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Werkzaamheden Zijdstraat van start!
Aalsmeer - De komende maanden zijn er werkzaamheden in het
Centrum. De Zijdstraat, Punterstraat en het Molenplein worden opnieuw
ingericht.
Een lange en intensieve periode
waar de ondernemers, maar mogelijk ook de klanten, wat overlast door
kunnen ervaren. Allereerst gaan de
nutsbedrijven aan de slag met het
leggen van nieuwe kabels en
leidingen. Een start is gemaakt aan
het begin (of einde) van de Zijdstraat, aan de kant van de Uiterweg.
De straat gaat aan één kant open in
werkvakken van tachtig tot negentig

meter. Volgend jaar (rond april 2023)
wordt de bestrating aangepakt,
komen er nieuwe bankjes, prullenbakken en fietsstallingen en er komt
meer groen in het winkelgebied.
Feestweek en feestdagen
Tijdens de Feestweek en tussen half
november en eind december liggen
de werkzaamheden stil. Tijdens de
werkzaamheden zijn de winkels

Drugs- en alcohol-vondst bij actie
op terrein Royal FloraHolland
Aalsmeer - Op donderdag 4
augustus is door de Landelijke
Eenheid, in samenwerking met het
politie wijkteam Aalsmeer, de Dienst
Justitiële Inrichting, de gemeente
Aalsmeer en onder begeleiding van
de bedrijfsbeveiliging van Royal
FloraHolland, een gecoördineerde
actie uitgevoerd op het terrein van
Royal FloraHolland Aalsmeer. Hierbij
is een geringe hoeveelheid cocaïne
in beslag genomen en een grote
hoeveelheid alcohol gevonden. Het
op voorraad hebben van alcohol is
op het gehele veilingterrein
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Aalsmeerderweg 213 - Aalsmeer

verboden. Bij dergelijke vondsten
wordt altijd onderzocht wat de
passende consequenties dienen te
zijn. De aanleiding van de actie was
een melding bij TFOC (Transport
Facilitated Organized Crime), een
programmaonderdeel van de Politie
Dienst Infra van de Landelijke
Eenheid, gericht op het tegengaan
van georganiseerde criminaliteit in
de transportsector.
Weerbaarheid
Het TFOC team is regelmatig bij
evenementen aanwezig om het

HALVE
PRIJS

altijd bereikbaar en natuurlijk blijven
klanten welkom. De ondernemers
hopen op begrip en geduld van de
bezoekers aan het Centrum.
Ondanks de enige overlast, wordt
wel door zowel de ondernemers als
de dorpsbewoners uitgekeken naar
het startmoment en de uiteindelijke
metamorfose. Het werd de hoogste
tijd dat de straten in het winkelgebied aangepakt zouden worden. Als
deze klus geklaard is (verwachting
eind 2023 klaar) komen het Raadhuisplein en het Praamplein aan de
beurt.

melden van criminaliteit of het
vermoeden hiervan, aan te moedigen
bij het publiek. TFOC werkt samen
met publieke en private partners aan
weerbaarheid in de transportsector.
Een (anonieme) melding wordt na
ontvangst integraal beoordeeld.
Gezamenlijk wordt hierop de interventiestrategie bepaald. Om bij deze
actie de aanwezigheid van drugs te
kunnen beoordelen, is een drugshond ingezet. De actie werd geleid
vanuit het Centrum Weerbare Sierteelt, gevestigd op het terrein van
Royal FloraHolland in Aalsmeer.
Melden criminele activiteit
Binnen de samenwerking ‘Weerbare
Sierteeltsector’ werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot
preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Wil je melding maken van
criminele activiteit of heb je een
vermoeden als het gaat om drugscriminaliteit of uitbuiting? Neem dan
contact op met de bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland, met de
wijkagent of meld het online bij of
bel Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.
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Aalsmeerderbrug vanavond twee
uur dicht wegens noodreparaties
Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert vanavond, donderdag
11 augustus, noodreparaties uit aan
de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart ter hoogte van Aalsmeer.
Vanwege de werkzaamheden is de
Aalsmeerderbrug afgesloten tussen
21.00 en 23.00 uur voor het (gemotoriseerd) wegverkeer.
Technische problemen
De Aalsmeerderbrug kampt met
technische problemen. Om de brug
weer goed te kunnen laten functioneren worden op donderdagavond
11 augustus aanpassingen gedaan
aan de software die het openen en
sluiten van de brug reguleert. Tijdens
deze werkzaamheden kan de brug
niet bediend worden voor het

scheepvaartverkeer en is de brug
afgesloten voor wegverkeer. Verkeer
wordt omgeleid via de N201/Waterwolftunnel. Bussen, fietsers, voetgangers en nood-en hulpdiensten
worden met behulp van verkeersregelaars langs de werkzaamheden
geleid.
Meer informatie
Met vragen en klachten kunnen
(vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
servicepunt van de provincie NoordHolland via 0800-0200600 (gratis) of
per mail: servicepunt@noordholland.nl. Op de hoogte blijven van
bedientijden van bruggen en sluizen,
stremmingen of werkzaamheden?
Info op www.vaarweginformatie.nl.

2

NIEUWS

inderegio.nl • 11 augustus 2022

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 14 AUGUSTUS

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
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Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
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Kabalen
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voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Tuinen kijken met Groei & Bloei
Aalsmeer - Jaarlijks gaan de keurmeesters van Groei & bloei door Aalsmeer heen om de voortuinen te
keuren. Deze keer zijn van 1 tot en
met 10 juli de voortuinen gekeurd in
het oude deel van de wijk Zuid
(tussen Molenvliet-, Zwarte- en
Stommeerweg). Er wordt gekeken
naar ouderhoud en verzorging, maar
ook of er kleur aanwezig is dat langer
blijft doorbloeien en daardoor de
straat langer opfleurt. Inmiddels zijn

de 28 genomineerde tuinen op de
foto gezet. In september horen de
eigenaren van deze genomineerde
tuinen of ze een prijs (groenbon)
gewonnen hebben. De afgelopen
weken kon alvast genoten worden
van genomineerde voortuinen aan
de Zwarteweg, Seinpost en Hortensialaan. Deze week presenteert Groei &
Bloei in de krant nog twee genomineerde tuinen: Te vinden aan de
Zwarteweg en in de Mendelstraat.

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
134e jaargang

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 18.30u. Ned.
Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst
om 10u. met ds. B.J. Eikelboom uit
Rotterdam, gez. dienst met CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Marieke Meiring.Collecte:
St. Peace Home Busua.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. Hans
Vegh. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Organist: Johan van der
Zwaard. Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. G. de
Ruiter. Organist: Theo Griekspoor.
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

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

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

Winst Huub en Jopie
bij 55+ Soos
Kudelstaart - Iedere donderdag is er
van 13.30 tot 16.30 uur voor 55+ers
een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podium. Op donderdag 4
augustus waren zestien leden
aanwezig en is gezellig met elkaar
gekaart. Het klaverjassen is
gewonnen door Huub Bouwmeester
met 5755 punten, gevolgd door Rita
Moeke met 5406 punten en Mary
Akse met 5185 punten. Bij het
jokeren was Jopie de Grauw de beste
met 205 punten. Op twee is Trudy
Knol geëindigd. Ook zin om eens een
kaartje te komen leggen? Iedere
55+er is van harte welkom, zowel
klaverjassers als jokeraars. De
volgende kaartmiddag is donderdag
11 augustus. Voor inlichtingen kan
contact opgenomen worden met
Hans van Schuilenburg (penningmeester) via: 06-12699009.

Inloop voor praatje
en gezelligheid

Gastgezinnen gezocht voor
buitenlandse studenten
Aalsmeer – Eind augustus maken
tientallen uitwisselingsstudenten van
over de hele wereld hun droom waar
door een periode van drie tot tien
maanden ondergedompeld te
worden in de Nederlandse cultuur,
taal en tradities. De scholieren wonen
bij Nederlandse gastgezinnen en
gaan naar de middelbare school.
Wordt u gastgezin voor één van deze
studenten en biedt u hen een warm
thuis? In het voortgezet onderwijs in
Aalsmeer, waar internationalisering
een steeds belangrijker thema wordt,
zijn de studenten welkom. Een culturele uitwisseling is niet alleen een
avontuur voor de buitenlandse scholier, ook het gastgezin leert over de
cultuur die een buitenlandse scholier
meebrengt! Zo hoef je niet ver te
reizen om de wereld te ontdekken. Je
kunt de wereld in huis halen met een
Braziliaanse, Franstalige of Belgische
uitwisselingsstudent of misschien
past een scholier uit Thailand,

Letland of Duitsland beter bij u!
Nederland blijkt steeds populairder
te worden als ‘high school’ bestemming. Nederland wordt gezien als
een veilig en gastvrij land. Voor een
aantal studenten die eind augustus
naar Nederland worden nog enthousiaste gastgezinnen gezocht, die
deze studenten een warm thuis
kunnen bieden voor drie, vijf of tien
maanden. Gastgezin worden kan dus
voor een korte periode, maar ook
voor het hele schooljaar.
Lijkt het u leuk om dit fantastische
avontuur aan te gaan met een uitwisselingsstudent? Nieuwsgierig
geworden naar de andere buitenlandse scholieren en/of het High
School Holland programma? Neem
voor meer informatie contact op met
het High School Holland team per
mail: highschoolholland@travelactive.org, bel naar: 085 2224810 of
bezoek de website:
www.travelactive.com

Aalsmeer - Op zondagmiddag 14
augustus is er weer een inloop in de
Doopsgezinde kerk in de Bindingzaal
voor mensen uit Aalsmeer en omgeving die de zondagmiddag wat lang
vinden duren. Er wordt koffie of thee
geschonken en er is gelegenheid

voor een spelletje en een praatje.
Het thema is dit keer ‘Ouderwetse
gezelligheid’ met Elise Moolhuijsen.
De middag begint om 15.00 uur en
duurt tot 16.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 2 euro
per persoon. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Adres: Zijdstraat
55. Inlichtingen via 0297-326801 of
0625331458.

Fotowedstrijd rond 350 jarige
Oude Hollandse Waterlinie
Regio - Het is 350 jaar geleden dat de
Oude Hollandse Waterlinie succesvol
werd ingezet tegen aanvallen van
onder meer de Fransen. Dit jubileum
wordt gevierd met allerlei evenementen en activiteiten langs de linie.
Stichting Oude Hollandse Waterlinie
organiseert in dit bijzondere jaar ook
weer een fotowedstrijd. De oudste en
belangrijke waterlinie leent zich door
haar ligging fantastisch voor allerlei
vormen van recreatie zoals wandelen,
fietsen en varen. Daarbij kun je in de
gezellige centra van de vele fraaie
vestingstadjes in de linie heerlijk op
een terrasje verpozen. Daarom is er
voor het thema ‘Recreëren in de Oude
Hollandse Waterlinie’ gekozen. Trek

eropuit en vergeet je camera niet! Het is
een voorwaarde dat de foto is
genomen in het gebied van de Oude
Hollandse Waterlinie. Kijk op de website
oudehollandsewaterlinie.nl voor meer
informatie en alle voorwaarden. De
ingezonden foto’s mogen in ieder geval
niet ouder zijn dan twee jaar en verder
is het van belang dat de digitale foto’s
minimaal 1,5 MB groot zijn. Er zijn
mooie geldprijzen te winnen; de eerste
prijs is 150 euro! Daarnaast is er ook
nog een tweede prijs van 100 euro en
een derde prijs van 50 euro. Deelnemen
kan tot 1 oktober 2022 en per deelnemer mogen maximaal drie (digitale)
foto’s ingestuurd worden. Dit kan per
e-mail naar: contact@ohwl.nl.

CULTUUR
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Bandbrouwerij met optredens
Outlaw Queen en Floodlines
Aalsmeer - De hele zomer is er elke
vrijdag Bandbrouwerij in N201 aan
de Zwarteweg. Voor het zesde jaar

op rij is de Bandbrouwerij de verzamelplek van jonge muzikanten om
samen te jammen en nieuwe muziek

Zaterdag ‘Vivid’ live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 13
augustus kan er weer genoten worden
van livemuziek in café Joppe in de
Weteringstraat. De coverband Vivid laat
vanaf ongeveer 21.30 uur van zich

horen. Vivid is een energieke coverband bestaande uit vier jongeren die
hun passie delen voor muziek. Het
viertal staat garant om van elke gelegenheid een feestje te maken! Een

te maken in een ongedwongen sfeer.
Alle oefenruimtes kunnen worden
gebruikt en uiteraard zijn de bar en
het gezellige terras geopend voor
een drankje en daarbij zijn er regelmatig optredens van bands uit de
regio. Vrijdag 12 augustus zijn er
twee bands op het podium: de altijd
lekker swingende rockers van Outlaw
Queen en Indie/rockband Floodlines
(winnaars Popprijs Amstelland 2021).
Na afloop draait dj Jappie Tappie de
avond vol met de fijnste plaatjes met
alternatieve hits, disco en meezingers. De entree is gratis en de zaal is
open vanaf 20.00 uur.
Let op: De Bandbrouwerij is deze
zomer elke vrijdagavond behalve op
vrijdag 19 augustus, dan is N201
gesloten!

breed geluid wordt gecreëerd door het
stereospel van gitarist Otis Straatman.
Een strakke ritmesectie en een opvullende ondertoon worden gecreëerd
door Gijs van Duijn en Timo Stevens.
Met Lotte de Waal als frontvrouw zorgt
de band voor een energieke interactieve show met een repertoire
bestaande uit pop/rock klassiekers en
bekende hits als ‘Highway to Hell’,
‘Superstition’, ‘Valerie’ en ‘Iedereen is
van de Wereld’. Door de nummers op
hun eigen manier te interpreteren
presenteert Vivid een uniek geluid! De
toegang is, zoals altijd, gratis.

Tribute to Paul McCartney in
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Zondag 14 augustus
kunnen de fans van Paul McCartney,
The Beatles en Wings hun muzikale
hart ophalen in The Shack. Sjoerd
van de Broek, bekend als een van de
frontmannen van The LSB Experience, eert in deze unieke show zijn
grote voorbeeld. Sir Paul is op 18
juni 80 jaar geworden, een mooie
reden om een ode aan hem te
brengen. Met zijn gitaar, speelt
Sjoerd zijn nummers, van The
Beatles, uit de periode met Wings en
zijn latere solo tijd. Daarbij vertelt hij
prachtige verhalen en anekdotes
over ‘Macca’ en over de muzikanten
gelinkt aan hem. Sjoerd heeft meerdere keren mogen opgetreden in
The Cavern in Liverpool, heilige
grond, waar The Beatles honderden

Woodshack
The Shack’s presenteert op zondag
21 augustus Woodstock Sunday. In
een relaxte Woodstock-sfeer muziek
maken op het gezellige terras aan
het water, hoe tof is dat! Ieder jaar
weer een groot succes, zowel bij de
muzikanten als bij het publiek. Hans
en Remco Millenaar nemen het voortouw op deze muzikale middag, en
uiteraard doen ze dit samen met een
aantal muzikale vrienden waaronder

Topmusici Merel Vercammen (viool)
en Dina Ivanova (piano) spelen dan
‘The Boulanger Legacy’, een aantal
composities uit de nalatenschap van
de Franse componisten Lili en Nadia
Boulanger. Vercammen en Ivanova
zijn onder meer bekend van hun
optredens in het tv-programma
Podium Witteman. Vrijdag 21 oktober
volgt een concert van Trio Centella.
Dit gezelschap bestaat uit Selma
Harkink (sopraan), Suzanne Arends
(dwarsfluit) en Aimée van Delden
(harp) en combineert muziek van
Franse, Engelse en Latijns-Amerikaanse bodem. Vrijdag 25 november
is het podium voor pianist Erwin
Rommert, die een toegankelijk
programma brengt met onder andere
werken van Schubert en Chopin.
Tussendoor, op zaterdag 17

DONDERDAG 11 AUGUSTUS:

* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘The Floral Album’ en
mini-expo Mondriaan in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg
1. Open do. t/m zo. 13 tot 17u.
T/m 14 augustus.
VRIJDAG 12 AUGUSTUS:

* Historische film over veilingwezen op TV Aalsmeer om 11u.
Zaterdag herhaling om 13u.
* Expositie Fotogroep Aalsmeer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: vrijdag t/m zondag 14 tot
17u. T/m 14 augustus.
* Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 om 19.30u.
Inschrijven: 19u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u. met optredens van
Outlaw Queen en Floodlines.

Boxin’ The Vox. Kom gezellig kijken,
luisteren en genieten op zondagmiddag 21 augustus in The Shack.
Reserveren is niet verplicht, maar wel
mogelijk, en zeker aan te raden voor
zondag 21 augustus! Stuur dan even
een mail naar info@the-shack.info.
Alle verdere informatie en het volledige programma is te vinden op:
www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Merel Vercammen en Dina Ivanova.
Foto: Marco Borggreve

september, is het Flower Art Museum
het decor voor een uitstapje naar de
jazzmuziek. Pianist Mike del Ferro
brengt dan een ode aan de legendarische Toots Thielemans, met wie hij
gedurende tien jaar over de hele
wereld optrad. Tickets en meer informatie zijn te vinden op de website van
KCA: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer, 16u.
MAANDAG 15 AUGUSTUS:

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

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Za. en zondag van 10 tot 16.30u.
* Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16:30u.
Ingang via Praamplein.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
WOENSDAG 17 AUGUSTUS:

ZATERDAG 13 AUGUSTUS:

* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open 10.30 tot 16.30u.
Lezingen over ‘Battle of Britian’
op 13 en 14 augustus om 13u.
* Midgetgolfbaan open voor
publiek. Beethovenlaan. Open
iedere zaterdag, zondag en
woensdag van 13 tot 17u.
* Optreden band Vivid in Joppe,
Weteringstraat v/a 21.30u.

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Zomerbridgen met Onder Ons in
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u.
Inschrijven om 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
* Elke woensdag 50+midgetgolfen,
Hornmeer, 10-12u.
DONDERDAG 18 AUGUSTUS:

ZONDAG 14 AUGUSTUS:

Klassiek op topniveau tijdens
‘Muziek in het Museum’
Aalsmeer - Het Flower Art Museum
en de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) organiseren dit najaar
samen een aantal concerten met klassieke muziek van topniveau. De kaartverkoop is vanaf heden gestart.
Binnen KCA leefde al enige tijd de
wens om het programma met klassieke muziek een nieuwe impuls te
geven. Het Flower Art Museum
maakte voor corona een succesvolle
start met klassieke concerten tussen
de kunst. Beide organisaties slaan nu
de handen ineen. Met ‘Muziek in het
Museum’ bieden zij een prachtig
programma in een bijzondere ambiance voor alle liefhebbers van klassieke muziek in Aalsmeer en
omstreken. Het eerste concert vindt
plaats op vrijdag 9 september en is
meteen een fantastisch affiche.

AGENDA

* Watertoren open voor publiek
van 13 tot 17u.
* Inloop voor praatje en gezelligheid in Bindingzaal, Zijdstraat 55
van 15 tot 16.30u.
* Optreden Sjoerd v/d Broek met
ode aan Paul McCartney in The

keren gespeeld hebben. Sinds een
paar jaar speelt hij ook jaarlijks
diverse weken in Amerika, maar
zondag 14 augustus staat hij in The
Shack. Met mooi weer uiteraard op
het buitenpodium. Showtime 16.00
uur. Entree 10 euro.

3

* Verkoop kaarten voor Nostalgisch Filmfestival in Boekhuis,
Zijdstraat van 19 tot 20.30u.
ZATERDAG 20 AUGUSTUS:

* Zomerfeest op Raadhuisplein
met dj Bel-C van 20 tot 01u.

KCA jazz- en bluesweekend in
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Van 26 tot en met 28
augustus trakteert KCA op een gevarieerd jazz- en bluesweekend in
cultureel café Bacchus. Op vrijdag 26
augustus is er een optreden van
Meijer, de Ligt & den Boer. Hein
‘Little Boogie Boy’ Meijer brengt zijn
trouwe bassist Jan den Boer en saxofonist Jan de Ligt mee, één van de
beste bluessaxofonisten van Nederland. Deze drie groten zullen op
bijzonder virtuoze wijze laten zien
waarom The Blues als muziekstijl
nooit verloren gaat. Zaterdag 27
augustus gaan de spots en het
geluid aan voor de Michael Varekamp Celebration Band. De avond
viert trompettist Michael Varekamp
zijn 54e verjaardag in zijn lievelingsjazzclub Bacchus. Speciaal voor deze
gelegenheid komt hij met Efraim

Trujillo op saxofoon, Wiboud
Burkens op toetsen en Harry
Emmery op contrabas. De concerten
op vrijdag en zaterdag beginnen om
20.30 uur. En zondag 28 augustus
wordt het weekend vanaf 16.00 uur
swingend afgesloten met het Trinity
Trio van Elivis Sergo, dé Hammondorganist van Amsterdam, Willem
Hellebrekers (saxofoon en fluit) en
Dimitrios Kosmidis (drums). Het trio
staat met de bluesgitarist bij uitstek,
Folker Tettero, garant voor een super
bluesmiddag. Kaarten aanschaffen
voor een of meerdere concerten kan
via de ticketshop op de website van
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.
Het culturele café in de Gerberastraat 4 gaat alledrie de dagen een
half uur voor aanvang van het
concert open.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Hét adres voor
gitaren, snaren,
capo’s, kabels,
versterkers etc.
Ook voor onderhoud
en reparaties
gitaren en violen

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk
alleen via de website van de gemeente inzien.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl.
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

voorletters
S.M.

geboortedatum
datum beschikking
26-04-1999

04-08-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening;
• zo mogelijk uw e-mailadres;
• het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
geslachtsnaam

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Roiniţă
Sfârlea
Vissers
Wojtczak
Wojtczak
de Jong

voorletters

geboortedatum

datum
voornemen

V.
R.
M.
A.
D.M.
R.

08-02-1985
15-03-1995
19-08-1998
17-10-1990
09-10-1991
09-11-1982

02-08-2022
02-08-2022
02-08-2022
02-08-2022
02-08-2022
02-08-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en

het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Nicolaas Walensdreef 1, 1431 ML, (Z22-062223), het maken
van een dakopbouw
- Nicolaas Walensdreef 2, 1431 ML, (Z22-062219), het maken
van een dakopbouw
- Emmastraat 1, 1432 EW, (Z22-062124), het maken van een
aanbouw aan een bijgebouw
- Middenweg (sectie B, nr. 9917), (Z22-061744), het bouwen
van een logistiek bedrijfsgebouw, het plaatsen van een
spijlenhekwerk met poorten en het aanleggen van een inen uitrit
- Legmeerdijk, sectie G, nrs. 5509, 5510 en 7734, (Z22061737), het verbreden van de bestaande in- en afrit naar
het toekomstige mobiliteitsplan Avia Marees
- Uiterweg, sectie H, nrs. 4000, 3999 en 3908, (Z22-061735),
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen
van de aanduiding van bijgebouwen op het perceel
- Gedempte sloot t.h.v. nr. 19 (sectie G, nr. 5696), (Z22061637), het plaatsen van een dixi, een materiaalcontainer
en een vuilcontainer t.b.v. werkzaamheden aan een trafohuisje tot en met 21 oktober 2022
- Apollostraat 29, 1431 WS, (Z22-061500), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning
- Burgemeester Brouwerweg (N201), sectie G, nr. 6837, (Z22060525), het bouwen van een technische ruimte in de Waterwolftunnel
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 291A, 1432 AW, (Z22-054315), het vervangen van de kas door een loods voor opslag. Verzonden: 02
augustus 2022
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de wabo verlengd:
- Stommeerkade, kavel 3, Project Parkmeer (kad. perc. C
7576), (Z22-043431), het bouwen van een woning. Verzonden: 03 augustus 2022
- Uiterweg naast nr. 215 (sectie H, nr. 4562), (Z22-042788),
het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw,
botenhuis, brug en toegangspoort en het aanleggen van
een in- en uitrit. Verzonden: 02 augustus 2022
- Ophelialaan 23, 1431 HA, (Z22-035681), het vervangen van
de dakpannen, het aanbrengen van dakisolatie en het optrekken van de gevel. Verzonden: 02 augustus 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Azaleastraat 19, 1431 SJ, (Z22-029949), het plaatsen van
een opbouw op de garage. De omgevingsvergunning is
van rechtswege toegekend. Verzonden: 04 augustus 2022
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Dreef 7, op parkeerterrein (Z22-061962) Kermis Aalsmeer
op 7 september t/m 11 september 2022, ontvangen 7 augustus 2022
EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Vuurdoornstraat 11 (Z22-043925) Mini nazomer festival op
31 augustus 2022, verzonden 5 augustus 2022
- Raadhuisplein 16/ Parkeerplein tegenover Raadhuis (Z22049586) Aalsmeerse Zomeravond op 20 augustus 2022,
verzonden 9 augustus 2022

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 (Z22-031793) alcoholwetvergunning
Indian Hut, verzonden 5 augustus 2022
- Oosteinderweg 387 (Z22-031784) exploitatievergunning
horeca-inrichting met terras Indian Hut, verzonden 5 augustus 2022
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- De parkeerhavens en het gras tegenover Uranusstraat 6
(Z22-061909) Buurtfeest LURA op 27 augustus 2022, melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet
meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van
verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meervalstraat,
zuidoostelijk deel
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Schweitzerstraat, noordelijk deel nabij kruising Mijnsherenweg
TER INZAGE
t/m 11-08-22
t/m 26-08-22

t/m 26-08-22

t/m 08-09-22

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

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

CULTUUR
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Ook insecten houden van de Tuin
Aalsmeer – Of je nu eens per jaar
komt kijken of regelmatig Museum
Historische Tuin bezoekt: er is altijd
wat te zien. Wie – misschien als
‘nieuwbakken plaatsgenoot’ – nog
niet eerder op deze bijzondere plek
was, moet als ‘inburgering’ zeker eens
langsgaan. Fotograaf Kick Spaargaren was ‘op de Tuin’ in het Aalsmeerse Centrum en maakte een serie
prachtige foto’s. De geschiedenis van
de tuinbouwhistorie is ‘vast gegeven’
van het mooie museum, maar buiten
verandert alles per seizoen. Daarom
is het de moeite waard om van tijd
tot tijd even te kijken. Bovendien
worden er regelmatig activiteiten

georganiseerd en gaan de dorpswandelingen er van start. Het zomerseizoen geeft kleur, geur en smaak! Van
uitbundig bloeiende zomerbloemen
op dit moment op weg naar de
nazomer met het begin van de
fruitoogst. Dan ook staan dahlia’s in
volle bloei, een van de eyecatchers
van de Historische Tuin. Nu nog even
genieten van alles dat de zomer te
bieden heeft aan bloei en gewas. Dat
doen mensen, maar insecten ook, die
doen zich te goed aan allerlei ‘smakelijke’ nectar. Kijk en beleef de Tuin!
Kijk voor meer informatie, openingstijden en meer op
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Vakantietip: Een dagje naar de kinderboerderij!
Aalsmeer - Een dag of middag gezellig een
activiteit in eigen dorp bezoeken? Dan is de
kinderboerderij een aanrader. Bji Boerenvreugd in de Beethovenlaan zal menig kinderhart sneller gaan kloppen. De kinderboerderij
heeft de grootste speeltuin van de wijde
omtrek en een gezonde en gevarieerde
dierengroep.
De kinderboerderij is eigendom van Stichting
Kinderboerderij Aalsmeer SKBA. Deze stichting,

met alleen maar vrijwilligers, heeft de kinderboerderij vanaf begin jaren negentig ontwikkeld tot een educatieve, recreatieve en veelzijdige organisatie, waar vele duizenden kinderen
en volwassenen jaarlijks van genieten.
Kinderboerderij Boerenvreugd in het Hornmeerpark biedt huisvesting aan geiten, schapen, konijnen, cavia’s, kippen, eenden,
pauwen, kalkoenen en twee ezels. Alle dieren
hebben een passend verblijf. De dieren kunnen

Foto’s: www.kicksfotos.nl

beke-ken, geaaid en geknuffeld (niet allemaal) worden. In de stolp van Boerenvreugd valt van
alles te leren tijdens wisselende mini-tentoonstellingen en de leeshoek is fijn voor ouders en kinderen die over de boerderij of dieren willen lezen.
Speeltuin en terras
Boerenvreugd heeft niet alleen de grootste,
maar ook de veiligste en schoonste buitenspeeltuin in de regio. Er zijn speeltoestellen

voor alle leeftijdgroepen. Voor de ouders is een
gezellig terras van waaruit er uitzicht is op de
spelende kinderen. Het winkeltje heeft heerlijke koffie, thee en diverse frisdranken en ook
ijs en snoep worden te koop aangeboden.
Waar wacht u/jij nog op?! Er wordt geen
toegang gevraagd, maar een bijdrage in het
grote spaarvarken ‘Beer’ wordt op prijs gesteld.
Kinderboerderij Boerenvreugd is zes dagen per
week geopend. Maandag is rustdag, maar
dinsdag tot en met vrijdag zijn bezoekers
welkom van 9.30 tot 16.30 uur en zaterdag en
zondag van 10.00 tot 16.30 uur.

8

CULTUUR

inderegio.nl • 11 augustus 2022

unst op de werkvloer ramagrafie
van Novy bij makelaar Eveleens
Door Janna van Zon
Aalsmeer - De komende maanden is
er bij makelaar Karin Eveleens in de
Punterstraat 1 weer een interessante
tentoonstelling te bekijken. Dit keer
de foto’s van Yvonne van Haaften.
Dat Karin en haar medewerkers
gelukkig zijn met deze expositie valt
zeer goed te begrijpen. Kunst op de
werkvloer, het zou een vanzelfsprekendheid moeten worden.
Het analoge tijdperk
Wanneer een fotograaf vroeger met
camera op pad ging dan werd een
filmrolletje vol geschoten waar sluitertijden en ingestelde diafragma’s
mede bepalend waren voor het eindresultaat. Vervolgens verdween hij/zij
de Doka - de donkere kamer - in om
de film te ontwikkelen. Wanneer de

film was getransformeerd tot negatief werd deze in de vergrotingskoker
gestopt, daaronder lag dan het
velletje fotopapier - hard of zacht
papier naar keuze - en dan kon je
nog met wat voorzichtige handelingen iets manipuleren met de
zwart- wit en grijstinten, maar daar
hield het dan ook mee op. Dit was in
de tijd van de analoge fotografie.
Inmiddels ligt die tijd behoorlijk
verder achter ons, hoewel er nog wel
een handjevol fotografen te vinden is
die op deze wijze werkt.

zij haar eigen bijzondere handschrift
gecreëerd. “Mijn liefde voor natuur
en alles wat mijn aandacht heeft,
buig ik om naar dramagrafie”, schrijft
zij. Tijdens de opening was het fotograaf Tobias Rothe - eigenaar van de
KunstKas waar Yvonne exposeerde
tijdens de Geluksroute - die haar
vergeleek met een ‘sterrenkok’. “Aalsmeer heeft er een sterrenkok bij. Jij
weet het bord zo mooi op te maken
met allerlei verschillende gerechten
die goed bij elkaar passen. Ik ben
heel benieuwd naar het toetje.”

Het digitale tijdperk
De analoge camera is een relikwie
geworden. Het zijn de digitale camera’s of de mobiele telefoons die hun
plaats hebben ingenomen en het
fotograferen een stuk minder ingewikkeld maken. Wat echter wel blijft
is de wijze van kijken. Sommige liefhebbers van de fotografie hebben
echt een ‘fotografen-oog’ Dat is het
hebben van een talent dat je van
nature meekrijgt. Hoewel Yvonne
(Novygrafie) daar weinig van wil
weten, beschikt zij wel degelijk over
dit talent. Dat zij vervolgens gebruik
maakt van de hedendaagse mogelijkheden, maken haar foto’s nog
meer bijzonder en verraden tevens
haar grafische belangstelling.
Zelf heeft zij daar een mooi treffend
woord voor gevonden: dramagrafie.
Het dekt geheel de lading, want de
foto’s van Yvonne hebben een zeer
groot drama gehalte. Hiermee heeft

Intuïtief
Veel van de geschoten momenten
worden door Yvonne intuïtief
genomen. Thuis achter de computer
wordt het uiteindelijke beeld
bepaald. Soms worden meerdere
opnames samen gesmeed tot een
prachtig surrealistisch beeld. Een
mooi voorbeeld is het landschap in
de glazen pot met deksel. Het raffinement zit in het feit niet te kiezen voor
een glazen stolp want dat kent
iedereen wel. Nee, Yvonne neemt
een gewone glazen pot met deksel
waardoor het landschap nog meer
gevangen zit. Het is een interessant
tijdsbeeld. Alle tentoongestelde
foto’s hebben stuk voor stuk mooie
verrassingseffecten en vertellen ook
zeker een boodschap. De foto’s
kunnen tijdens werkuren bekeken
worden, stap dus rustig over de
drempel van makelaardij Eveleens.
Dat wordt op prijs gesteld!

Iets magisch: Bob out of the Box
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Op zaterdag 17 en zondag
18 september van 12.00 tot 17.00 uur
valt er op de locatie van Bob van den
Heuvel voor alle kunstliefhebbers iets
magisch te beleven! “Ik vond het tijd
worden om op eigen locatie een
weekend te organiseren samen met
mensen die out of the box kunnen
denken. Het gaat mij vooral om een
ontmoeting en een beleving waar
kunstminnaars een stap kunnen zetten
in de wereld van kunst en cultuur,
natuur, muziek, voordracht, rust en
dynamiek. Waar alle zintuigen worden
geprikkeld, in beroering en vervoering
worden gebracht.” Met zo’n uitspraak
schep je natuurlijk wel een zeer hoge
verwachting, maar Bob zou Bob niet
zijn als hij dit niet weet waar te maken.
Om zich heen heeft hij een aantal
kunstenaars verzameld die geheel
mee gaan in zijn visie. Kunstenaars die
zich - net als Bob - verheugen op dit
weekend en popelen van ongeduld
om nieuwsgierigen mee te nemen in
hun wereld van kunst, muziek, fotografie en keramiek.
De Kunstenaars
Els Hartman - papier-snijkunstenaar

Zomerbridgen bij
Onder Ons
Aalsmeer - In totaal 22 koppels
bonden afgelopen woensdag 3
augustus de strijd aan bij Bridgeclub
Onder Ons om de zeer gewilde
plantjes. In de A-lijn eindigden op de
eerste plaats met bijna 6% voor-

- heeft inmiddels een naam opgebouwd in Aalsmeer. In menig huis is
één van haar virtuoze kunstsnijwerkjes
te vinden. Veel minder bekend zijn
haar kleurige pop-art schilderijen.
Ooit werd over haar werk geschreven
dat er geen sombere dagen meer
bestaan wanneer je in het bezit bent
van een schilderij van haar hand. Keramiste Simone Loos is een nieuwkomer.
Met haar kleine originele presentatie
zal zij zeker de kijkers weten te
verwonderen. Fotograaf Ernst
Wagensveld werd ontdekt door het
Japanse camera bedrijf Cannon. Met
zijn sport- en natuurfoto’s is hij in het
buitenland bekender dan in Nederland. Bij Bob beleeft hij zijn première.
Het Huiskamermuseum toont speciaal
voor dit bijzondere weekend een
aantal ooit uit the Big Apple meegenomen Amerikaanse politieke spotprenten uit het begin van de vorige
eeuw. Daarnaast de prachtige kleurpotlood tekeningen van Roos de
Lange en een serie zeefdrukken. Bob
laat een heel andere kant zien dan wat
zijn fans van hem gewend zijn, zoals
de Poelgezichten en de bloemstillevens. Nu zijn het een aantal zeer
indringende portretten gebaseerd op
de afgelopen maanden. Alle kunst-

sprong: Gonny van der Zwaard en
Jaap Geleijn met 63.75%. Als tweede
eindigden Ingrid Pattin en Ariette
Tromp met 57.92% en de derde
plaats was voor Mimi Janszen en Gea
van der Berg met 54.17%. In de B-lijn
kwam het koppel Antoon Bosma en
Jannie Willemsen als beste uit de bus
met 61.98%. Op twee Francoise

Aalsmeer van weleer in kleur (beeld uit film).

Kaarten Nostalgisch Filmfestival
vanaf volgende week te koop
Aalsmeer – Volgende week
donderdag 18 augustus start de
kaartverkoop voor het Nostalgisch
Filmfestival, dat op dinsdag 6
september voor de negende keer
wordt gehouden. Zowel ’s middags
als ’s avonds, worden op meters grote
LED-schermen in de feesttent op het
Praamplein films uit het verleden van
Aalsmeer vertoond. Samensteller en
presentator Dick Piet trakteert op een
programma van films uit de periode
van 1930 tot 2010 met zeer gevarieerde onderwerpen. Zowel in zwartwit als in kleur. Onder meer een
bruidspaar, dat in de zomer van 1941
met een door paarden voortgetrokken boeier vanaf de Pontweg
naar het oude raadhuisje in de Dorpsstraat gaat, maar ook een bruidspaar,
dat zich in de strenge winter van
1942 per arrenslee over de Oosteinderweg naar het Dorp laat vervoeren.
Beide leveren fraaie beelden op.
Voorts filmbeelden van de corsoverlichting in 1956, de padvinderij met
opper-akela Coq Scheltens in 1962,
de Burgemeester Kasteleinweg in
1976 en de ‘IJsboom’ in 1987. Er zijn
compilaties van winterfilms uit de

periode 1930 tot 2010. Als ook van de
Pramenraces in de jaren 1992 tot
1996 en de meest opvallende figuratie rond de bloemencorso’s in de
jaren tachtig. Het (laatste) optreden
van Aalsmeers legendarische conferencier Martin Verbeek in bejaardencentrum Seringenpark in 1993 zorgt
voor een vrolijke noot in de tent.
De film ‘Aalsmeer in de jaren tachtig’,
toont hoe het dorp er zo’n veertig
jaar geleden uitzag. Uniek zijn de
kleurenfilms van rond 1950. Nooit
eerder vertoonde opnamen van het
Dorp en de Uiterweg, zowel van vóór
als ná de demping van de noordwestelijke dijksloot. En van de Hornmeerpolder, toen die nog uitsluitend
uit grasland bestond met slechts een
zestal boerderijen. De kaartverkoop is
donderdagavond 18 augustus van
19.00 tot 20.30 uur in het Boekhuis in
de Zijdstraat. De kaarten kosten 7,50
euro, inclusief garderobe en koffie. Er
kan niet gepind worden, dus dient
contant te worden betaald. Indien
nog voorradig zijn kaarten verkrijgbaar vanaf vrijdag 19 augustus
tijdens de normale openingstijden
van de winkel.

werken worden op een weinig traditionele wijze getoond. “Het gaat om
een totaal beleving”, is de mening van
de deelnemende kunstenaars.
Muziek
Bob heeft aan de troubadour Daan
Bartels gevraagd of hij het publiek wil
komen vermaken met zijn voordrachten en zang. Dat doet hij samen
met zijn begeleider Dennis. Verder
gaat Tom van der Lelij zorgen voor
heerlijke muzikale nostalgie, hij draait
uit zijn eigen verzameling plaatjes uit
de jaren zeventig en tachtig. En
natuurlijk kan er ook gedanst worden.
Het tuinpad van Bob is te vinden aan
de Kudelstaartseweg 94 met uitzicht
op Fort Kudelstaart. Er is zowel voor
fietsers als auto’s voldoende
parkeergelegenheid.

Daudel en Wil Stokman met 57.81%,
terwijl moeder Nel Alders en zoon
André beslag legden op de derde
plaats met 53.65%. Onder Ons organiseert iedere woensdagavond
zomerbridgen in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Belangstellenden zijn welkom. Aanvang is 19.30
uur, inschrijven vanaf 19.15 uur.

Het boerenleven in de Hornmeerpolder rond 1950 (beeld uit film).

Laatste weekend exposities
Aalsmeer - Nog tot en met zondag
14 augustus is het mogelijk de exposities ‘The Floral Album’ in het Flower
Art Museum en de foto’s van de
jarige Fotogroep Aalsmeer in het
Oude Raadhuis te bezoeken. ‘The
Floral Album’ presenteert werk van
21 kunstenaars, opgebouwd rond
een project van Corry Zwart. Met
haar wonderschone detailfoto’s van
bloemen als uitgangspunt creëerde
zij samen met andere kunstenaars uit
diverse disciplines nieuw werk. Fotografie, schilderkunst, video- en lichtinstallaties en onder andere ruimtelijk werk. In de kleine zaal is een
podium gegeven aan kunstenaars
met een beperking. In deze mini-

expositie hebben de kunstenaars
zich laten inspireren door de tekening ‘Passiebloem’ van Mondriaan. In
de koffiecorner presenteert Lian de
Gier een serie van vier mixed kunstwerken met als thema ‘De vier jaargetijden’. Het Flower Art Museum aan
de Kudelstaartseweg 1 is open van
donderdag tot en met zondag tussen
13.00 en 17.00 uur.
In het Oude Raadhuis kunnen de
winnende foto’s van de door de Fotogroep Aalsmeer gehouden wedstrijd
rond haar jubileum bewonderd
worden. Het Oude Raadhuis in de
Dorpstraat is te bezoeken op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
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Historische film over bloemen
en planten op TV Aalsmeer

Aalsmeerse zomeravond op het
Raadhuisplein op 20 augustus
Aalsmeer - Een onverwacht zomerfeestje op het Raadhuisplein in het
Centrum op zaterdag 20 augustus,
dat is de Aalsmeerse Zomeravond.
Omdat het zo’n mooie zomer is,
omdat de werkzaamheden in het
Centrum gaan starten en omdat er dit
jaar geen bandjesavond kon plaatsvinden, wordt deze Zomeravond
georganiseerd. En natuurlijk omdat

het altijd leuk is om samen te dansen
en te genieten van een feestje, zeker
voor iedereen die niet naar verre
oorden op vakantie kon. Restaurant
De Jonge Heertjes organiseert met
medewerking van Ondernemersfonds Aalsmeer Centrum op zaterdagavond 20 augustus tussen 20.00
en 01.00 uur deze Aalsmeerse Zomeravond. Het Raadhuisplein zal omge-

Bob IJpelaar van Van Vliet: “Bij alles wat we ontwikkelen, kijken we naar de wereld
van morgen.”

‘Iedereen in Aalsmeer leeft toe
naar Vuur en Licht op het Water’
Aalsmeer - Vuur en Licht op het Water
wordt bekostigd door sponsoren.
Daar zijn twee soorten van: sponsoren
die ‘in natura’ iets leveren: bijvoorbeeld het gebruik van pontons voor
het vuurwerk (Koninklijke de Vries
Scheepsbouw) of het schoonmaken
van de openbare weg na afloop (de
Meerlanden). Ruim een derde van de
totale kosten wordt door deze sponsoren gedekt en daar hoeft de organisatie geen geld voor opzij te leggen.
Dat scheelt een slok op een borrel. De
andere sponsoren leveren hun

bijdrage in geld. Hiervan worden de
overige kosten betaald. Daarvan is
dan weer twee derde voor het vuurwerk bestemd. Dit jaar zijn er twee
hoofdsponsoren, Dutch Flower Group
en Van Vliet. Een gesprek met algemeen directeur Bob IJpelaar van Van
Vliet. Het bedrijf heeft drie vestigingen, waaronder aan de Rietwijkeroordweg tussen de Jac. Takkade en
het Amsterdamse Bos. Hier is enkele
jaren geleden een geheel nieuw
gebouw neergezet, met een grote
voorraad ‘ladingdragers’, een eigen

Waterpeil in sloot gezakt,
brandweer redt vissen
Bovenkerk - Op de Legmeerdijk
Bovenkerk zijn zondagavond 7
augustus de brandweer en dierenambulance in actie gekomen nadat het
waterpeil in een sloot dusdanig zakte
dat de vissen letterlijk op het droge
kwamen te liggen. Eerst was de
Dierenambulance ter plaatse
gekomen samen met de Boswachterij. Als snelste oplossing werd
bedacht dat men de Brandweer wel
kon bellen. De Brandweer van
Amstelveen arriveerde met een
speciaal schuimblusvoertuig. Naast
schuim heeft deze wagen ook grote
pompen en 11.000 liter water aan
boord. De brandweer kon uiteindelijk
zonder met water te spuiten het

probleem verhelpen. Met wat
gereedschappen werd een afwate-

Foto: VLN Nieuws -

toverd worden tot feestlocatie met
optredens en bars. De voetjes kunnen
van de vloer op de muziek van DJ
Bel-C en verschillende surprise-acts.
Afsluiting Raadhuisplein
Het Raadhuisplein zal die zaterdag
vanaf 12.00 uur in de middag niet
meer toegankelijk zijn voor auto’s in
verband met de opbouw. Er kan dan
ook niet meer geparkeerd worden en
er geldt een wegsleepregeling. Vanaf
02.00 uur ’s nachts zondag 21
augustus is het plein weer vrij.

werkplaats en wagenpark. Van Vliet
heeft ruim 20 jaar kennis en ervaring
in rolcontainers en logistiek voor de
sierteeltsector. Bob IJpelaar is algemeen directeur, werkt al 20 jaar in
Aalsmeer en woont al jaren in Kudelstaart: “Wij weten hoe het werkt in de
sierteelt. Ladingdragers zijn niet
alleen rolcontainers, maar ook pallets,
kratsystemen en wageninrichtingen
voor Jumbo en Picnic. Met een
toekomstgericht bedrijf als Picnic
hebben we een hele sterke relatie.
Onze technici weten alles over het
materieel waarin producten vervoerd
worden. Wat er ook gevraagd wordt,
wij transporteren, repareren en
regelen het.” Van Vliet kijkt bij de
productontwikkeling naar de wereld
van morgen en wil een bijdrage
leveren aan een schonere wereld voor
toekomstige generaties. Maar ook
erkent Van Vliet het belang van een
evenement als Vuur en Licht op het
Water. Bob: “Wij zien dat iedereen in
Aalsmeer en omgeving toeleeft naar
een evenement als Vuur en Licht op
het Water. Dat is iets unieks, wat niet
veel gemeenten in Nederland
hebben. Al vanaf mijn jeugd ben ik
gek op vuurwerk en ik heb ook een
keer een geweldig vuurwerkspektakel
in China mogen bijwonen. We zijn er
trots op dat we nu hoofdsponsor van
Vuur en Licht op het Water zijn en
zien dit als het begin van een langdurige relatie met het evenement.”

ringsbuis ontdaan van afval, waardoor het water weer in de sloot kon
stromen. Toen de sloot weer gevuld
was met water en dus de vissen
gered is de brandweer weer retour
naar de kazerne gegaan.

Aalsmeer – De film van de maand
augustus is samengesteld uit twee
films die gaan over de handel in sierteeltproducten binnen Aalsmeer in
de tachtiger jaren van de vorige
eeuw. De eerste film heeft de titel
‘Een bloeiend bedrijf’ van de VBA en
is uit 1986. De tweede geeft een
beeld van Baardse BV bloemen- en
plantenexport in 1984. Deze film
werd geproduceerd door Jaap
Tromp. Na het zien van beide films
krijgt men een goed beeld over hoe
de producten door het afzetproces
binnen de VBA heen gingen. Beide
films zijn geschonken door Wim van
Vliet van de KMTP met toestemming
van de betreffende bedrijven. De
films zijn door Dick P. van der Zwaard
opnieuw gemonteerd en voorzien
van muziek en geluid. De totale duur
is circa 31 minuten. Vrijdag 12
augustus is de eerste vertoning vanaf
11.00 uur. Een dag later, zaterdag 13
augustus, is de film nogmaals te zien,
dan vanaf 13.00 uur.
Rijschoolhouder op herhaling
Terwijl het team van ‘Door de
Mangel’ met zomerreces is, hoeven

luisteraars de wekelijkse talkshow
niet te missen. Komende maandag
15 augustus kan geluisterd worden
naar een herhaling van 28 februari jl.
Barry van der Laan kwam destijds
naar de studio. Hij heeft een autorijschool. De goedlachse en makkelijk
pratende Aalsmeerder noemde zichzelf impulsief en avontuurlijk, maar
hij houdt ook van een uitdaging.
Regelmatig is hij met zijn ’lesbus’ te
vinden op de regionale wegen, maar
ook bij de feestweek ‘zit’ hij op de
bus. Dit en meer is komende
maandag vanaf 19.00 uur te horen
op Radio Aalsmeer.
Frequenties
De lokale omroep van Aalsmeer en
omgeving is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel,
DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal
868 (Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt
Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de nacht en
doordeweeks overdag kan genoten
worden van fijne non-stop muziek.
Radio Aalsmeer is ook te volgen op
Twitter en Facebook.

Veel bekijks bij honing slingeren op
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Het was gezellig druk op
Boerenvreugd afgelopen zondag 7
augustus. Honing slingeren stond op
het programma. De bijenvolken op
het terrein van de kinderboerderij
hadden hun honingraten vol en de
honing werd deze dag uit de raten
gehaald. Imker Roel Naber gaf uitleg
over het proces en vertelde over de
bijen. De potjes verse honing werden
goed verkocht. Geen tijd gehad om
hierbij aanwezig te zijn en toch graag
een lekker potje honing proberen? De
honing van Roel is het hele jaar door
te koop in het winkeltje van de kinderboerderij. Boerenvreugd is zes dagen
per week geopend. Maandag blijft het

hek gesloten, maar van dinsdag tot en
met vrijdag zijn bezoekers welkom
van 9.30 tot 16.30 uur en zaterdag en
zondag tussen 10.00 en 16.30 uur.

Weer minder coronabesmettingen
Aalsmeer - Opnieuw is het aantal
coronabesmettingen in Aalsmeer en
omliggende gemeenten gedaald.
Van 27 juli tot 9 augustus zijn 55
inwoners positief getest op het virus
en dat zijn er 11 minder dan de
tweede en derde week in juli. Lange
tijd zijn er geen ziekenhuisopnames
geweest, maar onlangs is 1 Aalsmeerder met corona in het ziekenhuis beland. In Uithoorn 43 (-23)
besmettingen, in Haarlemmermeer
253 (-117) positief geteste inwoners
en in Amstelveen hebben 157 (-103)

inwoners het virus opgelopen. Vanuit
Uithoorn en Amstelveen elk ook 1
ziekenhuisopname, vanuit Haarlemmermeer 5. Er zijn in de vier
gemeenten gelukkig geen inwoners
aan corona overleden. Ondanks het
dalende aantal besmettingen is het
virus niet weg en maakt nog dagelijks mensen ziek. Doe een test bij
klachten en blijf vijf dagen thuis om
verspreiding te voorkomen. Verder
wordt aangeraden regelmatig de
handen te wassen en goed te
ventileren.

12 NIEUWS
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Robert Jan van Leusen nieuwe
gezicht van de bibliotheek
Door Janna van Zon
Aalsmeer – Robert Jan van Leusen
heeft zijn dertienjarige dochter Livia
meegenomen. Zij is nieuwsgierig naar
de nieuwe werkomgeving van haar
vader. Direct verdwijnt zij naar de
boekenkasten en gedurende het
interview ‘woont’ zij in een wereld vol
fantasie. Robert Jan is het nieuwe
gezicht van de bibliotheek in Aalsmeer. Met al zijn eerder opgedane
kennis, zijn ideeën, zijn benadering,
werklust en spontane optreden lijkt
hij de gedroomde opvolger van Corrie
de Boer.
“In de bieb vind je de wereld”
Twintig jaar geleden had Van Leusen
nog geen beeld van wat hij moest
doen. Hoe te kiezen uit zoveel
verschillende onderwerpen waarvoor
hij belangstelling had. Hij kreeg een
goede tip en kwam terecht in de
mediawereld. Werkte eerst als redacteur, werd eindredacteur, deed
verslaggeving om zich vervolgens te
gaan bezighouden met programma
ontwikkeling. Het zou hier niet bij
blijven. “Mijn interesses veranderden,
dat wat ik wilde doen, waar mijn
verlangens lagen, het was niet meer
datgene wat mij voor ogen stond. Ik
kwam erachter dat mijn behoefte aan
werk met een meer maatschappelijke
relevantie een grotere prioriteit
kreeg.” Robert Jan heeft zich de tijd
gegund om te onderzoeken wat
wezenlijk bij hem past. “Ik heb
geproefd aan onderwijs, ouderenzorg

en bibliotheek. Heb veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere bij de
OBA (Openbare Bibliotheek
Amsterdam) en ik kwam er zo achter
dat je in de bibliotheek de wereld
tegenkomt. De meest uiteenlopende
mensen met de meest uiteenlopende
vragen. Ik stond echt midden in het
leven! Als je in mensen geïnteresseerd
bent, is de bibliotheek een fantastische plek om te werken. Je kunt
mensen inspireren, op weg helpen of
‘gewoon’ een praatje maken.”
Van Joop naar de Bieb
Robert Jan begon als oproepkracht in
de bibliotheek Amstelland. “Ik kreeg
de smaak te pakken.” Toen hij hoorde
dat de bibliotheek Aalsmeer een
opvolger zocht voor Corrie de Boer
aarzelde hij geen moment en solliciteerde. Dat hij nu ook daadwerkelijk
in Aalsmeer aan het werk kan gaan,
ziet hij als een organische ontwikkeling die hoort bij de zoektocht die hij
weloverwogen heeft gelopen. Ooit is
hij in Aalsmeer begonnen bij Endemol
en nu honderd stappen verder gaat
hij zijn geluk beproeven in de bieb.
Het kan niet mooier!
Toekomstplannen
“Eerst ga ik kennismaken met de vrijwilligers. Verder zal ik veel vragen
hebben voor collega Hannelore
Zeeman en een heleboel van haar
kunnen leren. Natuurlijk ga ik ook
kijken hoe ik verder kan voortborduren op alles wat Corrie (de Boer)
heeft neergezet. En dat is de spil zijn

Dagtocht OVAK-leden naar
natuurgebied Gelderse Poort
Aalsmeer - Een bus vol leden van de
Ouderen Vereniging Aalsmeer en
Kudelstaart (OVAK) heeft woensdag 3
augustus een dagtocht naar de
Ooypolder in het natuurgebied
Gelderse Poort bij Nijmegen gemaakt.
Daar werd overgestapt op ‘Zonnetreinen’, die elektrisch geladen door
zonnepanelen op dak, het gezelschap
verder vervoerde door het gebied voor
een interessante excursie met een
gids. De route naar de Gelderse Poort
ging vlot. Vanaf de dijken van de Rijn
was duidelijk te zien dat de waterstand
van deze rivier door de droogte flink
was gedaald. Diverse kleine dorpjes

werden aangedaan, waaronder het
kleinste dorpje van Nederland:
Persingen met maar 17 inwoners was
ooit nog een zelfstandige gemeente,
maar behoort nu tot het grotere Berg
en Dal. De route voerde deels over de
‘Zevenheuvelenweg’ die onderdeel is
van het parcours van de derde dag van
de Vierdaagse van Nijmegen. Na de
lunch begon de rondrit met de zonnetreinen door het gebied met een gids.
Die vertelde vele bijzonderheden over
de polder, de vegetatie, de dieren die
er leven en vondsten die zowel
binnen- als buitendijks zijn gedaan. De
buitentemperatuur bedroeg toen 34

Participe zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Participe Amstelland,
team Aalsmeer is op zoek naar jou!
Vrijwillig inzetten voor de samenleving kan wekelijks maar ook af en toe.
Participe komt graag in contact met
inwoners om te kijken wat bij hen
past. Op dit moment zijn er verschillende leuke vacatures.
Commissielid Langs de Lat
Elk jaar stelt de gemeente Aalsmeer
een budget van 10.000 euro beschikbaar voor buurtinitiatieven in Aalsmeer en Kudelstaart. ParticipeAmstelland in Aalsmeer beheert dit
budget. Bewoners in de gemeente
Aalsmeer kunnen hier een aanvraag
indienen en hun initiatief in hun
straat, buurtje of wijk (gedeeltelijk)
hieruit financieren. Zo kunnen
bijvoorbeeld een buurt barbecue, een

vrijmarkt voor kinderen tijdens
Koningsdag, bloemenzaadjes voor
een braakliggend terrein of speeldag
in de wijk een financiële bijdrage
krijgen om dit mogelijk te maken.
Maar Participe doet dit niet alleen,
zonder bewoners wordt er niet
beslist! Bewoners uit Aalsmeer
vormen een Langs-de-lat-commissie
die samen met Participe de aanvragen
beoordelen en afspraken rondom het
budget maken. Een à twee keer per
jaar komt de commissie samen om de
aanvragen door te nemen en de
voortgang te bespreken. Lijkt het je
leuk om hierover mee te denken? Of
wil je er meer over weten? Meld je aan
of neem voor meer informatie contact
op met Milena Luteijn via: buurtverbinder.aalsmeer@participe.nl of
06-53745267

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Adembenemend

binnen de Aalsmeerse gemeenschap.
De bieb moet nog meer een maatschappelijke rol gaan spelen in ondersteuning en ontwikkeling. Mensen
wegwijs maken in de digitale wereld.
De bieb kan helpen bij het vinden van
de juiste organisaties, mensen die je
verder kunnen helpen.” Ook de
samenwerking met de partners van
de bibliotheek wil Van Leusen verder
verstevigen. Hij is blij zoals nu al het
Taalpunt en het Financieel Café functioneren en wat er aan nevenactiviteiten wordt georganiseerd. “Het
weekend over de geschiedenis van
Aalsmeer was geweldig.” Ook is
Robert Jan heel blij met de vele vrijwilligers. “Zij zijn de radertjes binnen
het functioneren van de bieb. Als zij er
niet zijn dan kunnen wij onmogelijk
bieden waar nu de kracht van de
bibliotheek ligt. De bieb moet nog
meer van de mensen zijn en worden.
Wanneer mensen ideeën hebben
voor activiteiten in de bieb of in
samenwerking met de bibliotheek
deel deze met ons. Daar zijn wij blij
mee.” Zoveel is wel duidelijk: De focus
van Robert Jan van Leusen is gericht
op de toekomst: “De bieb moet
bloeien.”

graden, maar de deelnemers
aanvaardden na afloop probleemloos
de terugtocht dankzij de airco in de
luxe bus. Voldaan en tevreden stapten
de deelnemers rond kwart voor zeven
in Aalsmeer weer uit de bus, waar een
warme muur van buiten, hen bij het
uitstappen tegemoet kwam.

Aalsmeer - Ik heb het al eerder gezegd, eigenlijk ben ik toe aan een
vakantie met witte wijn, op een terras, met gelakte nagels en een gezellig
jurkje aan. Waarom ik er dan toch elk jaar weer intrap? Geen idee. Het zal
wel in mijn genen zitten. Terwijl manlief fluitend achter het stuur zit, hang
ik bijna hyperventilerend in de beugels. “Ik vind het wel leuk”, zegt hij,
“het rijdt heerlijk”, maar ik sta doodsangsten uit vanwege al die afgronden
en haarspeldbochten. Het zal wel met mijn leeftijd te maken hebben dat
ik steeds rampenscenario’s voor ogen heb en alles in mijn lijf zich schrap
zet om overeind te blijven. Na deze vakantie moet ik naar de fysiotherapeut, dat is zeker, om een totaal verkrampte nek en schouder weer een
beetje los te krijgen. Noorwegen is in alle opzichten spectaculair. De
natuur is werkelijk adembenemend en hoewel ik hier niet voor het eerst
ben, val ik toch weer van de ene verbazing in de andere. Het is of je door
een reisbrochure rijdt. Een land van uitzonderlijke schoonheid, maar ook
druk, toeristisch en duur. Dat laatste wisten we, maar die steile beklimmingen en al die toeristen was ik even vergeten. Zo’n bergpas op is één
ding, maar je moet er ook weer af en dat is niet mijn favoriete tripje. Op
de ochtend dat we uit het Røldal vertrekken is de regen gelukkig weggetrokken en de lucht strakblauw, maar als man de camper start, blijken de
achterlichten niet goed te werken. De dichtstbijzijnde garage ligt in Odda
zo’n 30 kilometer verderop. Bergpas op en bergpas af en daartussen een
tunnel van zo’n 8 kilometer lengte, die zo smal is dat twee tankwagens
elkaar stapvoets moeten passeren. Daarachter rijden, met haperende
remlichten, is niet goed voor mijn gemoedsrust. Ook niet voor die van
manlief trouwens. We halen opgelucht adem als we weer buiten zijn.
Even daarna bereiken we de watervallen van Latefoss, die vlak langs de
weg liggen en een indrukwekkend schouwspel vormen: immense watermassa’s die met donderend lawaai naar beneden storten. Geen schijn van
kans om ze van dichtbij te bewonderen, want het parkeerterrein staat
mudvol en aan de andere kant van de weg vormt zich gestaag een rij
tegenliggers, die allemaal hetzelfde plan hebben. We roepen maar ‘oh en
ah’ in het voorbijgaan. In Odda vinden we bij de derde garage eindelijk
iemand die ons kan helpen en een half uurtje later is het probleem opgelost, we kunnen met een gerust hard verder rijden. Eidsfjord is het
volgende doel, maar in de haven ligt een cruiseschip voor anker en al die
drieduizend passagiers zijn op weg naar dezelfde attractie. We houden
het voor gezien en picknicken enkele kilometers verderop op een rustige
plek aan het fjord. Daarna gaan we de Hardangervidda op, een uitgestrekte hoogvlakte, boven op een kolossaal bergmassief, koud en onherbergzaam, maar van een bijna onwezenlijke schoonheid. We overnachten
in Geilo, midden in het natuurgebied, op een volle en veel te dure
camping, de povere faciliteiten in aanmerking genomen. Maar wel met
een heel gezellige campingbaas. En dat is ook nuttig. Het is ’s nachts
koud, ik leg een extra deken op het bed en de volgende ochtend wijst de
thermometer 3 graden aan. Het wordt hoog tijd dat we naar het rustige,
vriendelijke en vooral ook warmere Zweden gaan.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Uitstapjes
In de komende maanden staan nog
meer dagtochten en uitstapjes bij
OVAK op het programma. Deelname is
alleen voor leden. De contributie
bedraagt per jaar voor echtparen/partners 25 euro en 15 euro voor alleenstaanden. Nadere inlichtingen bij de
ledenadministrateur via 0297-320774
of kijk op de website:
www.ovakaalsmeer.nl.

Gastvrouw/-heer voor Koffie Club
Participe Amstelland organiseert twee
keer per week Koffie Club Speciaal in
Aalsmeer, op maandagochtend in Buurthuis ’t Middelpunt en op donderdagochtend in Buurthuis Hornmeer. Beide
ochtenden van 10.30 tot 12.30 uur. Participe is op zoek naar gastheren en
-vrouwen, die de gasten verwelkomen
en zorgen dat alles soepel verloopt
Groene vingers of handig?
Voor de Tuin- en Klussendienst zoekt
Participe handige dames en heren die
het leuk vinden om buurtgenoten te
helpen met kleine klusjes in huis en
tuin. Het gaat bijvoorbeeld om een
lampje vervangen, een schilderij
ophangen, een struik snoeien, bladeren
van de stoep vegen of onkruid wieden.
De klus duurt maximaal 2 uur en de
vrijwilliger ontvangt een vergoeding
van 5 euro voor onkosten.

Computers en smartphones
Bibliotheek Aalsmeer en Participe
Amstelland organiseren wekelijks
een computerinloop, waar inwoners
terecht kunnen met al hun vragen
over de computer, smartphone,
tablet en andere digitale apparaten,
zoals de e-reader en navigatiesystemen. Elke donderdag van 9.30 tot
12.00 uur zijn de vrijwilligers
aanwezig in de bibliotheek in de
Markstraat 19. Om de bezoekers van
de Computerinloop goed van dienst
te kunnen zijn zoekt het team van
vrijwilligers versterking. Ook als je
niet elke week beschikbaar bent
komt het team graag met je in
contact.
Fietsers en wandelaars
Maak je graag een ommetje of een
rondje op de fiets door het dorp? En
vind je het prima om onderweg af en

toe een stop te maken? Om zoveel
mogelijk inwoners op de hoogte te
kunnen brengen van het aanbod van
ondersteuning en activiteiten is
Participe op zoek naar mensen die zo
af en toe (denk aan een paar keer per
jaar) een uurtje beschikbaar zijn om
te kunnen helpen met het
verspreiden van de nieuwsbrief en
flyers. Meteen een leuke en sportieve
manier om het dorp en je buurtgenoten (beter) te leren kennen! Neem
voor meer informatie over en
aanmelding voor de ‘jobs’ als gastvrouw/heer, tuin- en klussendienst,
computerteam en verspreiding
contact op met Ania Bugala, per mail
via: a.bugala@participe.nu of bel
06-30043559. Andere talenten dan
worden gevraagd in de vacatures? Of
een goed idee voor je buurt? Ook
dan leren de medewerkers van Participe je graag kennen!
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Ondernemers Centrum trakteren
tijdens werkzaamheden
Aalsmeer - De komende maanden
zijn er werkzaamheden in het
Centrum. De Zijdstraat, Punterstraat
en het Molenplein worden opnieuw

LUCHTVAART NOG NIET
OP NIVEAU 2019

Schiphol - In het tweede kwartaal van
2022 verwerkten de vijf nationale lucht-

ingericht. Een lange en intensieve
periode waar de ondernemers, maar
mogelijk ook de klanten, wat overlast
door kunnen ervaren. Allereerst gaan

havens 17,4 miljoen passagiers. Dat is
ruim 20 procent minder dan in het
tweede kwartaal van 2019, vóór de coronapandemie. Ook het aantal vluchten in

Piekhulp: Samen aan de slag
bij Royal FloraHolland
Aalsmeer - Veel bedrijven en sectoren
kennen een personeelstekort, ook
Royal FloraHolland. Naast het werven
van nieuw personeel, springen kantoormedewerkers deze zomer bij in de
Logistiek om samen te zorgen voor
goede resultaten en acceptabele eindtijden. Goed voor de onderlinge
samenwerking, leerzaam voor de
kantoormedewerkers én extra handen
voor Logistiek. De afgelopen weken
hebben over alle locaties ruim 450
kantoor medewerkers (circa 140 piekhulpdiensten per week) de handen uit
de mouwen gestoken in de logistiek.
Tweemaal per jaar werken alle kantoormedewerkers mee in de Logistiek voor
de onderlinge binding en samenwerking tussen de afdelingen. Vanwege het
personeelstekort en de hogere klokvolumes is er deze zomerperiode een
extra verzoek gedaan om te komen
helpen. Veel werknemers van Royal
FloraHolland zetten daarvoor graag de
wekker iets eerder. Op kantoor werken
circa 600 medewerkers. Padbeheer,
bledderen (karren klaar maken voor de
verdeling), spoorbeheer en orderpicken
zijn een welkome afwisseling van
dagen achter de laptop en meetings.

Steentje bijdragen
Marketingcommunicatie manager
Wendy Chavez Morales werkt nog
niet zo lang bij Royal FloraHolland,
maar kan inmiddels bledderen als de
beste. “Het is niet alleen fijn om je
steentje bij te dragen, maar het is
ook nog eens erg gezellig. Bledderen
doe je met z’n tweeën en ondanks
dat het een fysieke klus is (lees: gratis
work out), kan je ook gezellig
bijkletsen met een collega. Zeker als
het een collega van een andere afdeling is, kom je weer extra dingen te
weten over het bedrijf.”
Erik Boland stapt na zijn werk als
veilingmeester regelmatig op een
elektrotrekker in Aalsmeer. “Ik heb al
jaren een trekkercertificaat, weet de
weg en kom overal. Kopers kijken
soms verrast op als de veilingmeester
himself de bloemen en planten komt
afleveren.” HR Adviseur Myrthe
Prangel hielp mee in Rijnsburg. “Na al
vaker als piekhulp in het verdeelproces te hebben meegewerkt, werd
ik onlangs voor het eerst als orderpicker ingezet. Gelukkig krijg je eerst
een trekkerinstructie. Want voordat
je door de koelcellen rijdt is het

de nutsbedrijven aan de slag met de
kabels en leidingen. Er wordt gestart
in de Zijdstraat aan de kant van de
Uiterweg. Hiervoor wordt de straat
aan één kant open gegraven en
komen er hekken te staan. Volgend
jaar wordt de bestrating aangepakt,
komen de nieuwe bankjes, etc. en
komt er vooral ook meer groen. De
winkels zijn uiteraard altijd bereikbaar en klanten blijven gewoon
welkom. Maar ‘om de pijn te
verzachten’ delen de ondernemers
cadeautjes uit gedurende de hele
periode dat er werkzaamheden zijn.
Iedere week wordt een klant spontaan op straat verrast met een leuk
cadeau. Dat kan variëren van
bloemen, chocolade, taart, een
verwenpakket of een cadeaubon.
Wie weet word jij/u wel getrakteerd!
De ondernemers hopen op het
begrip en geduld van hun klanten.

het handelsverkeer daalde met ruim 15
procent, vergeleken met het tweede
kwartaal van 2019. Dit meldt het CBS op
basis van nieuwe cijfers.

belangrijk om te weten hoe je dat
veilig doet. Heel fijn om daarna zelfstandig aan de slag te gaan met
orderpicken. Op die manier kon ik
zelfs op mijn inwerkdag al bijdragen
aan het verlagen van de eindtijd!”
Iedereen helpt mee
Ook op Veiling Rhein-Maas in het
Duitse Herongen zetten Royal FloraHolland-collega’s zich in als piekhulp.
Business Development Manager
Henk Weijs: “Net als op onze vestigingen in Aalsmeer, Naaldwijk en
Rijnsburg zijn de logistieke uitdagingen daar groot. Door ziekte of
verlof van vaste medewerkers en
uitzendkrachten kunnen ze onze
hulp hard gebruiken om de bloemen
en planten van de honderden leden
die daar dagelijks veilen, op tijd bij
klanten af te leveren. Vanochtend
waren we met vier personen present
om de logistieke collega’s van Veiling
Rhein-Maas te helpen.” En ja,
iedereen van Royal FloraHolland
helpt mee. Ook de directie! Content
coördinator Nathalie Montfoort: “Ik
zat om zes uur ’s ochtends mijn
veiligheidsschoenen aan te trekken.
Kijk ik op, zie ik Steven van Schilfgaarde hetzelfde doen. Dat vind ik
echt top!”
Bron: Royal FloraHolland

Inloopspreekuur
Inloopspreekuur

Een uitvaart in stilte?
www.dunweg.nl

Hoofddorp
ofddorp
nweg.nl

14 ZAKEN

In de maanden van de eerste COVID-19
periode gingen wij regelmatig naar
verzorgingshuizen. Op dat moment
mocht daar niemand op bezoek
en de situatie voor bewoners was
schrijnend. Er waren geen activiteiten
voor bewoners en zelfs familie mocht
hun geliefden niet komen bezoeken.
Wij huurden een draaiorgel en lieten
het orgel buiten spelen, vaak voor de
hoofdingang. Zo kon iedereen achter de
ramen (geraniums) ons zien en horen.
Het was erg aandoenlijk. Ouderen
fleurden op, zwaaiden naar ons en wij
draaiden de bekende meezingers van
Aan de Amsterdamse grachten tot en
met de Nico Haak medley.
Na de lockdowns bedachten wij dat we
dit wilden blijven doen. Draaiorgelklanken
roepen een bepaalde herinnering op en
de meeste mensen genieten van deze
melancholische muziek. Het inhuren van
het draaiorgel werd behoorlijk kostbaar,
dus besloten wij om er zelf een te kopen.
“Maar jullie zijn toch van de uitvaart”, wordt

er vaak gezegd. Ja dat klopt, maar vandaag
maken wij er een feestje van, is dan steevast
onze opmerking. Afgelopen week gingen
wij naar een verzorgingshuis. We zouden
tussen 14.00 en 16.00 uur draaien. Dat was
al enkele weken geleden afgesproken. In de
week voordat we kwamen draaien, overleed
er een bewoonster en de uitvaart vond
plaats op de dag dat wij kwamen met het
draaiorgel. Om 14.15 uur zou de rouwstoet
uit het verzorgingshuis vertrekken. De dame
zou in stilte (kleine kring) begraven worden.
Mijn collega vertelde de familie over het
orgel. We zouden het orgel stilzetten op het
moment dat de rouwstoet zou vertrekken.
“Nou doe maar niet. Moeder vond dit
prachtig. Hebben jullie Dancing Queen van
Abba?”, vroeg de familie. De stoet vertrok
om 14.15 uur en Dancing Queen schalde
uit het orgel. Op het gezicht van de oudste
zoon stond een glimlach. Ik werd op mijn
schouder getikt door de conciërge van het
huis. “Stop het orgel. Er is een uitvaart. Dit
kun je niet maken”. Nou mijnheer, ik draai
dit nummer op verzoek van de familie. Een
uitvaart in stilte…
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Watertoren op alle zondagen in
augustus geopend
Aalsmeer - Tot begin september is
de Aalsmeerse watertoren iedere
zondagmiddag geopend van 13.00
tot 17.00 uur. De fraaie watertoren,
opgeleverd in 1928 en dus ruim 90
jaar oud, wordt één van de mooiste
watertoren van Nederland genoemd.
Na jarenlang als drukverhoger
binnen het waterleidingssysteem te
zijn gebruikt is de toren, ontworpen
door ingenieur Sangster, momenteel
een rijksmonument. Een aantal jaren
geleden heeft de trots aan de Westeinderplassen een grondige onderhoudsbeurt gehad en door veel
aanpassingen is het nu mogelijk naar
boven te klimmen om vanaf 50
meter hoogte een fantastisch uitzicht
te bewonderen. De laatste periode is
het weer zeer goed geweest, waardoor bijvoorbeeld de Utrechtse Dom
en de zendmast Lopik goed te zien
waren. Met een verrekijker kan men
zelfs nog verder kijken. Er zijn verrekijkers in de toren aanwezig en deze
mogen gebruikt worden door de
bezoekers. De verrekijkers zijn
beschikbaar gesteld door een groot
aantal particulieren en een bedrijf uit

Aalsmeer en omgeving. Informatie
over de watertoren is te vinden op de
website www.aalsmeer-watertoren.nl

Onbemensde inzamelpunten in
supers voor de Voedselbank
Aalsmeer - De Voedselbank Aalsmeer is begonnen met het inrichten van
onbemensde inzamelpunten bij supermarkten. De reden hiervoor is de
teruglopende hoeveelheid donaties vanuit de supermarkten, onder
andere door kortingsacties op voedsel waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum nadert. Goed in het kader van voedselverspilling, maar het
scheelt de Voedselbank voedsel. De bedoeling is dat klanten één of meerdere (houdbare) producten kopen, betalen en in de krat van de Voedselbank plaatsen. Er zijn al inzamelpunten bij AH op het Poldermeesterplein
en de Jumbo in de Ophelialaan. Het bestuur is nog in gesprek met de
eigenaren van AH in Kudelstaart. De verwachting is dat de inzamelpunten
tijd nodig hebben om op gang te komen, maar, zo stelt het bestuur, elke
krat is er één. De reguliere inzamelacties gaan overigens ook met regelmaat gehouden worden. Op zaterdag 27 augustus is er een inzamelactie
van de Voedselbank bij de Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg en van 29
augustus tot en met 4 september vindt de actie ‘Op een lege maag kun je
niet leren’ plaats bij de AH-winkels op het Poldermeesterplein en het
Praamplein. Vrijwilligers zijn bij de inzamelacties van harte welkom. Neem
voor meer informatie of aanmelding contact op via de website www.
voedselbankaalsmeer.nl.

Buur Award: Beter een gouden
buur dan een verre vriend
Amstelland - Heb jij ook zo’n buur
die goud waard is? Iemand die altijd
voor een ander klaarstaat, iedereen
enthousiasmeert voor buurtinitiatieven, het straatbeeld groener
maakt of jouw pakketjes aanneemt?
Zet hem of haar op Burendag op
zaterdag 24 september eens extra in
het zonnetje met de zesde editie van
de Gouden Buur Award 2022. Jouw
buurman of buurvrouw nomineren
kan via nextdoor.nl/goudenbuur.
Verbinding in buurt
Volgens het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor in 2021 bleek dat
60% van de Nederlanders wekelijks
of zelfs dagelijks contact heeft met
hun buren. In buurten die hoog
scoren op leefbaarheid weten buren
elkaar makkelijker te vinden, elkaar
meer dan gemiddeld te helpen en
hebben ze meer onderling contact.
Het sociale aspect van je woonomgeving is daarbij van groter belang dan
de fysieke aspecten en de voorzieningen. Een buurt wordt gemaakt

door mensen; je buren en niet de
omgeving.
Buren inspireren
Nomineren kan tot donderdag 8
september via nextdoor.nl/goudenbuur. Hierna selecteert Nextdoor in
iedere provincie de meest inspirerende nominatie. Is dit de nominatie
van jouw buurman of buurvrouw?
Dan krijg je een unieke Gouden Buur
Award toegestuurd en een verrassingspakket om de uitreiking nog
feestelijker te maken!
Michel Visser, Country Lead Nextdoor
Nederland, zegt: “Elk jaar in
september viert Nextdoor wereldwijd Burenmaand en in het bijzonder
op Burendag, dit jaar op zaterdag 24
september, kiezen we ervoor om
buren die zich keer op keer voor de
buurt inzetten eens extra in het
zonnetje te zetten. Met dit jaarlijks
terugkerende initiatief willen we
buren inspireren bij te dragen aan
het bouwen van sterke, sociale en
inclusieve buurten.”
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Bijna een parcoursrecord op de
10 kilometer bij Polderloop
De Kwakel - Na 3 jaar kon de Polderloop als onderdeel van het fantastische Kwakelse Polderfeest tot groot
plezier van velen weer doorgaan.
Atletiekvereniging AKU en het feestcomité De Kwakel hadden zich weer
enorm ingespannen om dit loopfestijn tot een succes te maken. Het
evenemententerrein was omgetoverd in een feestelijk en sfeervol
gebeuren, alle voorbereidingen
waren getroffen en voor 6 uur
kwamen de eerste lopers zich
melden. Uiteindelijk stonden in
totaal meer dan 600 lopers aan de
start.
G-run, de Specials
Zoals gebruikelijk kwam eerst de
oranje brigade van de Specials aan
de start. Bijna 40 lopers, een aantal
van hen met hulp van een racerunner, met daarnaast een grote
groep begeleiders begon aan hun
1,6 kilometer. Onder grote belangstelling van de vele toeschouwers
werd het rondje via het Egeltjesbos
afgelegd en kwam iedereen met een
brede glimlach over de finish.
1 kilometer kidsrun
140 kinderen stonden aan de start
van de 1 kilometer en in een lang lint
waarbij de kleinsten werden
gesteund door ouders of opa’s en
oma’s, bonden ze na een snelle start
met elkaar de strijd aan. Aan de finish
werden ze beloond met een medaille
en een ijsje. De eerste plaats bij de
meisjes tot 8 jaar was voor Deliz
Honing, de snelste jongen onder de
8 jaar was Thies van Dijk. Bij de jeugd
van 9 tot en met 12 jaar finishten
Babette van Rijn en Mika Bakker als
eersten.

KORT
KAARTSEIZOEN START MET
KOPPELKAARTEN

4 kilometer
175 lopers van heel jong tot oud
stonden aan de start van de 4 kilometer en er ontspon zich een spannende strijd aan de kop van de groep.
De 4 kilometer is bij de dames
gewonnen door Astrid Hoek en bij de
heren door Jakub Manikowski.
Spektakel bij 10 kilometer
De 10 kilometer bij de mannen
verliep zeer spectaculair. Remco Tielsema van atletiekvereniging Phanos
ging pijlsnel van start en kon zijn
hoge tempo goed vasthouden. Na
het eerste rondje van 4 kilometer had
hij een tussentijd van 12 minuten en
als hij dat tempo kon volhouden
maakte hij een kans om het parcoursrecord dat al meer dan 15 jaar staat,
te breken. Na 8 kilometer had hij een
tussentijd die maar een paar
seconden boven het record bleek te
zitten. Bij de finish had iedereen in de
gaten dat er iets bijzonders stond te
gebeuren en op de laatste honderden
meters werd hij door alle toeschouwers aangemoedigd en ondanks een
geweldige eindsprint kwam Remco
uiteindelijk maar 15 seconden tekort
om het record te breken. Een geweldige prestatie! De snelste dame op de
10 kilometer was Marit Schwantje.
Teambattle
Een nieuw onderdeel bij de Polderloop is de Teambattle. Een team van 4
tot 6 personen neemt daar aan deel
en het team met opgeteld de snelste
tijd van de eerste vier aankomenden
is de winnaar. Liefst 16 teams hebben
deelgenomen aan de battle, die
uiteindelijk gewonnen werd door
Team Phanos.

Commissie G-tennis TVK op
bezoek bij De Lotusbloem
Aalsmeer - De vrijwilligers van de
G-tenniscommissie van Tennisvereniging Kudelstaart willen zoveel mogelijk kinderen en volwassenen kennis
laten maken met tennis. Zeker ook
mensen met een verstandelijke
beperking. Voor kinderen van Kinderdagcentrum De Lotusbloem van
Stichting Ons Tweede Thuis is het
lastig om naar het tennispark zelf te
gaan. Daarom brachten de vrijwilligers tennis naar de kinderen toe. Ze
organiseerden woensdag 3 augustus
een gezellige sportieve tennismiddag
op de locatie waardoor ze alle
kinderen uit konden dagen met leuke
tennisspelletjes. Chantal, John en Ilse
gingen met de kinderen aan de slag
op een geïmproviseerd tennisveldje.
Daar konden ze met een echt tennisracket proberen de bal terug over het
net te slaan of met een speciaal
racket met een netje de bal proberen
te vangen. Bij een ander onderdeel
moesten ze de ballen van pionnetjes

af slaan of gooien. En bij een klein
bowlingbaantje konden ze punten
scoren door zoveel mogelijk pionnen
te raken door de bal te slaan, te
gooien of te schoppen. Het was een
geslaagde middag. Ieder kind kon op
zijn of haar eigen tempo deelnemen
en met plezier laagdrempelig kennismaken met tennis. Op het tennisbaantje zag de begeleiding bij
sommige kinderen zelfs verrassende
momenten. Door het enthousiasme
van de deelnemers wil de G-tenniscommissie ook naar andere locaties
van Stichting Ons Tweede Thuis om
meer mensen met een beperking
kennis te laten maken met tennis. De
Lotusbloem was de eerste in rij, ook
omdat dit kinderdagcentrum hun
erepodium aan de G-tennis heeft
geschonken. Hiervoor zijn de vrijwilligers van de commissie zeer dankbaar. Nu kunnen ze bij toernooien de
winnaars extra in de spotlights
zetten.

Prijzengeld Tour de Kwakel
voor stichting Toen & Nu
De Kwakel - Binnen de Tour de
Kwakel is prijzengeld van ondergeschikt belang. Tourwinnaar Bart Peek
zal met zijn gewonnen prijzengeld
niet kunnen rentenieren. Dagelijks
wordt er gestreden om kwartjes en
dubbeltjes. Toch kan de gezamenlijke
prijzenpot oplopen tot een mooi
bedrag. Dat bleek ook nadat het
Tourhome weer aan kant was
gemaakt na afloop van de feestavond. De Tourdirectie vond flink wat
enveloppen in het Tourhome. Deze
bevatten het prijzengeld dat niet
door deelnemers was meegenomen.
Dit geld wordt jaarlijks gedoneerd

aan een goed doel. Het staat de deelnemers die wel aanwezig zijn op de
feestavond overigens vrij hun prijzengeld ook te doneren en dit
gebeurt veelvuldig. Zodoende mocht
Marga Kouw afgelopen zondag in de
uitzending bij Rick FM een bedrag
van 303,50 euro overhandigen aan
Ben Voorend van Stichting De Kwakel
Toen & Nu. Zij gaat dit geld
gebruiken om een vitrinekastje te
maken voor in de museumkar. Zo
wordt het heden en verleden van het
dorp met tradities als Polderfeest,
kermis en Tour de Kwakel in leven
gehouden.

Bridgevereniging De Kwakel
zoekt nieuwe leden
De Kwakel - Bridgevereniging De Kwakel (BVK) is gevestigd in dorpshuis
te De Quakel. Er wordt hier al ruim 35 jaar met veel plezier gebridged.
Gezelligheid staat hoog in het vaandel. De verenging bestond voor
corona uitbrak uit 100 leden, komende vanuit de hele regio. Vele jaren
was er zelfs een wachtlijst, maar als gevolg van ‘vergrijzing’ en door
corona zijn veel leden gestopt. De Bridgeclub werkt er hard aan om deze
leegte weer op te vullen. BVK is lid van de bridgebond en er wordt
gespeeld volgens het Acol-systeem op donderdagavond in drie lijnen: A,
B en C. Dat betekent zowel voor de beginnende als voor de gevorderde
en de ervaren bridgespelers een uitdaging. Het clubjaar start begin
september met de laddercompetitie, afgewisseld met een feestelijke
kerst- en paasdrive. Eind mei wordt het seizoen afgesloten. Bridgevereniging De Kwakel heet u allen van harte welkom. Voor meer informatie en
opgave kan contact opgenomen via: 06-38912017.

Aad van Belzen, eerste plaats bij vlucht
Châteauroux en kampioen dagfond.

Johan van Ackooy wint met ‘652’
vlucht Quiévrain met jonge duiven.

Eerste plaats voor duif ‘652’ na
vlucht van 221 kilometer
Aalsmeer - Zaterdag 6 augustus om
07.30 uur werden 7987 jonge NoordHollandse postduiven op een afstand
van 221 kilometer in Quiévrain
gelost. De ‘652’ van Johan van
Ackooy arriveerde om 10.29.30 uur
en was met een gemiddelde snelheid
van 74 kilometer per uur de eerste
van de 260 deelnemende duiven van
PV de Telegraaf. In kring 4 van de
afdeling Noord-Holland klasseerde
deze duif zich als 37e van de 1786
deelnemende duiven. Johan zette
met zijn 57 deelnemende duiven een
fantastische uitslag neer met naast
de eerste onder ander ook de tweede
en derde plaats. Zaterdag 6 augustus
om 07.45 uur werden 1435 NoordHollandse postduiven op een afstand
van 641 kilometer met een kalme
Noordoosten wind in Châteauroux
gelost. Om 17.55.36 uur arriveerde bij
Aad van Belzen de eerste van zijn 8
deelnemende duiven. Met een

gemiddelde snelheid van 63 kilometer per uur won deze duif op de
laatste dagfondvlucht van dit seizoen
de eerste prijs van de 47 deelnemende duiven van PV de Telegraaf.”
In kring 4 van de afdeling NH klasseerde deze duif zich met 262 duiven
in concours als 4e en als 19e in de
Afdeling Noord Holland met in
concours 1435 duiven. Mede door dit
resultaat behaalden de duiven van
Aad het eerste kampioenschap
dagfond. Hiervoor worden van zes
vluchten met een afstand van 450 tot
700 kilometer de beste resultaten
van de deelnemende duiven per liefhebber opgeteld. Zijn NL21-1063274
werd ‘kampioensduif ‘ op deze
discipline.
Op donderdag 11 augustus staat de
vlucht Niergnies voor jonge duiven
op het programma en vrijdag 12
augustus inmanden Roosendaal voor
de vlucht Natour.

Aalsmeer - Buurtvereniging
Hornmeer gaat vanaf
aanstaande vrijdag 12 augustus
de kaarten weer schudden. Voor
aanvang van het nieuwe kaartseizoen was er afgelopen
zaterdag een geslaagde
barbecue waar velen van
genoten hebben. Alle hulde voor
de koks, het was perfect. Het
seizoen begint vrijdag met
koppelkaarten. Heeft u geen
maat? Geen probleem, het
bestuur zorgt er voor een kaartpartner. Aanvang is 19.30 uur in
het buurthuis aan de Dreef 1.
Zaal open voor inschrijving,
koffie en thee vanaf 19.00 uur.
Als er kaartliefhebbers zijn? Kom
gerust, er is plaats genoeg.
KOPPELKLAVERJASSEN BIJ
BV OOSTEND

Aalsmeer - Na een korte zomerstop staat bij Buurtvereniging
Oostend op maandag 5
september koppelklaverjassen
op het programma. Er wordt
gekaart in buurthuis het Middelpunt in de Wilhelminastraat en
iedere kaartliefhebber is van
harte welkom. De aanvang is
20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur voor inschrijving
en koffie of thee. Het inschrijfgeld is nog steeds 1,50 euro per
persoon. Kom op tijd, want vol is
vol.
ZOMERBRIDGEN IN
DORPSHUIS QUAKEL

De Kwakel - Een slem bieden en
halen is voor een bridger vaak
de kers op de taart. Want het is
knap als van te voren in de
gaten hebt dat je bijna alle
slagen kan halen en daarop je
bieding weet aan te passen.
Afgelopen week zaten er twee
spellen bij die de weg naar slem
boden, dit naast vele manche
contracten. Dit maakte dan ook
dat er driftig gescoord werd.
Gelegenheidsparen scoorden
goed deze keer: Wim en Hans
kwamen tot een score van 43
punten, gevolgd door Ria en
Sonja met 38 en Marco en Henk
met 36 punten. De zomermaanden zijn uitermate
geschikt om eens wat uit te
proberen op bridge-gebied.
Extra bridgen kan nog deze
maand iedere donderdagavond
in dorpshuis De Quakel vanaf
19.30 uur. Inschrijven kost 6
euro per paar te voldoen aan de
zaal. Aanmelden kan door te
bellen of te appen naar Hans
Selman: 06-54108456 of stuur
een mail naar leerkomgabridgen@gmail.com.

