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GRATIS WORKSHOP POLITIEK ACTIEF 
IN AALSMEER HEEFT NOG PLEK! 

Wie is de baas in de gemeente? Hoe worden in de gemeente 
besluiten genomen? En nog belangrijker: hoe kunt u als bewoner 
van Aalsmeer en Kudelstaart invloed uitoefenen op besluitvorming? 

Deze en vele andere vragen over hoe lokale politiek werkt komen aan 
bod in de gratis workshop ‘Politiek Actief’. Indien u overweegt om u 
komend jaar kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
komt u te weten wat de functie van raadslid precies inhoudt.

Programma 
De workshop is voor inwoners van de gemeente Aalsmeer vanaf 16 jaar 
en bestaat uit drie delen. De eerste twee avonden zijn informatief met 
veel ruimte voor het stellen van vragen. Burgemeester Gido Oude Kotte 
vertelt over zijn werk en u kunt ‘speeddaten’ met raadsleden. Daarna 
volgt als afsluiter het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering, die 
gezamenlijk voorbesproken wordt. 

Om een goed beeld te krijgen van de werking van de gemeente en de 
besluitvorming is het van belang alle avonden aanwezig te zijn, te 
weten woensdag 1 september en woensdag 8 september van 20.00 uur 
tot circa 22.00 uur en donderdag 16 september vanaf ongeveer 19.15 
uur. De avonden vinden plaats in het hart van de lokale democratie: de 
raadzaal van Aalsmeer. Vanwege de coronamaatregelen hanteren we een 
maximum aantal deelnemers. 

Lijkt het u leuk om deel te nemen of heeft u vragen over de workshop? 
Stuur dan een bericht naar griffie@aalsmeer.nl 

De organisaties in Aalsmeer waren 
niet van plan om zich er zomaar bij 
neer te leggen. De Feestweekcom-
missie in een eerste reactie: “Naar 
aanleiding van de persconferentie 
gaan wij als bestuur de nieuwe regels 
overwegen. We komen snel met een 
update over Feestweek 2021.” 
Meer Aalsmeer Winkeldorp: “Helaas 
gaf de persconferentie nog geen 
groen licht voor grote evenementen 
begin september. Net als bij de 
andere Aalsmeerse feestelijkheden 
gaat de organisatie van de braderie 
op zoek naar mogelijkheden en met 
de gemeente in gesprek.” 
SPIE, de organisatie van de Pramen-
race, gaf nog wel hoop dat de tocht 
der tochten doorgang kan vinden: 
“Naar aanleiding van de persconfe-
rentie gaan wij aankomende week 
samen met de gemeente kijken wat 
kan en mag. Onze intentie en ook die 
van het college van B&W is om de 
Pramenrace, eventueel met aange-
paste maatregelen, door te laten 
gaan. Wij gaan onze plannen voor-

leggen en hopen jullie snel iets meer 
te kunnen vertellen.” 
Het hele weekend bleef het stil en is 
in menig huiskamer gespeculeerd 
over het wel of niet doorgaan van de 
evenementen in september. 

Veiligheidseisen
Kopzorgen bij de organisaties, maar 
ook voor burgemeester Gido Oude 
Kotte en zijn veiligheidsadviseur Bart 
Schmidt. Wat is de juiste beslissing? 
Alle voor- en nadelen zijn op een 
rijtje gezet, alle veiligheidseisen 
tegen het licht gehouden en de 
conclusie: Helaas geen Feestweek en 
braderie in de eerste week van 
september. De feestmaand wordt wel 
feestelijk en groots geopend met 
Vuur en Licht op het Water dat wel 
met enige aangepaste regels (en 
eigen verantwoordelijkheid van 
kijkers) doorgang mag en gaat 
vinden. Na een jaar zullen op zater-
dagavond 4 september vast weer 
vele lovende woorden en applaus 
klinken tijdens en na de vuurwerk-

show op muziek. Ook het bestuur 
van SPIE heeft groen licht gekregen 
om de Pramenrace te organiseren op 
zaterdag 11 september. Uiteraard 
dienen de deelnemers en bezoekers 
zich te houden aan de strengere 
corona-regels, maar hierover later 
meer. Voor nu zijn velen blij dat dit 
spektakel op het water weer gaat 
plaatsvinden. Dat de Feestweek nog 
een jaartje overslaat, is begrijpelijk. In 
een open tent een spetterend 
programma brengen voor slechts 
750 zittende bezoekers doet teniet 
aan dit jaarlijkse evenement waar 
altijd heel veel inwoners naar 
uitkijken om te genieten van livemu-
ziek en van elkaars gezelschap. De 
braderie in het Centrum is ook zo’n 
ontmoetings-evenement waar jaar-
lijks veel inwoners en bezoekers uit 
de regio op af komen. Gezien de 
drukte andere jaren kan de veiligheid 
van zowel de bezoekers als de 
kraamhouders niet gegarandeerd 
worden. Ook begrijpelijk!

Aalsmeerse vlag
De feestmaand september wordt dus 
nog niet helemaal ‘als vanouds’, maar 
het gaat in ieder geval meer bruisen 
dan vorig jaar. En als iedereen, net als 
in 2020, weer de Aalsmeerse vlag 
uithangt bij huizen, bedrijven en 
terreinen wordt het nog een extra 
beetje feestelijker!

Aalsmeer – Er was hoop, maar na de persconferentie door premier Rutte 
en minister de Jonge afgelopen vrijdag 13 augustus was deze ver in de 
schoenen gezakt. Geen grote festivals en activiteiten tot in ieder geval 20 
september. In Aalsmeer waren al verschillende organisaties en vereni-
gingen de voorbereidingen aan het treffen voor eindelijk weer een brui-
sende maand september, maar de verlengde corona-maatregelen 
gooiden roet in het eten. Toch geen braderie, feestweek, vuurwerkshow 
en pramenrace? 

Geen braderie en Feestweek, wel 
Vuur en Licht en Pramenrace!

 

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS 
voor Aalsmeer en Rijsenhout 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Feestelijke en grootse opening van feestmaand september met vuurwerk. Foto: www.kicksfotos.nl
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Openingstijden
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Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.
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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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 22 AUGUSTUS

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

kerk, Oosteinderweg 269. 
Spreker: Maurice Lubbers. 

 Zie: www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Diensten om 10u. met ds. S.B. 
van der Meulen uit Delft en 
18.30u. met ds. A. Jansen uit 
Woerden.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J.A.C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Zie: dgaalsmeer.nl. 

 Collecte voor Tent of Nations.
. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Eline 
Baggerman-van Popering. Thuis 
kijken: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
Cornelis Schaap. 

 Zie: hervormdaalsmeer.nl. 
-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 

Zondag om 10u. Dienst met ds. 
J. Haeck uit Zeist. Organist: 
Rogier Postma. Zie: 

 www.hervormdaalsmeer.nl. 
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag 
9.30u. Eucharistieviering. 

 Reserveren via www.rkkerkaals-
meer.nl. Om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Zie: www.leg.nl 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. Diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Fredrikse. Info: www.kerkdienst-
gemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: 
 https://sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Woord- en commu-
nieviering. Reserveren gewenst, 
registratie verplicht via 

 sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Aalsmeer - Wil je meer tijd en 
ontspanning voor jezelf? Wil je 
anders leren omgaan met stress? 
Heb je veel op je bordje liggen? Wil je 
minder piekeren? Ben je op zoek 
naar meer balans in je leven? In 
september geeft Participe Amstel-
land de gratis training ‘Ontspanning 
in Zicht’. Het is geen praat- of thera-
piegroep, maar een praktijkgerichte 
training van ervaren professionals. 
De training geeft je inzichten en leert 
je bewuster te worden van je 
behoeften. In de training worden vijf 
thema’ s behandeld: Omgaan met 
stress - voor meer ontspanning; 
Piekeren - voor meer rust in je hoofd; 
Energiebalans - voor meer balans 
tussen je energiegevers en energie-
vreters; Sociaal netwerk - voor meer 
inzicht in je sociale netwerk; Voeding 

en Beweging - voor een gezonder 
lichaam en meer energie. De bijeen-
komst wordt gegeven in samenwer-
king met PACA (psychosociale fysio-
therapie) en Diëtistenpraktijk VDB. 
De training bestaat uit vijf bijeen-
komsten en vindt plaats op de vrij-
dagen 10, 17 en 24 september en 1 
en 8 oktober van 9.30 tot 11.30 uur in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. De training is gratis! 
Aanmelden kan bij Participe Amstel-
land via 0297- 326670 of team.aals-
meer@participe.nu. Aanmelden is 
verplicht in verband met de corona 
maatregels (aantal bezoekers in de 
ruimte). Uiteraard houden de mede-
werkers en cursisten zich aan de 
maatregelen van het RIVM, 1,5 meter 
afstand, checkvragen en desinfec-
teren van de handen.

Training ‘Ontspanning in Zicht’ 
voor meer balans in je leven

Vermiste 22-jarige 
poes is gevonden
Aalsmeer - Veel buurtbewoners 
hebben gereageerd op de oproep 
om op zoek te gaan naar de 22-jarige 
vermiste poes in de omgeving van 
de Marktstraat in het Centrum. “Hart-
verwarmend”, aldus haar eigenaren 
Anne en Annemieke. “Helaas is onze 
poes afgelopen weekend dood 
aangetroffen in de sloot achter ons 
huis. We zijn erg verdrietig, maar blij 
dat ze terecht is. Zo kunnen we met 
een gerust hart afscheid nemen.”
 

Aalsmeer - “Complimenten voor de 
gemeente en de medewerkers van 
de afdeling groenonderhoud, al is 
het wat later in het seizoen, voor de 
prachtige beplanting van de borders 
in de wegbermen aan de ingangen 
van Aalsmeer, onder andere in de 

Argusvlinderstraat en Snoekbaars-
straat in Nieuw Oosteinde”, aldus Frits 
Verhoeff, die verschillende foto’s naar 
de redactie stuurde. “Dit is prettig 
binnenkomen in Aalsmeer. Goed 
voor de natuur, insecten en ons 
plezier.” 

Prachtige beplanting borders 
bij ingangen van Aalsmeer

Kudelstaart – Gerard van Beek heeft 
afgelopen week een bijzondere vis 
gevangen in de vijver bij de Schweit-
zerstraat. Hij vertelt: “Mijn visvriend is 
een echte liefhebber van vissen. Vaak 
komt hij met sterke verhalen van 
vroeger. Zo beweert hij dat hij zeven 
snoekbaarzen heeft gevangen in de 
vijver bij de Schweitzerstraat. Keer op 
keer probeerde hij me over te halen 
om daar te gaan vissen. Uiteindelijk, 
tegen beter weten in, ben ik met 
hem meegegaan en zijn we daar 
gaan vissen.
Het werd langzaam donker en we 
kregen bezoek van een viscontroleur. 
Hij wist te vertellen dat enkele jaren 
geleden een grote vissterfte had 
plaatsgevonden. Hij had wel dertig 
dode snoekbaarzen gezien. Volgens 
hem zaten er nu geen snoekbaarzen 
meer, alleen snoek. Hij bleef maar 
doorpraten, totdat plotseling mijn 
dobber er met een vaart vandoor 
ging. Snel ging het richting het 
eilandje in het midden van de vijver. 
Ik sloeg direct aan om te voorkomen 
dat de vis achter het eilandje zou 
zwemmen. De vis werd gehaakt, met 
enorme kracht ging hij door de slip 
en dreigde alsnog achter het eiland 

te zwemmen. Gelukkig wist ik dat te 
voorkomen door snel naar links te 
lopen. Grote modder wolken kolkten 
omhoog, toen de vis naar beneden 
dook.
Toen de vis uiteindelijk binnen ons 
zicht kwam, zagen we tot onze 
verbazing dat het geen snoekbaars 
en ook geen snoek was, maar een 
meerval. Wat doet ie daar? Uiteinde-
lijk wisten we hem op het droge te 
krijgen. Een aantal buurtbewoners 
kwam nieuwsgierig kijken. ‘Nu weet 
ik waarom ik hier geen kleine visjes 
meer vang en alle jonge eendjes 
verdwenen zijn’. En: ‘Dat beest hoort 
hier niet. Niet terug zetten hoor’, was 
ook een reactie. Nu zegt het visregle-
ment dat je een gevangen meerval in 
hetzelfde water moet loslaten waar 
die gevangen is. Goede raad is duur. 
Maar is de Westeinder niet hetzelfde 
water? Ik geloof van wel. Dus na de 
fotosessie en het meten (1 meter en 
2 centimeter) het beest in een plastic 
zak gedaan, vlug in de auto en in de 
Westeinder bij de loswal weer losge-
laten. Ik weet zeker dat ik daarmee 
de buurtbewoners van de Schweit-
zerstraat en de meerval een dienst 
heb bewezen.”

Bijzondere en grote vangst in 
vijver bij Schweitzerstraat 

Aalsmeer - Wat kan een avondje 
kaarten een mens goed doen, het is 
natuurlijk niet allemaal koek en ei, 
maar het zijn na afloop praktisch alle-

maal blije gezichten, vooral bij de 
winnaars. Het was weer ‘volle bak’ bij 
Buurtvereniging Hornmeer, liefst 
negen bezette tafels. Meest opmer-

Corrie’s spelen sterk bij BV Hornmeer kelijk was deze kaartavond de zeer 
sterke opmars van de dames Corrie 
Balder en Corrie Noordhoek. Er zal in 
de toekomst rekening gehouden 
moeten worden met dit koppel, dat 
ditmaal plaats drie veroverde met 
5083 punten. De Corrie’s moesten 

Jan Meijer en Gerard Presser voor 
laten gaan, met 5618 punten op één 
geëindigd. De tweede plaats was 
voor de familie Feenstra met 5212 
punten. De zeer gewilde poederprijs 
was voor het koppel Wim Spring in’t 
Veld en Rijk van Egdom met 3837 

punten. Komende vrijdag 20 
augustus is er weer koppelkaarten en 
natuurlijk iedereen is van harte 
welkom in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. De zaal is open vanaf 
19.00 uur, het klaverjassen start om 
19.30 uur.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

gitaren, 
ukelele’s

versterkers
en meer

gitaren, 
Ruim ass ortiment

AGENDA

AUGUSTUS:
*  Expositie Fotogroep rond thema 

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

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

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

DONDERDAG 19 AUGUSTUS:
*  Sjoelen in dorpshuis De Reede 

van 9.30 tot 11.30u.
*  Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751 in Rijsenhout open 
van 10 tot 12u. Elke donderdag.

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

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

VRIJDAG 20 AUGUSTUS:
*  Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

*  Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u

*  Beach Borrel op ‘strand’ bij 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
20u.

20 T/M 22 AUGUSTUS:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

ZATERDAG 21 AUGUSTUS:
*  Beachvolleybaltoernooi op 

terrein achter Dorpshuis Kudel-
staart. Start 12u. Finales v/a 19u.

*  Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 
door De Rijzenspelers bij 12 
bankjes in Rijsenhout. Tot en 
met 30 september.

*  Crash Museum in fort bij Aals-
meer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 10 tot 16u. Expositie kinder-
speelgoed in oorlogstijd. 
Lezingen over Auschwitz 
Birkenau in Crash Museum om 
10.30u. en om 12.30u. 

*  Lezingen topschilder Pieter  
Wageman in Flower Art 
Museum. Om 14u. en om 15.30u.

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

ZONDAG 22 AUGUSTUS:
*  Vogelverkoop in zaal Baccara, 

 Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
*  Rondje Ringvaart door Aals-

meers Bromfiets Genootschap 
van 12 tot 14u. 
Ongeorganiseerd.

* Watertoren aan Westeinder 
open voor publiek van 13 tot 
17u. Ook op 29 augustus.

23 TOT 27 AUGUSTUS:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

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

*  Expositie Aalsmeers Schildersge-
nootschap in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart. Maandag tot 
en met vrijdag 10 tot 11.30u.

MAANDAG 23 AUGUSTUS:
*  Koffieclub Speciaal met Participe 

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

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

DINSDAG 24 AUGUSTUS:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

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

WOENSDAG 25 AUGUSTUS:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Iedere woensdag.

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

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

* Poeloversteek zwemvereniging 
Oceanus. Start 18.15u. bij het 
Surfeiland.

27 T/M 29 AUGUSTUS:
*  Weekend rond jazzgrootheden 

Ella en Louis in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag 
en zaterdag 21u. Zondag 15u.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS:
*  Klassiek zomeravondconcert 

door Gert van Hoof in Het Licht-
baken, Rijsenhout.

ZONDAG 29 AUGUSTUS:
*  Ontmoetingsdag bij speelplek 

Clematisstraat, 10.30 tot 11.30u.
*  Oude Deuren Surf Cup. Start 

13u. bij het Surfeiland.
*  Happen & Stappen bij tien hore-

cazaken van 13 tot 18u.

MAANDAG 30 AUGUSTUS:
*  MVO Meet & Greet voor onder-

nemers. Thema: Groene door-
start na corona’. Vanaf 16u. in 
The Beach.

Aalsmeer - Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat heeft een prachtige tuin. 
Deze zomer is de tuin onderdeel van 
kunstproject De Elementen. Dat de 
elementen zich roeren wordt steeds 
meer ervaren: stormen en branden, 
overstromingen en aardschokken lijken 
toe te nemen. Maar wat kan er van de 
elementen geleerd worden? Kunste-
naar Mireille Schermer is deze hele 
zomer te gast in de tuin van het Oude 
Raadhuis om in het thema ‘De 
Elementen’ een aaneengesloten reeks 
installaties te realiseren waarbij ze 
werkt met natuurlijk materiaal vanuit 
de energie van het desbetreffende 
element. Elke maand maakt Mireille een 
nieuwe creatie waarmee ze de verbin-
ding zoekt tussen kunst en natuur. Ze 
gebruikt gejut en gesprokkeld mate-
riaal en exposeert dit bij voorkeur 
buiten waar de elementen licht, lucht, 
regen en zon haar werk transformeren.

Lucht, vuur, water en aarde
Mireille begon op 18 juni aan haar 

eerste installatie geïnspireerd op 
lucht. Om lucht te ‘vangen’ verwerkte 
Mireille veren van grote en kleine 
vogels die op haar pad zijn gewaaid, 
in ‘vogeltotems’. Lucht is ook nodig 
om een vuur te ontsteken. Op 
zondag 18 juli ontstak Mireille letter-
lijk vuur in de tuin van het Oude 
Raadhuis om haar tweede element 
vuur in te wijden. De transforme-
rende kwaliteit van vuur en de 
vruchtbaarheid van as zijn de eigen-
schappen waardoor zij zich heeft 
laten inspireren voor de tweede 
installatie.

Leerzaam en inspirerend
Afgelopen zondag 15 augustus 
volgde het derde element: water, dat 
passend is ingewijd. Water zou je net 
zo goed kunnen zien als het element 
waarmee alles begint. Water is 
immers een randvoorwaarde voor 
leven, maakt leven mogelijk en lijkt 
vergelijkbare kwaliteiten te hebben 
als vuur. Daar waar vuur kan vernie-

Derde element ‘water’ in tuin 
Oude Raadhuis onthuld

tigen kan ook water verwoesting 
aanrichten. Maar water kan ook 
stromen, schoonspoelen en polijsten. 
Het gaat allemaal om balans. Het was 
een leerzame en inspirerende 
middag. Vooruitblik: Zondag 12 
september onthulling vierde 
element: Aarde en zaterdag 25 
september workshop ‘de kracht van 
de natuur en de elementen’.

Expositie ‘Toekomst’
In het Oude Raadhuis is nog de expo-
sitie ‘Toekomst’ van de Vereniging 
Amstelland Kunst te zien. VAK is een 
platform voor beroepskunstenaars 
die werkzaam zijn in de regio Amstel-
land, Amsterdam en Haarlem. Met 
het werk van maar liefst zestien 
leden van de VAK staat deze tentoon-
stelling garant voor een grote diversi-
teit aan kunstvormen en disciplines. 
Werk te zien van: Jos Out, Liesbeth 
Schouten, Pieter Schmits, Hanae 
Sasaoke, Elly de Jong, Jeltje van 
Houten, Corry Zwart, Tamar Shilo, 
Helena van Essen, Neely Schaap, 
Astrid Stoffels, Sunny Neeter, Annette 
van Waaijen, Hanneke Rijks, Marja 
Verhage en Heidi Wallheimer.

Corona-regels
Voor een veilig bezoek aan het Oude 
Raadhuis is het voorlopig nog nodig 
een aantal basisregels in acht te 
nemen: Blijf bij klachten thuis, regis-
tratie bij binnenkomst en houd 1,5 
meter afstand van anderen. 

Het Oude Raadhuis en de bijbeho-
rende tuin aan de Dorpsstraat 9 zijn 
iedere vrijdag tot en met zondag 
open van 14.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

Aalsmeer - Eindelijk weer live jazz in 
Bacchus. KCA begint eind augustus 
met drie jazzconcerten in één 
weekend. Op 27, 28 en 29 augustus 
wordt in Bacchus de schijnwerper 
gericht op twee jazzgrootheden: 
zangeres Ella Fitzgerald en trompet-
tist Louis Armstrong. Ella en Louis 
zijn misschien het bekendste duo uit 
de jazzgeschiedenis: ‘a match made 

in heaven’, schreef een muziekcri-
ticus. Daarom richten KCA en 
Bacchus de schijnwerper op Ella & 
Louis, met een uitgelezen gezelschap 
jazzmusici. Vrijdag 27 augustus 
verzorgt trompettist en zanger 
Michael Varekamp een optreden met 
de ‘Louis Armstrong Celebration 
Band’. Klassiek werk van Armstrong 
uit de jaren veertig en vijftig wordt 

Lang jazzweekend in Bacchus: 
Ode aan duo Louis en Ella

ten gehore gebracht. Op zaterdag 28 
augustus is vanaf 21.00 uur het 
podium voor trompettist Loet van 
der Lee gevarieerd werk ‘From Louis 
to Miles’ met de inmiddels in Aals-
meer bekende trio van pianist Jos 
van Beest. Op zondag 29 augustus 
brengt zangeres Mirjam van Dam 
een ‘Ode to Ella’. Mirjam zingt met 
een driekoppige begeleidingsband 
repertoire van Ella Fitzgerard en 
vertelt over Ella’s leven. De entree per 
concert is 20 euro (voor jazzclub 
leden 15 euro) en een combikaart 
voor de drie concerten kost 50 euro 
(voor jazzclub leden 40 euro). Tickets 
zijn verkrijgbaar bij de KCA Tickshop 
op www.skca.nl. Wacht niet te lang, 
vol is vol (beperkt aantal vanwege 
coronamaatregelen). Cultureel café 
Bacchus is te vinden in de grote, 
knusse zaal van het Parochiehuis in 
de Gerberastraat. 

Aalsmeer - Het Boomkwekers-
kerkhof aan de Stommeerweg naast 
de Katholieke Kerk is tijdens de 
eerste drie weekenden van 
september weer het decor voor de 
jaarlijkse Gedichtentuin van de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer. Het 

thema van dit jaar, ‘Verlangen’, bleek 
een schot in de roos. Uit de vele 
inzendingen zijn nu 32 gedichten 
geselecteerd. Wat kan een mens 
divers verlangen en dat uitdrukken in 
uiteenlopende stijlen van poëzie. Je 
hoeft heus geen poëziekenner te zijn 

In september weer Gedichtentuin 
in het Boomkwekerskerkhof

of dagelijks gedichten te lezen om in 
de serene rust van de Gedichtentuin 
te genieten. Laat je verrassen, neem 
de tekst in je op en ervaar emotie. 
Emotie omdat je je bewust wordt van 
je eigen verlangens of omdat je je 
kunt verplaatsen in de schrijver, een 
gevoel van medeleven ervaart of 
getroffen wordt door bijzonder taal-
gebruik. Het maakt niet uit wát je 
voelt, misschien ben je alleen maar 
nieuwsgierig. Ga langs op 4 en 5, 11 
en 12 en 18 en 19 september. Het 
groene ijzeren hek gaat deze dagen 
open om 12.00 uur en sluit weer om 
17.00 uur. De toegang is gratis. Het 
boekje met alle 32 gedichten is in de 
Gedichtentuin te koop voor 5 euro. 
Locatie: Boomkwekerskerkhof, Stom-
meerweg 13.







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

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

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

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

Officiële Mededelingen
19 augustus 2021

geslachtsnaam voorletters geboorte- datum
  datum voornemen

Dion S.G. 06-02-1972 09-08-2021
Kreft M.Z. 23-08-1997 09-08-2021
Lenartowicz P.M. 29-03-1979 13-08-2021
Lin C. 21-11-2016 09-08-2021
Lin Y. 21-11-2016 09-08-2021
Lin M. 09-04-1972 09-08-2021
Puchała W.J. 04-02-1990 13-08-2021
Villanueva Fabon R.K. 07-06-1987 13-08-2021

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

HANDHAVING OPENBARE RUIMTE IS OP ZOEK NAAR 
DE EIGENAAR EN/OF RECHTHEBBENDE VAN EEN 
GEZONKEN KAJUITBOOT 

De kajuitboot ligt ter hoogte van de Rijsen van de Westeinder-
plassen. De kajuitboot heeft een lengte van ongeveer 11 meter. 
De romp is donkerblauw en het bovendek is wit van kleur.

Op grond van artikel 5:24a van de Algemene plaatselijke veror-
dening van de gemeente Aalsmeer is het verboden een vaar-
tuigwrak in het openbaar water te hebben. Een vaartuigwrak is 
een vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van onder-
houd en tevens in kennelijke verwaarloosde toestand verkeert.

Wij komen graag in contact met de eigenaar en/of rechtheb-
bende van dit vaartuig. De eigenaar en/of rechthebbende krijgt 
een termijn van 14 dagen na de datum van deze publicatie om 
zich te melden. Indien contact met de eigenaar en/of rechtheb-
bende binnen de gestelde termijn uitblijft, zal de gemeente ge-
bruik maken van haar handhavingsbevoegdheden. De gemaak-
te kosten hiervan zullen indien mogelijk op de eigenaar worden 
verhaald. U kunt contact opnemen met afdeling Handhaving, 
tel. 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Rastraat 4, 1433 SM, (Z21-060039), het bouwen van een 

plantenkas in de tuin tegen de zijgevel van de woning 
-  Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-059302), het gedeel-

telijk slopen en vernieuwen van een toiletgroep (gemeen-
telijk monument)  

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Oosteinderweg tussen 311 en 313/313a, 1432 AW, (Z21-

022783), het gedeeltelijk dempen van de kopsloot t.b.v. 
tuinaanleg en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzon-
den: 13 augustus 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvraag is met toepassing van artikel 3.9, Lid 2 
van de wabo verlengd:
- Gaffelstraat 23, 1433 SK, (Z21-041461), het verbreden van 

de bestaande in- en uitrit. Verzonden: 14 juli 2021 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Uiterweg 370, 1431 AZ, (Z21-038799), het uitbreiden van de 

woning op de eerste verdieping. Verzonden: 16 augustus 
2021

-  Gozewijnstraat 44, 1433 JC, (Z21-047949), het plaatsen van 
een afvalcontainer op een parkeerplaats voor de woning tot 
20 augustus 2021. Verzonden: 13 augustus 2021

-  Jan Lunenburg Oever 15, 1433 HW, (Z21-041411), het plaat-
sen van een dakkapel (westgevel) en het vergroten van het 
tussenlid op de verdieping. Verzonden: 16 augustus 2021

-  Citroenvlinderstraat 12, 1432 ME, (Z21-051905), het maken 
van een opbouw op het dak van de bestaande garage. Ver-
zonden: 16 augustus 2021

-  Linnaeuslaan 72, 1431 JW, (Z21-037430), het plaatsen van 
een zadeldak met een overkapping op de bestaande ber-
ging in het achtererf. Verzonden: 11 augustus 2021

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. 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  voorletters geboorte- datum 
  datum beschikking

Karawaj M. 09-07-1987 09-08-2021
Waleriańczyk P. 03-05-1994 10-08-2021
El Yaichi M. 01-05-1981 13-08-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemo-
tiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burge-
meester 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 ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (Aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
-  Ad Verschuerenplein (Z21-059487) Officiele opening ont-

moetingstuin Mijnsheerlijckheid op 15 september 2021, 
ontvangen op 12 augustus 2021

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 ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
-  Toerit naar parkeerterrein Dorpshuis Kudelstaart (Z21-

053441) BeachBorrel 2021 op 20 augustus 2021, verzon-
den 11 augustus 2021

-  Parkeerplaatsen achter het dorpshuis in Kudelstaart (Z21-
054368) Beachvolleybal toernooi Kudelstaart op 21 augus-
tus 2021, verzonden 11 augustus 2021

-  Beethovenlaan 120 (Z21-047889) Xtraatje op 21 augustus 
2021, verzonden 13 augustus 2021

COLLECTES

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

DRANK EN HORECAVERGUNNING 
TAPONTHEFFING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecaver-
gunning (tapontheffing) is aangevraagd:
- Surfeilend (Z21-059244) Het plaatsen van één tappunt 

t.b.v. Oude Deuren Surf Cup op 29 augustus 2021, ontvan-
gen 11 augustus 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende ontheffing is verleend. In het kader van het storten van 
vloervelden gebruik maken vlindermachine van 4 oktober 2021 
tot 4 februari 2022, op het perceel Zwitserlandstraat 1 & 3.

TER INZAGE

t/m 02-09-21 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Ui-
terweg 223-225’ en besluit hogere grens-
waarde (Z21- 0019796)

t/m 02-09-21 Verleende omgevingsvergunning Samoaweg 
1, Aalsmeer (Z20-057293) met de daarbij be-
horende stukken
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Aalsmeer - Het KCA cabaretseizoen 
2021-2022 gaat in september van 
start. De cabaretiers staan te popelen 
om hun nieuwste shows te presen-
teren. Bacchus, het gezelligste 
theater van Aalsmeer in de Gerbe-
rastraat, is helemaal klaar voor de 
reeks van zeven cabaretvoorstel-
lingen van KCA die garant staan voor 
avonden vol humor. Cabaret is het 
theater van de lach, een bijzondere 
vorm van amusement. Het is een 
komische voorstelling waarbij sket-
ches worden afgewisseld met toneel-
spel, zang, dans en poëzie, met zelf-
spot of maatschappijkritiek, met 
mooie liedjes vol emotie, nooit zwaar 
op de hand, vaak met een knipoog 
en vooral met veel humor.

Anuar met ‘Eerlijk’
Op zaterdag 25 september is het 
cabaretier Anuar die bij KCA de spijts 
afbijt van het nieuwe seizoen. Anuar 
is een rechte lefgozer. Iedereen heeft 

wel een beetje Anuar nodig in zijn of 
haar leven. Na drie jaar niet op de 
planken te hebben gestaan is hij 
terug met alweer zijn zesde avond-
vullende solovoorstelling: Eerlijk. Hij 
heeft in de tussentijd zeker niet stil 
gezeten: hij is vader geworden en 
heeft twee succesvolle boeken 
geschreven. Daarnaast heeft hij het 
prestigieuze Camarettten Festival 
gewonnen. Tevens heeft hij samen 
met Najib Amhali en Rayen Panday 
een succesvolle tour achter de rug 
genaamd ‘Ramadan conference’ wat 
ook te zien was op de televisie. Als je 
Anuar eenmaal hebt gezien, kun je 
niet anders dan van hem houden. 

Problemen oplossen
Op zaterdag 30 oktober helpen zelf-
hulp-goeroes Maureen Kamphuis en 
Jennifer Evenhuis je om al je 
problemen op te lossen door middel 
van: Humor! Met verschillende 
comedy-technieken laten ze je op 
hilarische wijze zien hoe je het leven 

KCA cabaretseizoen van start!

Aalsmeer - Na een door corona 
gedwongen rustperiode gaat Aals-
meers Vrouwenkoor Vivace weer 
beginnen met de koorrepetities. 
In tegenstelling tot andere jaren niet 
op de eerste dinsdag van september, 
maar al aanstaande dinsdag 24 
augustus. Met inachtneming van de 
1,5 meter regel wordt vanaf 9.30 uur 
voorzichtig begonnen met inzingen.
Het koor hoopt dat nieuwe corona-
maatregelen niet nodig zijn en er een 
gezellig seizoen van gemaakt kan 

worden. De repetities vinden plaats 
in Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudel-
staartseweg, elke dinsdag van 9.30 
tot 11.30 uur. 

Nieuwe leden welkom
Voor elke stempartij kan het koor 
nieuwe leden gebruiken. Geïnteres-
seerd? Kom gerust langs tijdens de 
repetitieochtend. De koffie staat om 
10.30 uur klaar! Of bel voor meer 
informatie naar voorzitter Marijke 
Brussaard, telefoon 0297-326564.

Vivace start met koorrepetities

Aalsmeer - Aanstaande zondag 22 
augustus een rondje op je bromfiets 
rijden. Niet georganiseerd, gewoon 
zelf doen. De bedoeling is dat, nadat 
je verse benzine hebt getapt en een 
proefrondje hebt gereden, zondag 22 
augustus tussen 12.00 en 14.00 uur 
aanvangt met een tocht om de Haar-
lemmermeer. Gewoon in je uppie of 
met twee tot vier personen, maar ga 
niet rijden in een grote groep. De 

oude Puch, Honda, Kreidler, Zundapp 
of welk merk dan ook wordt door het 
Aalsmeers Bromfiets Genootschap 
uitgedaagd om deze 65 kilometer te 
rijden. Je houdt de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer steeds aan je linker-
zijde of rechterzijde. Het maakt niet 
uit, het is niet georganiseerd. Ergens 
kom je elkaar tegen en dan is het 
natuurlijk verplicht bellen en zwaaien. 
Hou je aan de geldende verkeersre-

Zondag (ongeorganiseerd) ritje 
va  ro fiets e oots ap

KUNSTPROJECT DE ELEMENTEN

Aalsmeer - Kunstproject De 
Elementen is deze zomer op meer-
dere manieren in Aalsmeer te 
volgen. Onderdeel is een fotowed-
strijd met als thema de vier klas-
sieke elementen: aarde, lucht, vuur 
en water. In deze rubriek worden 
wekelijks één of twee inzendingen 
geplaatst. Maarten-Jan Biesheuvel 
ving meerdere elementen in zijn 
beeld van een eenzame schaatser 
bij zonsopgang op de Westeinder-
plassen. Ruud Meijer fotografeerde 
een dreigend wolkendek waar de zon nog net tussendoor scheen.
 
Nog een (ruime) week
Ook meedoen aan de fotowedstrijd? Inzenden kan nog t/m 29 augustus. 
Kijk voor de spelregels en prijzen op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. De 
Elementen Aalsmeer is ook te volgen op Facebook en Instagram.

Eenzame schaatser op Westeinder

Dreigend wolkendek.  

Foto: Ruud Meijer

Eenzame schaatser op de Westeinder. Foto: Maarten-Jan Biesheuvel

gels. Onderweg zijn voldoende rust-
plaatsen voor een kopje en een 
appelpunt, wie weet kom je nog een 
andere bromnozem op een terras 
tegen. Helaas is er geen brommers-
kieken na afloop. Kim, Jan, Dirk en 
Joost van het Aalsmeers Bromfiets 
Genootschap hebben de rit afgelopen 
zondag al gedaan. Linksom is korter, 
je hebt steeds de binnenbocht. 
Rechtsom is gezelliger, je rijdt dan 
langs het water. Kijk maar hoe jullie 
het doen, twee of drie rondjes kan 
ook. Tot zondag 22 augustus ergens 
op de Dijk langs de Ringvaart!

voor jezelf en je omgeving een stuk 
leuker en makkelijker kunt maken. 

Ontbindingsangst
Peter van Ewijk, verliezer van het 
leven sinds 1977 en oud-lid van duo 
Lankmoed, komt op zaterdag 20 
november naar Aalsmeer. Waar Peter 
bij zijn eerste eigen show ‘Contact’ al 
zijn liedjes alvast op de site zette 
zodat het publiek mee kon blèren, 
hult hij zich voor deze voorstellingen 
in raadselen. De titel van de show: 
Ontbindingsangst.
Noteer ook alvast de voorstellingen 
in 2022: Op 15 januari Cabaretpoel 
‘Vier keer leuk’, op 19 februari 
Janneke Jager met ‘Fantoomgeluk’, 
op 19 maart Arno van der Heyden 
met ‘Geen 18 meer’ en op 23 april 
Max van den Burg met ‘Cultureel 
Erfgoed’.
Alle voorstellingen in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat 
beginnen om 20.30 uur, zaal open 
vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten 15 
euro per stuk en zijn te bestellen via 
de KCA Ticketshop. 

SPONSORS GEZOCHT

Aalsmeer - Al voordat definitief bekend werd gemaakt dat er dit jaar 
weer geen feesttent op het Praamplein gaat verrijzen, hebben Ons 
Tweede Thuis en stichting Dag van je Leven besloten dit jaar geen feest te 
organiseren tijdens de Aalsmeerse Feestweek. “We gaan in Nederland de 
goede kant op met vaccineren en het dalende aantal besmettingen, maar 
een dergelijk groot feest in september is nog net te vroeg voor deze 
kwetsbare doelgroep”, aldus OTT-directeur Roel de Bruijn. Stichting Dag 
van je Leven neemt in deze haar verantwoording om de veiligheid van 
haar gasten te waarborgen. “Wij staan vierkant achter deze beslissing en 
willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus”, aldus de stich-
ting. Uiteraard snapt Dag van je Leven dat haar doelgroep snakt naar iets 
leuks en daarom de teleurstelling voor velen groot is. “Daarom gaan we 
een fantastisch alternatief bieden in november. We willen dan een groot 
knalfeest organiseren in een overdekte locatie met leuke artiesten en veel 
gezelligheid”, aldus het bestuur. Zodra meer bekend, volgt verdere infor-
matie. Nu reeds wil de Stichting een beroep doen op inwoners. “Het feest 
gaat veel geld kosten, mede omdat we geen gebruik kunnen maken van 
de faciliteiten in de feesttent. Geld dat onze Stichting niet heeft. Kunt u 
een kleine bijdrage missen of wilt u/jij sponsor worden? Stuur dan een 
mail naar info@dagvanjeleven.org.

Dag van je Leven organiseert 
groot feest in november

Aalsmeer - In de boordevolle Zomer-
school, die deze week wordt georga-
niseerd bij Cultuurpunt Aalsmeer, 
worden er allerlei leuke culturele 
lessen aangeboden. Leerlingen van 
alle scholen uit Aalsmeer en Kudel-
staart konden aangemeld worden 
voor deze leerzame en gezellige 
week, kinderen met een achterstand 
op het gebied van taal hebben een 
plekje gekregen. Het doel is om 
vooral plezier te hebben in de activi-
teiten voor de leerlingen met de 
nadruk op taal, zonder dat er toetsen 

gedaan worden. Op de eerste dag is 
het aftasten voor de nieuwe leer-
lingen, er staat een nieuwe docent 
voor de groep en er zijn nieuwe 
kinderen in de groep om te leren 
kennen. 

De Elementen
De Zomerschool heet dit jaar het 
Cultureel Taal Lab. Elke dag staat er 
een nieuwe vakdocent voor de 
kinderen klaar met een les in het 
thema: De Elementen. Net als het 
kunstproject De Elementen, dat nu in 

o ers ool  lt rp t 
als eer  te e  va  taal

Aalsmeer bezig is op verschillende 
locaties. Het element ‘lucht’ was het 
eerst aan de beurt, met verschillende 
materialen werd er onder begelei-
ding van een vakdocent Beeldende 
Vorming een mooie vlieger gemaakt. 
Deze werden natuurlijk buiten uitge-
test, in tweetallen kregen de 
kinderen het voor elkaar. De een 
houdt de vlieger in de lucht en de 
ander moet een stukje rennen om de 
vlieger hoger in de lucht te krijgen, 
ze hebben er allemaal veel plezier in. 

Theater, Sport en Muziek
De lessen van vakdocenten Theater, 
Sport, Muziek en een bezoek aan de 
bibliotheek en het Flower Art 
Museum staan ook allemaal op het 
programma. Tussen de activiteiten 
door is er voor iedereen een stuk 
fruit, dat is verzorgd door Jogg Aals-
meer. De teambuilding spelletjes 
worden dit jaar verzorgd door Buurt-
werk en Team Sportservice Aalsmeer. 
De Zomerschool vindt ieder jaar in 
de eerste en laatste week van de 
zomervakantie plaats.
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Aalsmeer – Helaas ook dit jaar geen 
feesttent op het Praamplein in de 
eerste week van september, de 
Feestweek gaat definitief (weer) niet 
door. “Na uitvoerig overleg, afge-
lopen weekend, tussen ons bestuur 
en de gemeente Aalsmeer, hebben 
wij een aantal mogelijkheden 
besproken om Feestweek 2021 in 
afgeslankte vorm doorgang te laten 
vinden. Na alles te hebben over-
wogen hebben wij maandagavond 
met pijn in het hart moeten besluiten 
dat Feestweek 2021 geen doorgang 
kan vinden”, laat het bestuur van de 
Stichting Feestweek Aalsmeer weten.

Meer min- dan pluspunten
René, Dorine, Roland, Ruben, Dave 
en Jelle: “Wij zouden zoveel afbreuk 
doen aan de ‘normale’ Feestweek dat 
dit één van de hoofdredenen is om, 
twee weken voor de opbouw, toch te 
stoppen. We zouden velen van jullie 
teleurstellen wanneer er een Feest-

week gehouden zou worden met 
slechts 750 bezoekers, alle zijwanden 
van de tent open, risico’s op open-
bare problemen, etc. Uiteindelijk 
blijven er meer minpunten dan plus-
punten over, waardoor dit voor ons 
de enige juiste beslissing is. Want 
Feestweek Aalsmeer moet voor 
zoveel mogelijk mensen zijn!”
In haar bericht bedankt het bestuur 
de gemeente Aalsmeer, in het 
bijzonder burgemeester Gido Oude 
Kotte en zijn veiligheidsadviseur Bart 
Schmidt, voor de steun die zij heeft 
gekregen, de tientallen vergade-
ringen en overlegmomenten om 
toch alle mogelijkheden te 
bespreken.

Teleurstelling, maar begrip
Deze week wordt contact opge-
nomen met alle trouwe sponsors en 
iedereen die een toegangskaart 
heeft gekocht. Het bestuur vraagt in 
deze vanwege het vele werk wat 

hiermee gemoeid is om enige tijd. 
“Tot volgend jaar”, aldus de organisa-
toren René, Dorine, Roland, Ruben, 
Dave en Jelle tot slot. Een grote 
teleurstelling voor velen die zich 
verheugden op dit jaarlijkse, gezel-
lige muzikale treffen. Maar, voor de 
beslissing is met name begrip. “Heel 
jammer, maar een wijs besluit”, aldus 
enkele reacties op de mededeling 
van het bestuur op facebook. En: 
“Respect voor alle uren die jullie in de 
organisatie hebben gestoken. Op 
naar 2022.” 

Aalsmeerse vlag
Net als vorig jaar wordt de oproep 
gedaan aan inwoners en onderne-
mers om vanaf begin september alle 
huizen, gebouwen en straten op te 
vrolijken met de Aalsmeerse vlag! 
Vorig jaar zorgde het rood, groen en 
zwart aan de gevels al voor vrolijk-
heid en saamhorigheid. Doet u/jij 
weer mee?

Praamplein blijft leeg, (weer) 
geen Feestweek in september!

Ook dit jaar een leeg Praamplein, de grote feesttent blijft in de opslag, de Feestweek gaat niet door. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Bij de organisatie van de 
Pramenrace was er afgelopen vrijdag 
na de persconferentie door premier 
Rutte en minister de Jonge nog 
hoop. De tocht der tochten is tot slot 
een buiten-evenement en vindt op 
het water plaats. De enige moeilijk-
heid zou het aantal kijkers en dan 
met name bij de start aan de 
Pontweg kunnen zijn. SPIE liet in een 
eerste reactie weten dat het de 
intentie is, en ook die van het college 
van burgemeester en wethouders, 
om de Pramenrace, eventueel met 
aangepaste maatregelen, door te 
laten gaan. Afgelopen maandag 16 
augustus stond voor SPIE, en voor de 
organisatoren van grote evene-
menten in september, bezoek aan de 
burgemeester en zijn veiligheidsad-
viseur in de agenda. 

Rebus
Er is positief nieuws te melden. Naast 
Vuur en Licht op het Water mag ook 
de Pramenrace dit jaar, op zaterdag 

11 september, gevaren worden. 
Thema van de 35ste Pramenrace is  
‘Ouderwets Gezellig’ en met een 
ouderwets gezellige rebus op Face-
book werd het goede nieuws 
vermeld. Met wijn, zon, hertjes, 
kikker, blikje, patat en een oor en 
natuurlijk weghalen en toevoegen 
van letters was de uitkomst: “Wij zijn 
hartstikke blij. Het gaat door.” Of er 
een sportavond komt, de feesttent 
gaat niet opgebouwd worden, is nog 
niet bekend. Noteer wel al zondag 5 
september: Proefvaart (verzamello-
catie en aanvangstijd volgen nog) en 
vrijdag 10 september vanaf 20.00 
uur: Palaver in/bij de kantine van FC 
Aalsmeer. 

Inschrijving vol
Inschrijven voor de Pramenrace is 
overigens niet meer mogelijk. Binnen 
34 uur na de opening voor inschrij-
ving in juni waren alle startplekken 
vergeven. Kijk voor meer informatie 
op www.pramenrace.nl

SPIE: “Wij zijn hartstikke blij, de 
Pramenrace gaat door”

Aalsmeer - Na de onzekerheid van 
vorige week is de beslissing gevallen: 
Vuur en Licht op het Water gaat door 
op zaterdag 4 september! Op basis 
van de coronaregels van de overheid 
en zijn verantwoordelijkheid voor de 
plaatselijke orde en veiligheid, heeft 
burgemeester Gido Oude Kotte 

toestemming gegeven om het 
evenement te organiseren. Ook de 
opbouw van het vuurwerk bij het 
Fort vindt doorgang. Organisatoren 
Mike (Multi) van der Laarse en Ap 
Eigenhuis slaken samen met de 
sponsoren een diepe zucht: “Eindelijk 
kunnen we na twee jaar weer ons 

evenement voor alle Aalsmeerders 
verwezenlijken. We maken op 4 
september een einde aan het lange 
wachten en het wordt een echte 
happening.” Al langer bestond de 
wens om het vuurwerk op muziek te 
laten plaatsvinden en dat gaat nu 
gebeuren. Dat klinkt simpel, maar is 

Het mag: Vuur, Licht én Muziek 
op het Water gaat door!

Van links naar rechts: Lennart Bader (Radio Aalsmeer), Mike (Multi) van der Laarse en Bass Henneman (Bass4events).

op de open en weidse Westeinder-
plassen niet eenvoudig. De voorbe-
reidingen zijn na het vuurwerk van 
2019 al begonnen. Radio Aalsmeer 
zal de muziek om 23.00 uur op 4 
september via 105.9 FM ten gehore 
brengen, tegelijkertijd met het vuur-
werk. Cruciaal is dat dit helemaal 
synchroon verloopt. Tests hebben 
uitgewezen dat dit technisch kan. 

Vuurwerk op muziek
Lennart Bader ontving dit jaar een 
koninklijke onderscheiding vanwege 
zijn jarenlange inzet voor Radio Aals-
meer. Hij heeft zijn medaille te 
danken aan zijn werkzaamheden als 
presentator, technicus en bestuurslid. 
Maar Lennart is ook verbonden aan 
de organisatie van Armin van Buuren. 
Lennart: “Er zitten allerlei soorten 
muziek in de band die we gaan 
gebruiken, ook wel heel verrassende. 
Belangrijk is natuurlijk dat het past 
bij vuurwerk. Ik denk dat de mix 
goed geslaagd is.” Op de uitgekozen 
muziek heeft Frits Pen het vuurwerk 
ontworpen. Hij is enthousiast over 
het resultaat: “Vuurwerk en muziek 
zijn een prachtige combinatie. Vuur-
werk is emotie, maar dat wordt door 
de muziek nog versterkt. Het komt er 
wel op aan dat de uitvoering heel 
precies verloopt. De snelheid van het 
vuurwerk en de muziek moeten 

naadloos aansluiten. We gaan het 
doen op 4 september.” Om te zorgen 
dat iedereen de show zo goed moge-
lijk kan beleven zal de muziek van de 
show live via Radio Aalsmeer worden 
uitgezonden. “Denk aan een drive-in 
bioscoop waarbij je vanuit de auto 
naar een film op een groot doek kijkt 
en naar het geluid luistert via de 
autoradio. Dit werkt op dezelfde 
manier, alleen dan op grotere schaal”, 
leg Lennart Bader van de omroep uit. 

Grootste sound system
Mike Multi vult aan: “We roepen 
iedereen die op het water gaat kijken 
op om een FM radio mee te nemen 
en af te stemmen op 105.9 FM. Als 
alle boten dat doen vormen ze 
samen het grootste sound system 
van Aalsmeer!” Lennart benadrukt 
dat het belangrijk is om te luisteren 
via een FM radio. Dit werkt het beste 
in de buurt van het vuurwerk. Luis-
teren via internet, de kabel of TV 
wordt vanwege de grotere vertra-
ging sterk afgeraden. Muziek en 
vuurwerk lopen dan niet meer gelijk 
op, het effect van wederzijdse 
versterking van muziek en vuurwerk 
gaat verloren en dat werkt bijzonder 
irritant. Bij de Watertoren en op het 
Surfeiland worden speakers 
geplaatst en is een FM radio dus niet 
nodig. 

Aalsmeer – Opnieuw gaat het 
Nostalgisch Filmfestival niet door. 
Dus uiteraard ook niet de start van 
de kaartverkoop, vanavond 19 
augustus. Vorige week kondigde 
organisator en presentator Dick Piet 
deze nog optimistisch aan. En zag hij 
al weer een lange rij belangstel-
lenden bij het Boekhuis voor zich, 
zoals voorheen het geval was. De 
kaarten zouden ongetwijfeld weer 
als zoete broodjes over de toonbank 
gaan. 

Echter, corona gooit opnieuw roet in 
het eten. Het bestuur van Feestweek 
Aalsmeer zag zich door de corona-
maatregelen genoodzaakt, de Feest-

week af te blazen. Dick Piet zegt het 
ontzettend jammer te vinden, maar 
er veel begrip voor te hebben. “Ik ben 
het eens met het feestweekbestuur, 
dat de Feestweek er voor zoveel 
mogelijk mensen moet zijn. En dat 
zou met alle mogelijke aanpassingen 
absoluut niet lukken. Dus vind ik het 
een wijs besluit.’’

En wat betreft het Nostalgisch Film-
festival: “Graag had ik op dinsdag 7 
september weer een mooi nostal-
gisch filmprogramma gepresenteerd. 
Laten we hopen dat we gezond 
blijven en volgend jaar een nieuwe 
kans krijgen. Dat geldt overigens 
voor de gehele Feestweek.’’ 

Geen Nostalgisch Filmfestival, 
dus ook geen voorverkoop!
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Weer kaarten bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Allen Weerbaar gaat weer 
kaarten. De eerste kaartavond is op 
maandag 13 september en wordt 
gehouden in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. Het bestuur 
hoopt vele klaverjasliefhebbers 
welkom te mogen heten. De deuren 
van het Middelpunt gaan om 19.30 
uur open voor inschrijving. De eerste 
kaartronde start vervolgens om 20.00 
uur. De inleg is 1,50 euro per persoon. 
Per avond zijn er vijf mooie prijzen 
beschikbaar. Kom gezellig een keer 
kijken en/of kaart mee. Voor vragen 
kan contact opgenomen worden met 
de famillie de Nooij via 0297-325040 
of 06-50487419.

Kaarten Oostend
Aalsmeer - Donderdag 9 september 
begint BV Oostend weer met de 
kaartavonden in buurthuis Het 
Middelpunt aan de Wilhelminastraat 
55. Het bestuur verwacht weer vele 

Aalsmeer – Elke maand wordt op het 
tv-kanaal van Radio Aalsmeer een 
historische film uitgezonden onder 
de noemer Oud Aalsmeer in Beeld. 
Ook op de radio wordt hier aandacht 
aan besteed. De film van augustus is 
‘Bloemenveilingen 100 jaar’. Deze 
film is samengesteld door Henk van 
Leeuwen, Jan Pannekoek en Jan Ran 
en uitgegeven door de Stichting Oud 
Aalsmeer ter gelegenheid van 100 
jaar bloemenveilingen in Aalsmeer in 
2012. De film wordt tweemaal op tv 
uitgezonden. Vrijdag 20 augustus is 
de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. 
Een dag later, zaterdag 21 augustus, 
is de film nogmaals te zien vanaf 
13.00 uur. De uitzending op zaterdag 
wordt voorafgegaan door een inlei-
dend interview met een medewerker 
van Oud Aalsmeer. Het interview 
door presentator Jan van Veen is te 
beluisteren op zowel Radio als TV 
Aalsmeer en begint omstreeks 12.45 
uur.

Kunst- en cultuurseizoen 
‘That’s Life’ blikt donderdagavond om 
20.00 uur vooruit naar het nieuwe 

seizoen in de kunst- en cultuursector. 
Reinoud Staps van de KCA werk-
groep Jazz is te gast. Hij heeft samen 
met Pierre Tuning de muziek uitge-
zocht voor deze uitzending die mede 
in het teken staat van het 
jazzweekend Ella en Louis. En Margot 
Tepas, voorzitter van de Werkschuit, 
komt vertellen over het nieuwe 
programma met creatieve cursussen. 
Het laatste uur besteden presentator 
Jenny Piet en technicus Dennis Wijn-
hout aan gedichten, theater en 
cabaret. Kortom, een leuk kijkje in 
het nieuwe kunst- en cultuurseizoen. 

Mijlpaal ‘Sem op Zaterdag’
Bijna altijd is programmamaker Sem 
van Hest zelf aanwezig in de studio 
voor zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’. Deze zaterdag is hij er 
echter niet. Sem viert deze dag feest 
met het gezin. Hij is maar liefst 40 
jaar getrouwd! Maar hij heeft toch 
muziek klaargezet voor zaterdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur om het 
weekend relaxed mee te beginnen. 
Dat deze mijlpaal in zijn muziekkeuze 
te horen is, zal niet verbazen. 

100 Jaar bloemenveilingen op 
Radio TV Aalsmeer

De bouw van de bloemenveiling in Oud Alsmeer in Beeld.

Jenny Piet en Dennis Wijnhout van 

‘That’s Life’.

‘DownTown Radio’ 
Zaterdag om 15.00 uur zitten Dennis 
en Ilse weer in de radiostudio voor 
een gezellig uurtje ‘DownTown 
Radio’, een programma over mensen 
met een beperking. Ze gaan onder 
andere Dirk Box van Stichting Dag 
van je Leven interviewen en 
proberen contact te krijgen met 
Tokio om het te hebben over de 
Paralympische Spelen die gaan 
starten. Ook zal er een speciale gast 
in de studio zijn die haar of zijn top 3 
laat horen. 

Zeilfort en AKU bij ‘Sport & Co’
In Sport & Co, een samenwerking 
met Rick FM, gaat het zondagavond 
22 augustus met Wim van Zwieten 
en Hans van Kasteren van de jeugd-
opleiding van RKDES over teamvor-
ming. Martijn de Liefde vertelt over 
de plannen met het zeilfort in Kudel-
staart en wandelcoach Henk de Vries 
van de AKU vertelt over het 40-jarig 
bestaan van de wandelafdeling en 
wat er daarom georganiseerd wordt. 
Sport & Co wordt elke zondagavond 
uitgezonden van 19.00 tot 20.00 uur.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken via 
kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of  
radioaalsmeer.nl/tv. 

Boom waait om en 
valt op 2 auto’s
Aalsmeer - Op maandag 16 
augustus rond half acht in de avond 
werd de brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor stormschade aan 
de Vuurlijn in De Kwakel. Door de 
harde wind was een boom omge-
waaid. De boom was op twee auto’s 
terecht gekomen. De brandweer 
heeft met behulp van het hulpverle-
ningsvoertuig van de brandweer van 
Amstelveen de, volgens getuigen 
zieke, boom verwijderd. Er is 
gelukkig niemand gewond geraakt.

Aalsmeer - Na een lange zomerva-
kantie openen de scholen in Aalsmeer 
aanstaande maandag 23 augustus 
weer hun deuren. Voor inwoners en 
bezoekers van de gemeente betekent 
dit meer verkeersdrukte en doorgaans 
voor Nederland helaas ook een piek in 
ongevallen onder fietsende scho-
lieren. In Aalsmeer moet menigeen de 
weg naar school opnieuw zoeken. Er 
is tijdens de vakantie het een en 
ander veranderd (Spoorlijnpad deels 
verwijderd) en de werkzaamheden 
aan de Burgemeester Kasteleinweg 
zijn nog in volle gang. Het fietspad 

naast de nieuwe lokale weg met vrije 
busbaan is nog niet helemaal af, maar 
het grootste deel is berijdbaar en er 
staan routeborden. Ondanks dat er 
nog veel thuis gewerkt wordt, neemt 
het aantal auto’s op de weg dagelijks 
toe. Vanwege de herinrichting van de 
Kasteleinweg is het drukker op lokale 
wegen, vooral van de Stommeerweg 
maken veel automobilisten, maar 
vanaf maandag ook fietsende scho-
lieren, gebruik! Hou rekening met 
hen. Geef ze de ruimte, een slingertje 
is zo gemaakt... Fijne eerste school-
week allemaal!

Scholen beginnen maandag weer!

Resten oude Shell station door 
speciale dienst verwijderd

Regenachtig, maar veel bekijks 
voor Flower Power-fietsparade

Aalsmeer - Het Weekaatje is vast wel 
bekend bij velen, maar vanwege 
corona kon dit evenement voor 
kinderen tijdens het Pinkster-
weekend afgelopen mei opnieuw 
geen doorgang vinden. Maar de 
kampstaf heeft de koppen bij elkaar 
gestoken en organiseert aanko-
mende zaterdag 21 augustus het 
Xtraatje. Tijdens het Xtraatje 
passeren de leukste onderdelen van 
het Weekaatje de revue. Dit betekent 
dat ruim 200 kinderen met ongeveer 

50 vrijwilligers er samen een topdag 
van gaan maken. Een echt extraatje! 
Het Xtraatje vindt plaats op de 
velden van FC Aalsmeer en in het 
Hornmeerpark. De dag start om 9.00 
uur en eindigt rond 20.15 uur ‘s 
avonds. De kampstaf gaat er van uit 
dat het een fantastische dag wordt 
en laat tot slot weten er heel veel zin 
in te hebben. Vooraf inschrijven voor 
het Xtraatje was/is overigens wel 
noodzakelijk. Kijk op www.weekaatje.
nl voor meer informatie. 

Geen Weekaatje, wel Xtraatje

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de 
opening en om bezoekers in the 
mood te brengen, organiseerde Flori-
World afgelopen dinsdag 17 augustus 
de Flower Power-fietsparade. Deze 
fleurigste en kleurrijkste parade met 
dertien unieke fietsende bloemen- en 
plantenkunstwerken brengt het bloe-
mencorso in een eigen jasje weer 

terug naar Aalsmeer. De parade 
verliep vanaf de Dam in Amsterdam 
tot aan FloriWorld in Aalsmeer. Bij de 
tussenstop in het Stadshart in Amstel-
veen werden bloemen uitgedeeld met 
daaraan een gratis entreekaartje voor 
FloriWorld. Ondanks het regenachtige 
weer was het een fleurige succesvolle 
dag met veel bekijks langs de route.

Aalsmeer - De restanten van het oude Shell station, dat in de jaren vijftig  op de 

hoek van de Provinciale weg en de Oosteinderweg was gevestigd, zijn gevonden 

door de medewerkers van Dura Vermeer. Tijdens de werkzaamheden voor realisatie 

van de rotonde bij de Van Cleeffkade werd de ontdekking gedaan.  Er is een speciale 

dienst ingehuurd om de resten te verwijderen. Op afstand en beveiligd door een 

rood wit lint kijken de heren uitvoerders toe hoe dit gebeurd. Vooralsnog lijkt de 

vondst niet te leiden tot vertraging. Er wordt nog steeds uitgegaan van oplevering in 

het eerste weekend van september. Foto: Andries Cornelisse

Aalsmeer - Om geld in te zamelen 
voor de realisatie van de speeltuin 
aan de Clematisstraat geeft Astrid 
van den Berg op zondag 29 augustus 
van 9.30 tot 10.00 uur een yogales 
voor ouders en kinderen van 4 tot 6 
jaar. De les is op donatie basis, de 
opbrengst van de les komt ten goede 
aan de speeltuin. Dus kinderen, kom 
op yoga-avontuur en neem je ouders, 

buren en vrienden mee. Aansluitend 
kan eenieder blijven voor de speel- 
en ontmoetingsochtend van 10.30 
tot 11.30 uur in diezelfde speeltuin. 
Wees welkom voor een praatje en 
koop, als je dat nog niet gedaan hebt, 
een lootje voor de loterij. Aanmelden: 
speeltuinclematisstraat@gmail.com. 
Informatie: https://
speeltuinclematisstraat.kentaa.nl.

Ouder & kind yoga voor realisatie 
speeltuin in de Clematisstraat

bekende gezichten te zien, maar hoopt 
ook veel nieuwe kaartliefhebbers 
welkom te mogen heten. Het 
buurthuis opent de deuren vanaf 
19.30 uur en om 20.00 uur worden 
de kaarten geschud. Er worden drie 
rondes om mooie prijzen gekaart.

De fleurige Flower Power-fietsparade. Foto: Fabian Calis
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MIRANDA’S MOMENTEN

Aalsmeer - Kunnen we wel, kunnen  
we niet? Zijn we op tijd geprikt? 
Willen ze in Duitsland nou nog dat 
Einreisformulier ingevuld zien zoals 
een paar weken terug? Snapt Italië 
dat het Janssen vaccin maar één 
keer hoeft in Nederland? Wil Oosten-
rijk een negatieve test als extra 
bewijs? Is de Corona-app zichtbaar 
genoeg? En in welk restaurant of op 
welk terras mogen we plaatsnemen zonder heisa en/of zonder mondkap? Ik 
snap, helemaal als je zeventig+ bent, dat je opziet tegen de rompslomp die 
de zomervakantie dit jaar met zich meebracht. Maar wij zijn gegaan! En 
hebben van al het bovenstaande geen enkel gedoe ondervonden. Een aantal 
keren werd er wel om gevraagd door restaurant- of hoteleigenaars, maar dat 
was meer om zich in te dekken voor als er controle kwam en we zijn in flink 
wat etablissementen geweest! Dertien verschillende onderkomens in zeven-
tien dagen. Tja, je moet er maar zin in hebben hoor ik jullie denken, maar wij 
wilden in onze eerste vakantie samen het onderste uit de kan halen. De 
ultieme test. Hoe gaat zo’n autoreis, hoe beleven we alles, waar zitten even-
tuele relatieknelpunten. Ik moet zeggen, het was geweldig ontspannen. Op 
de terugweg wilde ik nog helemaal niet naar huis. Een goed teken! We 
hebben gewandeld in de Oostenrijkse bergen, bezochten de Cinque Terre in 
Italië en zouden gaan ballonvaren in Duitsland wat helaas (niet door corona, 
maar door ongunstige weeromstandigheden) geen doorgang kon vinden. 
Een kleine tegenslag. Ook één van de dertien hotels was niet om over naar 
huis te schrijven. TUI gaat echter wel een brief van mij ontvangen dat ze dat 
onderkomen zo snel mogelijk uit hun assortiment moeten schrappen. 
Ronduit ranzig! Ik bespaar jullie de details. De omgeving maakte gelukkig een 
hoop goed, net als het lekkere Italiaanse eten in de buurt. We hebben verder 
Venetië van een afstand gezien, want toen we in de stad kwamen was 
parkeren voor een uurtje minimaal 28 euro om nog maar te zwijgen over het 
vínden van een plekje. Niet te doen. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Het 
Gardameer daarentegen, wat gewoonlijk door tienduizenden Nederlanders 
wordt overspoeld in augustus, was extreem rustig en daar konden we dan 
ook aan de boulevard een topstek bemachtigen voor de lunch met pizza, 
vino bianco en Limoncello toe en ook Lago d’Iseo was zwaar relaxt. Aan auto-
rijden hebben we beiden geen hekel. Sterker nog; op de terugweg vond ik 
het echt jammer dat we de grens naar Nederland weer waren gepasseerd. We 
hebben gepubquizd (met dank aan mijn zoon die de link van Spotify met mij 
deelde), muziek geluisterd (we hebben compleet dezelfde muziek-smaak), 
heel veel gekletst, gelachen en gehuild, gezongen en zelfs gedanst. Mede-
weggebruikers moeten soms gedacht hebben: ‘wat een raar stel’, maar daar 
hebben wij ons niet aan gestoord. Laat sowieso iedereen maar denken wat ie 
wil denken. Kortom: Het zonnige weer, prachtige uitzichten, zwoele avonden, 
heldere sterrennachten, het lekkere eten en het samenzijn met mijn geliefde 
heeft mij deze zomervakantie precies gebracht waar ik op hoopte. En wat ik 
altijd doe als ik terug ben van vakantie (na het doen van de was, het op orde 
brengen van de administratie en het beginnen van mijn verdere werkzaam-
heden) is het uitzien naar een volgende reis. Hoe het gesteld is met de coro-
namaatregelen in Spanje zie ik begin november dus wel weer. Salud of nog 
op zijn Italiaans: Saluti! 
Miranda Breur

Vakantie

Aalsmeer - Een jaar geleden alweer 
heeft Inge Saraswati een nieuw huis 
en pand gekocht op de Hornweg 
177. Het is, na een druk jaar van hard 
werken, een prachtig centrum 
geworden en helemaal klaar om 
gezien te worden. Het centrum heeft 
een nieuwe naam gekregen: Inge 
Saraswati, centrum voor universele 
wijsheid en levensgeluk. “De verbou-
wing was afzien, want natuurlijk ging 
mijn werk ook gewoon door, maar 
het proces was zo prachtig en dan 
kan je alles”, begint Inge haar verhaal. 
“Groeien en bloeien dat was wat er 
uit onze handen kwam, het werd 
steeds mooier.” Het centrum bestaat 
uit maar liefst 500 vierkante meter en 
is gesitueerd op eigen terrein. De 
sessiezaal, wachtkamer en kleed-
ruimtes zijn beneden. 

Healing sessies
Wanneer je de trap opgaat word je 
verrast met mooie quotes op de 
muur en wacht daar een speciale 

kamer met het schilderij van de 
Godin en de drie meesters. Inge: “Ik 
geef met dit schilderij healing sessies, 
dat is uniek in Nederland. Ik maak 
van jongs af aan olieverfschilderijen 
en exposeerde al op jonge leeftijd. 
Maar toen mijn missie bekend werd 
gemaakt aan mij door een groot 
helderziende, werd het heel druk 
met mijn werk als spiritueel leraar in 
yoga, meditatie avonden en healings 
en had ik veel minder tijd om te schil-
deren. Dit schilderij werd mij doorge-
geven, omdat het een samenwerking 
is tussen mij en de meesters. Voor het 
werken aan het schilderij heb ik ieder 
vrij uur voor gebruikt wat ik had. Ik 
heb de eer gegeven aan mijn leer-
lingen om de eerste inwijding sessie 
te ontvangen met het schilderij van 
de Godin en de drie meesters en 
deze was indrukwekkend mooi. 
Zowel mannen als vrouwen werden 
erdoor geraakt. Ik geef deze sessies 
in klein groepsverband en een op 
een sessies.” Verder in de gang wacht 

Opening nieuwe centrum Inge 
Saraswati op de Hornweg

de stilte tempel met een prachtige 
wandschildering van 12,5 meter 
breed van een modern godenpaar 
die de innerlijke wijsheden van yoga 
voorstellen met alle prachtige 
Indiase symbolen erbij en toch van 
deze tijd. De wandschildering is 
gemaakt door illustrator Gerda 
Kunkel-Bakker, die geniale illustraties 
maakt en de uitvoering is gedaan 
door de bekende wandschilderes 
Susan Mertens. 

Verhuur ruimtes
Het nieuwe centrum biedt ook 
mogelijkheden om ruimtes te 
verhuren. Kijk voor meer informatie 
op www.ingesaraswati.com of schrijf 
een mail naar info@ingesaraswati.
com.

Open dagen  
De grote opening is voor een select 
gezelschap in verband met corona. 
“Tijdens deze zakelijke opening zal 
de bekende schrijver Geert Kimpen 
de herziene uitgave met hardcover 
van mijn boek De Onthulling, het 
mysterie dat leven heet presenteren”, 
vervolgt Inge. “Maar natuurlijk willen 
wij ook andere belangstellenden de 
mogelijkheid geven om ons nieuwe 
centrum te komen bewonderen. Op 
donderdag 9 en zondag 12 
september houden wij open dagen 
van 10.00 tot 17.00 uur. Wij heten 
belangstellenden van harte welkom 
met een drankje en een hapje”, 
besluit Inge uitnodigend. Bezoekers 
kunnen parkeren bij De Bloemhof.
Opgave voor de open dagen is niet 
noodzakelijk, maar wordt wel op prijs 
gesteld. Mail dan naar 
info@ingesaraswati.com, of kijk op 
de vernieuwde website: 
www.ingesaraswati.com.

Aalsmeer – Erik van den Brun stopt 
als wijkagent voor het Centrum en 
de Westeinderplassen. “Met pijn in 
mijn hart”, schrijft hij. Vanwege 
problemen met zijn gezondheid 
werkte Erik al een tijd thuis. Helaas is 
er nog geen echte verbetering in zijn 
gezondheid gekomen en de vooruit-
zichten zijn niet bepaald hoopge-
vend. “Daarom heb ik met pijn in 
mijn hart besloten om na 40 jaar 
uniformdienst, waarvan 15 jaar als 
wijkagent in Aalsmeer, mijn uniform 
definitief aan de wilgen te hangen”, 
begint hij zijn verhaal. “Dit was geen 
gemakkelijke beslissing en heeft me 
wel een paar slapeloze nachten en 
de nodige emotie gekost, maar het is 
wel een verstandige beslissing. Ik 
werk altijd alleen op de fiets op straat 
en moet honderd procent op mijn lijf 
kunnen vertrouwen om mijn werk 
veilig te kunnen doen. En dat kan 
helaas niet meer door alles wat er 
mis is in mijn lijf.”

Fantastische tijd
Erik vervolgt: “Ik wil over 2,5 jaar met 
pensioen en had gehoopt nog tot 
die tijd jullie wijkagent te kunnen 

zijn, maar dat gaat helaas niet meer. 
Ik stop met het werk op straat en ga 
binnen onze eenheid op zoek naar 
een werkplek waar ik tot mijn 
pensioen nog van nut kan zijn met 
al mijn ervaring. Ik heb de afgelopen 
15 jaar een fantastische tijd gehad in 
de mooiste wijk van Nederland. Ik 
heb veel mooie mensen ontmoet, 
goede gesprekken gehad en 
genoten van de prachtige Poel. Maar 
heftige incidenten waren er ook. En 
ook het overlijden van een aantal 
dierbare wijkbewoners raakte me 
iedere keer weer. Ik heb gedurende 
al die 15 jaar geprobeerd er niet 
alleen als wijkagent, maar ook als 
mens te zijn in de wijk. Ik heb met 
veel mensen mogen samenwerken 
om de veiligheid en leefbaarheid in 
mijn wijk te vergroten en om evene-
menten in goede banen te leiden. 
Het zijn er teveel om op te noemen, 
maar bij deze bedankt voor de 
samenwerking en jullie tomeloze 
inzet. Wat ik veel mocht ervaren was 
jullie trots en liefde voor Aalsmeer. 
En terecht, want Aalsmeer is een 
uniek dorp met een fantastisch 
watergebied. Ik ga jullie missen. Ik 

Wijkagent Erik van den Brun 
stopt: “Met pijn in mijn hart”

Wijkagent Erik van den Brun  

fietsend door ‘zijn’ wijk.  

Foto: www.kicksfotos.nl

ga Aalsmeer missen. Het was een 
voorrecht jullie wijkagent te mogen 
zijn de afgelopen 15 jaar. Zorg goed 
voor elkaar en voor jullie prachtige 
Aalsmeer.”

Nog actief vanuit huis
Tot Erik van den Brun een andere 
werkplek gevonden heeft, zal wijk-
agent Ferry den Edel het werk op 
straat waarnemen. 
Erik blijft vooralsnog actief vanuit 
huis wat betreft het administratieve 
deel van zijn functie en blijft dus 
nog bereikbaar. Na zijn definitieve 
vertrek zal er een andere wijkagent 
gezocht worden.

Aalsmeer - In september starten 
weer nieuwe cursussen Frans en 
Engels in Aalsmeer. Altijd al Frans of 
Engels willen leren? Of kennis van 
deze taal opfrissen of uitbreiden? Er 
zijn vele mogelijkheden zowel voor 
beginners als gevorderden. Er wordt 
gewerkt in kleine groepen met mini-
maal drie deelnemers. Anderhalve 
meter afstand wordt aangehouden. 
Privélessen en bijlessen zijn ook 

mogelijk, zowel overdag als ’s 
avonds. Alle lessen worden aange-
boden per tien lessen van een uur en 
de kosten zijn 100 euro exclusief 
boeken. Na deze tien lessen kunnen 
weer tien lessen worden genomen 
voor een vervolgcursus. 
Geïnteresseerd? Neem voor inlich-
tingen en opgave contact op met 
Carolyn van Es-Smith via 
0297-364398.

Start cursussen Engels en Frans: 
Ook privé- of bijles mogelijk

Aalsmeer - Vogelvereniging Aals-
meer houdt aanstaande zondag 22 
augustus een vogelverkoop voor 
vogelliefhebbers in zaal De Baccarra 
aan de Baccarastraat 1. De verkoop is 
geopend van 10.00 tot 12.30 uur. Wie 
een vogeltje zoekt als huisgenoot of 
vogels wil gaan kweken, is de 
verkoop een mooie gelegenheid om 
te bezoeken. Vragen over deze 
hobby of welke vogel er geschikt is in 
uw kamer kunnen gesteld worden 

aan leden van de Vogelvereniging, 
die in deze ruime ervaring hebben 
en aanwezig zullen zijn tijdens de 
verkoop. Er worden deze ochtend 
ook vogelvoer en vogelkooien te 
koop aangeboden. Gewoon even 
langs komen om de vogelpracht te 
bewonderen, is natuurlijk ook moge-
lijk. Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met Gerard Goeijen-
bier via 06-10666878.

Zondag vogelverkoop in De Baccara

Aalsmeer - Op donderdag 5 
augustus omstreeks 12.00 uur ‘s 
middags is geprobeerd in te breken 
in een woning aan het Drie Kolom-
menplein. De daders hebben 

getracht het slot van de voordeur uit 
te boren. Vermoedelijk zijn ze 
gestoord tijdens deze klus, want 
toegang tot het huis is niet 
verkregen. Bij de woning zijn twee 

Poging inbraak 3 Kolommenplein mannen gezien. De politie hoopt op 
meer informatie van inwoners. Heeft 
u een tip die kan helpen deze zaak 
op te lossen? Neem dan contact op 
via het tipformulier op politie.nl of 
bel 0900-8844. Zaaknummer is: 
2021159660.
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Aalsmeer - Op weg naar Scandinavië, merken we dat er in Duitsland nog 
veel corona angst heerst. Overal mondkapjes. Buiten in de rij voor de 
bakker, allemaal anderhalve meter uit elkaar, maar ook binnen in de sani-
taire ruimtes op de camping; iedereen heeft een smoeltje op. Ik moet er 
weer helemaal aan wennen. In Denemarken is het gelijk anders, wat een 
verrukkelijk land is dat toch. Relatief dichtbij, met prachtige stranden en 
glooiende heuvels vol goudgeel graan. Net Texel, maar dan groter. We 
rijden Zweden in over de beroemde brug en ervaren gelijk rust en ruimte. 
Slechts zes auto’s voor de slagboom. Wat ons hier weer opvalt is dat 
zoveel Zweden echte Tokkies zijn. Ik verbaas me op de camperplaatsen 
waar we bivakkeren over de lijven vol tattoos en de vrouwen met dikke 
(blote) buiken boven een strakke zwarte legging. Piercing in lip en neus 
en een sigaret in hun mond. Van het beroemde Zweedse design is op het 
platteland weinig te bespeuren. In schril contrast met de foto’s die mijn 
mooie kleindochter plaatst. Ze zit, met een café latte aan een hippe 
boulevard in Stockholm; gekleed in een jurkje naar de laatste mode. Zij 
doet de Zweedse schoonheidsnorm helemaal eer aan. Wij kiezen voor de 
natuur en staan met onze camper bij Guesthouse Eleven, het hotel van 
onze dochter en schoonzoon dat tot de laatste kamer is volgeboekt. Al 
weken hebben ze het mega druk, veel toeristen zoeken de relaxte sfeer in 
Zweden op, want er zijn nagenoeg nergens restricties. Het is fantastisch 
weer, zonnig, blauwe lucht, ‘s morgens 18, ’s middags 24 graden, van mij 
hoeft het niet heter. Op de weg hierheen neem ik elke ochtend een duik 
in het meer waaraan we staan. Temperatuur van het water is gelijk aan de 
Poel, maar dan zonder blauwalg; en dat is ook prettig. Nu wandelen we 
iedere ochtend met de hond door het bos pal achter het guesthouse. 
De herfst is al in aantocht, seizoenen wisselen snel in Zweden. Overal 
schieten paddenstoelen omhoog en tussen het mos langs het pad staan 
cantharellen. Met mes, borsteltje en papieren zak ga ik op pad om ze te 
plukken. In plastic mag je de dingen niet stoppen heb ik geleerd. In de 
keuken maak ik er een heerlijk pan soep van. Meehelpen in het hotel 
hoeft niet meer. De tijd van afwassen en de vloeren dweilen is voor ons 
voorbij. Er staat een team van acht studenten klaar om de boel draaiende 
te houden. Een jongen en meisje uit Litouwen, twee Spaanse meisjes en 
twee meisjes en jongens uit Frankrijk. Elke ochtend en avond zitten wij 
met een groep jongelui aan onze oude houten eettafel, die als stamtafel 
de eetzaal siert. De voertaal is Engels, want ze zijn hier om zich daar in te 
bekwamen. Per nationaliteit zijn 
het koppeltjes vriendinnen, de 
Litouwers een stelletje, de Franse 
jongens kwamen ieder apart. 
Hier hebben ze elkaar beter leren 
kennen en onderling klikt het 
geweldig. Zij verdelen de taken 
van schoonmaken en maaltijden 
voorbereiden en sporten met zijn 
allen voor op het grasveldje of in 
de garage. Ik help met bood-
schappen, ga in sneltreinvaart 
met dochter door de supermarkt. 
Manlief is voor de klussen in huis 
en tuin, hakken en zagen, hout 
onder de hottub en assisteren bij 
het plaatsen van de nieuwe 
vriezer. Heerlijke vakantie, zelfs 
de hond heeft het naar haar zin. 
Reageren? Truus@bente.net

Vakantie

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Twee jaar na de eerste 
ideeën kunnen fantasierijke 
personen zich geheel te buiten gaan 
aan de nieuwe unieke beleving: Fort 
K. Speciaal voor het Zeilfort Kudel-
staart, onderdeel van het Unesco 
Werelderfgoed, heeft Wilco Hoog-

eveen van Turf Aalsmeer dit pop-up 
avontuur ontworpen. Het verhaal 
gaat dat zich in het Fort een geheim-
zinnig genootschap heeft verschanst 
dat onderzoek doet naar de half 
miljoen water die onder het Fort 
opgeslagen ligt. En wat nu de 
bedoeling is; dat je met een team al 
puzzelend het genootschap 
probeert te infiltreren. Groepen (van 
2 tot 12 deelnemers) krijgen 75 
minuten de tijd om bij deze - tijde-
lijke - historische escape battle het 
Fort binnen te dringen. Wie gaat dat 
lukken? Gaandeweg deze span-
nende zoektocht leer je over het 115 
jaar oude Fort en haar vroegere 
functie binnen de Stelling van 
Amsterdam.

Historie en toekomst
Het geheel is met goedkeuring van 

Unieke historische beleving met 
‘Fort K’ op Zeilfort Kudelstaart 

Wilco en Niels bij Zeilfort Kudelstaart.

Zeilfort B.V. en de Gemeente Aals-
meer ontwikkeld en tot stand 
gekomen door een samenwerking 
van de Aalsmeerse ondernemers 
Escape Lab en Turf Aalsmeer. De 
winnaars en verliezers kunnen na 
afloop nog meer historie van het 
Fort te weten komen, maar ook de 
nieuwe ontwikkelingsplannen van 
het Fort bekijken. Natuurlijk is het 
leuk om daarna onder het genot van 
een drankje en een hapje na te 
praten in één van de restaurants in 
de buurt. 

Bedrijfsuitje en schoolfeestje
Samenwerken en praktische denken 
daar gaat het bij deze historische 
escape-battle om! Dan is de kans het 
grootst dat je als eerste het Fort 
weet binnen te dringen. Dus een 
mooie gelegenheid voor scholen en 
bedrijven om hun leerlingen en 
werknemers uit te dagen op een 
vrolijke actieve middag. “En wat ook 
heel leuk is dat Fort K gecombineerd 
kan worden met bijvoorbeeld een 
SUP-clinic, een zeilles bij de buren 
van de Zeilschool, of een tocht op 
de boot ‘Nooit Volmaakt’, een zeil-
schip dat ongeveer net zo oud is als 
het Fort Zelf”, vult Wilco aan. 

De Swarte Westenders
En wat te denken van het nieuwe 
escape-spel ontworpen door Turf 
Aalsmeer op het water; De Swarte 
Westenders. Hierbij duik je de 
geschiedenis in van het Aalsmeer 
van bijna 500 jaar geleden, op zoek 
naar een verloren buit op de bodem 
van de Westeinderplassen. 
Kortom er valt heel wat te beleven 
in en rond het Zeilfort. 
Kijk voor meer informatie op 
www.turfaalsmeer.nl. 

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wie kent niet het door 
Annie M.G. Schmidt geschreven 
liedje; De Koningin van Lombardije, 
die wuifde naar links en die wuifde 
naar rechts. Het centrum van Aals-
meer heeft geen koningin, maar een 
keizerin! Voor haar wordt er getoe-
terd, een arm uit het autoraam 
gestoken, er wordt gezwaaid vanaf 
de overkant, zij wordt regelmatig 
aangehouden want Claudia Trumpie 
is - mede door haar honden Beer en 
Soof - allang geen onbekende meer. 
Met haar vrolijke uitstraling brengt zij 
mensen dagelijks een geluksmo-
mentje. Aan haar de vraag wat zij 
vindt van de Geluksroute die het 
laatste weekend van mei 2022 wordt 
gehouden? “Ik vind het een geweldig 
idee, juist in deze tijd is er zoveel 
behoefte aan aandacht. De maat-
schappij is veranderd door corona, 
mensen lijken meer in zichzelf 
gekeerd te raken door alle onzeker-
heid om zich heen. En dan kunnen 
die kleine geluksmomentjes heel fijn 
zijn. Sta even stil wanneer je iemand 
op straat tegen komt, maak even een 
praatje, vraag hoe het met iemand 
gaat. Je kunt echt iets toevoegen, 
mensen over een grens trekken, door 
gewoon spontaan aandacht te 
schenken.”

Van Culemborg naar Aalsmeer
Zeventien jaar geleden kwam 
Claudia in Aalsmeer dorp te wonen. 
Het kat uit de boom kijken - waar de 

Aalsmeerders een handje van 
hebben - duurde bij haar niet lang. 
Zij hoorde er al snel bij! Veel mensen 
kennen haar uit de periode bij Bruna 
en later bij Bart Smit/Intertoys. 
Anderen weer van haar vrijwilligers-
werk bij Jij en Ik waar zij als een 
geboren Crea-Bea voor de etalages 
zorgde en de medewerkers leerde 
hoe zij een cadeautje mooi konden 
inpakken. “Ik kon daar mijn detail-
ervaring delen en ik leerde vervol-
gens veel van de mensen die er 
werken.”

Keukenprinses
Om even in Koninklijke sferen te 
blijven; Claudia is een ware keuken-
prinses en regelmatig profiteert haar 
buurvrouw daarvan mee. “Kleine 
moeite toch?”, vindt zijzelf. Ook haar 
echtgenoot Thijs laat zich niet onbe-
tuigd, een echte doener die lol in zijn 
vak heeft. Niet voor niets is hij recent 
genomineerd als Onderneming van 
het Jaar (categorie MKB klein). 
Ondanks alle werkdrukte kunnen 
mensen een beroep op hem doen. 
Dat betaalt zich overigens ook weer 
uit, want samen met vrienden 
werken aan een nieuw project zorgt 
voor veel plezier. Eerst hard aan de 
slag en daarna beloond met een 
biertje. Ook dat is een 
geluksmoment. 

Mooie locaties
Eigenlijk is de vraag stellen over-
bodig, want natuurlijk komt Claudia 
naar de Geluksroute. “Joh, ik wist niet 

Geluksroute, Claudia Trumpie: 
“Spontaan aandacht schenken”

eens wat er achter die locaties zat en 
als je dan binnenkomt kijk je je ogen 
uit. Zo verrassend. Het is fantastisch 
dat door de Geluksroute nu veel 
meer mensen dit kunnen ontdekken. 
En wat is het fijn om samen met 
anderen wat geluk voor jou is te 
delen en te ervaren. Ik weet zeker dat 
dit initiatief gaat aanslaan. Dat het 
een blij weekend gaat worden.” 
Voor Claudia zelf betekent geluk 
naast haar man Thijs en zoon 
Thijmen, het strand, er op uit met de 
boot en natuurlijk de honden. Zij kan 
daar heerlijk over van gedachten 
wisselen. Je wordt er als toehoorder 
blij en gelukkig van. 
Kijk voor meer informatie over de 
Geluksroute op info@kunstkas.org. 
Nu al een geluksmoment delen? Dat 
kan! Zoek via de mail contact: 
nackwach@tiscali.nl 

Aalsmeer - De corona-besmettingen 
blijven landelijk op dit moment zo’n 
beetje gelijk, het schommelt dage-
lijks rond de 2.000 positief getesten. 
Ook het aantal corona-patiënten in 
ziekenhuizen blijft steken op rond de 
700. Volgens virologen met kouder 
herfst- en winterweer op komst geen 
goed teken. Nu een laag aantal, zou 
een volgende coronagolf in het 
najaar kunnen voorkomen. In Aals-
meer en regio zijn in de periode van 
4 tot 17 augustus de cijfers min of 
meer gelijk gebleven en wisselt het 
aantal besmettingen per dag. Opge-
lucht adem wordt gehaald bij een 
aantal van slechts twee besmet-
tingen, gezucht wordt er bij een dag 
van wel acht positief getesten. In 
Aalsmeer deze periode 73 besmet-
tingen, 15 minder dan eind juli en 
begin augustus en in vergelijking 
met omliggende gemeenten niet 
meer het ‘stoutste jongetje van de 
klas’, 229.1 per 100.000 inwoners 
(Uithoorn: 217.1, Amstelveen: 236.7 

en Haarlemmermeer: 248.1). Er is in 
Aalsmeer 1 inwoner opgenomen in 
het ziekenhuis, er zijn gelukkig 
opnieuw geen inwoners aan het 
coronavirus overleden. In Uithoorn 
64 besmettingen (-7), in Amstelveen 
217 (+3) en in Haarlemmermeer 387 
(-30). In Uithoorn en Amstelveen 
geen corona-opnames in zieken-
huizen en gelukkig ook geen overle-
denen. In Haarlemmermeer zijn 4 
inwoners met corona opgenomen in 
het ziekenhuis en heeft 1 inwoner 
het virus niet overleefd. De huidige 
corona-maatregelen blijven gelden 
tot 20 september, zo hebben premier 
Rutte en minister de Jonge tijdens de 
persconferentie afgelopen vrijdag 
bekend gemaakt. De basisregels 
blijven dus ook staan: Houd 1,5 
meter afstand, was regelmatig de 
handen, zorg voor goede ventilatie, 
blijf thuis bij een verkoudheid en ga 
testen bij klachten. Samen tegen 
corona, terug naar het oude normaal 
gaat lukken!

Lichte corona-daling in Aalsmeer



Wij zoeken chau�eurs voor het
schoolvervoer in jouw regio!

Meer informatie kijk op www.vandrielgroep.nl/vacatures

Je vervoert kinderen 
van maandag t/m vrijdag, 
in de ochtend en middag 
voor circa 15-20 uur per week. 

Interesse? 
Stuur jouw sollicitatie naar 
solliciteren@vandrielgroep.nl 
of bel 0412 - 676 933.

Wij zijn op zoek naar een

CHEFKOK / KEUKENMANAGER
Functieomschrijving
Wij zoeken een Chefkok of Keukenmanager die ons dagelijkse team van 
5 mensen aan kan sturen. Daarnaast ben je uiteraard verantwoordelijk voor de 
complete keuken. Werktijden variëren van ma t/m vr tussen 09.00 - 21.30 uur. 
De keuken sluit om 21.00 uur.

Dienstverband
Fulltime, uren en tijden in overleg.
Locatie: Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer

en

MEDEWERKERS BAR/BEDIENING
Functieomschrijving
Wij zoeken gezellige medewerkers voor onze vernieuwde Brasserie. 
Hier werk je in de bediening en achter de bar. Kleine gerechten worden ook 
door de bediening bereid. Overdag is onze Brasserie geopend voor lunch & 
diner, ‘s avonds sluiten we hoofdzakelijk af met de borrel. 

Dienstverband
Parttime of Fulltime, dagen en uren in overleg.

WERKEN IN DE HORECA EN 
TOCH DE WEEKENDEN VRIJ?

Dan hebben wij de ideale baan voor jou

Meer info? 
www.aroundtheclock.nl of www.facebook.com/aroundtheclockaalsmeer

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken?
Stuur dan je C.V. met motivatie en de gewenste dagen/uren naar: 
info@aroundtheclock.nl. 

 

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer:  Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)
 Omg. Uiterweg (400 kranten)
 Omg. Koningsstraat, Beatrixstraat (300 kranten)
Rijsenhout:  Omg. Aalsmeerderdijk (250 kranten)

Amstelland - De provincie Noord-
Holland werkt vanaf 23 augustus aan 
de kruising van de Fokkerweg met de 
Beech- en Boeingavenue in de 
gemeente Haarlemmermeer. Hiervoor 
wordt de kruising deels afgesloten. 
Verkeer op de Fokkerweg kan recht-
door blijven rijden. Verkeer van en naar 
de Beechavenue en Boeingavenue 
wordt met borden omgeleid. De omlei-
ding duurt tot en met 1 oktober. 
 
OV-knooppunt
De provincie Noord-Holland richt de 
kruisingen van de Fokkerweg met de 

N196 en met de Beech- en Boeinga-
venue opnieuw in. Ook komt er bij de 
kruising Fokkerweg en N196 een 
OV-knooppunt. Om het werk bij de 
kruisingen veilig uit te kunnen voeren, 
is er begin dit jaar een tijdelijke rotonde 
bij de kruising Fokkerweg en de N196 
aangelegd. Ook is de N196 vanaf de 
Fokkerweg tot aan de Vuursteen 
(Hoofddorp) afgesloten voor gemotori-
seerd verkeer. Vanaf 23 augustus 
worden op de Fokkerweg eveneens de 
afslagen van en naar de Beechavenue 
en Boeingavenue afgesloten. De afslui-
tingen duren tot en met 1 oktober 2021.

Werkzaamheden Fokkerweg, 
Beech- en Boeingavenue

Aalsmeer – Helaas heeft het bestuur van 
Meer Aalsmeer moeten besluiten het 
niet verantwoord te vinden om de jaar-
lijkse braderie op de eerste zaterdag van 
september door te laten gaan. Dit in 
tegenstelling tot eerdere berichten 
waarin men nog hoopvol was, maar door 
het verlengen van de regels opgelegd 
door het kabinet, is hier verandering in 
gekomen. Na alles goed te hebben afge-
wogen en met de gemeente en andere 
partijen gesproken te hebben, is Meer 
Aalsmeer tot dit besluit moeten komen. 
De beslissing wordt ten zeerste betreurt 
en het bestuur van Meer Aalsmeer reali-

seert zich terdege dat zowel de onderne-
mers als het publiek snakten naar een 
gezellig evenement in Aalsmeer 
Centrum, nu ook de Feestweek Aalsmeer 
niet door kan gaan. Maar ook de organi-
satie moet zich aan bepaalde regels 
houden. Een braderie organiseren, zoals 
deze voorgaande jaren plaatsvond in 
Aalsmeer Centrum, was überhaupt niet 
mogelijk en hiervoor kon geen vergun-
ning verleen d worden. Het bestuur van 
Meer Aalsmeer vindt dat het haar verant-
woordelijkheid is de veiligheid van het 
publiek en ook de ondernemers en 
kraamhouders te garanderen en dat lukt 

Braderie Centrum toch afgelast!

Omleidingen wegverkeer
Doorgaand verkeer tussen Hoofd-
dorp en Uithoorn wordt over de 
N201 geleid. Lokaal verkeer blijft van 
de tijdelijke rotonde op de N196 
gebruik maken. Ook kan het lokale 
verkeer over de Fokkerweg blijven 
rijden tijdens de werkzaamheden. 
Bestemmingsverkeer voor de 
Beechavenue en Boeingavenue 
wordt omgeleid via de Sikorskylaan. 
 
Tunnel voor fietsers
Voor het fietsverkeer wordt de fiets-
tunnel onder de Fokkerweg weer 
geopend, waarmee (brom)fietsers 
tussen de Aalsmeerderbrug en 
Hoofddorp ongehinderd langs de 
werkzaamheden kunnen rijden.

simpelweg niet op basis van de opge-
legde regels waar dit soort evenementen 
zich aan moeten houden in Aalsmeer. 
Veel braderieën in andere plaatsen 
worden ook afgelast vanwege de 
corona-regels, maar er zijn er ook die wel 
(aangepast) door kunnen gaan. Uiteraard 
heeft het bestuur van Meer Aalsmeer 
daar naar gekeken, maar kwam tot de 
conclusie dat in de straten in het 
Centrum de regels niet gehandhaafd 
kunnen worden en 1,5 meter afstand 
hier niet gehouden kan worden. De 
ondernemers uit Aalsmeer Centrum 
komen snel met andere (win)acties en 
hopen daarmee toch hun klanten extra-
tjes te bieden.

KOM KIJKEN BIJ SCOUTING WWB
Scouting is helemaal van deze tijd. Jongens en meisjes leren in 
teamverband hun eigen verantwoordelijkheden kennen. De WIOL 
& Willem Barendszgroep is een waterscoutinggroep. Ze hebben 
12 zeilboten, 6 optimistjes, 6 waterfietsen en een sleper. Ook 
heeft deze groep een eigen eiland in de Westeinderplassen.

BEVERS 
Speltak voor jongens en meisjes van 5 
tot 7 jr. Elke zaterdag van 10.45-12.30 
uur maken ze pret en doen ze allerlei 
leuke dingen. 

DOLFIJNEN
DEZE GROEP IS BIJNA VOL
Speltak voor meisjes van 7 tot 11 jr. El-
ke zaterdag van 10.30-12.30 uur spe-
len de dolfijnen een spel op dolfijnen-
eiland en komen allerlei verschillende 
figuren tegen. Verder doen ze knutse-
len, koken/bakken, spelletjes en met 
mooi weer zeilen met de optimistjes. 

WELPEN VRIJDAG 
DEZE GROEP IS BIJNA VOL
Speltak voor jongens en meisjes van 7 
tot 11 jr. Elke vrijdag van 18.30-20.00 
uur spelen de welpen een spel in de 
jungle en komen allerlei verschillende 
figuren tegen. Verder doen ze vuurtje 
maken, broodjes bakken, leren kno-
pen, spelletjes en met mooi weer zei-
len met de optimistjes.

WELPEN ZATERDAG 
Speltak voor jongens van 7 tot 11 jr. 
Elke zaterdag van 13.00-14.45 uur 
spelen de welpen een spel in de jun-
gle en komen allerlei verschillende fi-
guren tegen. Verder doen ze vuurtje 
maken, broodjes bakken, leren kno-
pen, spelletjes en met mooi weer zei-
len met de optimistjes.

ZEEVERKENNERS
Speltak voor jongens van 11 tot 16 jr. 
Elke zaterdag zeilen de verkenners in 
de lente/zomer van 13.00-17.30 uur. 
Vanaf november wordt het te koud en 
hebben ze opkomst van 15.30-17.30 
uur. Dan worden er er allerlei andere 
activiteiten gedaan.

GIDSEN
Speltak voor meiden van 11 tot 16 jr. 
Elke zaterdag zeilen de gidsen in de 
lente/zomer van 13.00-17.30 uur. Van-
af november wordt het te koud en 
hebben ze opkomst van 13.00-15.00 
uur. Dan worden er er allerlei andere 
activiteiten gedaan.

WILDE VAART
Speltak voor jongens en meiden van 
16 tot 21 jr. De opkomst wordt gehou-
den op zaterdag van 15.30-17.30 uur. 
Zij maken zelf een programma.

Wil je lid worden van een speltak, 
dan krijg je als eerste kennisma-
king 3 weken gratis de tijd om 
te kijken of je het echt leuk vindt. 

De opkomsten starten v.a. 
27 AUGUSTUS 

en vinden plaats aan het 
einde van de Oude Spoordijk 

te Aalsmeer.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SCOUTINGWWB.NL 
0628114804I   |  INFOSCOUTINGWWB.NL

Te koop:
Zwart metalen ledikant met houten 
lattenbodem i.pr.st. €25,-. Tel. 0297-
320193
Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20930822

Gratis afhalen:
Antiek eiken boekenkast, 2 deuren met spiegel-
glas, afm. 200 x 150 x 55 cm. Tel. 0297-324189
Gevraagd:
Oude werkbank ladekast schoolkast 
gereedschap etc. Tel. 06-53346064

Gevraagd:
Wie heeft er op zolder nog gram-
mofoon platen pop beat muziek 
uit de jaren 50-60-70 liggen voor 
verzamelaar. 
Tel. 06-12946730
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Ties Geukes is geboren in Westwijk, Amstel-
veen en op zesjarige leeftijd naar Aalsmeer verhuisd. 
Leuk joch, twintig jaar jong en één van de koks in 
restaurant OH. 

Hoe ben je daar terecht gekomen?
“Ik werkte bij een ander restaurant, maar mijn zus die in 
de bediening werkte bij restaurant OH vertelde dat ze 
nog wel iemand konden gebruiken en vroeg of ik geen 
zin had om te komen. Ik ben begonnen als afwasser, 
maar ik sta inmiddels al een paar jaar als kok in de 
koude keuken en maak samen met Rozayro en Zoey de 
voorgerechten en de desserts.” 

Je hebt een glutenallergie, dan kun je niet alles 
proeven, vertelde Rozayro. Is dat een probleem?
“Dat valt eigenlijk wel mee, een heleboel gerechten kan 
ik wel proeven, en wanneer het niet kan, tik ik Rozayro 
even op zijn schouder en vraag of hij het wil doen, want 
ieder gerecht moet wel op smaak getest worden.” 

Is dit een vaste baan? 
“Nee, ik studeer technische bedrijfskunde aan de Hoge-
school van Amsterdam. Een vierjarige opleiding; ik heb 
net het eerste jaar afgerond en begin na de vakantie aan 
het tweede jaar. Omdat restaurant OH dicht moest 
vanwege corona, heb ik een nog een andere baan 
gezocht en ben ik gaan werken bij een bedrijf dat Padel-
banen verhuurd op verschillende locaties in Amsterdam. 
Daar ben ik host en zorg ik er voor dat mensen rackets 
kunnen huren en op de juiste banen komen.”

Waarom heb je voor die studierichting gekozen?
“Ik wist niet precies wat ik wilde, maar in ieder geval iets 
technisch of iets economisch en daarom ben ik naar 
verschillende open dagen geweest. Toen het er echt op 
aan kwam om een keuze te maken, kwam corona en 
gingen de open dagen dicht. Deze opleiding was een 
van de presentaties waar ik naar toe ben geweest en 
die mij erg aansprak. Techniek en bedrijfskunde 
behoorden wel tot mijn interesses, vakken die ik met 
plezier volgde op de middelbare school, dus heb ik 
besloten mij daar maar voor in te schrijven.” 

Hoe heb je dat eerste studie jaar ervaren tijdens corona?
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verschrikkelijk saai vond. 
Het was moeilijk om de aandacht erbij te houden met die 
online lessen en alles te moeten doen via een beeld-
scherm. Dat was af en toe best onhandig. Op zich vind ik 
het ook heel jammer dat ik weinig medestudenten heb 
kunnen spreken. Ik hoop dat het volgend jaar beter gaat.” 

Heb je al plannen wat je met deze opleiding 
wil gaan doen?
“Nee, eigenlijk weet ik dat nog niet. Waarschijnlijk zal ik 
straks via een stage doorstromen in een baan bij een of 
ander bedrijf. Dat hoop ik tenminste. 
Maar ik ben eerlijk gezegd nog steeds zoekende wat ik echt 
zou willen later. Er zijn van die mensen die op hun vijfde al 
weten wat ze willen worden. Tot dat type behoor ik niet.” 

Alle vaardigheden die je hebt op kookgebied, heb je die in 
het restaurant opgedaan?
“Het meeste wel, maar ik heb ook veel van mijn vader 
geleerd, want hij is een enthousiaste hobbykok en ik vind 
het leuk om hem te helpen. Een paar jaar geleden heeft hij 
voor zijn verjaardag een Green Egg gekregen inclusief een 
cursus bij de Librije. Sindsdien worden er hier thuis nog wel 
eens wat leuke projectjes uitgevoerd op de barbecue, zoals 
het roosteren van buikspek of vis bakken in een zoutkorst.”

Hoe vind je het in Aalsmeer?
“Het is hier hartstikke gezellig, maar mijn meeste vrienden 
ken ik van de middelbare school en die komen bijna alle-
maal uit Amstelveen, dus daar ga ik vaak naar toe. Maar ik 
voetbal bij FC Aalsmeer en met mijn team ga ik regelmatig 
wat drinken. Ik ben geen watersporter en ik heb eerlijk 
gezegd nog nooit geprobeerd om te waterskiën of iets 
dergelijks. 
Maar ik hou wel van varen en ik heb genoeg vrienden die ik 
op kan bellen als het mooi weer is om te vragen: zullen we 
even de Poel opzoeken?” 

Ga je nog een leuke vakantie houden deze zomer?
“Half augustus ga ik met een paar vrienden naar Spanje. 
Een vriend van mij, die oorspronkelijk uit Spanje komt, gaat 
daar elke zomer met zijn ouders naar toe. Eerst waren we 
van plan hem daar op te zoeken, want verder kon er weinig 
vanwege corona, maar het ziet er naar uit dat er steeds 
meer dingen open gaan, dus we hebben nu een eigen 
appartement geboekt, vlak aan de kust, dicht bij die vriend 
en in de omgeving van Salou.” 
Het paradijs voor jongeren: seks, drugs en rock en roll. Dat 
moet wel leuk worden toch?
“Dat gaat zeker lukken.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Zep van Veen, hij is een van mijn vrienden. Ik bewonder 
hem omdat hij altijd vrolijk en optimistisch is, terwijl hij 
toch een heel moeilijke tijd heeft gehad.” 

Ties Geukes: “Op kookgebied 
veel van mijn vader geleerd”

Aalsmeer - Tijdens de coronapan-
demie is het alcoholgebruik, met name 
bij jongeren, afgenomen. Maar nu het 
uitgaansleven weer langzaam op gang 
komt, wordt de verleiding tot het 
drinken van alcohol weer groter. Hoe 
ga je daar als ouders mee om? Versla-
vingszorgpreventie organisatie Brijder 
Jeugd verzorgt, in opdracht van de 
gemeente Aalsmeer, preventieactivi-
teiten op de onderwerpen roken, 
alcohol, drugs, gamen of gokken. Zij 
kunnen Aalsmeerse ouders en 
jongeren helpen bij de (opvoed)
vragen die NIX18 met zich mee brengt. 

Ga het gesprek aan
Sjoerd: “In mijn werk als preventie-
deskundige spreek ik veel jongeren 
en ouders over middelengebruik. 
Twee belangrijke elementen die ik 
aan hen mee geef zijn: het stellen 
van grenzen en het gesprek blijven 
aangaan met jouw kind. Drinken 
kinderen nog niet, dan is de bood-
schap helder: NIX 18, dus geen 
alcohol tot je 18 bent.”
Ester Teunen vult aan: “Veel ouders 
vinden dit gesprek lastig. Vaak horen 
wij: mijn kind drinkt al wel alcohol, 
hoe ga ik dan het gesprek nog aan? 

Brijder Jeugd helpt ouders bij 
NIX18-afspraak in Aalsmeer

Maar ook met oudere kinderen, die al 
wel alcohol drinken is het goed om 
regelmatig te praten over hun alco-
holgebruik. Hoe denken ze bijvoor-
beeld over veel drinken en waar ligt 
voor hun de grens? En, oh ja, geef zelf 
het goede voorbeeld.”

Ongelukken en vergiftiging
Alcohol kan de ontwikkeling van een 
aantal delen van de hersenen 
verstoren. Wanneer jongeren te 
vroeg, te veel en te vaak alcohol 
drinken kan dit leiden tot onge-
lukken, overlast, overschrijden van 
(seksuele) grenzen en alcoholvergifti-
ging. Daarom is het beter dat 
jongeren zeker tot 18 jaar geen 
alcohol drinken. De NIX18 campagne 

draait om het maken van de NIX18-
afspraak. Zo kunnen ouders, sport-
clubs, horeca, scholen en iedereen 
die mee wil doen samen voorkomen 
dat jongeren onder de 18 (gaan) 
roken en drinken. 

Ondersteuning in Aalsmeer
Soms kan het voor ouders ingewik-
keld zijn als kinderen aan het experi-
menteren zijn of al middelen 
gebruiken. Brijder Jeugd wil voor-
komen dat jongeren in de versla-
vingszorg terecht komen. Een ieder 
met een vraag over roken, alcohol, 
drugs, gamen of gokken kan bij hen 
terecht. Ester en Sjoerd zijn vanuit 
hun functie als preventiedeskun-
digen binnen de gemeente Aalsmeer 

actief op alle voortgezet onderwijs 
scholen en MBO’s in de regio, zij 
werken samen met het jongeren-
werk, huisartsen en andere professio-
nals. Op 5 juli hebben Sjoerd en Ester 
een webinar gegeven voor ouders 
over alcohol en opvoeding met als 
titel: een zomer van NIX. Dit webinar 
is terug te kijken via bit.ly/3rEuuu1.

Contact opnemen
Heeft u vragen en wilt u in contact 
komen met Ester of Sjoerd? Dan kunt 
u mailen naar: preventie@brijder.nl. 
Bellen kan ook via 06-22419909 
(Sjoerd) of 06-23793914 (Ester). Het 
algemene nummer van preventie is: 
088-3582260. Of kijk op de website 
www.brijderjeugd

Aalsmeer - Afgelopen zondag 15 
augustus werden er door verschil-
lende Oceanus Teams gestreden in 
de verschillende teamcompetities in 
Almere Duin. De Oceanus atleten van 
het Eredivisieteam hebben hier een 
geweldige overwinning geboekt 
binnen de Eredivisie. Het Team 
gingen in de ochtend al voortvarend 
van start tijdens de individuele kwali-
�catie, wat hen een eerste startplek 
opleverde bij de Team Time Trial van 
vanmiddag. De dag werd op een 
prachtige wijze bekroond met 
eenklinkende overwinning.

Eredivisie Mannen
Tijdens de individuele kwali�caties 
waren Menno Koolhaas, Mitch 
Kolkman, Jesse Cuijpers, Hidde 
Mollee en Davy Heijsteeg het snelst 
en pakte zo de eerste startpositie 
voor de Team Time Trial. De spanning 
was alom aanwezig, want maar liefst 
negen ploegen gingen binnen twee 
minuten van elkaar van start. Het was 
vervolgens Oceanus dat een razend-
snel zwemonderdeel realiseerde – 
niet geheel verwonderlijk bij een 
club die haar oorsprong vindt in een 
zwemvereniging – en dankzij een tijd 
van 9:58 minuut de voorsprong met 
minimaal een minuut op de overige 
ploegen wist te vergroten. Op de 
�ets verloren ze die tijd echter weer. 
Toch had Oceanus bij het ingaan van 
de afsluitende vijf kilometer hard-
lopen nog een voorsprong van 1:20 
minuut, wat op papier redelijk 
comfortabel leek. Tijdens de run 
kwam Oceanus inderdaad niet meer 
in gevaar. Sterker nog, met 14:39 
minuut over de afsluitende vijf kilo-
meter was er geen ploeg die sneller 
was en dus mocht Oceanus het 
�nishlint omhoog tillen na een 
totaaltijd van 1:24:02 uur. Rogelli 

verdedigde de tweede plaats met 
verve en pakte het zilver, bijna twee 
minuten achter Oceanus. VZC wist de 
derde positie veilig te stellen en 
kwam 19 seconden na Rogelli over 
de streep. 

Ere- en 1e divisie Dames
Ook de damesteams kwamen 
zondag in actie voor de ere- en 1e 
divisie. De dames teams van Oceanus 
Core eredivisie hadden een pittige 
strijd in de ochtendserie. In de Team 
Time Trail kon een van de atleten het 
hoge tempo niet bijbenen tijdens de 
750 meter zwemmen en konden de 
andere drie atleten 20 kilometer 
�etsen en 5 kilometer afronden met 
een 11e plek. De dames van de 1e 
divisie bestaande uit Annikan Fang-
mann, Diana Gorter, Birgit Berk en 
debutante Danique Pannekoek 
stonden voor hetzelfde race format 
en behaalden een mooi 9e plek. In 
de afsluitende TTT moest Danique 
helaas afhaken met een knieblessure, 
maar konden Annika, Diana en Birgit 
een plek opschuiven naar de 8e 
plaats. Op zaterdag mocht de 3e 
divisie van start in het zonnige en 
winderige Almere. Over de Stan-
daard afstand werd er door Sander 
Berk, Menno Wiersma, Jeroen Hijstek 
en John Heijsteeg een prachtige 10e 
plek gerealiseerd. Sander Berk 
behaald nog het podium door de 2e 
plek individueel op te eisen.
Komend weekend staat het Neder-
lands Kampioenschap op de sprint- 
afstand te Leiderdorp op het 
programma. Ook hier zullen weer 
Oceanus toppers aan de start staan. 
Geïnteresseerd in de Triathlon of 
zwemmen? Dan ben je van harte 
welkom voor een proeftraining bij 
Oceanus. Kijk voor meer informatie 
op: www.oceanusaalsmeer.nl

Overweldigende overwinning 
Eredivisie Triathlon Oceanus
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Aalsmeer - Na uitstel van een jaar 
worden van 24 augustus tot en met 5 
september de Paralympische Zomer-
spelen 2021 in Tokio gehouden. Mike 
Multi Foundation heeft de sporttop-
pers uit Aalsmeer en omgeving 

gesteund op weg naar Tokio. 
Op donderdag 26 augustus doen 
Imke Brommer uit Kudelstaart en 
Larissa Klaassen een gooi naar de 
gouden medaille op de tijdrit wiel-
rennen van 1 kilometer. Zijn hopen 

Drie lokale sporttoppers naar 
Paralympische Zomerspelen

Imke Brommer en Larissa Klaassen doen mee aan de tijdrit wielrennen. 

Jetze Plat komt drie keer in actie.
Tennisser Ruben Spaargaren, na �ink 
wat tegenslag toch gekwali�ceerd. 

de race van hun leven te rijden. Er 
zijn behoorlijk wat struikelblokken 
geweest voor deze twee fanatieke 
meiden. Een val in 2019 van Larissa 
zorgde voor �ink wat roet in het eten, 
maar gelukkig is zij op tijd hersteld. 
Ook tennisser Ruben Spaargaren uit 
Aalsmeer heeft zich gekwali�ceerd. 
Hij heeft ongelofelijk hard moeten 
werken hiervoor, maar het is gelukt! 
Hij neemt deel aan het enkel toer-
nooi en samen met Carlos Anker aan 
het dubbel toernooi. De wedstrijden 
beginnen op vrijdag 27 augustus. Als 
gevolg van corona is er �ink wat 
tegenslag geweest in de voorberei-
dingen naar Tokio waardoor Ruben 
zeer weinig wedstrijden kon spelen, 
maar hij heeft wel veel kunnen 
trainen, wat uiteindelijk resulteerde 
in de kwali�catie. Jetze Plat uit 
Amstelhoek gaat voor de derde keer 
naar de Paralympics. Hij heeft een 
mooi wedstrijd seizoen achter de rug 
ter voorbereiding. Twee wereldtitels 
handbiken, twee internationale 
triatlon overwinningen en nog 
enkele andere wedstrijden waar hij 
als eerste over de streep kwam. Jetze 
is op hoogtestage geweest in de 
bergen van Italië. In de Limburgse 
heuvels heeft hij de beschikking 
gehad over een klimaat kamer om te 
wennen aan het Japanse klimaat. Op 
zondag 29 augustus is de triatlon 
wedstrijd, op maandag 31 augustus 
de tijdrit handbiken en op woensdag 
1 september de wegwedstrijd hand-
biken. Jetze zal samen met Fleur de 
Jong de Nederlandse vlag dragen 
tijdens de opening van de Paralympi-
sche Zomerspelen. Mike van der 
Laarse van de Mike Multi Foundation 
in enorm trots op alle sporters en 
wenst ze heel veel succes! 

Aalsmeer - Helaas was de opkomst 
bij het dinsdagavond darten erg 
mager en blijft de vaste groep 
darters hopen op een toeloop van 
meer deelnemers.
Kees de Lange kon zijn twee partijen 
tegen Iwan van Egdom in winst 
omzetten en nam daardoor snel de 
leiding in het klassement. 
Zijn partijen tegen Peter Bakker gaan 
altijd gelijk op, maar Kees wist toch 
een leg meer te behalen. Peter heeft 
het tegenwoordig lastig tegen Iwan, 
maar met het iets betere uitgooien 
van de dubbels kon hij de zege 
binnenslepen.

Er zijn al toezeggingen dat er de 
komende dinsdagavond meer deel-
nemers zullen komen en dat zal de 
gezelligheid en de wedstrijdspan-
ning ten goede komen. Als u de weg 
naar het Poldermeesterplein weet te 
vinden, dan treft u daar vlakbij, in de 
Wilhelminastraat, buurthuis Het 
Middelpunt aan en daar komen de 
darters iedere dinsdagavond vanaf 
19.45 uur bij elkaar om het met de 
pijlen tegen elkaar op te nemen. 
Iedereen vanaf 16 jaar is van harte 
welkom. De kosten per avond zijn 
slechts 2,50 euro. Consumpties zijn 
verkrijgbaar.

Darten op dinsdag: Winst voor Kees

Aalsmeer - Op woensdagavond 11 
augustus zijn prima prestaties gele-
verd tijdens de AVA Waterdrinker 
Baanloop. Vast en zeker geïnspireerd 
door de fantastische Olympische 
prestaties van Femke, Sifan en het 4 x 
400 NL mannen estafette team, 
stonden 65 deelnemers aan de start 
op de atletiekbaan aan de Sportlaan.
In de eerste heat ging veel aandacht 
uit naar het AVA-supertrio Bas Stigter 
(links), Stefan Wolkers en Wessel Heil, 
die samen een snelle 3 kilometer 
wilden lopen. Dat lukte! Bas won en 
was dik tevreden met zijn 8 minuten 
en 58 seconden, maar bleef nog wel 
ruim 10 seconden boven zijn eigen 
baanrecord. Stefan (9 minuten rond) 
en Wessel (9:23) liepen wel ruime 
persoonlijke records. AVA-jeugdlid 
Lars Arends (11 jaar) liep ook sterk en 
had voor zijn 3 kilometer slechts 14 

minuten en 15 seconden nodig. 
De 5 kilometer werd bij de mannen 
na een fraaie vlakke race gewonnen 
door Brent Pieterse uit Nieuwkoop. 
Net als vorige maand en met 16:43 in 
precies dezelfde eindtijd. Bij de 
vrouwen scherpte Jolijn Swager van 
Leiden Atletiek haar eigen baanre-
cord aan. Zij slechtte met 17:55 voor 
het eerst de 18 minuten grens!
In de tweede heat hielpen de AVA-ers 
Michel Hoekstra (22:23) en Arnout 
Hendriks (22:40) elkaar naar mooie 
tijden. Ook de clubmaatjes Graciela 
Jharap, Tess van der Pol en Hans 
Bakker mogen trots zijn op hun 
prestaties.
De volledige uitslag, alle rondetijden 
en foto’s van deze baanloop zijn te 
vinden op www.avaalsmeer.nl. De 
volgende AVA Waterdrinker Baanloop 
is op woensdagavond 8 september.

Prima prestaties bij AVA Baanloop

Aalsmeer - De start van het nieuwe 
seizoen voor Sportvereniging Omnia 
2000 is op maandag 23 augustus. 
Sportvereniging Omnia 2000 bestaat 
uit zeven productgroepen en biedt 
voor iedereen verschillende leuke 
sporten. Over heel Aalsmeer, Kudel-
staart en Uithoorn wordt er in 
gymzalen en sporthallen lesgegeven. 
SV Omnia biedt de volgende sporten 
aan: Dans, Gym en Turnen, Sport�t 
met Bodyshape en Pilates voor de 
dames en Pilates, Keep Fit en Zaal-
voetbal voor de heren. Daarnaast zijn 
ook Ritmische Gymnastiek, Twirlen, 
Trampolinespringen en Volleybal 
vertegenwoordigd bij Omnia. 
Sommige afdelingen bieden naast de 
recreatieve groepen ook wedstrijd-
trainingen en er zijn bij Volleybal 
verschillende competitie teams. 

Coronatijd
Net als vorig jaar is SV Omnia 2000 
ook dit jaar in coronatijd zeer actief 
geweest om ervoor te zorgen dat de 
leden konden blijven sporten. Met 
buiten- en online lessen waar het 
mogelijk was. Omnia kon weer 
gebruik maken van velden van 
andere verenigingen (bedankt VZOD, 
RKDES en AVA). Dit allemaal in 
samenwerking met de verhuurder 
van de sportaccommodaties, de ESA. 
Met z’n allen hebben de vereni-
gingen er het beste van gemaakt. 
Vanaf juni mag er weer volledig 
binnen gesport worden en met het 
zomerrooster voor de volwassenen 
compenseert de vereniging de 
gemiste lessen in de eerste helft van 
het jaar. 

SV Omnia 2000 gaat voor frisse, 
nieuwe start van het seizoen

Kudelstaart - Vrijdagavond 20 
augustus kunnen op het tijdelijke 
‘strand’ bij dorpshuis ’t Podium in 
Kudelstaart cocktails geproefd 
worden. De Beach Borrel is een 
prima gelegenheid om onder het 
genot van een smakelijk drankje 
met dorpsgenoten bij te praten over 
de vakantie of over de plannen voor 
het najaar. Naast een aantal 
bekende cocktails, is er ook volop 
keuze uit mocktails: de alcoholvrije 
broertjes van de smaakvolle 

mixdrankjes. Kaarten voor de Beach 
Borrel zijn voor 4,50 euro te koop bij 
Die2 Kado en Slijterij Vincent van 
Lammeren in Kudelstaart. De eerste 
cocktail is dan gratis. Aanvang is 
20.00 uur. Bezoekers moeten wel 
een vaccinatiebewijs of een nega-
tieve coronatest (maximaal 24 uur 
oud) tonen. Meer informatie bij 
Dorpshuis ’t Podium via 0297-
326289 of mail naar beheerder@
dorpshuis-kudelstaart.nl. De 
volgende dag, zaterdag 21 augustus, 

Beach Borrel en Beach Toernooi 
op terrein achter ‘t Dorpshuis

Aalsmeer - “Sla nooit op b2, zelfs niet 
als het goed is!” Deze aloude schaak-
wijsheid werd door Abdul Wasei afge-
lopen woensdag in de 10e ronde van 
de zomercompetitie van schaakclub 
Westeinder weer eens ongewild 
bevestigd. Abdul, toch al wars van 
conventionele schaakregels, sloeg 
vlak na de opening met zijn dame de 
b2 pion van Jan van der Sluis. De 
gevolgen waren verschrikkelijk. Vier 
zetten later stond hij mat, terwijl zijn 
dame nog steeds op b2 stond. Abdul 
liet zich echter niet uit het veld slaan 
en veroverde in de tweede partij met 
een geniepig tussenzetje een stuk 
tegen twee pionnen. Jan kreeg daar 
wel een mooie aanval voor terug, die 
sloeg echter niet door en in de 
counter overzag Abdul een mat in 1, 
waarna het remise werd. Enerverende 
partijen! Het thuis bestuderen van 
zijn gespeelde partijen leverde Jan 
Mul de eerste punten op. Hij hield 
Jurgen van der Zwaard na een knap 
gespeelde partij op remise. Wim 

Appelman, Maarten de Jong en 
Mladen Cicek speelden een drie-
kamp. Maarten pakte de volle zes 
punten en Wim bleef met lege 
handen achter. Daar had meer in 
gezeten, maar in de partij tegen 
Mladen gaf de grotere ervaring van 
Mladen de doorslag in een gelijk-
staand eindspel en in de partij tegen 
Maarten gaf Wim in een gelijke stel-
ling een stuk weg. Rik Konst en 
Willem Hensbergen speelden twee 
lange partijen. Tijdens het spelen 
worden dan onderling commentaren 
uitgewisseld en varianten besproken 
die ze eerder gespeeld hebben, of die 
andere toppers hebben gespeeld. 
Het oogt relaxed, maar ondertussen 
proberen ze wel de ander te slim af te 
zijn. Dat lukte beiden 1 keer, waarmee 
de punten gedeeld werden. Na 10 
rondes staat Peter Verschueren nog 
royaal op kop met 42 punten, 
gevolgd door Maarten de Jong (33), 
Jan van der Sluis (31), Willem Hens-
bergen (26) en Abdul Wasei (25).

10e Ronde schaakcompetitie 
Westeinder: “Sla nooit op b2”

Bas, Stefan en Wessel tijdens de AVA Baanloop.

Positieve kijk 
Vanaf aanstaande maandag gaat SV 
Omnia er weer helemaal voor en gaat 
fris en positief de toekomst in met 
een gevarieerde en complete 
lesrooster. Hopelijk mogen er 
komend seizoen ook weer 
wedstrijden gehouden worden. 
Ondanks dat er weer binnen gesport 
mag worden, moeten iedereen zich 
nog wel houden aan de landelijke 
maatregelen betre�ende corona-
maatregelen. Iedereen is natuurlijk 
van harte welkom bij SV Omnia, maar 
vooraf registeren via de website is 
nog steeds nodig. 
Dus, geïnteresseerd in één van de 
activiteiten of in een proe�es? Schrijf 
jezelf in via de website en er volgt zo 
spoedig mogelijk een reactie van het 
Sportpunt. Kijk voor het complete 
lesrooster op www.svomnia.nl. Voor 
actuele informatie en nieuwtjes kan 
SV Omnia gevolgd worden via 
Facebook.

is het tijd voor het jaarlijkse Beach-
volleybaltoernooi. Achter het Dorps-
huis zijn drie strandvelden aange-
legd. In totaal gaan 27 teams 
strijden om de Kudelstaartse eer. Er 
wordt gespeeld in teams van zes 
personen, Er gelden corona-maatre-
gelen, zowel voor bezoekers als 
spelers. Degenen die geen vaccina-
tiebewijs of een negatieve corona-
test (maximaal 24 uur oud) kunnen 
tonen, worden niet toegelaten op 
het terrein. De eerste wedstrijden 
beginnen om 12.00 uur, de �nale-
wedstrijden starten rond 19.00 uur. 
Meer weten? Stuur dan een mail 
naar beach.kudelstaart@gmail.com.






