
een ijzersterk rondje van 24 hole-
slagen. Dit is twaalf keer een hole-in-
one en 6 tweeën! Doe het maar na! 
De laatste ronde werd gewonnen 
door Klaas Boekel (Vertrekvogels) 
met 25 holeslagen. Ook helemaal 
niet slecht! Dagwinnaar werd 
Dingina Dissel met 119 holeslagen. 
Bij de heren ging de winst uiteinde-
lijk met 121 holeslagen naar Ruud 
Slappendel. Hoe kan het ook anders. 
Na barrage (sudden death) ging de 
tweede plaats naar Martin van 
Holland (Hole Ridders) en de derde 
plaats naar Klaas Boekel. Toch nog 
een klein Aalsmeers succesje.
Het was een mooie en spannende 
uitwisseling tussen beide vereni-
gingen. De leden van de MC Aals-
meer hebben gevochten als 
leeuwen, maar uiteindelijk waren de 
Hole Ridders gewoon te sterk. Maar 
de uitwisseling was zeker voor herha-
ling vatbaar.

Baan open, wel reserveren
Voor wie ook eens graag een balletje 
wil komen slaan is het park elke 
woensdag, zaterdag en zondag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In 
verband met een soepele doorstro-
ming langs de banen blijft reserveren 
gewenst. Op 28 augustus wordt het 
Bloementoernooi gespeeld in Aals-
meer. Op die dag is het park voor 
recreanten gesloten. En op 30 
augustus gaat de tweede fase van de 
baanrenovatie in Aalsmeer van start. 
Vanaf deze datum wordt een aantal 
banen tegelijkertijd gerenoveerd. 
Dat betekent dat het park in de 
maanden september en oktober 
wegens werkzaamheden gesloten zal 
zijn. Daarna hopen het bestuur en de 
leden belangstellenden weer te 
mogen verwelkomen op de splinter-
nieuwe banen aan de 
Beethovenlaan.

Midgetgolf: Hole Ridders te 
sterk voor MC Aalsmeer

Rond- en Platbodem 
wedstrijd afgelast
Aalsmeer - Door de nog steeds 
geldende coronamaatregelen in 
combinatie met de grote opkomst 
die verwacht wordt heeft de organi-
satie van de Rond & Platbodem 
wedstrijden op de Westeinderplassen 
in september niet door te laten gaan. 
De organisatie hoopt volgend jaar 
wel alle deelnemers aan deze zeil-
wedstrijd welkom te mogen heten.  

Eerste plaats voor Ati 
bij De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Er wordt iedere 
woensdag vanaf 20.00 uur gekaart in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Op 4 
augustus is het klaverjassen 
gewonnen door Ati v/d Lugt met 
5263 punten. Arie Zethof werd 
tweede met 5122 punten en Ubel 
v/d Blom derde met 5090 punten.
De poedelprijs was deze week voor 
Guda Kluinhaar met 4011 punten.

Koppelkaarten bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 6 
september hoopt buurtvereniging 
Oostend het koppelklaverjassen 
weer op te starten. De avond begint 
om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Het inschrijfgeld is nog steeds 
1,50 euro per persoon. De kaart-
avond wordt gehouden in buurthuis 
Het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55 in Oosteinde.

Kudelstaart - In de negende ronde van 
de zomercompetitie bij Schaakclub 
Westeinder ontbrak koploper Peter 
Verschueren. Bij de eerste afwezigheid 
krijgen de schakers in de zomercompe-
titie echter alsnog 3 punten en zo kon 
het gebeuren dat hij zonder te schaken 
zijn koppositie versterkte. Dat kwam 
vooral doordat Maarten de Jong zich 
verslikte in Richard Piller. In de eerste 
partij lukte het hem niet om van een 
wat betere stelling iets te maken, 
waarna hij in tijdnood een toren 
weggaf. De tweede pot werd een 
benauwde remise. Het nieuwe lid Jan 
van der Sluis rukte op naar de tweede 
plaats door 3-3 tegen Mladen Cicek te 
spelen en volgens Jan had er nog meer 
in gezeten. Wim Appelman, geteisterd 
door rugpijn na een gezellig buurt-
feest, kwam er niet aan te pas tegen 
Marco Hutters. Abdul Wasei versloeg 
Tom van der Zee met 4-1 en klom 
daarmee op naar de vierde plaats. Rik 
Konst kreeg de kans op revanche op 
Joran Donkers voor de dubbele neder-
laag van vorige week. Het mocht 
echter niet zo zijn. In de eerste partij 
gaf Rik een stuk weg en in de tweede 
partij verloor hij een ingewikkeld eind-
spel, dat volgens Joran theoretisch 
remise was. Aangezien het inmiddels 
12 uur was en de schakers het Dorps-
huis uit moesten kon Joran de minder 
begaafde toeschouwers niet laten zien 
of dit echt zo was. De stand aan kop na 
de negende ronde: Peter Verschueren 
39, Jan van der Sluis en Maarten de 
Jong 27 en Abdul Wasei 24.

Peter Verschueren 
versterkt koppositie

Kudelstaart - Na een verplichte pauze-
periode van ongeveer zeven maanden 
in verband met corona start de oude-
rensoos Kudelstaart de klaverjasmid-
dagen weer op. Ze vinden elke donder-
dagmiddag plaats in het Dorpshuis ’t 

Podium te Kudelstaart. De eerste van 
het seizoen begint op 2 september. Van 
13.30 tot 16.30 uur kunnen liefhebbers 
klaverjassen en jokeren. Belangstelling 
voor deze kaartmiddag? Kom gerust 
eens kijken en speel mee.

Per 2 september weer Ouderensoos 
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