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KORT NIEUWS:

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 6 augustus zijn tussen vier uur en half vijf ‘s
middags een fietser en een
automobilist met elkaar in
botsing gekomen op de
Aalsmeerderweg, ter hoogte
van nummer 321. De automobilist is na de aanrijding
doorgereden. Volgens getuigen is schade ontstaan aan
de spiegel van de wagen. De
fietser is met de schrik vrij
gekomen, maar zijn fiets is
total loss geraakt. Er is aangifte gedaan bij de politie.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij
worden verzocht contact op
te nemen met de politie via
0900-8844 of anoniem via M:
0800-7000.
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Een praam met bloemen
op middenstuk rotonde?
Aalsmeer - Maar liefst 23 reacties zijn binnengekomen bij de gemeente voor invulling van het middenstuk van de nieuwe rotonde op de kruising Burgemeester Kasteleinweg en de Zwarteweg.
Tijdens de start van de werkzaamheden, eind juni, werden
inwoners uitgenodigd deel te
nemen aan een ontwerpwedstrijd. Het is de bedoeling dat het
middenstuk een Aalsmeerse inrichting en uitstraling krijgt die
past bij het bloemenimago van
Aalsmeer. Voor het ontwerpidee
is 25.000 euro beschikbaar. Door
alle deelnemers aan de wedstrijd
is echt Aalsmeers gedacht. “Beplanten met groen en bloemen,
ook voor insecten een leuke binnenkomer in ons dorp”, aldus
een inzender. Andere suggesties
zijn een groene, golvende rotonde (verwijzend naar de Westein-

der), een haag in de vorm van
een grote letter ‘A’, het wapen
van Aalsmeer omgeven met bomen, planten en bloemen, gestileerde of moderne uitvoering
van de watertoren of beeld Flora omringd door veel bloemen,
er een akker van maken, zoals in
de Westeinderplassen, met seringen, sneeuwballen en ilex en
een grote keramieken aardbeien vaas met groen gras en zwart
grind. Veel animo blijkt er te zijn
voor het plaatsen van een praam
op de rotonde. “Een praam met
daarin een insectenhotel en veel
planten”, aldus een voorstel. En:
“Een praam met bloemen als

hortensia’s, geraniums of seringen.” Sympathie is er om scholen/leerlingen te betrekken bij
de inrichting. Zo wil de Kunstploeg een permanent beeld
voor de rotonde maken samen
met leerlingen van IKC Triade en
stelt een inzender voor een lage bloementuin te laten ontwerpen door scholieren. Door één
inzender is verder nagedacht:
“Veiligheid voorop, dus geen afleidende kunstwerken of obstakels. ‘Gewoon’ met bloemen
en planten op natuurlijke wijze de vier jaargetijden verbeelden.” Ook een leuk/goed idee om
het middenstuk van de rotonde
Aalsmeers aan te kleden? Deelnemen aan de ontwerpwedstrijd
kan tot en met 31 augustus via
www.participatie.aalsmeer.nl.

GEEN KRANT?
0251-674433

TOT

50% KORTING

OP TUINMEUBELEN, BBQ’S, POTTERIE,
PLANTEN & NOG VEEL MEER!
Geldig t/m 30 augustus 2020 en zolang de voorraad strekt. OP=OP!
Niet geldig i.c.m. lopende acties, zie de actievoorwaarden in de winkel.

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar

Zwemmen mag, let op gezondheid

Blauwalg bij Surfeiland

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

www.antennagroep.nl

Deelnemen aan ontwerpwedstrijd kan tot eind augustus

Pijnaker Aalsmeer
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De rotonde op de kruising Burgemeester Kasteleinweg en Zwarteweg is klaar. Het middenstuk wacht nog op inrichting. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Ook een leuk/goed idee? Doe mee!
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Gaat het werken?

over de toekomst van de inrichting van deze weg.
Op de nieuwssite van de Meerbode werden allerlei oplossingen
gegeven om ‘klem rijden’ te voorkomen. Een stoplicht met sensor, hoogtepalen of slagbomen.
Aalsmeer - Het is de gemeente de maand juli een toename van- De gemeente heeft echter gekoook wel duidelijk dat er toch echt wege de aanleg van de rotonde zen voor een bord, wel een ludiek
iets extra’s moet gebeuren om bij de Zwarteweg waardoor ge- en uniek bord: Een vrachtwagen
minder ‘klem-rijders’ bij het via- kozen moest worden voor omlei- klem tegen een viaduct met daarduct over de Hornweg te krijgen. dingen. De gemeente liet in een bij duidelijk de hoogte vermeld:
In de maand juli hebben maar reactie weten van begin augus- 2.50 meter. De redelijk grote, opliefst vier bestuurders van kleine tus tot half september een peiling vallend gele borden zijn verder
vrachtwagens en een chauffeur te gaan uitvoeren bij omwonen- voorzien van een uitroepteken in
van een bus met passagiers de den over het viaduct. In afwach- een gevaren driehoek.
hoogte of laagte van het viaduct ting van deze uitkomst wordt ge- Zou/gaat het werken? Als de beniet goed ingeschat en kwamen wacht met het nemen van maat- stuurders nu maar niet zo afgemet hun wagens muurvast te zit- regelen. Ook gaan gesprekken leid worden over wat het bord
ten. Zowel de brandweer als de gevoerd worden met bewoners zou kunnen betekenen dat ze alspolitie en bergers hebben er hun van de Hornweg voordat een de- nog stranden tussen de weg en
handen vol aan. Mogelijk kende finitief besluit genomen wordt het plafond van het viaduct...

Waarschuwingsborden bij
viaduct over Hornweg

Aalsmeer – De provincie NoordHolland heeft een melding afgegeven dat er blauwalg is geconstateerd in de Westeinderplassen ter hoogte van de locatie Vrouwentroost. Dit betekent
dat zwemmen bij het Surfeiland
slecht kan zijn voor de gezondheid. Uiteraard mag er wel gezwommen worden, mensen dienen zelf te beoordelen of er risico is voor hun gezondheid. Jonge kinderen en ouderen, die het
meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen.
En die zijn er zeker in Aalsmeer:
Natuurbad Het Oosterbad aan
de Jac. Takkade en zwembad De
Waterlelie aan de Dreef zijn open

voor hen die een verfrissende
duik willen nemen tijdens tropische dagen en natuurlijk kan in
de Grote Poel gezwommen worden. De blauwalg is vastgesteld
in de ‘kom’ bij het Surfeiland. Bij
Vrouwentroost is een waarschuwingsbord neergezet. Het bord
wordt weggehaald als de blauwalg is verdwenen. Op het informatiebord op het Surfeiland is
overigens te lezen dat de locatie
gevoelig is voor blauwalg. Bekijk
voor actuele informatie over veiligheid en kwaliteit van zwemlocaties de website van de provincie Noord-Holland of bel
de zwemwatertelefoon: 08009986734.

Gevallen ﬁetser
zoekt redders

behandeling weer naar huis. Hij
heeft lichte verwondingen aan
zijn hoofd en benen. Toen de ambulance arriveerde en de medewerkers zich over de gewonde
fietser ontfermden, zijn de jongeren weggegaan. Gerard zou hen
graag willen bedanken voor hun
hulp. “Ze hebben me echt goed
geholpen en om hulp gebeld.” De
inwoner hoopt dat één van hen
contact met hem opneemt. “Kan
ik ze een fles wijn of een bos bloemen geven.” Waren jullie deze redders in nood? Bel dan naar Gerard
Beek via 0297-326885.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
6 augustus is Gerard Beek gevallen met zijn fiets op het pad tussen de Zwarteweg en Ophelialaan. De val werd gezien door een
viertal jongeren, die direct hun
hulp aanboden. Gerard werd door
hen overeind geholpen en er is direct 112 gebeld voor een ambulance. De inwoner is naar het ziekenhuis vervoerd en mocht na
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.

Tuin druk bezocht door
bijen en hommels
Aalsmeer - Als natuurliefhebber
trek ik er normaal gesproken met
de camera regelmatig op uit. In
deze coronatijd ben ik helaas wat
meer aan huis gebonden, dit vanwege dat ik in de risicogroep val.
Niet getreurd, ik heb nog meer
hobby’s, zoals vissen, tekenen,
schilderen en tuinieren. Dit laatste doe ik met veel plezier om onze voor- en achtertuin netjes en
mooi te houden. Het ligt alweer
een poosje achter ons, maar heeft
u ook zo genoten van de voorjaar bloeiers? Wij hebben vaak de
geuren opgesnoven van de paarse seringen, de witte jasmijn en
de witte brem. Onze diverse kleuren pioenrozen hebben het door
regen en veel wind zwaar te verduren gehad. Door veel wind
waaide de witte prunusbloesem
door de tuin, het leek net of het
sneeuwde. Nu is het volop zomer met zeer warm weer. Het is
genieten van alle zomerbloeiers
met hun prachtige bloemen, onder andere de hortensia’s, Kniphofia (vuurpijl), Zonnehoed,
Phlox vlambloemen en twee verschillende kleuren hibiscus bomen. Vooral de hibiscus bloemen
worden door veel bijen en hommels bezocht. De hommels halen
met hun lange roltong de nectar en stuifmeel uit de bloemen.
De stuifmeel blijft bij de hommel

PS: Mocht u een hommel in nood
zien (zit op de grond en of stil op
een blad), maak de hommel niet
dood maar help de hommel. De
hommel is op dat moment zijn
energie kwijt. Neem de hommel
voorzichtig met een papiertje
op en breng de hommel weer op
krachten met een oplossing van
een half theelepeltje suiker dat u
oplost in lauw water op een eetlepel. De hommel zuigt met zijn roltong het suikerwater op en komt
zo weer op krachten. Na een klein
poosje zal de hommel weer weg
vliegen.
Verhaal en foto’s: Ruud Meijer

www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en
om 14u. Poolse dienst met
Andrzej. Maximaal 80 kerkplaatsen. Reserveren voor viering zondag via www.rkkerkaalsmeer.nl op donderdag en
vrijdag van 9 tot 12u. Reserveren Poolse dienst verloopt via
de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
10u. Geen diensten.
Russisch-orthodoxe Heilige Maria van Egypte Kerk: Zaterdag
17.30u Avondgebed. Zondag
10u. Goddelijke Liturgie.
Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 1030u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Online
dienst via www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: mevrouw
J. Vermeij uit Boskoop.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst
via https://sow-kudelstaart.nl.
Voorganger: ds. S. Zijlstra uit
Haarlem. Ook op later tijdstip
terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woord- en communieviering. Maximaal 60
kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297-324735.

Cheque van OSA voor
Kinderhulp Afrika

Aalsmeer - Afgelopen week subsidie van OSA voor een promocht OSA een cheque uitrei- ject op: www.osa-aalsmeer.nl
ken voor een project van Stichting Kinderhulp Afrika. Op de
schoolcampus in Oeganda
wordt een huis gebouwd voor
het hoofd van de basisschool.
Dit is een vereiste van de Oegandese regering. Voor de bouw van
de woning is een grote gift ontvangen en daarnaast nog geld
Verschijnt donderdag
ingezameld. Totaal is 27.500 euro bijeen gebracht. De kosten
EDITIE 1
voor de bouw bedragen echter
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
32.350 euro. Aan OSA is daarRIJSENHOUT
om ook een bijdrage gevraagd.
Gerard Nijland, voorzitter van
Advertenties, redactie en
Ontwikkelings-Samenwerking
centrale administratie
Aalsmeer mocht een cheque uitVisserstraat 10
reiken van het maximale toe te
1431 GJ Aalsmeer
kennen bedrag van 2.500 euro
Tel. 0297-341900
aan Stefanie Rijken van de stichOpeningstijden
ting. Meer weten over dit proma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
ject? Kijk dan op de website:
donderdag van 8.30-16.00 uur
www.kinderhulp-afrika.nl. RaadAanleveren van advertentie
pleeg voor een aanvraag voor

COLOFON

Nieuwe Meerbode

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg van 13.30 tot 16.30 uur. Op
donderdag 6 augustus is het jokeren gewonnen door Trudy Knol
met 276 punten. Nico de Ron
werd tweede met 355 punten. Bij
het klaverjassen was de hoogste
eer voor Hans van Schuilenburg
met 4977 punten, gevolgd door
Greet de Jong met 4939 punten
en Rita Moeke met 4875 punten.
Belangstelling voor de ouderensoos? De groep zou er graag nog
een paar jokeraars bij willen hebben, maar ook klaverjassers zijn
van harte welkom. Kom gerust
eens kijken. Neem voor inlichtingen contact op met Hans van
Aalsmeer - De stichting Ontwik- Schuilenburg (penningmeester)
kelings-Samenwerking Aalsmeer via: 06-12699009
(OSA) deelt mee dat de eerder
aangekondigde
presentatieavond op woensdag 7 oktober
geen doorgang kan vinden!
Anderhalve meter afstand houden is moeilijk in de Raadskelder
of een geschikte andere zaal met
het bezoekersaantal zoals voor- Aalsmeer - De diensten van de
gaande jaren. Uiteraard hoopt CAMA Gemeente vinden dehet bestuur volgend jaar wel ze maand nog wekelijks op zonweer een presentatieavond te dag plaats in de Oosterkerk aan
kunnen houden. Iedere aanvra- de Oosteinderweg 269. Dit omger krijgt dan de gelegenheid om dat het Wellant College besloeen presentatie van zijn of haar ten heeft dat er tot 1 september
project(en) te geven samen met geen andere activiteiten in de
school gehouden mogen worde aanvragers van 2020.
Als alternatief is door OSA een den. De middagdiensten vinfototentoonstelling bedacht. Er den plaats in de grote kerkzaal
volgt nog bericht of dit door kan en starten om 16.00 uur. Voor
gaan. Meer informatie over OSA alle diensten geldt: Bijwonen?
is te vinden op de website: www. Dan aanmelden via www.camaaalsmeer.nl
osa-aalsmeer.nl.

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

Zondag 16 augustus

Voor bouw woning op schoolcampus

Winst Hans en
Trudy bij Soos

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

Kerkdiensten
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag 16u. dienst met
Maurice Lubbers. Aanmelden
via www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Zondag 10u. Gezamenlijke online
dienst via www.kerkdienstenonline.nl met ds. J.A.C.Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst
via
https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger: Zr.
Franka Riesmeijer.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. Online
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist. Voorganger: ds. Pieter v/d Woel.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. (online) dienst met
ds. G.H. de Ruiter uit Aalsmeer
via www.hervormdaalsmeer.
nl
Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. (online) dienst met ds. M.J. Zandbergen via www.hervormdaalsmeer.nl
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.

vast zitten aan de helmhokjes die
op hun lijf zitten. Ik heb mijn camera gepakt en onze zoemende
vriendjes op de plaat vastgelegd,
ook een aantal mooie bloemen in
onze voor en achter tuin gefotografeerd. Zo blijf ik toch nog een
beetje bezig.

Raadskelder te klein voor bezoekersaantal

Presentatie-avond OSA
gaat dit jaar niet door

CAMA Gemeente
in Oosterkerk

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 20 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij publiek aanwezig mag zijn. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en er gelden diverse RIVM-regels. Kijk voor meer info op de
websites van de kerken.

ten. Jan Damen behaalde de meeste punten. Voor hem met 5422
punten plaats één. Op twee is Gerard Presser geëindigd met 5282
punten en Plony de Langen pakAalsmeer - Ondanks het war- te plek drie met 5142 punten. De
me weer was de opkomst voor de poedelprijs was voor Gerard Pouw
kaartavond van Buurtvereniging met 4040 punten. Aanstaande vrijHornmeer afgelopen vrijdag 7 au- dag 14 augustus is er weer koppelgustus toch wel goed te noemen. kaarten in het buurthuis aan de
Ook is er prima gescoord. Er wa- Dreef 1. Voor een kaartmaat kan
ren zelfs drie spelers die meer dan gezorgd worden. Aanvang is 20.00
5000 punten bijeen wisten te kaar- uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 17.600

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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.
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Kunstenaars achter de (corona)schermen

Marijtje Ceelen: “Zo’n lege
agenda had iets lekkers”
Aalsmeer - Het ontstaan van de
merklap is veel minder romantisch dan de meesten mensen
zich voorstellen. Want oorspronkelijk waren het zo’n eeuw geleden de meisjes van gegoede huizen die de opdracht kregen om al
het textiel van een familienaam
te voorzien voor het naar de wasserij ging. Pas later werd hier op
voortgeborduurd en ontstonden
de merklappen waarop de familiegeschiedenis – van geboorte
tot dood – in fraaie borduursteekjes viel te lezen. Inmiddels is deze volkskunst – huisvlijt – uitgegroeid tot een serieuze bezigheid.
Er worden nu tentoonstellingen
op internationaal niveau gehouden, is er een vakblad en een textielfestival.
Ondergeschoven kindje
Marijtje Ceelen heeft de coronatijd
als volgt beleefd: “Zo’n lege agenda had iets lekkers. Je wilt normaal
gesproken overal aan meedoen,
maar als alle gemaakte afspraken
dan niet doorgaan blijkt dat helemaal niet zo erg te zijn, althans dat
telde voor mij. Ik fiets graag, kan
overal naar toe, heb een heerlijk
huis, genoeg ruimte om mij heen

en familie in de buurt. Ik ken geen
mensen die geveld zijn door corona, wel kwetsbare mensen waar
je op moet letten.” Marijtje is niet
echt een prater, behalve wanneer
het over haar werk gaat, dan verandert er iets in haar gezicht, gaan
haar ogen sprankelen en komen
de woorden als vanzelf. “Textiel
is een ondergeschoven kindje,
maar is gelukkig nu in opkomst en
wordt de waardering steeds groter.” De wanden in haar huis zijn
versierd met de mooiste merklappen. Het zijn er veel te veel om allemaal goed te kunnen bekijken.
“Aan deze lap heb ik vijf jaar gewerkt.” Het leverde haar een publicatie in het vakblad op en het
is niet bij deze ene publicatie gebleven. Binnen het vakgebied is
de in Aalsmeer geboren en getogen handwerkster – die haar leven lang al breit, haakt, schildert
en borduurt – zeker geen onbekende, hoewel zij daar zelf zeer
bescheiden over doet. “Er wordt
nog zoveel meer moois gemaakt.”
Zelf borduurt zij nooit pakketten:
“Ik ontwerp zelf en gebruik daarvoor oude patronen die wereldwijd verspreid zijn, voor mij een
grote inspiratiebron.”

Sporen uit het verleden
“Aan dit thema heb ik meegewerkt. Kijk, dat ben ik en dat is
mijn moeder, mijn grootmoeder en overgrootmoeder.” Marijtje wijst naar één van de ingelijste
merklappen. “Alle geborduurde
bandjes uit de kleding van mijn
overgrootouders zijn hier in verwerkt.” Nostalgische fotootjes van
de draagsters zijn op kaasdoek
genaaid, maar ook geborduurde
bandjes van beddengoed, theedoeken en servetten zijn bewerkt
en verwerkt. Sommigen zijn origineel en anderen nageborduurd.
“Ik ben altijd aan het experimenteren. het is een uitdaging om allerlei handwerktechnieken uit te
werken.” Het zijn technieken van
een fabelachtige en ingewikkelde schoonheid. Tijdens de wandeling door het huis blijkt dat ook
de combinatie van schilderen en
borduren een fraai resultaat oplevert.
Corona-tijd
Tijdens de corona-periode maakte Marijtje een jurk en twee lappen. Op de achter kant van één
van de doeken is in sierlijke letters het volgende geborduurd:

Gemaakt tijdens de agenda vrije
corona lockdown periode. “Ik
was van plan om in deze maanden alles af te maken maar dat
is niet gelukt.” Wat ook niet lukte
was haar deelname aan de Kunstroute. Vooraf had zij de zaal in De
Oude Veiling bekeken waar haar
werk zou komen te hangen. “Oh,
die krijg ik makkelijk vol.” Zij zou
haar geplande vakantie er voor
uitstellen, vond het fijn om nu
eens een keer in Aalsmeer haar
oeuvre te tonen, had zich verheugd op de reacties en het uitwisselen van ideeën met het publiek. Maar helaas! In de eerste
plaats voor de maakster zelf, maar
ook voor het publiek die had kunnen ontdekken dat van het stoffige imago dat de merklappen bij
sommigen oproept geen sprake
meer is.
Janna van Zon

Expositie in foyer van Oude Veiling

Toch een corona-veilige
opening voor Jasmyn

Start seizoen op zaterdag 19 september

Cabaretavond met Ronald
Snijder in Bacchus II
Aalsmeer - In september start
KCA weer met jazz(muziek) en
cabaret in Bacchus bij de Buren
(Parochiehuis). Het nieuwe seizoen wordt zaterdag 19 september geopend met een optreden
van cabaretier Ronald Snijder.
Ronald staat dit seizoen tien jaar
in het theater en dat viert hij met
zijn vijfde show. In ‘Een avond
met mij’ gaat hij terug naar hoe
alles begon: met de mensheid,
met de taal, met zijn aankomst
bij het theater. Swingende verhandelingen, indrukwekkende
versprekingen, normale humor,

nieuwe pincodes en natuurlijk
een exclusief interview met de allereerste mens op aarde: welkom
in het gekantelde universum van
Ronald Snijders op zaterdag 19
september om 21.00 uur in cultureel café Bacchus II. Zaal open om
20.15 uur. Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn uitsluitend verkrijgbaar in de KCA ticketshop:
www.skca.nl.
Jazz met Michael Varekamp
Een week later, op zaterdag 26
september, wordt het KCA jazzseizoen geopend met een optre-

Haarlemmermeers mannenkoor

‘Zang en Vriendschap’
herstart repetities
Hoofddorp - Het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en
Vriendschap’ (HMZV) hervat
maandagavond 17 augustus, na
een langdurige, grotendeels verplichte, rustperiode, de repetities
weer. Ondanks de omstandigheid dat het coronavirus helaas
nog niet is verdwenen uit Neder-

land, kan er tóch veilig worden
gezongen. Dit is mogelijk door
het koor op te splitsen in twee
groepen die separaat repeteren.
Hierdoor kunnen de veiligheidsadviezen van RIVM en Koornetwerk Nederland volledig worden
opgevolgd. Onder meer door te
gaan staan in de zogenaamde

Aalsmeer - Na drie keer uitgesteld te zijn, lukte het donderdag
6 augustus toch om de tentoonstelling van Jasmyn Buck in de
foyer van De Oude Veiling officieel te openen. Wat familie, vrienden en collega’s kregen toestemming om - met inachtneming van
de anderhalve meter - haar schilderijen te bekijken.
Aan de hand van een interview
vertelde Jasmyn met veel enthousiasme en liefde over haar werk en
werkwijze.
Haar gevoel voor kleur en techniek, het durven experimenteren met verschillende materialen
maakt het werk origineel en veelbelovend voor de toekomst. Er
mag verwacht worden dat het ze-

ker niet bij deze eerste solo-tentoonstelling blijft.
De reacties waren uitstekend en
als kers op de taart werd er ook
een boeiend schilderij aangekocht. Het is mooi dat het werk
in een sfeervolle kantoorruimte komt te hangen. Kunst hoort
thuis op de werkvloer.
Er was een hapje en een drankje
en allemaal vrolijke mensen met
Jasmyn als een stalend middelpunt.

den van zanger en trompettist
Michael Varekamp. Rond 1930
is Parijs in de ban van de nieuwe tijd! Swingende New Orleans
Jazz, Hot Club de France en chansons vieren samen het leven als
nooit tevoren! Zanger en trompettist Michael Varekamp neemt
de bezoekers met zijn bluesy
stemgeluid, samen met rijzende
ster en chansonnière Tess Merlot
mee door de straten van het bruisende Parijs. Niet voor niets ontstond de jazz ooit in de Franse
wijk van New Orleans. Vanaf de
jaren twintig zou de jazz op haar
beurt Parijs weer triomfantelijk
heroveren. The Legends duiken
in de Franse tijd van paradijsvogels als Josephine Baker, Louis
Armstrong, Edith Piaff en Sydney
Bechet.
Muzikanten: Michael Varekamp
(trompet, zang), Tess Merlot

(zang), Yoran Aartsen (tenorsax,
klarinet), Wiebout Burkens (toetsen), Harry Emmery (contrabas)
en Erik Kooger (drums).
De grote zaal van Bacchus wordt
geheel naar de huidige richtlijnen van de overheid gereed gemaakt voor de negen jazzconcerten die KCA voor het komende
seizoen 2020-2021 hoopt te organiseren. Stoelen staan op 1,5
meter afstand. Personen uit één
huishouden kunnen naast elkaar
zitten aan één (aangewezen) tafeltje. Drankjes worden geserveerd. Betaling alleen met Pin.
Reserveren tickets, etc. wordt later bekend gemaakt. Aanvang:
21.00 uur, zaal Bacchus II open
om 20.30 uur. KCA rekent erop
dat alle bezoekers de coronamaatregelen naleven voor hun
eigen veiligheid en die van anderen.

‘zigzag-opstelling’, met minimaal
1,5 meter afstand rondom. Heel
belangrijk is ook de uitstekende
ventilatie-installatie waarmee de
oefenlocatie ‘De Jeugd van Gisteren’ is uitgerust. Vanzelfsprekend
worden ook de overige algemene richtlijnen in acht genomen.
Groep 1 wordt gevormd door de
eerste en tweede tenoren. Deze repeteren van 19.45 tot 20.45
uur. Groep 2 bestaat uit de baritons en bassen. De repetitietijd
van 21.00 tot 22.00 uur. Alle repetities staan onder leiding van
de enthousiaste dirigent Roland
Bosma.

Nieuwe leden welkom
De leden van Zang en Vriendschap zijn blij dat ze weer kunnen gaan zingen. De heren hebben het echt gemist. Ook al zal
het vooralsnog bij repeteren blijven. Een concert zit er waarschijnlijk niet eerder in dan in het voorjaar van 2021.
Houd je van zingen en al langer
van plan om je nader te oriënteren bij een gerenommeerd mannenkoor, dan is dit dé gelegenheid om eens te komen kijken.
Enthousiasme en een redelijke
zangstem zijn ruim voldoende
om je aan te sluiten. Kennis van

Tot eind augustus zijn de schilderijen van Jasmyn Buck en de portretten van Wim Keessen te zien in
de ‘Huiskamer van Aalsmeer’ in de
Marktstraat.
Janna van Zon

Donderdag 13 augustus:
* Koffie en praatje voor ouderen
in dorpshuis De Reede, Rijsenhout van 9 tot 12u.
* Ouderensoos
Kudelstaart
met klaverjassen en jokeren
in Dorpshuis van 13.30 tot
16.30u.
* Exposities ‘Bomen in beeld’
en mozaïek ’Bloemen’ in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Open: donderdag, vrijdag tot en met zondag 11 tot
17u.
* Zomer
sportinstuif
voor
jeugd 6 t/m 12jr. van 14.30
tot 15.15u. bij gymzaal Rozenstraat. Iedere donderdag.
* Infopunt Wijkgericht Werken
open in bibliotheek, Marktstraat van 15.30 tot 17.30u. Elke donderdag.
Vrijdag 14 augustus:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1.
Start 20u. Zaal open vanaf
19.30u.
Zaterdag 15 augustus:
* Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open. Expositie over Nederlands Indië ‘De vergeten oorlog’. Vooraf toegangskaarten
bestellen via 0297-321408 of
www.crash40-45.nl.
* Kinderboerderij
Boerenvreugd in Hornmeer open. Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u. Dinsdag tot en met
vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zondag 16 augustus:
* Watertoren open voor bezoekers van 13 tot 17u. Elke zon-

TE DOEN
dagmiddag in augustus.
* Upstream, Chaja en André
acoustic in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer van
16 tot 19u. Reserveren verplicht via info@the-shack.info.
Maandag 17 augustus:
* Zomer sportinstuif voor jeugd
6 t/m 12jr. van 16 tot 16.45u.
op grasveld naast Proosdijhal
Kudelstaart. Iedere maandag.
Dinsdag 18 augustus:
* Tennissen voor OVAK-leden
bij Racket Sport, Beethovenlaan vanaf 9u.
* Historische Tuin open. Ingang Praamplein. Iedere dinsdag tot en met zondag 10 tot
16.30u.
* FloriWorld Aalsmeer, Sierteeltstraat open voor bezoekers.
Iedere dinsdag t/m zondag 10
tot 18u. Tickets reserveren via
www.floriworld.nl.
Woensdag 19 augustus:
* Tafeltennissen bij ATC Bloemenlust in De Bloemhof,
Hornweg van 22 tot 22u.
Donderdag 20 augustus:
* Ouderensoos
Kudelstaart
met klaverjassen en jokeren
in Dorpshuis van 13.30 tot
16.30u.
Vrijdag 21 augustus:
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg vanaf 20u. Ook 4 september.
Vrijdag 28 augustus:
* Zomerconcert met NinaLynn
(country-folk) in Historische
Tuin, ingang Praamplein, vanaf 20u. Uitverkocht.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Trompet ‘Boston’
(div. kleuren)

v.a. € 15,95

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Audio Interface
Focusrite Scarlett Solo
v.a. €112,TIP:

Uitgebreid assortiment
(kinder)gitaren en
ukelele’s
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Toegankelijke songs met intens verhaal

Duo ‘Upstream’ zondag
live in The Shack
Oude Meer - Chaja van der Heide en André van Solinge vormen samen het duo Upstream
en aanstaande zondag 16 augustus gaan de spots voor hun optreden in The Shack. Chaja kent
menig ‘trouwe’ bezoeker van de
Fleetwood Mac Tribute band ‘Mirage’. Met haar geweldige mooie
stem en dito begeleiding van gitarist en songwriter André op de
akoestische gitaar, brengt ze toegankelijke songs met een intens
verhaal variërend tussen country en blues en met duidelijke in-

vloeden uit de jaren zeventig. Ondanks de diverse genres die in de
songs verwerkt zijn, is een duidelijke herkenbare en intieme
sound ontstaan tussen het stemgeluid van Chaja en het gitaarspel van André. Het gebruik van
meerdere instrumenten geven bij
vlagen de indruk alsof er een voltallige band staat te spelen. Het
optreden is van 16.00 tot 19.00
uur in The Shack aan de Schipholdijk 253b in Oude Meer. Entree 10
euro. Vooraf tickets reserveren is
verplicht: info@the-shack.info.

het notenschrift is niet noodzakelijk, wat je moet weten leer je
op de repetitie. Kijken en/of meedoen is een aantal weken gratis
en verplicht tot niets.
HMZV repeteert elke maandag-

avond in gebouw ‘De Jeugd van
Gisteren’ aan de Beemsterstraat
4 in Hoofddorp. Kijk voor nadere informatie over de herstart van
de repetities en/of het koor op de
website www.hmzv.net.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 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.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
• Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
• Leg geen zakken naast een overvolle container;
• Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297)
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters
Z.
M.A.
M.

Geboortedatum

Datum
voornemen

28-04-1975
25-04-1977
14-07-1982

03-08-2020
03-08-2020
03-08-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling 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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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
SzaŁkowski

Voorletters
A.P.

Geboorte[
Datum
datum beschikking
29-06-1977

03-08-2020

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 tel. 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.
TE VERWIJDEREN VOERTUIG
Op de Oosteinderweg ter
hoogte van huisnummer 579
staat een geruime tijd een
grijze Volvo Station met het
Engelse kenteken RE56GYN
geparkeerd. De gemeente
en de politie van UithoornAalsmeer hebben de eigenaar
van het voertuig niet weten te
achterhalen.
Ben u de eigenaar van de auto? Wilt u de auto dan zo snel mogelijk en voor 01-09-2020 verwijderen of contact opnemen
met de team handhaving openbare ruimte van de gemeente
Aalsmeer tel. 0297-387575 (stamnummer 43257).
Indien geen contact wordt opgenomen, zal de gemeente op
grond van artikel 5.4 defecte voertuigen en artikel 5.5 voertuigwrakken van de algemene plaatselijke verordening (APV)
van de gemeente Aalsmeer, bestuursdwang toepassen en de
auto op 01-09-2020 van de openbare weg meevoeren, opslaan
en zo nodig verkopen en vernietigen.
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.
- Middenweg nabij Burgemeester Brouwerweg (kad.perceel
nrs. B10040, B10031 en B9785, (Z20-054400), het plaatsen
van drie duikerbruggen op verschillende lokaties
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Japanlaan 7, 1432 DK, (Z19-076307), het bouwen van een
overdekte karrenopslag. Verzonden: 04 augustus 2020
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:
- Zijdstraat 1A, 1431 CD, (Z20-024993), het intern wijzigen
van het pand, het gedeeltelijk verhogen van het bestaande platte dak en het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. de bestemming wonen. Verzonden: 06 augustus
2020
- Hortensialaan 53 en 55, 1431 VA, (Z20-039640), het bouwen van twee woongebouwen, het transformeren van de
voormalige Zuiderkerk tot 3 appartementen met gemeenschappelijke ruimte en het verplaatsen/verbreden van de
huidige in- en uitrit. Verzonden: 04 augustus 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 520 ws , 1432 SB, (Z20-032638),
het vervangen en vergroten van de huidige aanbouw
(klompenhok) aan de ark. Verzonden: 10 augustus 2020

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:
- Kerkweg 25a, 1432 EH, (Z20-036587), het bouwen van een
uitbouw over 2 lagen aan de achterzijde van de woning
en het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 10 augustus 2020
- Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-054409), het bouwen
van een klimtorenpark in en op de bestaande rechter tennishal. Verzonden: 06 augustus 2020
- Jupiterstraat 49, 1431 XA, (Z20-031391), het uitbreiden van
de woning op de begane grond. Verzonden: 04 augustus
2020
INGEKOMEN ZIENSWIJZEN, UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op de volgende aanvraag omgevingsvergunning zienswijzen zijn ingediend. In een later stadium kan eventueel een
beroepschrift worden ingediend.
- t.h.v. Stommeerweg en Kudelstaartseweg, Aalsmeer (Z19059133), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het
herinrichten van het recreatiegebied ‘Waterfront’.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. 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. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Nobelhof
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 (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.
• Industrieterrein en Waterlelie (Z20-050677) Pramenrace
Aalsmeer op 12 september 2020, verzonden 7 augustus
2020
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Deel 1

Fort Kudelstaart: Historie
Aalsmeer - Het Fort bij Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, de verdedigingsring rondom de hoofdstad
van ons land en Unesco werelderfgoed. De eerste plannen voor
een verdedigingsring rond de
hoofdstad zijn veel ouder, maar
in 1870 verschijnen de eerste ontwerpen. Na veel politiek gepraat
wordt er in 1883 een vorm gekozen om 36 forten in een cirkel
rond Amsterdam te bouwen. Fort
Kudelstaart is daar één van, aan
weerszijden gesteund door Fort
Aalsmeer (bij Rijsenhout) en Fort
de Kwakel. In 1885 worden in Kudelstaart de eerste metingen verricht en daarna worden de benodigde eigendommen van de ge-

meente Aalsmeer door de Staat
der Nederlanden gekocht. Het
was een aardige geste van het
toenmalig college van burgemeester en wethouders om voor
deze transactie, de zogenaamde
Acte van Rectificatie, geen kosten
bij de Staat in rekening te brengen. Om het terrein, vooral bestaande uit een dikke veenlaag,
geschikt te maken voor de bouw
van een fort is er zo’n 80.000 m3
veengrond afgevoerd en is er vervolgens 200.000 m3 duinzand gestort. Dit alles vindt plaats tussen
1890 en 1891 en daarna heeft de
zandhoop 14 jaar de tijd gekregen om in te klinken. De echte
werkzaamheden op het fortterrein beginnen op 11 mei 1905 en

de bouw van het fort wordt op 1
december 1906 afgerond. Uiteindelijk heeft de Stelling van Amsterdam nooit haar rol als verdedigingsring hoeven vervullen.
Recreatief gebruik
Na een eerste poging in 1946
heeft toenmalig burgemeester
Peereboom Voller nogmaals in
1948 een verzoek gericht aan de
militaire eigenaar van het fort om
het forteiland recreatief te mogen
gebruiken. Ondersteund door het
gemeentebestuur van Aalsmeer,
de VVV-Amsterdam en alle watersportbedrijven van Aalsmeer, verzocht hij het Ministerie van Oorlog om de beschikking over het
fort te kunnen krijgen ten nut

van de gehele Aalsmeerse bevolking. Maar opnieuw was het antwoord vanuit het Ministerie duidelijk: het Fort Kudelstaart behoorde tot de geclassificeerde
verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam en dat het
niet in het voornemen lag om
binnen afzienbare tijd tot opheffing van de Stelling van Amsterdam over te gaan. Deze afzienbare tijd werd 11 jaar, want in 1959
viel het regeringsbesluit om de linie Kudelstaart-Uithoorn als verdedigingswerk op te heffen. Direct heeft het gemeentebestuur
van Aalsmeer weer in Den Haag
gereageerd, maar ook deze maal
kwam men bedrogen uit. Het
fortterrein was en bleef militair
terrein. In 1965 verschijnen in de
media berichten dat alle forten
een recreatieve bestemming krijgen. Ook nu was het weer het college dat de vraag stelde of de gemeente Aalsmeer het fort recreatief kon gebruiken. Ook nu was
het antwoord weer negatief, het
fort bleef in handen van Defensie en ook was het fort inmiddels
tot Rijksmonument verklaard.
In 1972 krijgt de Stichting Vafamil (Vakantie Faciliteiten Militairen) de beschikking over het fort
om het als recreatieve haven voor
(oud) militairen te gebruiken. Dit
is tot de dag van vandaag nog
steeds het gebruik van het fort.

...van Truus

Vakantie

Aalsmeer - Het plan was om
leuk een paar weken in Duitsland
rond te trekken. Met als reisbestemming Noord Rhein-Westfalen, niet te ver weg en een prachtig gebied. Maar aangezien ik een
echtgenoot heb die mondkapjes een ‘no ga area’ vindt en dat
in supermarkten en tankstations
toch echt een verplicht nummer
is, zat er niks anders op dan de
plannen te wijzigen. Ik bood nog
grootmoedig aan: dan doe ik wel
boodschappen en dat tankstation ga ik ook nog wel in, maar hij
wist van geen wijken. We bleven
in Nederland. Punt. Uit.
Nu zit ik prinsheerlijk in Swalmen, net onder Roermond en pal
aan de Duitse grens op een kleine camping bij de boer. Het is een
van onze favoriete locaties, want
er is niks. En daar houden wij van.
Geen bungalowtjes, geen speeltuin, geen zwemparadijs, geen
restaurant, geen winkeltje. Dus
ook niet de mogelijkheid om ’s
morgens een vers broodje te kopen en dat is voor veel kampeerders een onoverkomelijk bezwaar. Voor ons niet. Want er zijn
genoeg voordelen. Er zijn riante
douches en toiletten in de voormalige koeienstal en die zijn ‘s
Unieke kans
In 2012 wordt bekend dat het Mi- morgens om zeven uur net zo
nisterie van Binnenlandse Zaken schoon als ’s avonds om negen
en Koninkrijk relaties overwegen uur. Elke plek heeft een eigen terom het Fort Kudelstaart te verko- rasje, je mag er een kampvuurtje
pen. Dit is een unieke kans, het stoken en vanaf je tent, camper
college van Aalsmeer speelt hier of caravan loop je zo het bos in.
onmiddellijk op in en vraagt de De plaatselijke herberg is via dat
gemeenteraad een bedrag ter bos binnen een kwartiertje wanbeschikking te stellen om Fort delen te bereiken en daar hebben
Kudelstaart aan te kunnen kopen. ze een Leffe dubbel van de tap en
Op 1 juni 2015 wordt besloten de beste bitterballen van heel Neom het Fort Kudelstaart aan te derland. En voor dat broodje fietkopen en deels te restaureren. De sen we wel even naar de dichtstdaadwerkelijke koop vindt plaats
in juli 2016, en daarmee is de gemeente Aalsmeer (u en ik dus) na
130 jaar weer eigenaar. Maar, nu
rijst de vraag, wat gaan we er mee
doen? Dat in de volgende aflevering van Fort Kudelstaart.

bijzijnde bakker.
Helemaal relaxed is de manier
waarop ze hier met de coronaregels omgaan. Geen uitgebreid
reglement bij de oprit en ook
geen anderhalve meter waarschuwingsborden. In het toiletgebouw staat een spuitbus ontsmettingsmiddel, met de mededeling dat er regelmatig gepoetst
wordt, maar wie het nodig vindt
om meer te ontsmetten, welkom
is om dat zelf te doen. Middelen
daarvoor staan op de schoonmaakkar; als je ze maar weer terug zet. Elke wastafel is voorzien
van een grote flacon handzeep
en er ligt een stapeltje papieren
handdoekjes in de vensterbank.
Verder maakt niemand er een
woord aan vuil.
In de afwasruimte zijn bij de middelste wasbak de kranen eraf geschroefd. Simpel en effectief. Als
er geen water uit de kraan komt,
heb je er ook niks te zoeken. Je
kunt er maar met twee mensen terecht en dan is de afstand
prima verantwoord. Het is snikheet, 34 graden, maar mijn stukkies tik ik in de schaduw van de
eikenboom die voor onze camper staat.
’s Nachts slapen we koel want we
hebben, heel decadent, de ventilator meegenomen. En om echt
af te koelen, boek ik af en toe
een ticket in het bosbad een paar
honderd meter verderop. Zelfs
de hond heeft het naar haar zin,
want ze mag elke middag even
zwemmen in de Swalm. Het is
een heerlijk begin van ons rondje Nederland. We houden het nog
wel even uit. Volgende week zie ik
wel weer.
truusoudendijk@gmail.com

Stichting Werkgroep Fort
Kudelstaart. Reageren?
info@fortkudelstaart.com

Maaandagschilders fleuren gang op

Expositie ‘Vrolijk uit de
verf’ in Zorgcentrum
Aalsmeer - ‘Vrolijk uit de verf’ is
de titel van de tentoonstelling
van de Maaandagschilders, die
vanaf heden tot 31 oktober te
zien is in Zorgcentrum Aelsmeer
aan het Molenpad. De Maaandagschilders schilderen van september tot begin mei in een
mooie ruimte in ‘t Kloosterhof in
de Clematisstraat. Door het coronavirus kwam daar dit jaar een
vroegtijdig einde aan, maar gelukkig is er genoeg moois gemaakt om de gang in het zorg-

centrum mee op te fleuren. Een
kijkje gaan nemen is mogelijk
en wordt gewaardeerd door de
Maaandagschilders, echter wel
eerst even melden bij de receptie.
Nieuwe leden welkom
De Maaandagschilders hebben
nog plaats voor enkele nieuwe leden.
Er wordt vrij getekend en geschilderd zonder begeleiding. Bel
voor informatie of aanmelding:
06-22887908 of 06-17453026.

Aandacht voor cultuur
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
13 augustus, wordt vanaf 20.00
uur een voorproefje op het nieuwe culturele seizoen gegeven in
‘That’s Life’. Een uitzending met
veel aandacht voor culturele voorstellingen en exposities die komend seizoen worden verwacht in
Aalsmeer. Natuurlijk is het nodige
onder voorbehoud, maar iedereen is er zo aan toe om weer wat
cultuur te happen. Presentatrice
Jenny Piet gaat het hebben over
de zondagmiddagconcerten in de
Oude Veiling georganiseerd door
Pieter Groenveld en Andre Vulperhorst komt bij praten over wat er
allemaal op de agenda staat van
het Cultuurpunt. Het laatste uur is
voor KCA over voorstellingen in de
grote zaal van Bacchus en exposities in het Oude Raadhuis. Ook
aandacht voor de 12e Gedichten-

tuin, een evenement dat met enige aanpassingen wel plaats gaat
vinden in september.
Zwoele ‘Sem op Zaterdag’
Na een week met zwoele avonden en nachten gaat Sem zaterdagochtend in deze trend verder door er een zwoele muziekochtend van te maken. Hij wisselt af met opfrissende klanken
en zo zullen onder andere Diana
Krall, Keely Smith, Matt Dusk, Elvis
Presley, Carpenters, Elton John en
vele andere je weekend laten beginnen. ‘Sem op Zaterdag’ wordt
15 augustus uitgezonden tussen
10.00 en 12.00 uur.
Droomdisco bij DownTown
Zaterdag om 14.00 uur zijn Dennis, Rinus en Ilse er weer met
‘DownTown Radio’. Ze gaan een

Geen opnames en geen overledenen

Aalsmeer: Van 6 naar 7
besmette inwoners
Aalsmeer - Veel mensen leven de
basisregels na die zijn ingesteld
om grip te krijgen op het coronavirus. Momenteel is wel zorgelijk
dat er ook heel veel mensen zijn
die dit niet doen. Dat is terug te
zien in de recente uitbraken en
de toename van het aantal berondje skypen met DownTown- woning. Zoals gebruikelijk is Chris, smettingen. “Als we het tij niet
kanjers hoe hun vakantie is ge- vanaf zijn vakantieadres, op zoek met elkaar keren, dan dreigen we
weest en hebben een interview gegaan naar een opvolger. Uitein- de grip op de verspreiding van
met Paulien die de Droom Disco delijk kwam hij uit bij Annamarie het coronavirus weer te verliezen
Aalsmeer altijd organiseert in The Noordhoek en zij zal op maandag en verspelen we de winst die we
Beach voor mensen met een ver- 17 augustus bij presentatoren My- met elkaar in de afgelopen maanstandelijke beperking.
lene en Elbert Huijts achter de mi- den hebben geboekt”, aldus burcrofoon plaatsnemen. Samen met gemeester Gido Oude Kotte op
Annamarie in ‘Door de Mangel’ Adrie de Rooij presenteert zij op de website van de gemeente. De
De 294e gast in de Aalsmeerse de dinsdagavond het program- Rijksoverheid steunt lokale betalkshow ‘Door de Mangel’ was af- ma ‘De An en Aad Show’. Door de stuurders om hun bevoegdhegelopen maandag Chris Millenaar. Mangel is maandag tussen 19.00 den in te zetten om het coronaviDe in Aalsmeer-Oost opgegroeide en 20.00 uur te beluisteren. Een rus onder controle te krijgen. De
eigenaar van een klusbedrijf ver- vraag voor Annamarie? Mail deze noodverordening van de Veiligbouwt in zijn vrije tijd zijn eigen dan naar studio@radioaalsmeer.nl heidsregio Amsterdam-Amstelof bel tijdens de uitzending naar: land (waar Aalsmeer onder valt) is
0297-325858.
aangepast op drie punten:
* Verbod op introductieweken.
Anekdotes in ‘Intermezzo’
De Veiligheidsregio kan een ontOp maandag 17 augustus zal het heffing verlenen voor kleinschaliklassieke radioprogramma ‘Inter- ge op onderwijs of sport gerichmezzo’ tussen 21.00 en 23.00 uur in
het teken staan van Frederic Chopin. In ieder geval een van zijn pia- vertellen. Daarnaast in dit Beethonoconcerten en uiteraard noctur- venjaar ook enig werk van deze
nes. Sem is inmiddels gedoken in meester en ook hier zal de piano
het korte (39 jaar) leven van deze een belangrijke muzikale rol spebijzondere Poolse componist en len. Radio Aalsmeer is te beluistezal aparte anekdotes over Chopin ren via 105.9 FM in de ether, 99.0

te activiteiten tot 22.00 uur waar
geen alcohol wordt geschonken.
* Verplichting in de horeca om
gegevens te vragen aan bezoekers voor bron- en contactonderzoek van de GGD.
* Gebouwen (geen woningen)
kunnen gesloten worden voor
maximaal veertien dagen als daar
sprake is van een besmettingshaard.
Net als landelijk het geval is, zit
ook Aalsmeer in een stijgende lijn
wat besmettingen betreft. Wel nihil. Het aantal is gestegen van 6
vorige week naar nu 7 personen.
Het aantal ziekenhuisopnames
is op 0 blijven staan en gelukkig
zijn er geen overledenen te betreuren. In Uithoorn een grotere stijging: van 4 naar 10, evenals
in Amstelveen: van 34 naar 53 en
in Haarlemmermeer: van 47 naar
55. Blijf 1,5 meter afstand houden, was regelmatig de handen,
hoest en nies in de elleboog en
blijf thuis bij verkoudheid en/of
koorts.
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway), via de website
www.radioaalsmeer.nl en te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
of radioaalsmeer.nl/tv.
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Rood, groen en zwart in eerste week van september

mensen weten niet dat wij naast
kantoorartikelen, etiketten en labels ook vlaggen, banieren en andere buitenreclame kunnen leveren”, gaat eigenaar Van der Laarse verder. “De bestellingen van
de banieren verzorgen we zelf,
de vlaggen zijn te bestellen bij
Sven van banketbakkerij Ab MülPramenrace is massaal opgepakt ler. Er zijn, zoals wellicht bekend,
door inwoners én bedrijven. In de ook andere Aalsmeerse vlaggen
eerste week van september gaat (met onder andere extra het wade Aalsmeerse vlag uit bij veel pen, leeuw met aal) te koop. Het
huishoudens. Ook ondernemers maakt Mike van der Laarse niet
hebben aangegeven hun win- uit welke Aalsmeerse vlag gaat
kels en winkelcentra op te vrolij- wapperen van 4 tot en met 13
ken met de Aalsmeerse driekleur. september. “Als Aalsmeer er maar
Mike ‘Multi’ van der Laarse be- feestelijk Aalsmeers uitziet”, zegt
dacht dat het nog wel iets gro- hij lachend. “Met veel vlaggen en
ter kon en nam als proef con- banieren in rood, groen en zwart.
tact met tien Aalsmeerse bedrij- En misschien moeten we er een
ven. De respons was super-po- jaarlijkse traditie van maken. Op
sitief. Allen zeiden direct ‘ja’ te- Koningsdag de Nederlandse vlag
gen de mogelijkheid om niet al- uit en in de eerste week van sepleen met vlaggen, maar ook met tember het Aalsmeerse rood,
banieren in rood, groen en zwart groen en zwart aan de vlaggede ‘Feestweek in Aalsmeer’ luis- mast.” Feestweek in Aalsmeer, dit
ter bij te zetten. “Inmiddels heb jaar anders dan anders, maar toch
ik al zo’n vijftig aanmeldingen. wel veel gezelligheid en saamIedereen vindt het leuk”, vertelt horigheid. Wacht overigens niet
Van der Laarse trots. “Het geeft te lang met het aanschaffen van
een soort verbondenheid met el- vlaggen en/of banieren: Feestkaar. Iedereen vindt het jammer maand september nadert! Baniedat de festiviteiten in september ren of andere buitenreclame beniet doorgaan, met vlaggen en stellen bij Multi Supplies in de F.A.
banieren geven we toch een bij- Wentstraat 6 kan door te bellen
Aalsmeer - Het ziet er naar uit dat burg om te gaan vlaggen als een zonder tintje aan de feestmaand naar 0297-344285 of stuur een
heel Aalsmeer van 4 tot en met 13 soort hart onder de riem voor de in Aalsmeer.” De banieren, met of mail naar info@multisupplies.
september rood, groen en zwart organisaties van Vuur en Licht op zonder bedrijfslogo, zijn te be- nl. Kijk voor meer informatie op
kleurt. Het idee van Frank Lissen- het Water, de Feestweek en de stellen bij Multi Supplies. “Veel www.multisupplies.nl.

Naast vlaggen, ook banieren
in de Aalsmeerse driekleur

Het succes van Zaai

Sven van den Broek: “Ideeën
durven delen en toetsen”
Aalsmeer - Sven van den Broek
is van de tweede Zaai editie en
in 2017 begonnen met zijn eigen onderneming. Een strategisch marketing en innovatiebureau onder de naam Broek Marketing. Hoe is het hem de afgelopen jaren gegaan en wat heeft
Zaai voor hem betekend?

werknemer heb opgebouwd. In
het begin van dit jaar had ik zoveel opdrachten dat ik dacht aan
uitbreiding, was mij daarover aan
het oriënteren, nadenken, praten
en toen kwam corona om de hoek
kijken. Had mij - gelukkig - nog
nergens vastgelegd en iets definitief besloten, toch denk ik nog
steeds na over een andere wijBedrijfsontwikkeling
ze van uitbreiden. Niet persé met
“Sinds ik ZZP’er ben, heb ik voor personeel en ook niet zozeer ver100% opdrachten. Als consultant breding, maar meer over hoe ik
kan ik mijn eigen opdrachten ver- mijn kennis slimmer kan aanbiekopen aan verschillende bran- den. Ik zoek nog meer naar oorches, maar wel vanuit de experti- spronkelijkheid. Dat is een crease die ik in de vele jaren als vaste tieve uitdaging die ik graag aan-

ga. Het is mooi dat Zaai me daarin verder heeft geholpen; hoe onderscheid ik mij en wat is mijn
ideale klant. Hoe zet ik als ZZP’er
een bedrijf neer en maak je het
groter dan jezelf! Ook wat mijn
persoonlijke ontwikkeling betreft
heb ik veel aan Zaai gehad. Het
was allemaal zeer leerzaam, weet
nu wat goed pitchen is.”
Passie
Sven is groot gebracht in een ondernemersgezin waar altijd hard
werd gewerkt. “Ik heb echt dingen meegekregen waardoor ik
weet hoe een ondernemer denkt.

Fairtrade gemeente Aalsmeer

Toename gebruik duurzaam
katoen door bedrijven

Aalsmeer - De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer is verheugd in de toename van het gebruik van duurzaam katoen, vooral door grote bedrijven. Adidas is
wereldwijd koploper als het gaat
om de inkoop van duurzaam katoen. Dat blijkt uit de Cotton Ranking 2020, een ranglijst van Pesticide Action Network UK, Solidaridad en het Wereld Natuur Fonds.
In de vorige ranglijst stond Adidas nog op de zesde plaats. Inmiddels koopt het bedrijf uitsluitend duurzame katoen, goed
voor een eerste plaats in de Cotton Ranking 2020. IKEA eindigt als
Het gaat namelijk niet alleen om tweede, de H&M-groep als derde zaak, maar ook om privé. Wat de. Over het geheel laat de Cotik heb gemerkt, is dat de onder- ton Ranking 2020 bij grote benemers heel veel kennis hebben drijven flinke vooruitgang zien
van het product, maar dat bij de in het gebruik van duurzaam kauitwerking van ideeën best wat toen. Maar er is ook een groeienhulp gebruikt kan worden. Het de kloof tussen bedrijven die hun
ontbreekt veelal aan tijd en er is verantwoordelijkheid nemen en
niet altijd de ervaring om de juis- de vele bedrijven die nog te weite weg te bewandelen. Ik kan hen nig of niets doen. Heske Verburg,
- met mijn ervaring - daarbij coa- directeur van Solidaridad: “Maar
chen en ondersteunen. Ondernemers helpen is mijn passie.’ ”Een
goede luisteraar en verstaander
is de kwalificatie die past bij Sven.
Eerst doorgronden waaraan de
klant behoefte heeft. Vervolgens
een concept maken en toetsen of
alle aannames worden herkend.
“De klant moet het gevoel krijgen
- weten - dat hij begrepen wordt.
De ideeën, de eigen pijn, verlan- Aalsmeer - Daniël Duijn is 9 jaar,
gens, doelen, hoe wil je verder woont in Aalsmeer, zit op de Jokomen. Het zijn serieuze zaken zefschool en knutselt heel graag.
die de juiste aandacht en aanpak Door het coronavirus is hij veel
nodig hebben ‘Dan moet het niet thuis en kan hij meer tijd stopblijven malen in je hoofd, maar pen in zijn hobby. “Ik beschilder
dan moet je gaan praten met een bekers, maak kaarsen en knutgoede adviseur en met je achter- sel met strijkkralen. Ook kun je
t-shirts bestellen met mijn logo”,
ban.”
vertelt Daniël. De creatieve inwoner heeft ook een eigen webCompetitie
Ook in deze ingewikkelde tijd zijn site: www.knutselbedrijf.nl. Deze
er bedrijven die groeien en een heeft hij helemaal zelf opgezet.
ontwikkeling doormaken, maar Elke dag verandert hij er iets aan
ook zien dat het anders moet. “Ik en zet er nieuwe producten op!
zit in een omgeving met mensen Alle knutselwerkjes zijn te koop
die succes hebben en waar com- en de opbrengst is voor het Wepetitie een grote rol speelt. Je reld Natuur Fonds. “Dat vind ik
werkt in het bedrijf en aan het be- een heel goed doel”, aldus Danidrijf. Daarvoor moet je de tijd ne- el tot slot. Hij hoopt dat meer inmen om dat goed te doorgron- woners gaan kijken op zijn websiden, niet door tunnelvisie maar te en natuurlijk dat zij producten
door helikopterview. Naar het
idee van Zaai heb ik met een aantal ondernemers een intervisie
groep opgericht waarmee het
goed sparren is. Je moet wendbaar blijven, geloven in jouw visie
maar je vooral niet blind blijven
staren. Durf jouw ideeën te delen, Aalsmeer - Deze week heeft burgemeester Gido Oude Kotte een
te toetsen en ook te falen.’
woning laten sluiten voor een
Janna van Zon
periode van drie maanden. Naar
aanleiding van een melding is
is welkom om mee te doen aan de een nagenoeg volledig ingerichactie. De Kidsreporter zal uitein- te hennepkwekerij op de bodelijk tussen de 8 en 16 jaar zijn. venverdieping van een eengeMet het uploaden van het film- zinswoning op de Aalsmeerderpje waarin jij de ster bent, geven jij weg aangetroffen. Alle slaapkaen je ouders aan dat je deelneemt mers van het pand waren voor
aan de actie en geef je Schiphol hennepkweek ingericht. De hentoestemming om je inzending te nepkwekerij was nog niet in wergebruiken op de website en so- king. Wel waren er in het pand
cial media-kanalen. Jouw gege- veel voorbereidende handelinvens worden alleen gebruikt om gen verricht voor grootschalige
te bepalen of je de juiste leeftijd hennepkweek. De sluiting vindt
hebt en om je te benaderen als plaats op basis van de voorbereije gewonnen hebt. Een maand na
de actie worden jouw gegevens
vernietigd. Een jury gaat bepalen
wie de winnaar is. Diegene laat
zien dat hij of zij er plezier in heeft
om op beeld te zijn, maar vooral
nieuwsgierig is en een interessante vraag stelt, maakt de grootste
kans om kidsreporter te worden.

liefst driekwart van al het duurzame katoen wordt nog steeds als
conventioneel katoen verkocht.
Door de geringe vraag naar duurzaam katoen zien boerenorganisaties zich gedwongen om het
grootste deel van hun duurzame
oogst te verkopen als conventioneel katoen. Als meer merken hun
verantwoordelijkheid zouden nemen, zou dit niet nodig zijn.” Bedrijven die de meeste vooruitgang hebben geboekt zijn Bestseller, Jack&Jones, Vero Moda,
Only en Decathlon. Hoorden zij in
2017 nog bij de bedrijven die de
‘eerste stappen’ hadden gezet, nu
‘lopen ze voorop’, doordat ze fors
meer duurzaam katoen zijn gaan
gebruiken. Vrijwel alle bedrijven
die publiekelijk doelstellingen
hebben geuit, hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt, inclusief
pionier IKEA en de nieuwe koploper Adidas. Kijk voor meer informatie op de websites: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl
en
www.solidaridad.nl

Bekers, kaarsen en t-shirts

Daniël knutselt voor het
Wereld Natuur Fonds
bestellen, zodat hij een mooi bedrag kan overhandigen aan zijn
gekozen goede doel.

Burgemeester sluit woning
wegens drugshandel

Word jij kidsreporter bij
luchthaven Schiphol?
Schiphol - Vind jij Schiphol ook
zo gaaf? Wil jij meer weten over
de luchthaven en vind je het leuk
om voor de camera te staan? Dan
is Schiphol op zoek naar jou! Op
het YouTube kanaal van Schiphol zijn allerlei filmpjes te bekijken wat er allemaal gebeurt op de
luchthaven. Over hoe vogels verjaagd worden en hoe het sneeuw
ruimen gaat tussen de vliegtuigen door. Maar er zijn zoveel dingen die Schiphol nog kan vertellen! Die filmpjes wil de luchthaven graag maken, samen met jou
als kidsreporter. En jij mag het on-

06-83166811. Vergeet er niet bij
te appen wie je bent: Naam, leeftijd, postcode en emailadres. Het
emailadres van je ouders als je
jonger bent dan 18 jaar. Je kunt je
film insturen tot 30 augustus. Halverwege september zal Schiphol
de winnaar benaderen en het winnende filmpje publiceren op de
website. Voor vragen kan een mail
gestuurd worden naar schipholambassadeurs@schiphol.nl.

derwerp bepalen! Collega Dennis
neemt je mee naar de brandweer,
de regiekamer, naar de landingsbaan of de bagagekelder. Waar jij
maar wilt zijn om je vraag beantwoordt te krijgen. Heel misschien
mag je zelfs mee de verkeerstoren in!
Actievoorwaarden
Door je filmpje naar Schiphol te
Wat moet je doen?
Whatsappen, meld je je aan voor
Bedenk wat je graag wil we- de Actie Kidsreporter. Hierop
ten van Schiphol. Dit kan alles zijn de privacyvoorwaarden van
zijn! Maak een filmpje van maxi- Schiphol van toepassing. Actiemaal 1 minuut van jezelf, waarin voorwaarden: Om het spel eerlijk
je jouw vraag stelt. Deel jouw vi- te laten verlopen, zijn regels opgedeo via Whatsapp. Het nummer is steld. Iedereen die zich kind voelt,

dende handelingen. Er zijn geen
drugs aangetroffen. Burgemeester Gido Oude Kotte: “In Aalsmeer
willen we geen criminaliteit, overlast en drugshandel in de woonomgeving. Met het sluiten van
het pand willen we voorkomen
dat er opnieuw illegale activiteiten kunnen plaatsvinden. De woning is per direct ontruimd en gesloten.” De Amstelland-gemeenten werken nauw samen met de
politie en het Regionaal Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (RIEC-AA) bij de bestrijding
van ondermijnende criminaliteit,
zoals handel en productie van
drugs.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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zaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij worden
via gele bebording omgeleid.
Herinrichting en busbaan
De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van de HOVASZ, een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen
Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De
nieuwe busverbinding is een
van de schakels in het regionale
HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en
betrouwbaar busvervoer.

Herinrichting weg en aanleg vrijliggende busbaan

Werkzaamheden kruising
Fokkerweg en N196

Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert vanaf 17 augustus
tot eind 2020 werkzaamheden
uit aan de kruising van de Fokkerweg met de N196 in de gemeente Haarlemmermeer. Vanwege de werkzaamheden zijn
er minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer. De provincie Noord-Holland gaat de krui-

sing Fokkerweg/N196 opnieuw
inrichten, verlengt de bestaande
fietstunnel en verbetert de fietspadenstructuur. Op het kruispunt komt een nieuwe bushalte. De kruising is tijdens de werkzaamheden open voor het bestemmingsverkeer. Doorgaand
verkeer wordt omgeleid via de
N201. De grootste werkzaamhe-

den duren tot eind van dit jaar.
Er wordt overdag gewerkt, maar
de omleidingen gelden de hele periode. Ook in 2021 wordt er
verder gewerkt aan de kruising,
hierover volgt dan meer informatie.
Fietstunnel afgesloten
De fietstunnel is tijdens de werk-

Naast de busbaan worden de
N196 in de Haarlemmermeer, de
Burgemeester Kasteleinweg in
Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de
fietspaden, opnieuw ingericht
als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een
verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in de drie gemeenten.
HOVASZ wordt naar verwachting
in september 2021 in gebruik genomen.
Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers
en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van
de provincie via 0800-0200 600
(gratis) of per mail: servicepunt@
noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is
te vinden op HOVASZ.nl of via de
Facebookpagina HOVASZ.

Gewond na ‘bommetje’
in de Westeinder
Aalsmeer - Dinsdag 11 augustus
omstreeks half zes in de middag
is een persoon gewond geraakt
vlakbij het Surfeiland. Het ging
mis tijdens een bommetje. Er waren veel mensen in het water en
tijdens een sprong viel de één
op de ander. Veel mensen hebben het ongeval zien gebeuren.

Door het tropische weer was het
bijzonder druk op en rond Vrouwentroost. De ambulancedienst
en de politie kwamen met spoed
naar het strandje. Een gewonde
is, nadat ter plaatse eerste hulp
is verleend, naar een ziekenhuis
vervoerd.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Aalsmeer - Dat er grote Meervallen zwemmen in de Westeinderplassen is inmiddels bij velen bekend. Regelmatig gooien vissers
hun hengel uit in de Poel met de
hoop zo’n kanjer te vangen. Afgelopen weekend was het tropisch
heet en meestal blijven de vissen
dan diep in het water, maar afgelopen zondag 9 augustus niet.
Want, ondanks de hitte had Dion
Bijl uit Aalsmeer maar liefst tweemaal groots beet. Rond drie uur
in de middag moesten de spieren
aangespannen worden voor een
Meerval van liefst 125 centimeter! Dion had de smaak te pakken
en besloot nog een poging te wagen. Hij moest even geduld hebben, maar om zeven uur ‘s avonds
kon trots nog een ‘dikke’ Meerval
getoond worden. Deze was iets
kleiner, maar nog altijd wel 112

centimeter! Zwemmers die in de
buurt waren en oog in oog kwamen te staan met de Meervallen
gaven aan best geschokt te zijn
door het formaat. Zwemmen er
echt zulke grote vissen onder hun
door in het donkere water van de
Westeinderplassen? Ja, dus! Maar,
wees niet bang. In principe zitten
Meervallen diep in de modder,
in de buurt van riet en hebben
ze het niet zo op mensen. Er zijn
overigens genoeg inwoners die
om de aanwezigheid van Meervallen absoluut niet gaan zwemmen in de Poel, er zal er maar één
in je teen bijten...
Dion heeft de Meervallen, na er
foto’s van gemaakt te hebben (z’n
grootste vangsten tot nu toe), uiteraard teruggezet. Ook deze
twee zwemmen dus weer/nog in
de Westeinder.

Meerval van meer dan 2
meter aan de haak!
Bestelbus in sloot naast
de Middenweg
Aalsmeer - Zondag 9 augustus omstreeks half zes in de ochtend is een bestelbus te water geraakt. De wagen belandde in de
sloot naast de Middenweg. Zowel
de brandweer als de ambulancedienst en de politie waren snel
ter plaatse. De bestuurder is uit
de bestelbus gehaald en ter plekke door de medewerkers van de

ambulancedienst nagekeken. De
bestuurder had licht letsel, maar
hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De
politie doet onderzoek naar de
oorzaak. Het busje is later op de
dag door een Berger uit de sloot
gehaald.
Foto: VTF

Brandweer zorgt voor
verkoeling bij Kloosterhof
Aalsmeer - Op dinsdag 11 augustus in de avond is de brandweer van Aalsmeer uitgerukt naar
zorgcentrum ’t Kloosterhof in de
Clematisstraat. Ook de ambulancedienst was opgeroepen. Meerdere bewoners van het zorgcentrum bleken door de warmte onwel te zijn geworden.
De brandweer heeft water op het

2 Meervallen op 1 dag in
Westeinder gevangen

Vissen op de Westeinderplassen

Bestuurder ongedeerd

Bewoners onwel door warmte

Flinke ‘buit’ voor Dion Bijl uit Aalsmeer

Aalsmeer - Vissen is sinds het uitbreken van het coronavirus in populariteit toegenomen. Steeds
meer mensen gooien met plezier
een hengeltje uit en hopen natuurlijk een mooie, grote vis aan
de haak te slaan. Niet alleen volwassenen worden gespot langs
de waterkant, ook veel jeugd
heeft in vissen een leuke hobby
gevonden. Er zijn natuurlijk ook
vissers die voor de ‘grote jongens’
gaan en deze bevinden zich in
veelvoud in de Westeinderplassen, zo blijkt. Deze week had Dion
Bijl uit Aalsmeer liefst twee maal
beet op één dag. Twee Meervallen van 125 en 112 centimeter
lang, zijn grootste vangsten tot
nu toe. Echter, volgens Dick Haaksma maar kleine exemplaren. De
dobber van deze visser zakte diep
veertien dagen geleden. “Ik heb

toen een Meerval gevangen van
meer dan twee meter lang. Met
hulp van een sterke jongeman
heb ik de Meerval naar boven gehaald. We zijn een half uur bezig
geweest om ‘m achter de boot te
krijgen”, vertelt Haaksma. Uiteraard heeft ook hij, als bewijs, foto’s gemaakt.

Getuigen gezocht
van val met fiets

lopen, maar daar begon de pijn.
De vrouw is naar het ziekenhuis
gegaan en heeft naast diverse schaafwonden haar arm gebroken. De vrouw en haar echtgenote hopen in contact te komen met de getuigen (een man
op een fiets en een familie die net
op de brug van de Beethovenlaan
in de richting van de Haydnstraat
liep), voor meer informatie en een
verklaring voor de verzekering.
Dit kan per mail: quirinus_1@hotmail.com of bel 06-23886660.

De zin om een duik in de Westeinderplassen te nemen zakt bij
menigeen vast dieper, het aantal
vissers zal wel toenemen. Wie wil
nou niet zo’n grote Meerval vangen? Wel na de foto terug gooien,
dat hebben Dion en Dick ook gedaan! Wel zo visvriendelijk.

dak gespoten ter verkoeling en
heeft ventilatoren aangezet om
meer frisse lucht in het gebouw
te krijgen.
Hoeveel bewoners er onwel geworden zijn is niet bekend. De
medewerkers van de ambulancedienst hebben de meesten ter
plaatse kunnen behandelen.
Foto: VTF

Gevonden op Westeinderplassen

Eigenaar gezocht van
Zodiac rubberboot
Aalsmeer - Afgelopen week is
er een Zodiac rubberboot op de
Westeinderplassen aangetroffen.
De politie Amsterdam Water-Havens vermoedt dat de boot afkomstig is van diefstal.
Bent of kent u de eigenaar van dit
vaartuig? Stuur dan een bericht
naar de politie of bel naar 09008844.
De rubberboot lijkt overigens op
de Zodiac, die was voorzien van

een 6PK buitenboordmotor van
het merk Mercury en gestolen is
afgelopen 15 juni vanaf de Stommeerkade.
Begin deze week is door de politie een buitenlandse auto van
de weg gehaald met een verlopen kenteken. In de auto trof de
politie zes buitenboordmotoren
aan. Mogelijk betreft het hier in
Aalsmeer gestolen motoren. Er
loopt een onderzoek in deze.

Aalsmeer - Op zondag 2 augustus is een fietsster ten val gekomen net voor de kruising Lunalaan met de Beethovenlaan. Een
aantal getuigen heeft het ongeval zien gebeuren en gevraagd
of het goed was met de vrouw,
die zelf overeind wist te krabbelen. De fietsster is naar huis ge-
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Greenpark Aalsmeer in grote gele letters.
Blikvanger
In hal 2 met dus de imposante vloer gaan de reguliere handbalwedstrijden gespeeld worden. Mike vervolgt: “De vloer is
echt een blikvanger. Je staat bij
thuiswedstrijden gelijk met 2-0
voor, zeg maar.” In hal 2 kan overigens ook nog gevoetbald en
gehockeyd worden. “Deze lijnen
zijn gelijk”, legt Van der Laarse
desgevraagd uit. “De oude vloer
had heel veel verschillende lijnen voor ook andere sporten. Het
is nu geen spaghetti van lijnen
meer. Veel rustiger.”

Geleijn en Eekhoff tonen karakter

Wielrenners matten zich
af in Polen en Tsjechië

Rijsenhout - Werken voor het Debuut tussen beroepsrenners
team en een conditioneel bo- Owen Geleijn startte eind voridempje leggen voor mooie wed- ge week met een mix van renstrijden die later dit jaar mis- ners uit de opleidingsploeg en
schien nog komen: de Rijsen- fullprofs van Team Jumbo-Visma
houtse wielrenners Nils Eekhoff in de vierdaagse Ronde van Tsjeen Owen Geleijn konden eind chië, een categorie 1-race. Hij einvorige week flink aan de bak op digde in het klassement als 82ste.
kokend asfalt. Geleijn liet veel Na tijdverlies in de ploegentijdzweetdruppels achter in Tsjechië, rit op de eerste dag beperkte GeEekhoff (Team Sunweb) was na leijn in de twee volgende heuvelvijf maanden coronapauze actief achtige etappes de tijdschade op
in de Ronde van Polen, een vijf- zijn vaak oudere en meer ervaBeNe League handbal
De ‘belangrijke’ BeNe League daagse in het World Tour-circuit. ren tegenstanders. In de afmathandbal-wedstrijden (Belgische/ Zijn hoofdtaak: de talentvolle Ita- tende slotrit kwam hij op meer
Nederlandse competitie) zul- liaanse sprinter Alberto Daine- afstand van de beteren binnen,
len overigens wel gespeeld gaan se bijstaan in de drie min of meer maar door de koers uit te rijden,
worden in de grotere, hoofdhal 1, vlakke etappes. In de eerste rit, iets waartoe bijna de helft van
met een ruimere tribune. Voorals- ontsierd door de wereldwijd be- het peloton door de hitte, het lasnog is onbekend wanneer de Be- sproken horrorval van de Neder- tige parcours en het hoge tempo
Ne League van start gaat. In Bel- lander Fabio Jakobsen, lukte dat niet meer in staat was, leverde de
gië mogen vanwege het coro- niet helemaal; Dainese miste de 19-jarige Rijsenhouter een opvalnavirus voorlopig geen wedstrij- power om het voorbereidende lende prestatie.
den gespeeld worden. “We ho- werk van zijn teamgenoten af te “Een mooie ervaring en veel gepen in oktober, maar de organisa- ronden. Zijn vijfde plek in rit twee leerd”, zei Owen Geleijn over zijn
ties zijn hierover nog met elkaar en een derde in de slotrit stem- debuut tussen de beroepsrenden wél tot tevredenheid.
in gesprek.”
ners. “Op de tweede dag heb ik
Dainese prees na de rit van zon- geprobeerd mee te gaan in een
dag vooral de hulp van Nils Eek- vroege ontsnapping, maar dat
Oefentoernooi
Er wordt inmiddels door Green- hoff: “Toen ik vrijwel meteen na ging niet door. Nadat ik in het slot
vervanging toe. In samenspraak park Aalsmeer alweer wekelijks de start op een steile klim ach- van de rit de lead-out had gedaan
met beheerder ESA en de ge- geoefend. De eerste wedstrijden terop raakte wachtte Nils me op, voor onze sprinter Olav Kooij ben
meente is hoofdgebruiker, Green- voor Heren 1 betreffen een oefen- reed me terug in het peloton en ik wel gevallen, maar zonder erge
park Aalsmeer, op zoek gegaan toernooi met Bevo, OCI Lions, Vo- loodste me in de slotkilometer gevolgen. De laatste etappe was
naar een passende nieuwe vloer. lendam en Greenpark Aalsmeer, naar een prima uitgangspositie de zwaarste”, ervaarde Owen. “Er
Er werd een professionele, nage- te beginnen op 22 augustus in De voor de sprint.” Het goede team- werd meteen hard doorgereden
noeg nieuwe, handbalvloer ge- Bloemhof aan de Hornweg. Ver- work was ploegleider Luke Ro- en op de eerste klim van de dag
vonden tegen een aantrekkelij- volgens op 23, 29 en 30 augus- berts evenmin ontgaan. “Met een miste ik net de aansluiting met
ke prijs. “Het is een echte Cham- tus in Panningen, Sittard en Vo- nog iets betere afstemming tus- een groepje dat later kon terugpion League vloer”, vertelt voor- lendam. Wie de wedstrijden in de sen de jongens van de sprint- keren in het peloton. Met ploegzitter Mike van der Laarse trots. sporthal of het ‘handbal-paleis’ ploeg moeten zeges van Daine- genoten Maarten Wynants en
“We konden deze overnemen in Aalsmeer wil bijwonen dient se op het hoogste niveau in de Olav Kooij en een stuk of twintig
voor een leuke prijs en de vloer is vooraf en tijdig online kaarten te toekomst haalbaar zijn”, sprak hij andere renners hebben we verook nog eens gratis gebracht en reserveren. Er is een protocol op- hoopvol. Eekhoff bezette in het volgens de race uitgereden.”
gelegd.” De nieuwe vloer is klaar gezet om de wedstrijden corona- eindklassement plek 126. Zijn De Ronde van Tsjechië werd gevoor gebruik én voorzien van een veilig en volgens RIVM-richtlijnen beste dagresultaat was een 31ste wonnen door de Australiër Daspeciaal extraatje. Mike heeft ge- te laten verlopen en één daarvan plaats. In de twee loodzware heu- mien Howson.
regeld dat de middenstip is op- is maximaal 200 personen op de velritten op vrijdag en zaterdag
gepimpt met het logo van Green- tribune. Ook zijn met pijlen te lo- spaarde hij zijn benen en finishte Jeugd en veteranen
park Aalsmeer: De brullende tij- pen routes gecreëerd.
met andere zwaargebouwde ren- Bij UWTC in Uithoorn konden afger. De tune van de handbalners op achterstand in de ‘bus’.
gelopen zondag ook de jeugdvereniging is tot slot de hit ‘The Vernieuwingen
Aankomende zaterdag 15 augus- renners eindelijk weer eens hun
Eye of the Tiger’. De buitenrand Mike van der Laarse vertelt tot tus start Nils Eekhoff aan de zij- rondjes rijden in een goed bezetvan de nieuwe vloer is voorzien slot dat de nieuwe vloer het be- de van kopman Cees Bol in Dwars te interclubwedstrijd.
van de naam van de vereniging: gin is van de vernieuwingen in door het Hageland, een spectacu- In categorie drie en vier (9- en
en rond De Bloemhof, die in sa- laire wedstrijd, deels over vijftien 10-jarigen) behaalde Jytte Timmenwerking met ESA en de ge- gravelstroken in en om het Bel- mermans uit Aalsmeer een achtmeente uitgevoerd gaan wor- gische Diest. De startlijst wordt ste plek.
Corné Timmer, die zich in eerste den. Er wordt in vier fases te werk aangevoerd door wereldkampi- In Brakel liet UWTC-veteraan John
instantie had ingeschreven op de gegaan. “Er komt onder andere oen Mads Petersen. De Vlaam- Tromp het na een reeks ereplaat5000 meter, besloot afgelopen nog een nieuw krachthonk en de se televisie verzorgt op Eén van- sen bij de zestigplussers voor de
donderdag hiervan af te zien en kleedkamers gaan gemoderni- af 13.35 uur een live verslag van afwisseling een keer afweten:
zich aan te melden voor de voor seerd worden.”
de wedstrijd.
‘slechts’ dertiende.
hem ongewone 800 meter, welke
hij sinds 2014 niet meer heeft gelopen. Een mooie manier om de
snelheid te testen en in een uitgekiende race wist hij maar net boven de 2 minuten te blijven en te
finishen in 2:02,88 minuten.
BIJ DEZE UNIEKE ACTIE MAG JE ZELF BEPALEN
Ook Colin en Gwen liepen in Haarlem, maar voor hen bleek de hitte
OP WELK PRODUCT JE KORTING KRIJGT!
een spelbreker. Beide atleten bleven verwijderd van een persoonlijke record. Gwen liep de 800 meter in 2:26,77 minuten en Colin finishte na 2:31,26 minuten.
Foto’s: Erik Witpeerd
OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE
Colin Alewijnse, startnummer 703.
GELDIG VAN VRIJDAG 14 T/M

Mike van der Laarse: “Je staat gelijk met 2-0 voor”

Nieuwe, imposante vloer
in hal 2 van De Bloemhof
Aalsmeer - De vloer van hal 2 van geheel vernieuwd. De vloer be‘handbal-paleis’ De Bloemhof is gon slecht te worden en was aan

Geen persoonlijke records Gwen en Colin

Hitte spelbreker voor AV
Aalsmeer atleten
Aalsmeer - Afgelopen week was
het voor de zonliefhebbers genieten. Zo niet voor de atleten
van AV Aalsmeer welke een aantal baanwedstrijden op het programma hadden staan.
Vrijdag 7 augustus maakten
Gwen en Colin Alewijnse hun debuut op de 400 meter in Utrecht.
De start vond plaats in de loop
van de avond wat de temperatuur om te lopen misschien iets

aangenamer maakte. Voor beiden viel de uiteindelijke eindtijd
iets tegen gezien er in de trainingen al harder is gelopen. Voor
Gwen 63,14 seconden en voor
Colin 63,74 seconden.
Zondag 10 augustus was het een
paar kilometer van de atletiekaccommodatie in Haarlem heerlijk
toeven aan het strand, maar niet
op de atletiekbaan bij temperaturen van ver boven de 30 graden.

Corné Timmer, startnummer 706.

Gwen Alewijnse, startnummer 744.
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BIJ ONS
VERKRIJGBAAR

Honkbal voor jongste jeugd

Leuke, eerste wedstrijd
Beeballers Thamen
De Kwakel - Thamen’s nieuwe
Beeball Rookie team speelde zondagochtend om 09.30 uur de eerste wedstrijd van het seizoen tegen DSS. En het werd een hele leuke wedstrijd. Beeball is een
variant op de honkbalsport, be-

doeld voor de jongste jeugd van
5 tot 10 jaar. Met wat aangepaste regels, zijn er meer succesmomenten voor kleine honkballertjes. Zo zijn er geen pitchers, maar
tost de eigen coach de bal rustig
op. Lukt het een kind nog niet om

de bal te raken, dan mag het vervolgens de bal vanaf een paaltje
proberen weg te slaan. Wedstrijdjes staan volledig in het teken
van kennismaken, leren en plezier maken. Met een gemoedelijke sfeer, waarbij successen vieren
prioriteit heeft boven de uiteindelijke eindstand.
Ook eens kennismaken met beeball? Er wordt getraind op dinsdag van 17.45 tot 19.15 uur bij
Thamen aan de Vuurlijn. Stuur
voor meer informatie een mail
naar: TC.Thamen@gmail.com
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Dans, turnen, gym, twirlen, trampolinespringen, volleybal en zaalvoetbal

Nieuwe seizoen SV Omnia
op 17 augustus van start
Aalsmeer - Sportvereniging Omnia 2000 bestaat uit zeven productgroepen en biedt voor iedereen verschillende leuke sporten.
Over heel Aalsmeer, Kudelstaart
en Uithoorn worden er in gymzalen en sporthallen lesgegeven.
Omnia biedt de volgende sporten
aan: Dans, Gym en Turnen, Sportfit met Bodyshape en Pilates voor
de dames en Pilates, Keep Fit en
Zaalvoetbal voor de heren. Daarnaast zijn ook Ritmische Gymnastiek, Twirlen, Trampolinespringen
en Volleybal vertegenwoordigd
bij Omnia. Sommige afdelingen
bieden naast de recreatieve groepen ook wedstrijdtrainingen en
er zijn bij Volleybal verschillende
competitie teams.
Coronatijd en Omnia
Ook in de coronatijd is SV Omnia

2000 zeer actief geweest om ervoor te zorgen dat de leden konden blijven sporten. Het was niet
altijd even gemakkelijk, het vergde veel organisatietalent, maar
met de medewerking van de docenten en de flexibele instelling
van alle leden heeft de vereniging zich goed door deze moeilijke tijd heen geslagen. De inzet van de docenten voor de online lessen, de buiten- en zomerlessen was bijzonder en vroeg om
veel creativiteit, omdat geen enkele sport uitgevoerd kon worden als gebruikelijk. Toch hebben
zij het, samen met de organisatie
van het Sportpunt en het bestuur,
voor veel leden mogelijk gemaakt om hun favoriete sport te
blijven doen zowel thuis als buiten op het gras bij diverse collega
verenigingen (bedankt VZOD, RK-

DES, Qui Vive). Daarnaast was de
samenwerking met de verhuurder van de sportaccommodaties,
de ESA, zeer goed en waren de
lijntjes met de gemeente daardoor ook kort, alles kon gelukkig snel geregeld worden. Want
in coronatijd moest er regelmatig
op de korte (lees: laatste) termijn
van alles geregeld zijn.
Het nieuwe seizoen
Vanaf maandag 17 augustus gaat
Omnia van start met het reguliere lesrooster. Op de website staat
hier uitgebreide informatie over.
Natuurlijk zullen de docenten en
de sporters zich aan de landelijke
maatregelen moeten houden van
de overheid. Dit betekent voor
18+ leden nog steeds de 1,5 meter regel en voor iedereen geldt:
ben je verkouden, heb je koorts

of symptomen? Blijf thuis, laat je
testen en kom niet sporten. Meer
informatie over hoe Omnia dit
aanpakt voor de huidige en nieuwe leden is eveneens te vinden
op www.svomnia.nl. Het zal allemaal wennen zijn en er wordt
dan ook gehoopt op ieders begrip voor de voorwaarden en
maatregelen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom bij SV Omnia, maar dient rekening te houden met de regels omtrent corona. Dus kom jezelf lekker fit Dansen, Bodyshapen of Pilatesen. Of
kom turnen, trampolinespringen, twirlen of ritmisch gymmen.
Meer zin om te sporten in groepsverband? Kom dan zaalvoetballen of volleyballen.
Geïnteresseerd in één van deze activiteiten? Kijk dan voor het
complete lesrooster op de website www.svomnia.nl. Interesse
in een proefles? Inschrijven hiervoor kan eveneens via de website. Er wordt vervolgens zo snel
mogelijk een reactie gegeven via
het Sportpunt.
Sportvereniging Omnia 2000 dé
sportvereniging in de buurt met
betaalbare sport. Ook te volgen
op Facebook.

Een rondje minder vanwege tropische weer

Hans wint opstarttoernooi
bij Midgetgolfclub

IJs-actie van Oosterbad
trekt veel bezoekers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
8 augustus kon Het Oosterbad
trakteren dankzij Nico Vegt van
de brillenwinkel op het Poldermeesterplein. Hij bedacht een ludieke sponsoractie voor de jeugd.
De eerste 200 zwemmers kregen
zaterdag niet alleen hun entreegeld retour, maar ook gratis een
ijsje en de actie sloeg aan. Al even
voor het middaguur verzamelden
de eerste bezoekers zich bij Het
Oosterbad. Uiteraard bleven allen
op gepaste ‘corona’-afstand van
elkaar. Het Oosterbad was uiteraard bijzonder blij met deze geste
van Nico Optiek. Ook het natuurzwembad heeft met het coronavirus te maken. Door de maatregelen mocht Het Oosterbad in
mei nog niet open en vooralsnog
is het aantal bezoekers niet te vergelijken met andere jaren. Met de
superstunt van Nico hoopten de
medewerkers dat meer mensen
een duik zouden komen nemen

in het prachtige natuurzwembad
aan de Mr. Jac. Takkade 1. De hittegolf van afgelopen dagen werkte eveneens mee. Het was zaterdag gezellig druk in Het Oosterbad. De animo om heerlijk een
verkoelend (gratis) ijsje te kunnen eten rond het Oosterbad was
goed. Bezoekers zijn uiteraard
ook de komende dagen van harte welkom, er gelden wel enkele
maatregelen: Thuis omkleden is
een vereiste en er is in het natuurzwembad eenrichtingsverkeer ingesteld. Er wordt niet aan vooraf reserveren gedaan, maar vol is
vol. Er zijn geen blokuren, maar
juist ruimere openingstijden: Van
12.00 tot 20.00 uur op de doordeweekse dagen, in het weekend sluit het Oosterbad om 17.00
uur. Adres: Mr. Jac. Takkade 1. Kijk
voor meer informatie en actueel
nieuws op de website: www.hetoosterbad.nl
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zaterdag 8 augustus werd bij Midgetgolfclub
Aalsmeer het eerste toernooi na
de lockdown van de coronacrisis
gespeeld onder de voortreffelijke leiding van Gerrit Splinter en
DirkJan Jongkind. Het betrof een
enen-toernooi. Sloeg men op een
baan geen hole in one, jammer
balletje oprapen en verder. Doordat het al dagen bekend was dat
het tropisch warm zou zijn werd
besloten om niet om tien uur,
maar om negen uur ‘s ochtends
te starten. Geen slechte beslissing. Ondanks dat het Aalsmeerse park, zoals iedereen wel weet,
vol staat met bomen en struiken
was het ook hier toch wel warm.
Het toernooi werd ook nog met
één ronde ingekort naar vier ronden. Een zestiental leden hadden zich opgegeven. Na de eerste ronde waren de verschillen
nog niet zo groot, er kon nog van
alles omdraaien. De slechtste had
3 enen en de beste 8 enen. In de
tweede ronde wist DirkJan met
10 enen zich toch weer bij de favorieten te spelen. In de derde
ronden waren het Herman Kas,
Ruud Slappendel, Sonja Kluver en
Hetty te Jong die van zich lieten
horen met 8 enen. De laatste ronde wist Hans Broodbakker met
9 enen de eerste prijs toch naar

zich toe te trekken met een totaal
van 30 enen. De tweede plaats
was, vooral dankzij zijn voortreffelijke tweede ronde, voor DirkJan Jongkind. Er moest voor de
derde plaats zelfs nog een barrage plaats vinden. Herman Kas,
Ruud Slappendel en Marrie Bonhof hadden alledrie 25 enen. Op
baan één wist Herman een 1 te
slaan en de andere twee niet. Dus
een verdiende derde plaats voor
Herman Kas. Ruud en Marrie gingen door tot en met baan zes totdat er een verschil op trad. Ruud
vierde en Marrie vijfde. Het was
ondanks de warmte een goed en
gezellig toernooi. De volledige
uitslag is te lezen in het clubhuis
van de vereniging.
Baan open voor recreanten
Inwoners van Aalsmeer en belangstellenden uit andere gemeenten zijn natuurlijk welkom
om een rondje te komen golfen
op de baan in Beethovenlaan.
De vereniging vraagt nu met deze coronatijd om vooraf te reserveren. Het indelen verloopt dan
soepeler. Het hoeft niet maar, dan
is er de kans dat er niet gespeeld
kan worden. De midgetgolfbaan is voor recreanten open op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Van links naar rechts: DirkJan Jongkind (2), Gerrit Splinter (wedstrijdleiding), Hans Broodbakker (1) en Herman Kas (3).

Schaakclub Westeinder

Joran Donkers rukt op in
zomercompetitie
Kudelstaart - Op een warme
woensdagavond waren toch
weer twaalf schakers naar het
Dorpshuis gekomen om op gepaste afstand op twee borden te
schaken. Tijdens de zomercompetitie kunnen deelnemers ook

op vakantie gaan en deze keer
waren de koplopers Willem Hensbergen en Peter Verschueren om
die reden afwezig. Kansen dus
voor de achtervolgers om dichterbij te komen! Olivier Marincic
kon hier niet van profiteren. Hij

Geweldig resultaat vier toppers!

EK kwalificatie poging
Oceanus Triathlon Team
Aalsmeer - Het Oceanus Triathlon Team Aalsmeer heeft dinsdagmorgen 11 augustus een poging ondernomen voor kwalificatie EK Mixed Team Relay voor verenigingsteams.
Vanwege de huidige protocollen
moesten de teams zelf hun kwalificatie organiseren. De estafette
kwalificatie, in het bijzijn van NTB
Official Jan Scholten, bestond uit
4 x 300 meter zwemmen en binnen 90 minuten 4 x 1600 meter
lopen op een atletiekbaan.
Voor het eerst dit jaar stonden
de vier eredivisie atleten gezamenlijk aan de start. Kim Groeneveld, Davy Heijsteeg, Maaike Vooren en Ian Pennekamp kwamen
uit namens de opleidingsvereniging en gaven werkelijk alles bij

de tropische temperaturen. Onder leiding van de teamcoaches
Ronald Stolk, John Heysteeg en
Hans Groeneveld hebben deze
toppers een geweldig resultaat
neergezet. De beste twee senioren teams worden door de NTB
aangewezen voor deelname aan
het EK in Portugal.
Het blijft nog even spannend
aangezien komende week de landelijke uitslag bekend zal worden
gemaakt. Het Oceanus Triathlon
Team heeft goede hoop op kwalificatie voor het EK.
Ben je na het lezen enthousiast
geworden en denk je dat wil ik
ook? Kijk dan snel op www.komzwemmenbijoceanus.nl en meld
je aan voor twee gratis proeflessen.

Ballet, dans, Streetjazz en stijldansen

DanceSport Academy NL
vergroot het lesaanbod
Aalsmeer - Vanaf september wordt het lesaanbod van
DanceSport Academy NL met
veel nieuwe lessen uitgebreid.
Naast de bestaande lessen staan
nieuw op het programma: Klassiek Ballet (7+), Moderne Dans
(9+), Urban Contemporary (16+)
en StreetJazz (7+). De lessen op
de maandagmiddag worden gegeven door Kaydee. Zij is opgegroeid in de dansschool van haar
ouders en heeft met veel plezier
haar Dansopleiding afgerond.
Stap voor stap neemt ze de nieuwe dansers en danseressen in de
wereld van Dans! Behalve nieuwe
lessen is ook het aantal lessen Salsation per week uitgebreid. Naast
de dinsdagavond wordt deze populaire les nu ook op donderdagavond gegeven. De lessen Salsa-

tion zijn van 20.00 tot 21.00 uur.
Op de zondagavond starten er
weer nieuwe cursussen stijldansen voor beginners, gevorderden en vergevorderden. Heb je
ooit eerder gedanst en wil je dit
weer oppakken? Dan ben je bij
DanceSport Academy NL aan
het juiste adres. Voor je het weet
zwier je de vloer over met een actieve Quickstep of een swingende Chachacha.

was gekoppeld aan Joran Donkers en verloor beide partijen,
ondanks dat hij in beide partijen
goede kansen op een beter resultaat heeft gehad. Tijdnood speelde hem met name in de tweede
partij parten. Olivier stond een
pion achter, maar de stukken van
Joran stonden niet lekker. In tijdnood vond Olivier echter niet de
juiste voortzetting. Daar had Mladen Cicek ook last van tegen Rik
Könst, waardoor hij ook de remisekans liet lopen en tegen een
dubbele nederlaag op liep. Jan
van der Sluis en Gerard Verlaan
waren toen al lang klaar. De fouten werden eerlijk verdeeld en
beiden wonnen één partij, na een
fout van de tegenstander. Marco Hutters herstelde zich na zijn
dip in de afgelopen weken en
versloeg Anton Kraaij twee maal

overtuigend. Gerard van Beek
was er voor de eerste keer deze
zomer en was gekoppeld aan Abdul Wasei. Abdul zette zijn goede reeks voort en wist twee maal
te winnen. Tom van der Zee was
weer overgekomen uit Duitsland
en speelde tot laat op de avond
zijn match met Jaap van Staaveren. Uiteindelijk wist hij ook twee
maal te winnen, zodat hij weer
met de volle buit terug kon naar
Duitsland.
Na tien rondes staat Willem nog
steeds bovenaan met 43 punten.
Peter volgt met 38 punten en op
drie staan Joran en Olivier met 34
punten. Joran is pas na de vierde
ronde ingestapt en heeft zich na
drie opeenvolgende zes-punters
bij de belangrijkste concurrenten
van Willem geschaard. Nog drie
rondes te gaan!

Vrije dansavond
DanceSport Academy NL start
het seizoen met een vrije dansavond op zaterdag 29 augustus.
Deze begint om 20.30 uur. Een
plek reserveren kan per e-mail of
via de website.
Wil je wel dansen, maar heb je
nog geen idee welke stijl bij jou
past? Een gratis proefles, ook
voor verschillende lessen, is altijd mogelijk. Door te proberen
vind je vanzelf uit welke dansstijl bij jou past. Kijk op www.
dancesportacademy.nl voor het
volledige aanbod en boek een
gratis proefles(sen).
DanceSport Academy NL is gevestigd aan de Oosteinderweg
287f en beschikt over twee ruime
zalen met meer dan genoeg ventilatie en voldoende gratis parkeergelegenheid.

