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Na een jaar zonder Pramenrace 
mogen aanstaande zaterdag 11 
september de deelnemers de 
Penta’s weer laten pruttelen voor de 35ste editie van dit leuke evene-
ment op het water. Na sprookjes, 
reizen en winter in 2019 is dit jaar gekozen voor het feestelijke thema ‘Ouderwets Gezellig’. Ook zo 
benieuwd hoe de liefst 160 teams hier een eigen draai aan gegeven hebben? Komt Swiebertje voorbij, is meneer de Uil van de Fabeltjeskrant present, gaan er opnieuw fl ippo’s gespaard worden of wordt het een gezellig potje knikkeren of sjoelen tijdens de Pramenrace? Het blijft 

een verrassing tot even voor het 
middaguur. Om 12.00 uur is de start aan de Pontweg en een uur voor 
aanvang arriveren de eerste bokken en pramen. De ‘sliert’ wordt aange-voerd door de deelnemers aan de 

categorie snelheid. Deze groep mag als eerste starten. Vervolgens 
mogen de damesteams het ruime sop van de Ringvaart kiezen, 
gevolgd door de bokken. De sloot naast de Pontweg zal dan ongeveer half leeg zijn, want de grootste 
groep deelnemers vaart mee in de categorie recreanten. Voor hen is lol en gezelligheid het belangrijkst en is een prijs mooi meegenomen. Het prijzenpakket van SPIE is gelukkig divers. De snelste deelnemer wint de zilveren praam en voor recrean-tenteams zijn er prijzen voor de 

leukste en gezelligste praam, voor de mooiste outfi t en wie pech 
onderweg krijgt, wordt mogelijk 
opgevrolijkt met de pechprijs. 

Opdrachten
De Pramenrace is veel meer dan 
een rondje varen op de Ringvaart 

en de Westeinderplassen. Het 
tochtje zit vol opdrachten en of 
deze goed uitgevoerd worden 
zitten heren en dames met scherpe ogen klaar op diverse controle-
posten. De opdrachten bestaan uit spelletjes doen op verschillende 
eilanden, spullen inleveren, enkele al thuis gemaakt (als het goed is) en goederen uitgereikt krijgen. Bij de snelle teams worden in deze de 

rollen van te voren verdeeld, zodat na iedere opdracht weer snel 
weggevaren kan worden. Bij de 
recreantenteams verloopt dit alles veel rustiger en veelal hilarischer. Wie het gebeuren op het water wil bekijken kan het beste gaan varen. Meer de boot niet af in de vaar-

route, het zou strepen en deukjes kunnen geven, de pramen en 
bokken met de nostalgische penta’s zijn niet heel wendbaar.

Zaterdag 35ste Pramenrace: ‘Ouderwets Gezellig’
Pontweg dicht!
Voor publiek op het land is ergens langs de Ringvaart, vanaf de 
Pontweg tot Rijsenhout, plaats-
nemen een relaxe aanrader. Op het Praamplein en bij Nieuwe Meer 
wordt het dubbel genieten, bij 
beide locaties komen de pramen en bokken twee keer langs. De 
Pontweg is tijdens de start niet 
toegankelijk voor kijkers. Alleen 
deelnemers worden toegelaten!

Rekening houden met elkaar
Belangrijkste items voor deelne-
mers van de Pramenrace zijn: 
Genieten, veilig varen, geen alcohol voor de captain en rekening 
houden met elkaar. Dit laatste geldt ook voor alle kijkers (denk aan de corona-maatregelen) en natuurlijk ook genieten van alle lol en gekkig-heid. Het wordt vast weer ouder-

wets gezellig! 

Het bestuur van SPIE en de redactie van de Praambode wensen alle 
deelnemers een behouden vaart en alle bezoekers veel kijkplezier!
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Een kleine maand geleden hebben 
dieven groots toegeslagen bij de stal-
ling van de supermarkt aan de Stati-
onsweg. Meerdere (elektrische) � etsen 
zijn hier tegelijk verdwenen, dus het 
vermoeden is dat een dievengilde 
heeft toegeslagen. Afgelopen 
weekend zijn weer twee eigenaren 
van elektrische � etsen gedupeerd. 
Beiden hadden hun � ets bij het 
Gezondheidscentrum aan het Drie 
Kolommenplein neergezet en 
moesten helaas lopend naar huis. De 
elektrische � etsen worden veelal vast-
gezet met een dubbel slot. De � ets 
wordt ‘verankerd’ met het gewone slot 
en de bijbehorende ketting wordt aan 
een rek of paal vast gemaakt. Het 
betreft echter hetzelfde slot en dit 
maakt het voor dieven makkelijker om 
er met het ‘stalen ros’ vandoor te gaan. 
De dieven hebben namelijk een loper 

en dus kan heel simpel de � ets van 
het slot gehaald worden én van de 
ketting. “Het is beter om nog een los 
kabelslot bij je te hebben en de � ets 
daarmee extra aan een rek of paal te 
bevestigen”, aldus de politie. “Dan zijn 
er twee sleutels nodig en wordt het 
voor de dieven lastiger om ‘even snel’ 
de � ets te stelen.” 

Grotere stallingen
De � etsendiefstallen vinden vooral 
plaats bij grotere stallingen, zoals bij 
supermarkten in het Centrum (Stati-
onsweg en Praamplein), het gemeen-
tehuis en het Gezondheidscentrum. 
Niet alleen in het Centrum is het 
overigens verstandig om meerdere 
sloten te gebruiken. Regelmatig 
worden ook (elektrische) � etsen 
gestolen uit de Ophelialaan en in 
Kudelstaart. En voor wie een elek-

trisch uitstapje maakt naar Amstel-
veen of Hoofddorp: Ook in deze 
gemeenten krijgt de politie regel-
matig aangiftes van diefstal van elek-
trische � etsen. 

Fietsaccu’s gestolen
In Amstelveen is eind juli een groot 
aantal accus’s van � etsen gestolen. 
De politie raadt daarom aan om de 
accu van de � ets te halen na het 
parkeren. Een extra accuslot kopen 
geeft eveneens minder kans op dief-
stal en de accu markeren of graveren, 
zodat deze moeilijker door te 
verkopen is, zorgt zeker ook voor 
ontmoediging bij dieven. Geef dieven 
geen makkelijke kans, zet uw/jouw 
� ets op slot met twee aparte sloten! 
Wie iets verdachts ziet bij de � etsen-
stallingen en de aanwezigheid van 
een of meerdere personen hier niet 
vertrouwd, wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie via 0900-
8844. “Inwoners zijn onze ogen en 
oren in de wijk”, aldus de politie. 

Wees alert: Fietsendieven actief!
Aalsmeer - De laatste maanden zijn bij de politie meerdere aangiftes 
gedaan van � etsendiefstallen. Met name is het aantal diefstallen in het 
Centrum � ink toegenomen en favoriet zijn vooral elektrische � etsen. 

Aalsmeer - Hoe zouden sommige 
Pramenrace-teams toch aan hun 
naam komen? De teams van weleer, 
trouwe deelnemers zoals de Stenhuis 
Maatjes, de Vlijtbuiters en de Wijzen 
uit het Oosten, hebben respectieve-
lijk hun namen te danken aan jacht-
havens en de afkomst uit de wijk 
Oosteinde. Maar, hoezo: De Natte 
Snorretjes, Gemengd Douchen en 
Welwaartsbuikjes? De naam Heng-
stenbal heeft vast te maken met het 
feit dat een groep mannen (zonder 
vrouwen) er jaarlijks een soort vrijge-
zellenfeestje van maken. Team 
Hatse� ats met dat snel een praam 
met bemanning is geregeld, Bootje 
Import is vast een niet uit Aalsmeer 
afkomstig team, Poeltoeters kan met 
alcohol te maken hebben of met 
geluid en bestaat team Beun & Kleun 
uit deelnemers met alleen maar 
linkerhanden? In de Praambode, die 
natuurlijk dit jaar weer verschijnt, 
lijkt het de redactie leuk om namen 
te ‘verklaren’. 
Waarom is gekozen voor Hatse� ats, 
Simpel Zat, De Achterste Zaal en 
Prins Albert? Om maar enkele opval-

lende teamnamen te noemen. 
Verklaar de naam in een verhaaltje 
en mail deze voor eind augustus 
naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. 
Een foto erbij leveren is uiteraard ook 
mogelijk. Heel benieuwd naar alle 
verklaringen en uitleggen die 
geplaatst zullen worden in de 
Praambode. 
Andere (praam)verhalen zijn (met en 
zonder foto) uiteraard ook welkom. 
De Praambode wordt op donderdag 
1 september opgemaakt. 

Praambode: Verklaar je naam

Aalsmeer - Tot en met vrijdag 9 
september kunnen alle inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart hun favoriet 
voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2022 
voordragen. Met de tweejaarlijkse 
cultuurprijs zet Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA) de schijn-
werper op de rijke kunst- en cultuur-
sector in de gemeente. 

Het is alweer een tijdje geleden dat 
in Aalsmeer de cultuurprijs werd 
uitgereikt. In een gemeente waar zo 
veel gebeurt op cultureel gebied is 

dat echt een gemis, vindt KCA. 
Daarom komt KCA nu met het initia-
tief om de tweejaarlijkse cultuurprijs 
nieuw leven in te blazen. De prijs zal 
tijdens de opening van de Kunst-
route van KCA op zaterdag 17 
september aanstaande worden 
uitgereikt. Te winnen is een stimule-
ringsbijdrage van 1.250 euro. 
De cultuurprijs is bestemd voor een 
persoon, groep, stichting of vereni-
ging uit de gemeente Aalsmeer die 
zich op een bijzondere manier voor 
het culturele leven in de ruimste zin 

van het woord binnen de gemeente 
Aalsmeer inzet of heeft ingezet. 
Kandidaten mogen amateurs en 
professionele kandidaten zijn. De 
culturele prestaties dienen geleverd 
te zijn binnen tenminste één van de 
navolgende disciplines: dans, theater, 
beeldende kunsten, muziek, audiovi-
suele media, literaire kunst en 
behoud cultureel erfgoed. De 
genoemde culturele prestaties zijn 
onderscheidend en vernieuwend en 
van aantoonbaar belang voor de 
Aalsmeerse gemeenschap. Bij de 

Nomineer jouw favoriet voor de 
Cultuurprijs Aalsmeer 2022

bepaling van de winnaar door de 
jury zijn niet de voordrachten door-
slaggevend, maar de aard en inhoud 
van de prestatie.

Inwoners van Aalsmeer kunnen hun 
favoriete persoon, groep of organi-
satie tot en met vrijdag 9 september 
2022 voordragen. Geef in de voor-
dracht kort aan waarom u deze 
persoon, groep of organisatie nomi-
neert. Wat maakt ze zo speciaal, wat 
zijn hun verdiensten, waardoor 
onderscheiden ze zich, etc. Voor-
dragen kan via de website van KCA 
www.skca.nl waar ook het reglement 
Cultuurprijs Aalsmeer na te lezen is. 
Ook kan een e-mail met een gemoti-
veerde voordracht gestuurd worden 
naar cultuurprijs@skca.nl. 

Wij zijn met SPOED
op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS
voor de Nieuwe Meerbode.

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
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.

134e jaargang

Oplage: 17.600

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant 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 21 AUGUSTUS

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. met ds. J. van 
Dijken uit Nieuw-Vennep en 
18.30u. met ds. J.A. Vos uit 
Alphen a/d Rijn.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met prof. J. van 
Dijken uit Nieuw-Vennep, gez. 
dienst in CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
Gem. Doopsg. Broederschap 
Werk. 

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. 
Burret Olde. Info: http://pgAals-
meer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter (afscheidsdienst). Orga-
nist: Hugo van der Meij. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Jan 

Terlouw. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Larissa van Wijk. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Eucharistie-
viering met samenzang. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Zondag geen dienst. Roemeens-

orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. R.J. 
Bakker uit Amsterdam. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag geen viering. Info: 
stjangeboortesecretariaat@live.nl

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Jaarlijks gaan de keur-
meesters van Groei & bloei door Aals-
meer heen om de voortuinen te 
keuren. Deze keer zijn van 1 tot en 
met 10 juli de voortuinen gekeurd in 
het oude deel van de wijk Zuid 
(tussen Molenvliet-, Zwarte- en 
Stommeerweg). Er wordt gekeken 
naar ouderhoud en verzorging, maar 
ook of er kleur aanwezig is dat langer 
blijft doorbloeien en daardoor de 
straat langer op�eurt. Inmiddels zijn 
de 28 genomineerde tuinen op de 
foto gezet. In september horen de 
eigenaren van deze genomineerde 
tuinen of ze een prijs (groenbon) 
gewonnen hebben. 
De afgelopen weken kon alvast 
genoten worden van genomineerde 
voortuinen aan de Zwarteweg, Sein-
post, Hortensialaan en Mensinglaan. 
Deze week presenteert Groei & Bloei 

voor de laatste keer in de krant nog 
twee genomineerde tuinen: Te 
vinden in de Mendelstraat en in de 
Sportlaan.

Tuinen kijken met Groei & Bloei

Aalsmeer - Altijd al Frans of Engels 
willen leren? Of kennis van deze 
talen opfrissen of uitbreiden? In 
september starten weer nieuwe 
cursussen Frans en Engels in Aals-
meer en er zijn vele mogelijkheden 
voor zowel beginners als gevor-
derden. Er wordt gewerkt in kleine 
groepen met minimaal drie deelne-
mers. Privélessen en bijlessen zijn 

ook mogelijk, zowel overdag als ‘s 
avonds. Alle cursussen worden 
aangeboden per tien lessen van een 
uur en de kosten zijn 100 euro exclu-
sief boeken. Na deze tien lessen 
kunnen weer tien lessen worden 
genomen voor een vervolgcursus. 
Geïnteresseerd? Neem voor inlich-
tingen en opgave contact op met 
Caroly van Es-Smith via 0297-364398.

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

Weer koppelkaarten 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Met acht bezette tafels 
heerste er een heerlijke sfeer in 
buurthuis Hornmeer afgelopen 
vrijdag. Echt hoog werd er niet 
gekaart, maar daar was het ook te 
warm voor, vijfduizend punten was 
de uiterste grens. Ach, het is nu nog 
oefenen voordat het echte ‘werk’ 
gaat beginnen. Het koppelkaarten 
op 12 augustus is gewonnen door 
Rob Veenstra en Corrie Feenstra met 
5051 punten. Wil Jak en Tonny Favie 
eindigden op twee met 5003 punten 
en Corrie en Bert van de Jagt werden 
derde met 4925 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Corrie 
Balder en Marja Joore met 3509 
punten.
Komende vrijdag 19 augustus is er 
weer koppelkaarten. Iedereen is van 
harte welkom in het buurthuis aan 
de Dreef 1. Aanvang is 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur.

Mendelstraat 5

Spoorlaan 57

Aalsmeer - Op vrijdag 26 augustus 
vindt er een taxatiemiddag plaats in 
Hotel Chariot. Taxateur Arie Molen-
dijk taxeert oude boeken, zoals oude 
(staten)bijbels, atlassen, geïllus-
treerde werken en reisboeken, hand-
schriften, oude brieven, foto’s, 
ansichtkaarten en prenten. 
De bekende taxateur werkt al jaren 
samen met de Vrije Universiteit, de 
Koninklijke Bibliotheek en andere 
bibliotheken en overheidsinstel-
lingen. Regelmatig wordt hij 
gevraagd bibliotheken te taxeren 
voorafgaand aan een veiling.
Molendijk: “De taxaties die ik verricht, 
zijn zo mogelijk gebaseerd op 
recente opbrengsten van vergelijk-
baar materiaal op veilingen. De taxa-
ties vinden alleen plaats op mijn 
taxatiedagen, dus niet via foto’s, tele-
foon of per e-mail.” De kosten voor 
een taxatie zijn vijf euro voor één tot 
ongeveer tien boeken of serie-
werken. De taxatiekosten van grotere 
collecties/bibliotheken, die meer tijd 
in beslag nemen, variëren van 25 tot 

50 euro. Molendijk vervolgt: “U krijgt 
altijd alle aandacht en uitleg. Een 
taxatierapport is zo nodig ook moge-
lijk, maar alleen voor waardevolle 
boeken met een waarde vanaf twee-
honderd euro en tegen een van 
tevoren afgesproken tarief.” Bezoe-
kers zijn van harte welkom en 
worden vriendelijk ontvangen in het 
restaurant van het hotel aan de Oost-
einderweg 243 van 13.00 tot 15.30 
uur. Vrije inloop zonder afspraak. 
Kijk voor meer Informatie op: 
www.molendijkboeken.nl

Taxatiemiddag oude boeken 
en ansichten in Aalsmeer

Aalsmeer – Donderdag 18 augustus 
is het kunst- en cultuurprogramma 
‘That’s Life’ weer terug van wegge-
weest op Radio Aalsmeer. Dit keer 
voor een uurtje, later hoopt presenta-
trice Jenny Piet de draad weer 
volledig op te pakken en maandelijks 
twee uur het laatste culturele nieuws 
in de huiskamer te brengen. Deze 
week zal zij samen met technicus 
Rinus van Itterson één gast 
ontvangen: fotografe Dolly Pieterson. 
Zij is momenteel bezig met een serie 
kunstfoto’s met als thema: niemand is 
volmaakt. Spiegelogie is de naam van 
haar nieuwe reeks foto’s van mensen 
die ondanks hun imperfectie laten 
zien hoe mooi ze zijn. Een zeer 
indrukwekkend verhaal wat zeker 
verteld moet worden. Verder natuur-
lijk muziek en mooie vooruitzichten 
van aankomende exposities en 
evenementen. Kortom, een uurtje als 
vanouds over kunst en cultuur in 
‘That’s Life’ van 20.00 tot 21.00 uur.

Antoon v/d Hoorn op herhaling
Terwijl het team van ‘Door de Mangel’ 
met zomerreces is, hoeven luisteraars 
de wekelijkse talkshow niet te missen. 
Komende maandag 22 augustus kan 
geluisterd worden naar een herhaling 
van 14 maart 2022. Antoon van den 
Hoorn was toen de gast in ‘Door de 
Mangel’. De Uiterwegbewoner heeft 
zijn eigen grondverzetbedrijf en een 

eigen vrachtauto met een kraan erop. 
Hij is berucht en beroemd in Aals-
meer. Zijn grote vrachtwagen met 
oranje zwaailichten is een bekende 
verschijning in de regio. Antoon 
noemde zichzelf: bezig, onderne-
mend en gezellig. Daarnaast is Van 
den Hoorn graag bezig met zijn 
Penta’s, de motoren voor de vaar-
tuigen tijdens de Pramenrace en 
organiseert hij ’s winters de Barre 
Bokkentocht. Dit en meer komende 
maandag vanaf 19.00 uur

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. En te volgen 
via Twitter en Facebook.

‘That’s Live’ terug op de radio

Fotografe Dolly Pieterson te gast in 
That’s Life op Radio Aalsmeer.

GEZOCHT:
Bezorgers voor deze krant, goede verdiensten! Gemiddeld verdien je bij 
het bezorgen van deze krant €10,- per uur en kan je zelf bepalen hoe 
groot je wijk wordt. De meeste zijn met 1 á 1.5 uur per week klaar. 
Meld je aan en probeer het eens bij Verspreidnet. Tel. 0251-674433



ÎÚ www.aalsmeercentrum.nl

Zaterdag
20 augustus

Raadhuisplein

Aalsmeer
20.00 - 01.00

Vier de zomer met elkaar 
op het Raadhuisplein 
met gezelligheid, muziek 
en een drankje!

Kom genieten
van DJ BEL-C, 
Zanger: Sven Versteeg 
en diverse suprise-acts.

Zien we jou daar?

Zanger: Sven Versteeg 

AalsmeerseAalsmeerse

Zomeravond

Meerlanden open dag in Rijsenhout

Zaterdag 27 augustus | 11.00 - 15.30 uur

Gratis toegang

Festival voor
Hernieuwen

Meerlanden.nl/25jaar

Op zaterdag 27 augustus wordt de milieustraat in Rĳ senhout 
omgetoverd tot een interactief festivalterrein, met foodtrucks, 
workshops én een kĳ kje achter de schermen van inzameling, 
de Meerwinkel, E-waste, groenbeheer en meer! Toegang én 
activiteiten zĳ n gratis. Adres: Aarbergerweg 41 in Rĳ senhout

We zitten alweer bijna een jaar in mijn prachtige 
centrum op de Hornweg, inmiddels weten de mensen 
de weg er naar toe. Ben jij al in ons mooie centrum 
geweest? Zo nee, dan nodig ik je van harte uit ons te 
bezoeken voor een aantal Yoga workshops.

Raja Yoga
Meditatief en krachtig met alle ingrediënten voor 
‘zelf’ontplooiing en de meest volledige yogatraining dus wat 
meer �loso�sch, ook krijg je kennis over de chakra’s

Voor gevorderden en beginners 
Beginners/ gevorderden dinsdagavond van 19.15 tot 20.15 uur
Beginners/ gevorderden dinsdagavond van 20.30 tot 21.30 uur
Beginners/ gevorderden donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur 
De donderdagavond is 1,5 uur voor mensen die een wat langer durende les willen.

Workshop Raja Yoga beginners en gevorderden 
Donderdagavond 25 augustus of dinsdagavond 30 augustus
De workshops beginnen om 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur, kosten €15,- 

Ook kan je een individuele kennismaking yoga proe�es boeken als je dit liever doet, neem 
daarvoor contact op. Na de workshop is er de mogelijkheid je in te schrijven voor de cursus die 
beginnen in de week van 12 september. De kosten zijn €320,- voor 30 lessen (1 uur) of €440,- 
voor 30 lessen van anderhalf uur. Het is mogelijk in termijnen te betalen.

Hatha yoga
Voor beginners
De lessen worden gegeven door Marielle Felderho� die door mij is opgeleid 
om authentieke yoga door te geven.
Maandagavond 19.15 -20.15 uur
Maandagavond 20.30 - 21.30 uur

Workshop Hatha Yoga voor beginners
maandagavond 5 september
De workshop begint om 20.00 uur tot 21.00 uur, kosten €5,-
Na de workshop is er de mogelijkheid je in te schrijven voor de lessen die 
beginnen op 12 september. De kosten zijn €160,- voor 15 lessen.

Aanmelden, neem gerust contact op. 
Telefoon 0297-328798 of op info@ingesaraswati.com

Hornweg 177A  |  Aalsmeer  |  Tel. 0297-328798  |  www.ingesaraswati.com



persoonlijk  |  respectvol  |  betaalbaar  |  kleinschalig

Peter en Petra van den Nouland
Uitvaartverzorging

06-5158 4835
 www.vandennouland.nl

Hornweg 87
Aalsmeer

T 0297 327838

www.stokmanbloemen.nl

Hornweg 87
Aalsmeer

Hornweg 87

Hornweg 87
Aalsmeer

T 0297 327838

www.stokmanbloemen.nl

Hornweg 87
Aalsmeer

T 0297 327838

www.stokmanbloemen.nlAalsmeer
T 0297 327838Voor al uw bloemwerk, 

bruidsboeketten en 
rouwarrangementen.

www.stokmanbloemen.nlwww.stokmanbloemen.nlwww.stokmanbloemen.nlwww.stokmanbloemen.nlwww.stokmanbloemen.nlwww.stokmanbloemen.nl

Hornweg 87
Aalsmeer

T 0297 327838

www.stokmanbloemen.nl

kleinschalig - korte lijnen - oog voor details   
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

06 - 576 275 40
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

           Jacco van der Laarse              Jaap van der Maarl
  www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden 
van mijn lieve man, onze Papa Beer, onze geweldige 
schoonvader en onze trotse opa

Gerard van Tol
Leimuiden, Aalsmeer, 

18 januari 1947 7 augustus 2022

Hij heeft genoten van het leven en wij van hem.

Joke van Tol - van den Hoek

Marcel en Laura
   Mels
   Dribbel 

Emile en Louise
   Aïcha, Julian, Isabelle
   Yenta 

Maurice, in liefdevolle herinnering
Marjolein
   Lotte

Cyclamenstraat 10, 1431 SB  Aalsmeer

De afscheidsbijeenkomst heeft op zaterdag 13 augustus 
plaatsgevonden in Crematorium Bouwens.

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden 
van onze vader en opa

Dirk Eveleens
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.

     Uit aller naam:
           Simone Appelboom - Eveleens

Rijsenhout, augustus 2022

Te snel, te jong en zo onverwachts hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn grote liefde, onze lieve moeder en fantastische oma. 
Bedroefd, maar ook vervuld met dankbaarheid en heel veel liefde
voor wat zij voor ons heeft betekend en nog steeds betekent. 
Alles is liefde!

Marianne 
Noord - de Groot

    * 5 november 1960                 † 11 augustus 2022

Roelof

 Lindy en Michiel
Julia, Thomas

Marlieke en Mark
    Mees, Gijs

Correpondentieadres:
Uitvaartzorg De Meer
t.a.v. de familie Noord
Jacobus Spijkerdreef 202
2132 PZ  Hoofddorp

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 19 augustus
om 14.00 uur in crematorium Duin en Bollenstreek, 
Achterweg-Zuid 62 te Lisse.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar in informele 
sfeer te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Het is fijn als u één onverpakte bloem mee wilt nemen, 
geen lelies.

Nooit meer hier, maar altijd één van ons

Wij zijn verdrietig dat na een oneerlijke strijd,
moegestreden van ons is heengegaan

onze lieve broer, zwager en oom

Gerard van Tol
Wij koesteren de mooie herinneringen

en wensen Joke, kinderen en kleinkinderen
de kracht toe om dit verlies te verwerken.

Piet en Coby *     Ton en Hellen
Corry en Jan    Harrie
Mart en Anneke*   Hanneke en Leo
Elly en Gerard   Nory en Hans

Nichten en neven

Je wereld werd kleiner
beelden gingen vervagen

gedachten vulden je dagen.

'Het is goed zo'

Cecilia Maria Janmaat - Könst
- Mies -

Zevenhoven, 11 maart 1931
Amsterdam, 12 augustus 2022

Weduwe van Piet Janmaat

Gerda en Ad
Jan en Jacqueline

Peter en Linda
Mieke en Aad

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Achterachterkleinkind

De bijzetting in het familiegraf op de Algemene 
Begraafplaats Aalsmeer heeft inmiddels 

plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Jan en Jacqueline, Marsstraat 9, 1431 XK  Aalsmeer

Wij zijn verslagen en bedroefd om het overlijden van 
onze collega,

Marianne Noord - de Groot
Zij was pas 61 jaar.

Marianne heeft met grote inzet en betrokkenheid 
ruim 34 jaar in diverse functies voor ons bedrijf 
gewerkt waarvan de laatste jaren als management 
assistente Logistiek Aalsmeer.
Marianne was een �jn mens, behulpzaam, begripvol, 
attent en altijd oprecht geïnteresseerd in de ander. 
Wij zullen haar warmte missen.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

   Namens directie en collega’s
   Royal FloraHolland



Bel ons en maak een afspraak voor een gratis 
controle van uw kunstgebit en vrijblijvend advies.
• Reparaties en rebasing (klaar terwijl u wacht)
• Volledige protheses
• Kunstgebitten op implantaten (specialisatie)
• Partiële en frameprotheses
• Vergoeding door alle zorgverzekeringen

Tandprothetische 
praktijk

Peter den Hartog tandprotheticus
Marktstraat 18 1431 BE Aalsmeer  Tel: 0297-342699  tppdenhartog.nl

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247

Mazda Service Dealer

Donker

www.dunweg.nl

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
0297-74 85 76 | info@dunweg.nl

Uw uitvaart goed geregeld!

Adri van den Bergh
Uitvaartconsulent

Pro�teer van een 
uitvaartdeposito
• Uw uitvaartwensen op 

een rij
• Voordelig geld reserveren
• Geen gezondheidsvragen
• Directe uitbetaling bij 

overlijden

UITVAARTZORG

- Betrokken en Zorgvuldig -
www.saskiadriezen.nl

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

Al 5 jaar zonder jou, 
we missen je nog steeds iedere dag!
Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van een herinnering. 
Lieve Jan, lieve papa, lieve opa,
 je zit voor altijd in ons hart! 

Ans
Bart & Cartana
         Fem, Sep, Pip & Mik
Joost & Marjolein
         Teun

† 16-08-2017

CURSUSSEN
FRANS & ENGELS

Privélessen maar ook in
kleine groepjes

VOOR MEER INFORMATIE EN OPGEVEN:
Carolijn van Es-Smith  0297-364398

een 
afscheid

precies
zoals u

het wilt

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0297 - 78 30 02 of 
ga naar monutaweber.nl.

Jolanda Weber-Wieringa

Lieve mensen

Bedankt voor jullie warme woorden, kaarten, bloe-
men en telefoontjes na het verlies van mijn lieve 

vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder

Els Vergeer - Jaspers
Dit heeft ons veel troost gegeven.

     Wim Vergeer
     Kinderen en kleinkinderen

info@slimness.nl | 06-10903050
Bozenhoven 19 | Mijdrecht

AFVALLEN
IN GROEPSVERBAND

SLIMNESS is aangesloten bij de BGN. Dit houdt in dat de kosten van
 deze cursus door meerdere zorgverzekeraars vergoed worden!

START: 30, 31 AUGUSTUS
EN 15 SEPTEMBER 2022

Meer informatie of opgeven via de website

www.slimness.nl
d

*Te koop:
14 Verschillende sportlito’s incl. lijst, 
glas en passe-partout van Ortho 
Owen à €95,-. Tel. 0297-348181/06-
53507473
* Gezocht:
Bezorgers voor deze krant, goede 
verdiensten! Gemiddeld verdien 
je bij het bezorgen van deze krant 
€10,- per uur en kan je zelf bepalen 
hoe groot je wijk wordt. De meeste 
zijn met 1 á 1.5 uur per week klaar. 
Meld je aan en probeer het eens bij 
Verspreidnet. 
Tel. 0251-674433
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels, 
�etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen. 
Tel. 06-23955521
* Gevraagd:
Oud ijzer, metalen, koperwaren, 
verwarmingsketels, �etsen, 
motoren, accu’s en boten.
 Ontruimen van  schuren en 
gebouwen. 
 Tel. 0297-329180

Vermist:
Kater zwart, witte snuit en voetjes, 
staart zwart, 5 jr oud, weggelopen 
op 5 augustus, Vrouwentroost. Tel. 
06-83365573
Gevonden:
Sleutelsbos, 8 sleutels + autosleutel 
(Lancia?) met blauw lipje op een 
bank op het Poldermeesterplein. Tel. 
06-14891235
Te koop:
8 Jonge bonte kanaries, p.st. €7,-. Tel. 
06-82102974
Gevraagd:
Zwart metalen ledikant, br 1.60 m. Tel: 
0297-561536
Gevraagd:
Saxofoon, prijs n.o.t.k. Tel. 0297-
223546
Gratis afhalen:
Wandmeubel, bank, bureau, kastje 
en medicijnkastje. Tel. 0297-287715
Te koop:
Dames- en heren�ets Gazelle28’i.g.st. 
met goede banden versn., en verlich-
ting p.st. €150,-. Tel. 06-34540047



WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

O�ciële Mededelingen
18 augustus 2022

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 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/�xi 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.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële 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 desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan 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

Wilczyńska J.A. 14-11-1985 11-08-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische 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.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Baszcz K. 12-08-2000 11-08-2022
Bem K.S. 31-12-1993 11-08-2022
Gaieva O. 04-06-1970 11-08-2022
Garbala J.K. 18-06-1999 11-08-2022
Harkot E. 04-06-1972 11-08-2022
Lenart B.B. 29-10-1977 11-08-2022
Obłoza A.T. 05-10-2001 11-08-2022

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

het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling 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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Oosteinderweg 189, (Z22-060525), (Omgevingsvergun-

ning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een accu-
ruimte in het bestaande gebouw. Toelichting: de aanvraag 
heeft geen betrekking op het bouwen van een technische 
ruimte in de Waterwolftunnel, maar op het realiseren van 
een accuruimte in het bestaande gebouw op het adres 
Oosteinderweg 189

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.
- Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z22-063410), het gewijzigd 

uitvoeren van de bouw van een serre (legalisatie) 
- Archimedeslaan 17, 1433 ME, (Z22-063349), het plaatsen 

van een dakkapel in afwijking van de reeds verleende ver-
gunning (legalisatie) 

- Mijnsherenweg 23, 1433 AP, (OD-11311937), Maatwerk-
voorschriften - het verlengen van bestaande maatwerk-
voorschriften voor het lozen van brijn in de bodem. Toe-
lichting: deze aanvraag maatwerkvoorschriften wordt 
behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied (zaaknummer: 11311937). Heeft u een vraag over 
deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met 
u opgenomen.

- Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-062554), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van de aanduiding 
van het boothuis i.v.m. de vervanging van het bestaande 
boothuis 

INGETROKKEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 259, 1433 GH, (Z22-054000), het uitbrei-

den van de woning aan de achterzijde op de eerste verdie-
ping. Verzonden: 11 augustus 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 227 en 229, 1431 AG, (Z22-049395), het verbou-

wen en uitbreiden van een dubbel woonhuis. Verzonden: 
11 augustus 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-014753), het vervangen 

van een condensor en het plaatsen van een WTW-unit 
op het dak. Toelichting: de omgevingsvergunning is van 
rechtswege toegekend. Verzonden: 12 augustus 2022

- Wilgenlaan voor nr. 13 en Kudelstaartseweg nabij nr. 100, 
(Z22-054382), het kappen van twee bomen welke een ver-
hoogde kans op stambreuk hebben. Verzonden: 12 augus-
tus 2022

- Uiterweg achter 188-196 (kad.perc. H 4296 e.a.), (Z22-
020355), het verplaatsen van twee boothuizen, het lega-
liseren van vlonders en het graven van water en het plaat-
sen van beschoeiing. Toelichting: het legaliseren van een 
boothuis en steigers en het plaatsen van een bootoverkap-
ping is komen te vervallen en uit de ingediende gegevens 
blijkt dat de aanvraag tevens betrekking heeft op het lega-
liseren van vlonders. Verzonden: 10 augustus 2022

- Koolwitjestraat 59, 1432 NN, (Z22-021027), het plaatsen 
van een woonunit op gemeentegrond (tijdelijk) en het 
verlengen van de woning t.b.v. mantelzorg. Verzonden: 08 
augustus 2022

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

- Hornweg 187 (Z22-047407) concert Jostiband op 19 no-
vember 2022, verzonden 9 augustus 2022

- Middencirkelstraat (Z22-053963) Straatfeest op 24 sep-
tember, verzonden 10 augustus 2022

COLLECTES

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

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Middencirkelstraat (Z22-053963) Straatfeest op 24 sep-

tember, verzonden 10 augustus 2022

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Dreef 7, op parkeerterrein (Z22-040026) Kermis Aalsmeer 

van 30 augustus t/m 4 september 2022, ingetrokken 9 au-
gustus 2022

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
STOMMEERKADE 45 (TE AALSMEER Z21-079624)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Stom-
meerkade-oost’ een omgevingsvergunning te verlenen voor 
de realisatie van één vrijstaande woning met aangebouwde 
berging op het perceel gelegen aan de Stommeerkade 45, 
kadastraal perceel C 7584, te Aalsmeer. De ontwikkeling past 
niet in het vigerende bestemmingsplan. Met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bo-
vengenoemd plan te realiseren. Burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer maken eveneens bekend dat in procedure wordt 
gebracht het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in 
verband met het voornoemde ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning.

Ter inzage
Met ingang van 19 augustus 2022 ligt de ontwerp omgevings-
vergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ge-
luid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, 
op de volgende wijzen ter inzage:
- digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07xT-OW01
- gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1.;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een ziens-
wijze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
vingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemees-



Aalsmeer - Zondag 14 augustus 
omstreeks 08.00 uur in de ochtend 
zijn de hulpdiensten opgeroepen 
voor een aanrijding met letsel aan de 
Stommeerweg. Op het voetpad, 
nabij de Mensinglaan, was een voet-
ganger aangereden door een perso-
nenauto. De personenauto knalde na 
die aanrijding tegen een paal. De 
voetganger raakte gewond en is 
meegenomen met de ambulance 
naar het ziekenhuis. Volgens omstan-
ders gaf de aanrijding een enorme 
klap. Volgens dezelfde omstanders 
zou de bestuurder hebben verklaard 
dat hij in slaap zou zijn gevallen. 
De politie heeft de bestuurder 
aangehouden, dit heeft een woord-
voeder van de Amsterdamse politie 
bevestigd. Ook verteld de woord-
voeder dat de verdachte onder 

invloed was en dat het �ink bescha-
digde voertuig in beslag genomen is. 
De politie heeft uitgebreid technisch 
onderzoek verricht op de locatie van 
het ongeval. De weg is daardoor 
enige tijd afgesloten geweest.

O�ciële Mededelingen
18 augustus 2022

ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar 
maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Stommeer-
kade 45, Z21-079624”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook 
mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
ANDORRAWEG 2 AALSMEER (Z22-030838)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4) te verlenen. De aan-
vraag is geregistreerd onder nummer Z22-030838. Omdat de 
ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor 
het plangebied geldende beheersverordening Green Park 
Aalsmeer 2017, wordt door middel van een uitgebreide proce-
dure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 19 augustus 2022 ligt de ontwerp omgevings-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

vergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende 
stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xD-OW01
- gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak 
te worden gemaakt via tel. 0297-387575;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst 
een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een ziens-
wijze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
vingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl 
onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergun-
ning Andorraweg 2, Z22 - 030838”.
Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren 
worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een 
afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

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-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertui-

gen – Frans de Bieslaan, noordoostelijk deel
- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertui-

gen – Hortensialaan, nabij kruising 1e J.C. Mensinglaan

TER INZAGE

t/m 26-08-22 verleende omgevingsvergunning voor de re-
alisatie van een appartementengebouw met 
17 wooneenheden geschikt voor starters aan 
de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer 
2021’ en het besluit hogere grenswaarden 
geluid met de daarbij behorende stukken

t/m 26-08-22 de verleende omgevingsvergunning en het 
besluit hogere grenswaarden geluid bestem-
mingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbeho-
rende stukken voor de realisatie van één vrij-
staande woning op het perceel Hornweg 
242A te Aalsmeer.

t/m 08-09-22 de verleende omgevingsvergunning met bij-
behorende stukken Oosteinderweg 49 ten 
behoeve van de legalisatie van een bestaand 
parkeerterrein en de uitbreiding daarvan 
met een aantal nieuwe parkeerplekken, om 
voldoende parkeerruimte te kunnen bieden 
aan de werknemers van de op deze locatie 
aanwezige scheepswerf.

t/m 30-09-22 ontwerp omgevingsvergunning en het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken m.b.t. het perceel gelegen aan 
de Stommeerkade 45, kadastraal perceel C 
7584, te Aalsmeer

t/m 30-09-22 ontwerp omgevingsvergunning gedurende 
6 weken met de daarbij behorende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4)

Oude Meer - Net voor de bouwva-
kantie is de nieuwbouw van het Dijk-
huis water- en winddicht opgeleverd. 
De afgelopen weken zijn door de vrij-
willigers gebruikt om alle water, elek-
trische en technische aansluitingen 
voor te bereiden. De komende zes 
weken wordt door de aannemer de 
binnenkant afgewerkt. Het pand 
wordt super geïsoleerd en voorzien 
van een compleet luchtbehandeling 
systeem met een hyper moderne 
warmtepompinstallatie welke deels 
in alle heipalen zijn verwerkt en de 
nodige zonnepanelen op het dak . 
Via een veiling is er een vrijwel 
complete professionele keuken 
aangekocht en zo ook de barkoe-

lingen. Het grote terras wordt deels 
overdekt. In de nog aan te leggen 
tuin worden de fruitbomen weer 
terug geplaatst en de bestaande 
speeltuin elementen, die nog doen 
herinneren aan de tijd van speeltuin-
vereniging de Lente, komen ook 
weer in de tuin te staan. Medio 
tweede helft september is de 
binnenvloer afgewerkt en wordt er 
een bouwborrel georganiseerd om 
een kijkje te komen nemen in het 
Dijkhuis. 

Borrel en vrijwilligers
Als de nieuwbouw vlot vordert is de 
planning om eind oktober het Dijk-
huis feestelijk te openen. De 

komende twee maanden moeten de 
handen nog �ink uit de mouwen 
worden gestoken. Vrijwilligers, die 
mee willen klussen, zijn van harte 
welkom. Na een moeilijke tijd van 
tweeënhalf jaar vergunningenstrijd 
en coronamaatregelen gloort nu 
echt dat activiteiten van buurtvereni-
ging het Dijkhuis en andere in het 
najaar weer volop kunnen losbarsten. 
Sinterklaas heeft als een van de 
eerste weer het Dijkhuis gereser-
veerd voor een bezoek. Mede door 
Stichting Leefomgeving Schiphol is 
het mogelijk gemaakt om een duur-
zaam nieuw Dijkhuis te bouwen 
welke voldoet aan de eisen en 
gebruik van deze tijd.

Nieuwbouw van Dijkhuis vordert

Aalsmeer - Tijdens een surveillance 
op de Westeinderplassen kwam bij 
de politie een bericht binnen dat er 
meerdere harde knallen waren 
gehoord op het water. Onderweg 
naar de opgegeven plek hoorden 
agenten een harde knal en zagen zij 
een vuurwerkontplo�ng en enkele 
personen in een bootje. De jongeren 
schrokken behoorlijk bij het zien van 
de politie en dachten er vandoor te 
kunnen gaan. De achtervolging werd 
ingezet door de politie. De agenten 
zagen hierbij overal resten vuurwerk 
in het water drijven. De achtervol-
ging heeft niet lang geduurd, de 
verdachten waren een doodlopend 
slootje ingevaren. In de boot werd 
door de agenten nog meer vuurwerk 
gevonden. Al het vuurwerk is in 
beslag genomen en later opgehaald 
door de Explosieve Opruimings-
dienst. De personen zullen later 
worden gehoord als verdachte. Het is 
nog even afwachten wat justitie 
hiervan gaat vinden. De ouders van 
de jongeren zijn in ieder geval in 
kennis gesteld. Van de opruimings-

dienst kreeg de politie te horen hoe 
gevaarlijk (en illegaal) het vuurwerk 
is en hoeveel schade en slachto�ers 
dit had kunnen maken. Er bevinden 
zich sto�en in het in beslag genomen 
vuurwerk die door water makkelijker 
kunnen ontbranden en nog heftiger 
reageren. De politie, die regelmatig 
controles houdt op de Westeinder 
zowel overdag als ‘s avonds, wil 
ouders waarschuwen: “Wees je 
bewust waar jouw kind/kinderen 
mee naar buiten gaan, wat zij bij zich 
hebben op straat en praat hierover. 
Wanneer dit vuurwerk was ontploft 
in de boot, had dit verhaal heel 
anders afgelopen.”

Illegaal vuurwerk aangetroffen 
in boot op Westeinderplassen

Bron en foto: Politie Aalsmeer

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Voetganger aangereden op de 
Stommeerweg

Aalsmeer - De eerste energiecoaches 
in Aalsmeer zijn opgeleid en gaan 
inwoners helpen energie te besparen. 
Energiecoaches zijn deskundige vrij-
willigers die inwoners gratis helpen. 
In een gesprek laten zij, met behulp 
van een vragenlijst, zien met welke 
kleine maatregelen inwoners energie 
kunnen besparen. Het doel van het 
gesprek is dat u inzicht krijgt in uw 
energiegebruik en tips krijgt om aan 
de slag te gaan met energiebespa-
ring. Inwoners kunnen zich via 
bespaarafspraak.nl/aalsmeer 
opgeven voor een gratis gesprek. De 
coach heeft een tas bij zich met voor-

beelden van energiebesparende 
producten, zoals radiatorfolie, tocht-
strips en LED-lampen. De energie-
coach helpt om de producten te 
kiezen waar u het meeste voordeel 
van heeft. 

Ook energiecoach worden?
Om zoveel mogelijk inwoners te 
helpen, is de gemeente op zoek naar 
nog meer energiecoaches. Om ener-
giecoach te worden hoeft u geen 
technische kennis te hebben of veel 
te weten van energie(besparing). Dat 
leert u tijdens de training. Het is 
vooral belangrijk dat u het leuk vindt 

Energiecoaches helpen energie 
te besparen in Aalsmeer

om wat u geleerd heeft door te geven 
aan andere inwoners. En dat u samen 
op zoek wilt gaan naar passende 
mogelijkheden om te besparen. Een 
energiecoach moet Nederlands 
kunnen spreken en verstaan. Als de 
coach een tweede taal spreekt, is dat 
een grote plus. Inwoners die energie-
coach willen worden krijgen een 
gratis driedaagse training. Energie-
coaches krijgen per gesprek een 
vergoeding van 10 euro en na tien 
gesprekken wordt als dank voor de 
inzet een voorbeeldtas met energie-
besparende maatregelen ter waarde 
van 180 euro cadeau gegeven. Ook 
energiecoach worden? Kijk op de 
website van de gemeente (www.aals-
meer.nl) of stuur een mail naar trainer 
Imke Tegels: tegels@sme.nl.
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AGENDA

DONDERDAG 18 AUGUSTUS:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Verkoop kaarten voor Nostal-

gisch Filmfestival in Boekhuis, 
Zijdstraat van 19 tot 20.30u.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS:
* Kaartavond BV Hornmeer in 

buurthuis, Dreef 1 om 19.30u. 
Inschrijven: 19u.

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

ZATERDAG 20 AUGUSTUS:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
* Midgetgolfbaan open voor 

publiek. Beethovenlaan. Open 
iedere zaterdag, zondag en 
woensdag van 13 tot 17u.

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

ZONDAG 21 AUGUSTUS:
* Watertoren open voor publiek 

van 13 tot 17u. 
* Woodshack in The Shack, Schip-

holdijk 253b in Oude Meer, 16u.

MAANDAG 22 AUGUSTUS:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

* Sam Creatief van 14 tot 16u. in 
Parochiehuis, Gerberastraat.

DINSDAG 23 AUGUSTUS:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u. 

* Sportieve vakantieactiviteit voor 
jeugd, groepen 3 t/m 8 in De 

Bloemhof, Hornweg, 10 tot 12u.
* Historische Tuin open dinsdag 

t/m zondag 10 tot 16:30u. 
Ingang via Praamplein.

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Zomerbridgen met Onder Ons 
in buurthuis Hornmeer v/a 
19.30u. Inschrijven om 19.15u.

* Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart, 
20u.

* Elke woensdag 50+midget-
golfen, Hornmeer, 10-12u. 

DONDERDAG 25 AUGUSTUS:
* Wandelen in het Bos van 19 tot 

20.30u. Start Bosrandweg, t.o. 
Rietwijkeroordweg.

26, 27 EN 28 AUGUSTUS:
* Jazz-weekend in cultureel café 

Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag 
met Hein Meijer, zaterdag met 
Michael Varekamp en zondag-
middag met Elvis Sergo. 

VANAF 30 AUGUSTUS:
* Kermis aan de Dreef in Horn-

meer. Tot en met 4 september.

DINSDAG 30 AUGUSTUS:
* Openbare vergadering 

commissie Ruimte in het Raad-
huis vanaf 20u. Beeldvormend.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER:
* Openbare vergadering 

commissie Maatschappij en 
Bestuur in het Raadhuis vanaf 
20u. Beeldvormend.

Hoofddorp - Het Haarlemmermeers 
Mannenkoor Zang en Vriendschap 
(HMZV), dat dit jaar 90 jaar bestaat, 
start het zangseizoen na de vakantie-
stop met een serie concerten in Hoofd-
dorp (27 augustus), Nieuw Vennep (3 
september) en Badhoevedorp (17 
september). De concerten, vanaf 16.00 
uur, worden voorafgegaan door een 
‘open meezingrepetitie’ (aanvang 
15.00 uur), waarvoor zanglustige 
mannen worden uitgenodigd. Onder 
leiding van dirigent Roland Bosma 

wordt een nieuw lied ingestudeerd dat 
ook tijdens het concert na de pauze 
wordt gezongen, samen met de 
gasten. De concerten vinden plaats in 
De Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 
4 in Hoofddorp, Het Ontmoetingscen-
trum, Elemastraat 65 in Nieuw Vennep 
en het Dorpshuis, Snelliuslaan 35 in 
Badhoevedorp.

Kerstmatinee in Rijsenhout
Tijdens de repetitieavonden wordt er 
tevens gestart met de repetities voor 

Zang en Vriendschap zoekt 
nieuwe (project)zangers

Aalsmeer - Nog even wat ‘stilte voor 
de storm’, maar het gaat weer bruisen 

op muziekgebied in Aalsmeer. 
Aanstaande zaterdag 20 augustus 

Het gaat weer bruisen: Dansen 
en feesten in Aalsmeer

Het Raadhuisplein wordt zaterdagavond 20 augustus omgetoverd tot dansplein. 
Foto (vanuit helikopter): www.kicksfotos.nl

Nu nog parkeren op het Praamplein, maar begin september verrijst op het plein 
achter de winkelstraat de feesttent. Foto (vanuit Helikopter): www.kicksfotos.nl

wordt een groots zomerfeest georga-
niseerd op het Raadhuisplein en kan 
van 20.00 tot 01.00 uur gedanst 
worden op de muziek van Bel C. De 
toegang is gratis. Het weekend erna, 
van 26 tot en met 28 augustus, trak-
teert KCA op een swingend 
jazzweekend in cultureel café 
Bacchus met optredens van het Hein 
Meijer Trio,de Celebration Band van 
Michael Varekamp en Trinity met 
Elvis Sergo. Aanvang vrijdag en 
zaterdag is 20.30 uur, zondag om 
16.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de ticketshop op de website van 
de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer. 
En in de loop van die week verrijst er 
weer een tent op het Praamplein en 
nagenoeg iedereen weet wel waar-
voor: Feestweek Aalsmeer van 4 tot 
en met 10 september met naast een 
tentdienst, SPIE-spelavond en het 
nostalgisch �lmfestival heel veel live-
muziek van onder andere Gerard 
Joling, Xander de Buisonjé, Frans 
Duits, Tino Martin, Jeroen van der 
Boom, Jan Smit, Anita Meijer,het 
Meezingteam, Gebroeders Ko en 
vaste dj Joost en op woensdagavond 
(de enige avond waar nog enkele 
kaarten voor zijn, donderdag, vrijdag 
en zaterdag uitverkocht) de Aals-
meerse band Tiam en de Hete 
Mannen en The Dirty Daddies. Zie: 
www.feestweek.nl. Sowieso wordt 
september weer een knallende acti-
viteitenmaand met natuurlijk 
braderie in het Centrum en Vuur en 
Licht op het Water (vuurwerk en 
verlichte botenshow) op 3 
september, de Pramenrace op 10 
september en de Kunstroute op 17 
en 18 september.

het Kerstmatinee op zondag 18 
december in Rijsenhout. Mannen die 
op projectbasis willen meedoen zijn 
van harte welkom. Een redelijke zang-
stem, maar vooral veel enthousiasme 
zijn voldoende. Zang en Vriendschap 
repeteert elke week op maandag-
avond in gebouw De Jeugd van 
Gisteren in Hoofddorp vanaf 19.30 uur. 
HMZV is niet religieus gebonden en 
heeft een aantrekkelijk repertoire van 
klassiek tot modern, opera, operette, 
musical en bewerkingen van meer 
‘eigentijdse muziek’ zoals van Paul 
Simon, The Beatles en Eric Clapton. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.hmzv.net. 

Oude Meer - Love, Peace and Music 
aanstaande zondag 21 augustus in 
The Shack. Iedereen herinnert zich 
nog wel al die prachtige tijdloze 
songs van onder andere Melanie, The 
Band, Janis Joplin, Doobie Brothers, 
Je�erson Airplane en Joe Cocker. In 
een relaxte Woodstock-sfeer muziek 

maken, hoe tof is dat! Hans en Remco 
Millenaar nemen het voortouw op 
deze muzikale middag en uiteraard 
doen ze dit samen met een aantal 
muzikale vrienden waaronder Boxin’ 
The Vox. Kom gezellig kijken, luis-
teren en genieten. The Shack is 
zondag 21 augustus open vanaf 

Love, Peace and Music: Zondag 
Shack’s Woodstock Sunday

Aalsmeer - Maandag 22 augustus 
leggen dirigent en muzikanten van 
Flora, na een welverdiende vakantie, 
de muziek weer op de lessenaars. 
Een nieuw muzikaal seizoen gaat van 
start. Het eerste optreden is namelijk 
op zaterdag 3 september tijdens de 
jaarlijkse braderie in het centrum van 
Aalsmeer. Flora is vanaf 11.00 uur 
weer te beluisteren op het ‘vaste 
stekkie’ voor de Doopsgezinde Kerk 
in de Zijdstraat. Uiteraard wordt 
gehoopt op veel kijkers en luiste-
raars. Later in het seizoen zal Flora 
deelnemen aan het streekmuziek-
concours in Bodegraven. Een instru-
ment leren bespelen of na een lange 
periode van niet spelen de ‘draad’ 

weer oppakken? U/jij bent van harte 
welkom. Informeer naar de mogelijk-
heden tijdens een repetitie op de 
maandagavond van 20.00 uur in het 
muziekgebouw aan de Wim Kan 
Dreef 1 in Kudelstaart of kijk voor 
informatie op de website: www.
muziekvereniging�ora.com.

Muziekvereniging Flora gaat 
weer wekelijks repeteren

15.00 uur, de band begint om 16.00 
uur en de entree is 15 euro.

Lawrence Mul en Sander Rots
The Shack sluit de maand af met twee 
to�e muzikanten op zondag 28 
augustus: Lawrence Mul, bekend als 
frontman met zijn superstrot bij 
tribute to The Doors, CCR en zijn 
eigen band Hilltop Howlers, speelt 
samen met Sander Rots, een van de 
gitaristen van tribute to CCR, hun 
favoriete covers. Denk hierbij aan de 
legendarische songs van onder 
andere Bob Dylan, Byrds, CSNY, Kinks, 
The Who en Pearl Jam. The Shack is op 
zondag 28 augustus open vanaf 15.00 
uur, de band begint om 16.00 uur en 
de entree is 15 euro. Reserveren voor 
21 en 28 augustus is niet verplicht, 
maar wel mogelijk. Stuur dan even 
een mail naar info@the-shack.info. 
Alle verdere informatie en het volle-
dige programma is te vinden op: 
www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Hét adres voor 
(kinder)gitaren,
ukelele’s, drums 

en violen 
( in alle maten!)



Reeker 
Wonen
Bel: 340828

Aalsmeer  •  Amstelveen  •  Mijdrecht  •  Heemstede

Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

BBQ focaccia  
olĳ f/kruidenpasta                                
Vers fruit vlaai 
zonder slagroom               

Van     
WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

4,95
Kom   a   

8,50

Kemp
65 jaar
Van harte gefeliciteerd!

       Gerda
    Pascal

               Jordi
                    Mitchell

19-8-2022

Veel liefs,
Je� , Tijn & Michelle

Deze topper wordt

70jaar!

Van harte 
gefeliciteerd met 

deze mooie leeftijd.
Op naar nog 
vele jaren!

19-08-2022

Christelijke boekwinkel, 
De Ichtusshop 

voor al uw christelijke 
lectuur en muziek.

Elke dinsdag, vrijdag en 
zaterdag open van 
10.00 – 16.00 uur

Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 te Aalsmeer

Tel.nr. 0297-363353
www.ichtusshop.nl

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon: 1

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.MEERBODE.NL/KABALEN-OPGEVEN

Mi jn lieve ouders Hein & Bep
Opa & Oma van Bemmelen

vieren hun 65-jarig huweli jksfeest
en wi j willen ze hiermee feliciteren!

Irene en Destiny

Bert & Janny

Liefs jullie zoons, 
schoondochters en 

kleinkinderen

RUIMTE VOOR
caravan 

of camper
en/of opslag

06-53925464

4/5/6/7/8/9/10 SEPT

PROGRAMMA

LOCATIE PRAAMPLEIN

di

6 SEPT______
Dinsdagmiddag

Tent open: 13.00 uur
Aanvang: 14.00 uur

Einde: 16.45 uur

Dinsdagavond
Tent open: 19.00 uur

Aanvang: 20.00 uur
Einde: 22.45 uur

START KAARTVERKOOP
DONDERDAG 18 AUGUSTUS TUSSEN 19,00 EN 20,30 UUR 

IN HET BOEKHUIS AALSMEER, ZIJDSTRAAT 12

VANAF VRIJDAG 19 AUGUSTUS TIJDENS DE NORMALE WINKELTIJDEN

NOSTALGISCH FILMFESTIVAL
SAMENSTELLING EN PRESENTATIE: DICK PIET
ENTREE 7,50 EURO / INCL GARDEROBE EN KOPJE KOFFIE/THEE

Gezocht:
VBA fustemmer. Tel. 06-22871129

Gevraagd:
Aluminium ladder. Tel. 06-20930822

Gevraagd:
Oude houten/metalen kast met veel 
laadjes. Tel. 06-20818104
Gezocht:
Mooie gegalvaniseerde aanhanger, 
niet te groot. Tel. 06-20893486

Te koop:
Buitenboordmotor Mercury 4 pk 
langstaart, i.g.st. €200,-. Tel. 0297-
323478
Te koop:
Schoolplaat bloemen, fabrieken 
in Aalsmeer met lectuur €200,- Tel. 
06-51117676
Te koop:
600 m Geschaafde planken 450-13 
cm voor tuinafscheiding, p.m. €2,25. 
Tel. 06-53925464
Gezocht:
Wie oh wie heeft een kas die hij/zij 
niet gebruikt. Als hobby wijngaar-
denier wil ik druivelaars planten. Tel. 
06-46116997
Te koop:
E-bike hydraulisch geveerde voor-
vork en zadel €375,-. Tel. 06-28797525
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KORT
BINNENKORT NIEUWE 
EXPOSITIE IN FAM

Aalsmeer - De tentoonstelling 
‘The Floral Album’ was afgelopen 
week voor het laatst te bezoeken 
in het Flower Art Museum aan 
de Kudelstaartseweg. Nu is het 
museum even gesloten voor het 
inrichten van een nieuwe 
tentoonstelling. Vanaf 28 
augustus opent ‘Beyond Nature’, 
waarin de abstracte verbeelding 
van de natuur centraal staat. Kijk 
voor meer informatie op: www.
�owerartmuseum.nl.

START REPETITIES 
BIJ CON AMORE 

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore gaat weer 
zingen. Aanstaande maandag 22 
augustus wordt gestart met 
repeteren vanaf 19.30 uur in The 
Beach aan de Oosteinderweg 
247a. Er staan optredens in de 
planning, dus er moet weer 
gestudeerd worden. Met een 
kleine veertig man kan Con 
Amore nog altijd een goed 
concert geven, maar nieuwe 
zangers blijven welkom. Kom 
eens langs en zing mee!

KCA JAZZ OP DE HAVEN, 
IN FAM EN IN BACCHUS

Aalsmeer - Op zondag 11 
september organiseert stichting 
KCA weer Jazz op de Haven van 
Nieuwe Meer met deze middag 
vanaf 16.00 uur een optreden 
van de Fortnight Swingband. 

Ode aan Toots Thielemans
Op zaterdag 17 september 
brengt pianist Mike del Ferro 
een ode aan de legendarische 
mondharmonicaspeler Toots 
Thielemans, met wie hij over een 
periode van tien jaar over de 
hele wereld optrad. Het KCA-
concert vindt plaats in het 
Flower Art Museum aan de 
Kudelstaartseweg 1 en begint 
om 20.30 uur. 

Carmen Gomez
En ook alvast een notitie in de 
agenda waard: Op zaterdag 24 
september trakteert KCA op een 
swingende jazz-avond in cultu-
reel café Bacchus met op het 
podium Carmen Gomez. Kijk 
voor kaarten en meer informatie 
op: www.kunstencultuuraals-
meer.nl (KCA Ticketshop). 

HITTEPROTOCOL: 
GEEN DUIVENVLUCHTEN

Aalsmeer - De Duivensport-
bond NPO stelde voor alle 
vluchten van afgelopen week-
einde het hitteprotocol in 
werking. Als gevolg hiervan 
werden door de hoge tempera-
turen alle duivenvluchten afge-
last. Voor aankomend week-
einde staan onderstaande 
vluchten gepland: Op 18 
augustus inmanden jonge 
duiven (J33) voor Morlincourt en 
op 19 augustus inmanden voor 
de vlucht Du�el Natour.

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 18 
augustus, start de kaartverkoop voor 
het Nostalgisch Filmfestival, dat op 
dinsdag 6 september plaatsvindt in 
de feesttent op het Praamplein. 
Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn in het 
Boekhuis in de Zijdstraat kaarten à 
7,50,euro, inclusief garderobe en 
ko�e/thee, verkrijgbaar. Er kan niet 
worden gepind, dus contante beta-
ling. Op de dinsdag van de Feestweek 
presenteert journalist Dick Piet voor 
de negende keer een nostalgische 
�lmmiddag en -avond. De �lms van 
Aalsmeer van weleer, zijn twintig tot 
negentig jaar oud en van zeer uiteen-
lopende onderwerpen. 

Veel korte �lms
Er staat een reeks korte �lms op het 
programma. Van bruidspaar Aart Tulp 
en Trees Kniep, bijvoorbeeld. Zij varen 
in de zomer van 1941 met een boeier 
vanaf de Pontweg naar het raadhuis. 
Een ander bruidspaar, Johan de Heus 

en Anna Jongkind, gaan in de winter 
van 1942 per arrenslee over de Oost-
einderweg naar de Dorpsstraat. De 
sfeervolle beelden werden destijds in 
het Polygoon Journaal in de 
bioscopen vertoond. Jaren later kwam 
Aalsmeer op televisie. ‘Achter het 
Nieuws’ bracht in 1976 een reportage 
over de Burg. Kasteleinweg. En ‘Brand-
punt’ besteedde in 1987 aandacht aan 
de ‘IJsboom’ bij de Ringvaart. Voorts 
korte �lms van de corsoverlichting in 
1956 en de padvinderij met Coq 
Scheltens in 1962.

Landelijke Hornmeerpolder
Vorig jaar ontdekte kleuren�lms uit 
de jaren veertig en vijftig tonen 
unieke beelden van Aalsmeer. Onder 
meer van de Uiterweg, zowel vóór als 
na de demping van de noord-weste-
lijke dijksloot. Brugwachter Aldert 
Keessen bedient de Aardbeienbrug 
en het pontje naar Rijsenhout zet niet 
alleen voetgangers en �etsers over, 

Bloemendorp Aalsmeer herleeft 
op het Nostalgisch Filmfestival

De Uiterweg met twee sloten, gezien vanaf de Baardsebrug in de jaren veertig.

Autorally op de Westeinder in de 
winter van 1963.

Hilarische beelden van de 
Bloemencorso’s in de jaren tachtig.

Bruidspaar met boeier naar het 
Raadhuis in 1941,

Pontje arriveert bij de Kanaalstraat rond 1960.

Hooien in de Hornmeer rond 1950.

Aalsmeer - Net als vorig jaar wordt 
de Grand Prix Nederland voor de 
Formule 1 in hetzelfde weekend 
gehouden als Vuur en Licht op het 
Water. Max Verstappen levert op 
racecircuits in de hele wereld vuur-
werk af, maar autoracen is iets heel 
anders dan het Aalsmeerse evene-
ment op zaterdag 3 september. Toch 

Racen in Zandvoort en Vuur en 
Licht op het Water 3 september

aanhoudende emotie door de 
knallen, de kleuren en de prachtige 
vormen van uiteenspattend vuur-
werk. Door de combinatie van het 
vuurwerk met passende muziek 
worden alle gevoelens nog eens 
versterkt. 

Verbinding
De organisatie van Vuur en Licht op 
het Water zocht naar een manier om 
een verbinding te leggen tussen de 
beide evenementen. Voorzitter Mike 
(Multi) van der Laarse: “Dat was lastig, 
maar we hebben er toch wat op 
gevonden. Er komt een echte 
Formule 1 raceauto naar Aalsmeer en 
die gaan we op het water laten zien. 
Bovendien hebben we een speciale 
actie bedacht voor onze sponsoren.” 
En zo kunnen de mensen die geen 
kaartje hebben voor de race in Zand-
voort, toch nog een vleugje 
meekrijgen van het Formule 1 
gebeuren tijdens Vuur en Licht op 
het Water op en boven de Westein-
derplassen op 3 september.

zijn er wel een paar overeenkomsten. 
Bij de voorbereiding voor een race is 
het belangrijk dat alles klopt. Een 
klein foutje kan tijdens de race een 
goede plaats in de uitslag om zeep 
helpen en daar wordt Max 
Verstappen niet echt vrolijk van. Bij 
Vuur en Licht op het Water zijn 
details in de voorbereiding ook 
belangrijk om de vuurwerkshow ‘s 
avonds perfect te laten verlopen. De 
belangrijkste overeenkomst is 
misschien dat beide evenementen 
om veel emotie draaien. In Zand-
voort worden dit jaar 105.000 
toeschouwers verwacht, bij Vuur en 
Licht op het Water bij goed weer 
meer dan een derde daarvan. Dat 
zijn veel mensen en die verwachten 
allen een bijzondere belevenis. Bij de 
Formule 1 in Zandvoort draait het 

vooral om snelheid, spannende 
inhaalmanoeuvres en winnen. Mocht 
Max Verstappen als eerste over de 
�nish gaan, dan zal dit weer als een 
sensatie ervaren worden. 

Samen op het water
Bij het Aalsmeerse evenement zijn de 
emoties zeker niet minder, maar 
anders. Het begint met het samen op 
het water zijn van honderden 
verlichte boten. Met name wanneer 
de vloot van boten voor anker ligt 
net voordat het vuurwerk begint, 
maakt zich een bijzonder gevoel 
meester van de mensen op de boten. 
Velen krijgen kippenvel alleen al bij 
de gedachte hieraan. Dan moet het 
vuurwerk nog beginnen en dat zorgt 
zowel op de boten als voor de 
mensen op de oever voor een 

maar ook auto’s. In De Blauwe Beugel 
worden zwemwedstrijden gehouden. 
De meest bijzondere kleuren�lm, is 
ongetwijfeld die van de Hornmeer-
polder, rond 1950. Toen nog uitslui-
tend weiland, met hier en daar een 
boerderij. De enige �lmbeelden die 
van de nog onbebouwde Hornmeer 
bestaan, laten – in kleur - het wonen 
en werken op en rond de boerderijen 
van Van Wees en ‘Boerenvreugd’ zien. 
Waar de nostalgie ook vanaf druipt, is 
de �lm, die alle hoeken van Aalsmeer 
in de jaren tachtig tot leven brengt. 
Het is een uniek tijdsbeeld in kleur, 
van Aalsmeer, dertig, veertig jaar 
geleden. 

Martin Verbeek
Vrolijke noten zijn er ook. Daar zorgt 
om te beginnen Martin Verbeek wel 
voor. Deze vroeger bekende Aals-
meerse conferencier gaf in 1993 zijn 
laatste optreden tijdens een carna-
valsfeest in voormalige bejaardenhuis 

‘Seringenpark’. Vijf jaar geleden werd 
de �lm ook vertoond, maar op veler 
verzoek staat hij nogmaals op het 
programma, zij het in een nieuw jasje. 
Hilariteit ook bij een compilatie van 
de Pramenraces in de jaren 1992 tot 
1996, toen nog georganiseerd door 
De Illegale Peurders (D.I.P.). En bij een 
compilatie van het straattheater (�gu-
ranten) op en rond de bloemencorso’s 
in de jaren tachtig.

Winterse beelden
Winterse beelden roepen altijd veel 
nostalgie op. Die komen dan ook 
uitgebreid aan bod. IJsbrekers in de 
Ringvaart en autorally op de dichtge-
vroren Poel in 1963; schaatsplezier 
langs de Oosteinderweg in de oorlog, 
ijspret op de Molenvliet, bij Topsvoort, 
in Oost en op de Westeinderplassen. 
En een fakkeloptocht op het Molen-
poeltje bij de Jac. Takkade. 
Mochten er na de speciale verkoop, 
donderdagavond, nog kaarten voor-
radig zijn, dan zijn die vanaf vrijdag 19 
augustus verkrijgbaar in het Boekhuis 
tijdens de normale openingstijden 
van de winkel. 

Zie ook de poster elders in deze krant.
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HRM ASSISTENT
Wil jij graag werken in een dynamische omgeving waar je de kans krijgt om een 
rol te spelen in de verdere professionalisering van HRM binnen onze organisatie? 
Ben je initiatiefrijk, discreet en werk je zelfstandig? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Over ons
Nieuwkoop Europe is een internationaal toonaangevend bedrijf in de markt voor 
interieurbeplanting en de aanverwante supply chain. Ons uitgebreide aanbod plan-
ten en plantenbakken vindt wereldwijd zijn weg naar zowel zakelijke als particu-
liere eindgebruikers via interieurbeplanters, webshops, exporteurs, bloemisten en 
andere groene wederverkopers. Nieuwkoop Europe ondergaat een metamorfose 
van het oude groen naar het nieuwe groen en daarom zijn we op zoek naar talenten 
die de handen uit de mouwen steken en een uitdaging niet uit de weg gaan. 

Wat ga je doen?
In deze functie krijg je de kans om je verder te ontwikkelen in de volle breedte 
van het HRM vak. Je stelt functiepro�ielen op, stemt deze af met de betreffende 
leidinggevenden en assisteert bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. 
Je speelt een belangrijke rol in procedures met betrekking tot verlof, ziekte en exit-
gesprekken en kunt daar discreet mee omgaan. Verder assisteer je de Manager HRM 
bij overige HRM gerelateerde werkzaamheden. Een brede rol waarin je proactieve 
houding en zelfstandigheid op prijs worden gesteld.

Dit ben jij:
• Je hebt MBO werk- en denkniveau 
• Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring 
• Je bent communicatief sterk in zowel de Nederlandse als Engelse taal
• Je hebt kennis van CRM/ERP- en personeelsinformatiesystemen
• Je hebt brede kennis van het HRM vakgebied 
• Je hebt commercieel inzicht

Dit krijg je van ons:
• Een marktconform salaris
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• 25 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding
• Pensioenregeling
• Secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Glastuinbouw
• Korting op een sportabonnement
• Korting op planten en plantenbakken om jouw eigen huis nog mooier in te richten

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden? Verstuur dan je CV en een antwoord op onderstaan-
de vragen naar werken@nieuwkoop-europe.com (een uitgebreide motivatiebrief 
is niet nodig).
• Waar krijg jij energie van?
• Waar ben jij trots op?
• Welke drie sterke vaardigheden heb jij die je gaan helpen in deze baan?
• Wat verwacht jij van deze baan?
• Wat is je grootste uitdaging geweest in je carrière? Hoe ging je hiermee om?
• Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
• Hoeveel uur in de week ben je beschikbaar?

Binnen een week krijg je een reactie van ons

Gezocht nieuwe collega
Wegens groei zijn wij op zoek naar versterking van ons team 

Houd je van actief en afwisselend bezig zijn tijdens je werk? 
Dan is Toplenzen op zoek naar jou.

Wat zijn je taken:
Je bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig verwerken en verzend klaarmaken 
van alle orders en bestellingen in binnen en buitenland.
Je bent in staat onze klanten zowel telefonisch als via e-mail te helpen met vragen 
waarbij klantvriendelijkheid een grote rol speelt.
Verwerken van administratieve en logistieke processen die zich voordoen binnen 
de totale orderafhandeling.

Wat vragen wij:
MBO denkniveau
Ervaring met computers
Goede beheersing Nederlandse taal

Heb je interesse stuur je CV en motivatie naar:
Toplenzen Keurmeesterstraat 23 1187 ZX Amstelveen.

Of neem contact op via telefoonnummer: 020-6404654
Of per mail naar: marconland@toplenzen.nl
Of per mail naar: marjawegewijs@toplenzen.nl 

Te koop:
Weber houtskoolbarbecue, zwart, 
op wieltjes, ø 55 cm €45,-. Tel. 
06-30022620
Te koop:
Yamaha buitenboord motor 4 pk, 2 
takt, 1:100, i.pr.st. 
Tel. 06-45416308
Te koop:
Dames�ets koga 21versn., i.g.st. €50,-. 
Tel. 06-55326668
Te koop:
Miele stofzuiger geheel compl., 
i.z.g.st. €20,-. 
Tel. 06-26700961
Te koop:
Zwitserland vignet 2022 €17,50. Tel. 
0297-286297
Te koop:
Ca. 30 rollen (1 m. br x lg variabel) 
boekbind-linnen €100,-. Tel. 0297-
322866
Te koop:
Mc culloch 210 grastrimmer werkt op 
benzine €25,-. 
Tel. 06-14518895
Gezocht:
Lego, wie o wie heeft er nog iets 
voor ons op zolder liggen? Tel. 
06-37304315
Te koop:
Jongens�ets Popaal 22”, z.g.a.n., slot, 
verlichting, handrem € 100,-. Tel. 
06-23603783
Te koop:
Klein elektr. oventje €25.-. Zak Lego 
€20,-. 
Tel. 06-26086090
Te koop:
Kattenmand overwelfd van bruine 
teen puntga af €15,-. Tel. 0297-
283036
* Aangeboden.
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058

Te koop:
Samsung smart tv. 26”, 66 cm met 
nwe afstandsbed. €40,-. Verrekijker in 
leren tas €10,-. 
Tel. 0297-287715

Gevraagd:
Wie wil een man van 30 j. bijles 
rekenen geven? Spoed v.a. groep 5 
ong. 
Tel. 06-33675656

Te koop:
Aluminium loopplank, lg 6.20 x  br. 
0,60 x hg 0,13mtr € 100,-. Waterpomp 
€50,-. 
Tel. 06-33807688

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.

Kijk hoe jij je hart kunt laten 
spreken voor vluchtelingen! 

Gevraagd:
Oude bandrecorder van akai revox of 
teac kan ik mijn oude muziek banden 
weer af spelen. Tel. 06-36327573
Te koop:
Nieuwe oogst: braam, pruim, aalbes, 
zwartebes, mango, ananas, kruisbes. 
Leimuiderdijk 97 Rijsenhout v. Kika 
st.buiten. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Biljartclub Apollo in het fort van 
De Kwakel vraagt  60 + leden op de 
woensdagmid. 
Tel. 06-20656631
Aangeboden:
Bridgen op de do.avond of vr.middag 
in de Quakel of leer (beter) bridgen. 
Tel. 06-54108456

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt oude en defecte 
bang&olufsen cd speler platenspeler 
stereo apparatuur luidsprekers enz . 
Tel. 0297-786546
Gezocht:
Wie heeft er op zolder nog lp’s 
singeltje pop beat muziek uit de jaren 
50-60-70 liggen voor verzamelaar . 
Tel. 06-12946730
Gezocht:
Wij zijn op zoek naar computer-
spellen van Nintendo, Playstation, 
Sega, Atari, Xbox wie heeft er nog iets 
liggen? Tel. 06-37304315
Gezocht:
Antieke stoommachines, etc. Tel. 
06-20930822
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - We zijn het zonder meer samen eens (en dat gebeurt zelden,) 
Zweden is een veel leuker land om te kamperen dan Noorwegen. Zodra 
we de grens passeren voelt het relaxt, we zijn gelijk onderdeel van de 
natuur: bossen, meren, bossen, meren en geen kip op de weg, alleen een 
jonge eland die vlak voor onze camper de weg oversteekt. Meer dan 
genoeg mooie overnachtingsplekken, vaak gratis, vlak naast de rivier de 
Kläralven. Wij vinden er een met een waterval waar ik in kan zwemmen. 
We zijn koud geïnstalleerd als de ene na de andere auto het terrein op 
komt rijden. Kampvuren worden aangestoken, een partytent opgezet en 
bier en frisdrank uitgestald. We zijn in de plaatselijke barbecue terechtge-
komen. Iedereen die aankomt haalt een pan met lange steel bij de tent 
op, spek en een klont boter erin, en schuift aan bij het kampvuur. Blikje 
bier in de hand. ‘Ouderwets Zweeds eten’, wordt ons uitgelegd. Het is een 
gezellige boel. Ko�e toe en twee uur later is iedereen weer vertrokken, 
het vuur gedoofd en alles opgeruimd. Geen snippertje papier blijft achter. 
Zo kan het dus ook. Van de Scandinavische landen is Zweden het goed-
koopst en dat is goed te merken in de grensplaats Charlottenberg waar 
we even boodschappen gaan doen en tot onze stomme verbazing een 
giga supermarkt tegenkomen met alleen maar snoep. “In Noorwegen 
wordt op alles wat ongezond is extra belasting geheven”, legt mijn 
dochter later uit. “Zoetigheid en frisdranken zijn onbetaalbaar, daarom 
komen de Noren massaal hier hun inkopen doen.” We trekken inmiddels 
bijna drie weken rond en lassen een pauze in bij onze dochter en schoon-
zoon in Arvika. Ze hebben het mega druk, hun hotel is tot de laatste 
kamer bezet met wisselend Belgen, Fransen, Nederlanders, Noren en 
Zweden. Vaak hele gezinnen, waarvan de kinderen door de tuin buitelen 
of het sprookjespad lopen. Er wordt gewandeld, gekanood, ge�etst of 
genikst. En dat laatste doen wij. Alhoewel, met zoveel mensen zijn er 
soms ook de nodige calamiteiten en dan is het handig dat wij er zijn. Er is 
een misafspraak met de wasserij: Dus rijdt manlief de dag nadat we gear-
riveerd zijn samen met schoonzoon drie uur op en neer om een 
aanhanger met vuile lakens om te ruilen voor schone. In de gietende de 
regen, dat moet er even bij gezegd worden. Om alles droog mee terug te 
nemen bleek een uitdaging op zich. De volgde dag is er een hotelgast 
die, vanwege familieomstandigheden, acuut terug naar huis moet met 
een vroege vlucht vanaf Oslo. Op dat uur van de nacht is er geen taxi te 
krijgen. “Ik breng haar wel”, zegt manlief, die nooit voor één gat te vangen 
is. En ik blijf, zoals altijd, solidair en bied aan om mee te gaan. “Voor de 
gezelligheid en om je wakker te houden.” Het is een rit van twee uur heen 
en twee uur terug. Dus zetten wij de wekker om 3.00 uur en vertrekken 
om 3.30 uur weer opgewekt richting Noorwegen. Never a dull moment. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Op z’n Zweeds
Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 17 en zondag 
18 september wordt het ongetwij-
feld een gezellige drukte op het 
tuinpad van Bob van den Heuvel. 
Getoond wordt een keur aan kunst 
van de meest uiteenlopende disci-
plines. De presentatie van de kunste-
naars is zeker niet alledaags te 
noemen en ook de directe omgeving 
gaat een belangrijke rol meespelen.

Fantasie prikkelen
De kleurpotlood tekeningen van 
Roos de Lange worden in het huis 
van Bob tentoongesteld. Haar fabu-
leuze techniek dwingt bij kunstlief-
hebbers altijd respect af. Hoe zij het 
karakter van een verweerde muur 
weet te verbeelden en in één van 
haar getekende huisjes - speci�ek 
voor de Midden Beemster - zou je zo 
willen wonen. In het verstilde kerkin-
terieur van de vele kerkjes - te 
vinden in haar geliefde polder - voel 
je de behoefte op een van de 
bankjes even tot rust komen. Roos 
weet de fantasie van de kijker zo te 
prikkelen dat je los kunt komen van 

het dagelijkse haastige bestaan. 
Roos maakt een gedroomde wereld 
tot realiteit. 
De laat negentiende eeuwse Ameri-
kaanse spotprenten - ooit in de jaren 
zestig van de vorige eeuw gevonden 
in een New Yorkse boekwinkel en 
door Galerie Mokum meegenomen 
naar Amsterdam - zijn een waar 
collectors-item. Zij vormen een grote 
tegenstelling met de prachtige teke-
ningen van Roos. Deze pagina’s uit 
boeken worden ook op totaal andere 
wijze gepresenteerd. 

Spontane vrolijkheid
Dan zijn er de fraaie zeefdrukken van 
Frans de Haas. Zijn voorstellingen 
stralen een spontane vrolijkheid uit 
en vanzelf is ook hier weer sprake 
van een bewonderenswaardige 
techniek. Deze zouden heel goed tot 
hun recht komen in kinderkamers, 
op basisscholen, in wachtkamers van 
artsen of fysiotherapeuten. Kinderen 
op jonge leeftijd in aanraking laten 
komen met kunst is van waarde 
evenals dat kunst op de werkvloer 
thuis hoort! Ook de presentatie van 
deze niet ingelijste werken wordt 

‘Bob out of the Box’ toont een 
keur aan kunst

een uitdaging. En wat te denken van 
de laatste nog te verkrijgen etsen 
van de helaas overleden kunstenaar 
Herman Gordijn. Daar waar Bob naar 
gezocht heeft, wist hij te vinden. In 
dit kunstweekend laat hij nieuwsgie-
rigen op zijn tuinpad kennismaken 
met de grote verscheidenheid 
waaraan de kunstwereld zo rijk is. Op 
Facebook en Instagram heeft papier-
snijkunstenaar Els Hartman een 
aantal geestige �lmpjes geplaatst 
om de kunstminnaars alvast in de 
sfeer te brengen van Bob out of the 
Box. De locatie is te vinden net voor 
de bocht van Fort Kudelstaart 
(Kudelstaartseweg 94). Nieuwsgie-
rige bezoekers zijn beide dagen 
welkom van 12.00 tot 17.00 uur. Voor 
�etsen en auto’s is voldoende 
parkeerplek. 

Aalsmeer - Het Centrum voor univer-
sele wijsheid en levensgeluk van Inge 
Saraswati zit alweer bijna een jaar 
aan de Hornweg 177a. Inmiddels 
weet menigeen de weg naar het 
Centrum te vinden. Ben jij al op deze 
mooie plek geweest? Zo nee, dan 
nodigt Inge je van harte uit om een 
bezoek te brengen voor een aantal 
Yoga workshops. Uiteraard zijn 
belangstellenden ook welkom voor 
de meditatie bijeenkomsten of voor 
een magnetiseer sessie.
Op donderdag 25 en dinsdag 30 
augustus organiseert Inge Saraswati 
workshops Raja Yoga voor beginners 
en gevorderden. De workshops 
beginnen om 20.00 uur en duren tot 
ongeveer 21.30 uur. Deelname kost 
15 euro per persoon. Inge is ingewijd 
in de yogische traditie en haar 
achternaam, Saraswati, staat voor 
stromende rivier wat betekent dat 
door yoga beoefening je energie 
weer gaat stromen doordat blok-
kades worden opgeheven en het 
hoofd helder wordt. Zo is het altijd 
bedoeld door de oude meesters van 
weleer. Inge werkt al jaren als yoga 
deskundige in Aalsmeer en geeft 
Raja Yoga. 

Beheersing lichaam
Inge: “Ik geef Raja yoga: volgens het 
achtvoudige pad van Patanjali, wat 
uit verschillende treden bestaat. In 
de lessen komen al deze facetten aan 
bod, de allerbelangrijkste is het 
beheersen van het lichaam de adem-

haling en het denken. De eerste de�-
nitie van Patanjali yoga is ‘Yoga Chitta 
Vritti Nirodha’ en dat betekent het tot 
rust brengen van het wervelende 
denken. Concentratie staat hoog in 
het vaandel in mijn lessen en kan 
uitmonden in een meer meditatieve 
beoefening van de yoga houdingen. 
Het derde woord Vritti staat voor het 
wervelende denken en betekent 
eigenlijk cirkelvormige beweging. 
Wanneer je een steen in helder water 
gooit van een vijver wordt het water 
troebel. Dit gebeurt ook met je 
denken als het oververhit is. Dat 
geeft chaos in je hoofd. Even vluchtig 
een oefening doen brengt geen rust 
in je mind. Tegenwoordig is mindful-
ness heel populair. Misschien klinkt 
mindfulness voor de westerling wat 
aantrekkelijker, maar weet dat de 
yogi’s al honderden jaren geleden 
yoga ontwikkeld hebben als inner-
lijke wetenschap. Yoga gaat over 
zuivering van het inwendig lichaams-
systeem en het tot rust brengen van 
het denken. Dit wordt alleen bereikt 
door beheersing van lichaam, 
denken en de prachtige ademha-
lingstechnieken. De beoefening 
geeft een rustig denken, blokkades 
worden opgeheven wat resulteert in 
een soepel lichaam, concentratie 
neemt toe. In de Raja Yoga wordt 
meer kennis gegeven over het inhou-
delijke van yoga.” In de groepen voor 
Raja Yoga is er nog mogelijkheid om 
deel te nemen op dinsdagavond van 
19.15 tot 20.15 uur of van 20.30 tot 

Yoga workshops en lessen in 
Centrum van Inge Saraswati

21.30 uur. De lessen starten in de 
week van 12 september. Op donder-
dagavond geeft Inge van 20.00 tot 
21.30 uur yoga intensief. 

Yatha yoga
Hatha yoga bestaat voornamelijk uit 
de yoga asana’s en ademhalingsoefe-
ningen en is dus minder �loso�sch. 
Ook met Hatha yoga kan kennis 
gemaakt worden in het Centrum van 
Inge Saraswati. Er wordt een work-
shop Hatha Yoga gegeven op 
maandag 5 september van 20.00 tot 
21.00 uur en deelname kost 5 euro. 
Er kan vervolgens gekozen worden 
om Hatha Yoga lessen te gaan 
volgen, die worden gegeven op de 
maandag van 19.15 tot 20.15 uur of 
van 20.30 tot 21.30 uur. De Hatha 
Yoga bestaat is bedoeld voor begin-
ners, maar wanneer je wat ervaring 
hebt opgedaan ben je ook welkom. 
Docente is Marielle Felderho� en zij 
is door Inge opgeleid om de authen-
tieke yoga door te geven.
Neem voor meer informatie contact 
op via 0297-328798, per mail: info@
ingesaraswati.com of kijk op de 
website: www.ingesaraswati.com.

Aalsmeer - Afgelopen week hebben 
vrijwilligers van kinderboerderij 
Boerenvreugd weer een lading stro 
in de hooiberg in gesjouwd. Het is 
altijd een mooie samenwerking. De 
een staat op de wagen en gooit de 
strobalen eraf. Beneden staat degene 
die de strobalen op de band legt. Via 
de band gaat het stro de zolder op 
en op de zolder haalt een vrijwilliger 
de balen van de band en verdeelt ze 
naar links en rechts waar andere vrij-

willigers staan om de balen netjes op 
te stapelen onder de kap van de 
hooiberg. Vele handen maken licht 
werk. De zeventig strobalen lagen 
met een half uurtje op de zolder. De 
klus werd afgesloten met een 
drankje. Binnenkort komt er nog een 
lading hooi. Ook zin in een workout 
op de kinderboerderij? Opgeven om 
te helpen met sjouwen of andere 
klusjes kan per mail via 
bestuur@boerenvreugd.nl. 

Stro stapelen op Boerenvreugd

Foto: Eigen foto Boerenvreugd

Wandelen in het Bos
Aalsmeer - Op donderdag 25 augustus van 19.00 tot 
20.30 uur kunnen wandelliefhebbers weer mee lopen 
in het prachtige Amsterdamse Bos. Ontspannen aan de 
conditie werken van hoofd en hart. Verzamelen op de 
parkeerplaats halverwege de Bosrandweg tegenover 
de Rietwijkeroordweg in Aalsmeer. De wandeling is 
voor iedereen (man/vrouw, jong/oud) die zin heeft om 

lekker te lopen, anderen te ontmoeten; gezellig en 
gezond. Na de wandeling is er ko�e en thee bij de 
startlocatie. Om op de hoogte te blijven van de wande-
lingen en voor vragen kan een e-mail gestuurd worden 
naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com of mail je 06 
nummer door, dan kan er (zo nodig) een appje 
gestuurd worden. “Weet je welkom en wandel mee”, 
aldus de initiatiefnemers Anne Marie van Elswijk en Ina 
van Willegen.
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Geniet nu van stralend zomervoordeel 
op het hele Auping assortiment.

Kijk op auping.nl/store voor de openingstijden of maak een afspraak.

Auping Store Amsterdam Buitenveldert
A.J. Ernststraat 865

Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius

Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius

023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl

Auping Store Amsterdam Buitenveldert

A.J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

24/7 informatie over uw nieuwe bed, matras of boxspring: www.goodnight.nl
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Wethouder Willem Kikkert is de laatste 
twaalf jaar raadslid geweest voor de 
partij D66. Dit deed hij naast zijn baan 
als teammanager bij de gemeente 
Voorschoten. Als wethouder brengt hij 
vanuit deze functie veel extra kennis 
in. Willem is liefhebber van klassieke 
muziek en actief beoefenaar van de 
klassieke zangkunst. 

Al op jonge leeftijd was zijn belang-
stelling voor politiek gewekt. Binnen 
de familie thuis werden, vooral 
tijdens het avondeten, stevige 
debatten gevoerd. Toen al over 
kansongelijkheid, onderwijs, de 
arbeids- en woningmarkt, onder-
werpen die nog steeds relevant zijn. 
Willem sloot zich hierdoor al snel aan 
bij D66. Aan de kant blijven staan, 
maar wel een mening hebben, past 
niet bij hem. Daarom is Willem zelf 
gaan deelnemen aan de politiek, 
waarbij het lokale bestuur hem het 
meeste trok. Het is volgens Willem de 
plek waar je het dichtst bij de inwo-
ners staat. En daar ligt ook zijn passie, 
voor en met inwoners het beste voor 
de gemeenschap doen. Participatie 
heeft Willem hoog in het vaandel. 
“Vaak zien mensen participatie als 
vertraging van processen, ik zie het 

Willem Kikkert: “Vooruitgang 
kan niet zonder visie”

Wethouder Dick Kuin, opgegroeid 
aan de Hornweg, kwam in 1994 in de 
gemeenteraad voor Aalsmeerse 
Belangen, later zat hij als Fractie Kuin 
in de raad en van 2018 tot 2022 als 
fractievoorzitter van de toen nieuwe 
(en nu fors gegroeide) partij Abso-
luut Aalsmeer. In totaal zit Dick dus al 
21 jaar en 3 maanden in de 
gemeenteraad. 
Net als collega Willem Kikkert is Dick 
een liefhebber van muziek, pop en 
rock, met Bob Dylan als grote voor-
beeld. Dick maakte in de jaren 
zeventig deel uit van de toen popu-
laire Aalsmeerse Hobo String Band 
waarin hij zong en gitaar speelde. 
Nog dagelijks maakt hij muziek en 
regelmatig treedt hij op met de 
vernieuwde Hobo. Verder is Dick een 
fervent wielrenner en zit jaarlijks 
tijdens de Tour de France uren voor 
de buis. Van beroep is Dick architect, 
maar nu dus niet meer. Het wethou-

derschap vergt al zijn aandacht op. 
Dick over Aalsmeer: “Het mooie van 
Aalsmeer vind ik dat er zo’n grote 
verscheidenheid aan mensen en 
verenigingen is en daardoor altijd 
een enerverende omgeving. Je hebt 
nooit een saai moment. Ik word blij 
van alles om mij heen en van enthou-
siaste mensen.”

Portefeuille: Schiphol, Openbare 
ruimte: groen, wegen, verkeersmaat-
regelen, openbare verlichting, riole-
ring en water, afvalinzameling, 
waterwegen, speelplaatsen en 
begraafplaats, Grondexploitaties, 
Verkeer en Vervoer, Parkeren en 
Maatschappelijk vastgoed. 
Projecten: Centrumvisie, SLS 
projecten Waterfront, VVA terrein, 
Jac. Stammespark, Sportpark Spoor-
laan, De Tuinen van Aalsmeer, Burge-
meester Kasteleinweg en burge-
meester Ho�scholteweg.

Dick Kuin: “Nooit een saai 
moment in Aalsmeer”

Wethouder Bart Kabout woont sinds 
2014 met zijn gezin in Kudelstaart. In 
maart 2018 werd hij gemeente-
raadslid en sinds 1 februari 2020 is 
Bart wethouder in Aalsmeer. Voordat 
hij wethouder werd werkte Bart als 
advocaat in Amsterdam, als account-
mangar bijzonder beheer bij een 
grote bank en als toezichthouder bij 
de Nederlandsche Bank. In zijn vrije 
tijd besteedt hij graag tijd aan zijn 
gezin, helpt hij met trainingen op 
het voetbalveld en speelt graag 
badminton. Bart: “Wat mij 
aanspreekt in Aalsmeer en Kudel-
staart is het dorpse karakter en de 
ondernemende sfeer. We hebben 
goede scholen en verenigingen, 

mooie natuur en veel historie. De 
mensen zijn over het algemeen 
bescheiden, gemoedelijk, onderne-
mend en betrokken. Het is prettig 
om hier te wonen. Onze kinderen 
kunnen hier veilig en onbezorgd 
opgroeien. In mijn vorige woon-
plaats voelde ik me meer een indi-
vidu en hier onderdeel van een 
samenleving.” 
Bart wil graag het motto van het 
wapen van Aalsmeer in ere houden: 
Retine Quod Habes (Behoudt wat ge 
hebt). Bart: “We hebben veel mooie 
bedrijven, woonwijken en natuur. De 
kunst is om dit te behouden, zonder 
dat het één ten koste gaat van het 
ander.” 

Bart Kabout: “Goede scholen, 
mooie natuur en veel historie”

Wethouder Robert van Rijn begon 
zijn politieke carrière in 2010 als 
raadslid voor de VVD en al snel was 
hij fractievoorzitter. Tijdens de acht 
jaar zitting in de gemeenteraad had 
hij een loopbaan in het onderwijs, 
waarvan de laatste periode als 
onderwijsdirecteur in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Vanwege zijn 
Pools-Nederlandse achtergrond 
heeft Robert ervaren dat vrijheid 
geen vanzelfsprekenheid is. Juist 
omdat hij vrijheid erg belangrijk 
vindt heeft hij zich in 2020 aange-
meld als reservist bij de Landmacht. 
Na de opleiding is hij aangesteld als 
Militair Adviseur bij crisissituaties. Dit 
sluit mooi aan bij de functie van 
wethouder. Toen de VVD in 2018 deel 
ging uitmaken van de coalitie was 
dus wel gelijk duidelijk dat Robert 
wethouder voor de VVD in het 
college moest worden. Robert: “Ik 
heb altijd in het publiek domein 
gewerkt. Dat trekt me aan, omdat je 
samen met mensen vraagstukken in 
de samenleving probeert op te 
lossen. Daar gaat mijn hart sneller 

van kloppen. De afgelopen college-
periode heb ik mij vooral ingezet om 
de achterstanden in de openbare 
ruimte in te halen en heb ik geïnves-
teerd in een �jn leefklimaat voor 
inwoners, ondernemers en bedrijven. 
Deze periode wil ik mij vooral in gaan 
zetten voor het bedrijfsleven, de 
bedrijventerreinen in Aalsmeer en de 
�nanciën van de gemeente. Ik kijk 
ernaar uit om dit samen met inwo-
ners en ondernemers op te pakken. 
En mensen die mij kennen weten dat 
ik dit doe met hart en ziel.” Robert 
van Rijn is sinds 2018 wethouder in 
Aalsmeer en heeft een brede inte-
resse van lezen en geschiedenis tot 
het beoefenen van sport. 

Portefeuille: Economie, Werkgele-
genheid, Recreatie en toerisme, 
Greenport Aalsmeer, Green Park 
Aalsmeer, Ruimte en Economie 
projecten, zoals bedrijventerrein, 
Ruimte en Recreatieprojecten, 
Arbeidsmigranten en Financiën. 
Projecten: Fort Kudelstaart en 
Westeinderscheg. 

Robert van Rijn: “Werken in het 
publiek domein trekt me aan”

Burgemeester Gido Oude Kotte werd 
drieënhalf jaar geleden, op 16 april 
2019, geïnstalleerd als burgemeester 
van Aalsmeer. Gido is geboren in 
Apeldoorn en studeerde bedrijfs-
kunde in Leeuwarden en daarna 
rechten aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Na zijn studie werkte 
Gido tien jaar als jurist en partner bij 
een adviesbureau gespecialiseerd in 
omgevingsrecht en bestuursschades. 
Gido verhuisde in 2009 naar Heer-
hugowaard. Een jaar later werd hij 
politiek actief vanuit de overtuiging, 
dat als je mee wilt denken over 
oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstuken, je lid moet worden van 
een politieke partij. Van 2010 tot 
2013 was hij raadslid en fractievoor-

zitter van het CDA in Heerhugo-
waard. Vervolgens was hij van 2013 
tot 2019 wethouder in deze 
gemeente met de portefeuilles �nan-
ciën, bedrijfsvoering, sociale zaken 
en werkgelegenheid, ruimtelijke 
ordening, wonen en jeugdhulp. Sinds 
juli 2019 woont Gido Oude Kotte met 
zijn gezin in Aalsmeer. Hij is 
getrouwd en vader van een dochter 
en een zoon. 

Portefeuille: Openbare orde en 
veiligheid, Evenementen, horeca en 
waterveiligheidsbeleid, Dienstverle-
ning, Communicatie, Samenwerking, 
Integriteitsbeleid, Toezicht en hand-
having en Bedrijfsvoering organisatie 
Aalsmeer - Amstelveen.

Gido Oude Kotte drieënhalf jaar 
burgemeester van Aalsmeer

‘Voorstelrondje’ 
college B&W:
Aalsmeer - Het is nog vakantie 
en ook het college van burge-
meester en wethouders draait 
nog op een laag pitje. Voor de 
twee nieuwe wethouders Willem 
Kikkert en Dick Kuin is deze 
rustige periode een mooie gele-
genheid om zich in te werken, 
want de beide voorheen fractie-
voorzitters zitten nu voor 
honderd procent in de politiek. 
Ze hebben hun kamers in het 
Raadhuis ingericht en gaan aan 
de slag in opdracht van de 
gemeenteraad. En dat is voor de 
beide eerst kritische raadsleden 
een behoorlijk verschil. Ze zitten, 
zeg maar, aan de andere kant 
van de tafel. Ze geven geen 
commentaar meer op voor-
stellen van het college, maar 
moeten deze juist presenteren 
aan de gemeenteraad en dus 
opmerkingen aanhoren, onder-
werpen verdedigen of meer 
duidelijkheid hierover geven. 
Natuurlijk zijn er ook overeen-
komsten, zowel Kikkert als Kuin 
blijven zich met liefde politiek 
inzetten voor de gemeenschap 
van Aalsmeer. En dit doen zij 
samen met burgemeester Gido 
Oude Kotte, de collega’s en reeds 
ingewerkte wethouders Robert 
van Rijn en Bart Kabout en 
natuurlijk met het eigen Aals-
meerse team van ambtenaren. 
Een ‘voorstel’ rondje:

Portefeuille: Jeugd, Onderwijs, 
Sport, Ruimtelijke Ordening, Vergun-
ningverlening en Subsidiebeleid. 
Projecten: Oosteindedriehoek 
(onderwijs huisvesting), Westeinder-
hage, Hoofdweg-Zuid, Nieuw 
Calslagen, Vrouwentroost, Roerdom-
plaan en Meervalstraat, De Tuinen, 
Seringenpark, De Hoeksteen, Tussen 
de Linten en Bilderdamerweg. 

juist als versnelling van processen. 
Door inwoners te betrekken bij 
beleid ontstaat er aan de voorkant al 
meer betrokkenheid, kennisuitwisse-
ling en vertrouwen.” Willem tot slot: 
“Vooruitgang kan niet zonder visie 
voor Aalsmeer. Een levendige en 
goed functionerende democratie, 
één van mijn passies, is nooit af, 
daarom zet ik mij hier graag de 
komende tijd als wethouder van 
Aalsmeer voor in.”

Portefeuille: Zorg, Werk en inkomen, 
Wijkgericht werken, Kunst en Cultuur, 
Duurzaamheid, Wonen en 
volkshuisvesting.
Projecten: Voorzieningen Kudel-
staart, Bilderdammerweg (Eigen 
Haard), VVA terrein, Parklaan, Proef-
station, Zuiderkerk, Studio’s Van 
Clee�kade en Oosteindedriehoek.
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Aalsmeer - De watertoren van Aals-
meer nog nooit bezocht en nog niet 
de stap naar boven gemaakt om te 
genieten van een prachtig uitzicht? 
Deze zomermaanden is de water-
toren nagenoeg iedere zondag open 
van 13.00 tot 17.00 uur. De vrijwilli-
gers van de stichting Watertoren 
Aalsmeer nodigen u/jou uit om dit 
Rijksmonument van ruim 90 jaar oud 
te betreden en te ontdekken. De 
watertoren van Aalsmeer is in 1928 
gebouwd om de inwoners van Aals-
meer en omstreken van drinkwater 
te voorzien en is sindsdien een 
baken aan de Westeinderplassen. De 

toren is 51 meter hoog en gebouwd 
in de zogeheten Art Déco stijl. 
Ontwerper van de watertoren is ir. 
Hendrik Sangster, die tussen 1923 en 
1945 twintig Nederlandse waterto-
rens ontwierp. Hij had een eigen stijl 
die erg gewaardeerd werd. De 
watertoren van Aalsmeer wordt 
gezien als één van de mooiste van 
ons land. Veel inwoners doen hier 
nog een schepje bovenop: “Het is 
gewoon dé mooiste watertoren van 
Nederland.” 

Fraai uitzicht
Boven in de trans zal menigeen zich 

verbazen hoe ver de uitkijk reikt. Bij 
helder weer is Schiphol goed te zien 
(weer eens wat anders dan alleen 
horen) evenals de Johan Cruijf Arena 
in Amsterdam. Natuurlijk is het ook 
leuk om plekjes uit het eigen dorp te 
spotten, zoals de kerktorens, de 
molens, het kleurrijke gebouw van 
FloriWorld of je eigen huis. En werp 
ook een blik naar beneden en 
bewonder de vele bootjes op de 
Westeinderplassen, het mooie eilan-
dengebied en het nieuwe Water-
front. Het uitzicht is rondom fraai. 
Een aanrader. Geheid een gewaar-
deerd zondaguitje!

Aanrader: Bezoek watertoren van 
Aalsmeer en klim naar de top! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 12 
augustus werd onder extreme weers-
omstandigheden het 45-plus toernooi 
gespeeld op de midgetgolfbanen van 
Aalsmeer. In de middag werd de 30 
graden makkelijk aangetikt. Totaal 22 
deelnemers, onderverdeeld in de cate-
gorieën Dames Senioren (6) en Heren 
Senioren (16), gingen de strijd met 
elkaar aan. Om tien uur werd het start-
sein gegeven voor de eerste ronde. In 
deze ronde lieten de deelnemers nog 
geen spectaculaire scores zien. Er was 
de afgelopen tijd �ink getraind want 
de loop van de vernieuwde banen 
moest nog helemaal opnieuw worden 
uitgevogeld. In de tweede ronde werd 
duidelijk dat dit niet voor niets was 
geweest. Maarten Kluver (Aalsmeer) en 
Elly Mulder (Boskoop) sloegen beiden 
een rondje van 29 holeslagen. De 
derde ronde kwam ook Hans Reijerkerk 
(Aalsmeer) in de kijker met een rondje 
van 29 holeslagen. Het ging er nog om 
spannen, want na drie rondes stonden 
Hans Reijerkerk, Mees Bouwman 
(Bennekom) en Teun de Vlugt (Heer-
hugowaard) gelijk met 95 holeslagen. 
Klaas Boekel wist er in de derde ronde 
nog een mooi rondje van 28 hole-
slagen uit te persen. Maar dat was niet 
genoeg. Uiteindelijk wist de ervaren 
Mees Bouman (77 jaar) het toernooi op 
zijn naam te schrijven. Zeer constant 
gespeeld: twee rondjes 31 en twee 
rondjes 32 holeslagen. De tweede 
plaats was met 128 holeslagen voor 
Hans Reijerkerk. Een zeer goede pres-
tatie. De derde plaats was met 129 
holeslagen voor Teun de Vlugt. Bij de 
dames was het Marrie Bonhof (Aals-
meer) die de eerste plaats wist te 
veroveren met 129 holeslagen. Elly 
Mulder wist uiteindelijk, ondanks een 
slecht  beginrondje van 45 holeslagen, 

naar de tweede plaats te klimmen. Zij 
eindigde met 141 holeslagen. De derde 
plaats was voor Marijke Coert uit 
Boskoop. Het was een zeer geslaagd 
toernooi ondanks de extreme hitte. 
Om 16.00 uur kon iedereen moe maar 
voldaan huiswaarts keren en velen 
beloofden terug te komen naar Aals-
meer voor het Bloementoernooi op 27 
augustus. Het Bloementoernooi is de 
kers op de Aalsmeerse midgetgolftaart. 
Op die dag is de baan voor recreanten 
gesloten.

50-plus Inloop
Op de woensdag organiseert de Aals-
meerse vereniging nog steeds een 
50-plus inloopochtend van 10.00  tot 
12.00 uur. Voor 1 euro midgetgolfen, 
desgewenst samen met een ervaren 
wedstrijdspeler, inclusief een kopje 
ko�e of thee. Wie het leuk vindt om 
alleen een kopje ko�e of thee te 
komen drinken om te zien wat dat 
midgetgolfen nou eigenlijk inhoudt is 
natuurlijk ook van harte welkom. Voor 
recreanten is de midgetgolfbaan aan 
de Beethovenlaan open op woensdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur, mits er geen toernooien zijn. Kijk 
hiervoor en voor meer informatie op 
de website www.mgcaalsmeer.nl

Midgetgolf: Mees en Marrie 
winnaars 45-plus toernooi

Aalsmeer- Het aantal besmettingen 
met corona in de periode 3 tot en met 
16 augustus is weer bekend gemaakt 
door het RIVM. Opnieuw zijn in Aals-
meer en regio minder inwoners posi-
tief getest op het virus. In Aalsmeer 
raakten 29 inwoners besmet en dat 
zijn er liefst 26 minder dan de vorige 
periode. Er liggen ook geen inwoners 
meer in het ziekenhuis vanwege 
corona. Ook in Uithoorn gaat de 
daling verder. Deze eerste twee 
weken van augustus kregen 34 (-9) 
inwoners te horen besmet te zijn met 
corona. In Haarlemmermeer moesten 

204 (-49) inwoners in quarantaine en 
in Amstelveen werd corona vastge-
steld bij 120 (-37) inwoners. Er liggen 
vanuit Haarlemmermeer 4 mensen 
met corona in het ziekenhuis, vanuit 
Uithoorn 1 inwoner. Er zijn in alle vier 
de gemeenten geen inwoners over-
leden aan het virus. Corona is niet 
weg, maar hoeft niet een nieuwe ‘golf’ 
te worden als iedereen regelmatig de 
handen wast, goed ventileert in 
huizen en bedrijven, test bij klachten 
en bij een positieve uitslag enkele 
dagen binnen blijven. Samen tegen 
corona. Het gaat lukken!

Waar afname aantal corona-
besmettingen in Aalsmeer

Fractieleden Absoluut Aalsmeer 
zaterdag in Kudelstaart
Aalsmeer - Op zaterdag 20 augustus 
is Absoluut Aalsmeer in Winkelcen-
trum Kudelstaart om met inwoners te 
praten over de bouwplannen in hun 
directe omgeving. Het bestemmings-
plan Westeinderhage staat ter 
behandeling op de agenda van de 
commissievergadering op dinsdag 
30 augustus. De gemeenteraad stelt 

in deze vergadering vragen hierover 
aan de wethouders. Wilt u iets vragen 
of iets kwijt aan Absoluut Aalsmeer? 
Onder het genot van een kop ko�e 
gaan de fractieleden graag het 
gesprek met u aan! De leden van AA 
zijn vanaf 10.00 uur te vinden op het 
plein midden in het winkelcentrum 
van Kudelstaart.
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KORT
ATI V/D LUGT WINT BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Er wordt iedere woensdagavond 
vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Op 
10 augustus is het klaverjassen 
gewonnen door Ati v/d Lugt met 
5390 punten, gevolgd door Jan 
Ramp met 5357 punten en Bert 
Kluinhaar met 5078 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Wil Jak met 3495 punten

SLOTDRIVE BIJ 
BRIDGECLUB ONDER ONS

Aalsmeer - Op 10 augustus 
vonden ondanks de warmte 
toch nog twintig paren de weg 
naar buurthuis Hornmeer om 
gezellig te komen bridgen. Dat 
viel alles mee. Er werd �ink 
gestreden om de mooie planten, 
dit keer waren het Phalaenopsis. 
Het paar Cock van der Maarl en 
Herman van der Peet ging met 
de hoogste eer strijken. Zij 
scoorden 58.33%, op de tweede 
plaats Gonny van der Zwaard en 
Jaap Geleijn met 57.41% en op 
een gedeelde derde plaats met 
55.09% Letta van Luling en Ans 
van Wees en Bep Heijtel en Anita 
Martens. Op woensdag 24 
augustus is de feestelijke slot-
drive waarmee het zomer-
bridgen bij BC Onder Ons afge-
sloten wordt. Op 31 augustus 
staat de jaarvergadering op het 
programma. Een positief bericht 
is dat zich enkele paren als 
nieuw lid hebben opgegeven. 
De slotdrive begint om 19.30 
uur, inschrijven vanaf 19.15 uur 
in het buurthuis aan de Dreef 1.

WINST HANS EN RIET OP 
KAARTSOOS 55+

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in Dorpshuis ‘t Podium. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe kaar-
ters zijn van harte welkom. Op 
donderdag 11 augustus waren 
19 leden aanwezig en werd er 
fanatiek gekaart. Het klaver-
jassen is uiteindelijk gewonnen 
door Hans van Schuilenburg 
met 5199 punten, gevolgd door 
An Uiterwaal met 4948 punten 
en Loes Versteeg met 4934 
punten. Bij het jet Jokeren was 
de hoogste eer voor Riet 
Pothuizen met 274 punten en 
op plaats twee Riet Lammers 
met 281 punten. Belangstelling 
of nieuwsgierig naar de kaart-
middag? Kom eens kijken of 
speel direct mee. Ko�e en thee 
staan klaar. De volgende kaart-
middag is donderdag 18 
augustus. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden 
met Hans van Schuilenburg 
(penningmeester) via 
06-12699009.

Aalsmeer - Sinds 5 jaar gaat Edwin 
één keer in de week bridgen en dat 
vindt hij iedere keer weer een klein 
feestje. Het blijkt dat er over bridgen 
nog al wat vooroordelen bestaan: 
‘Dat is toch veel te moeilijk voor mij’, 
of ‘dat is toch voor oude mensen’. 
Zoals dat gaat met vooroordelen, er 
zit een kern van waarheid in, maar er 
zit ook een heel andere kant aan 
bridgen. 
Edwin: “Naar mijn mening kan 
iedereen de principes van bridgen 
leren en er op zijn of haar niveau 
plezier aan beleven. In mijn eerste 
jaar hebben mijn maat en ik heel veel 
fouten gemaakt. Dan kom je er 
achter dat de mensen waar je mee 
bridged heel genegen zijn je te 
helpen, zodat je in de loop van de 
tijd steeds handiger wordt in het 
spel. Wat blijkt, met de principes die 
je in de cursus leert kun je heel goed 
meekomen in de competitie. Waar je 
dan achter komt is dat bridgen 
vooral een spel is waar je nooit in 
uitgeleerd bent, omdat er oneindige 
combinaties van kaarten voorkomen.

Daarnaast zijn inderdaad de gemid-
delde leeftijden op de clubs aan de 
oudere kant. De voornaamste 
redenen daarvoor zijn dat je bridgen 
tot op heel gevorderde leeftijd kunt 
volhouden. Sterker nog, ik ben er van 
overtuigd dat het spelen van bridge 
helpt om het brein jong te houden. 
Neuropsycholoog Erik Scherder stelt 
dat je op 1 been je tanden moet 
poetsen en kauwgom moet kauwen 
om je brein jong te houden. Bridgen 
is voor de minder actieven onder ons 
een heel aantrekkelijk alternatief.”

Cursus bij ‘Onder Ons’
Geïnteresseerd geraakt in het spel-
letje? Bridgeclub ‘Onder Ons’ organi-
seert vanaf 14 september een 
bridgecursus op de woensdagavond 
in het buurthuis van Buurtvereniging 
Hornmeer aan de Dreef. De docent 
hier is Peter Maris en de eerste twee 
avonden zijn gratis kennismakings-
lessen. Pas hierna besluit u of u wilt 
starten met de cursus. 
Voor verdere informatie: 
bconderonsaalsmeer@gmail.com 

Edwin: “Bridge helpt om het 
brein jong te houden”

Aalsmeer - De huldiging door de 
gemeente voor het behalen van het 
landskampioenschap, voor de vierde 
keer, laat voor de handbal heren van 
Green Park Aalsmeer nog even op 
zich wachten, maar natuurlijk is er 
wel binnen de vereniging een feestje 
gevierd. De mannen zijn �ink in het 
zonnetje gezet. Nu echter ligt de 
focus weer op handbal, want de start 
van de competitie nadert. Afgelopen 
13 augustus zijn de handballers 
vertrokken naar Denemarken voor 
een week trainingskamp in Vejen. 

Nieuwe spelers
Natuurlijk wordt gewerkt aan de 
conditie, maar teamopbouw staat 
ook hoog in het vaandel. Green Park 
Aalsmeer heeft namelijk een �ink 
aantal nieuwe spelers aangetrokken, 
waaronder de jeugdige Sam de Vries 
(18). De jeugdinternational speelde 
in Duitsland. Ook Hidde van 
Oorschot (Quintus) en Dennis Vesters 
(Houten) hebben de overstap naar 
Green Park Aalsmeer gemaakt en 
Je�rey Boomhouwer heeft het Bergi-
scher HC (Duitsland) verruilt voor 

‘thuishonk’ Aalsmeer. 
Voordat de handballers in Dene-
marken arriveerden is een tussenkop 
gemaakt in Duitsland voor een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen 
de handballers van Flensburg. De 
teams bleken aan elkaar gewaagd, 
maar het was Aalsmeer dat uiteinde-
lijk de winst pakte: 24-26. Tijdens het 
trainingskamp in Denemarken 
worden ook enkele vriendschappe-
lijke wedstrijden gespeeld. Afge-
lopen maandag was Grindsted GGIF 
de tegenstander. De punten werden 
verdeeld, eindstand 31-31.
De trainersstaf voor de herenteams 1, 
2 en 3 van Green Park bestaat uit Bert 
Bouwer en Wai Wong en nieuw 
Celine Michielsen.

Start BeNe League
Op zaterdag 3 september gaat de 
BeNe League weer van start. De 
eerste wedstrijd in deze Belgische-
Nederlandse competitie speelt Green 
Park Aalsmeer die zaterdag thuis in 
sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg en tegenstander is Bevo Hc 
uit Panningen.

Handballers van Green Park op 
trainingsstage in Denemarken

Feest na het behalen van de landstitel voor de vierde keer. Foto: www.kicksfotos.nl

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekho� 
kon afgelopen zondag na het Euro-
pees kampioenschap in München 
met veel plezier terugkijken op zijn 
debuut bij het nationale profteam. 
Met een sterke en lange kopbeurt in 
de slotfase van de race had de Rijsen-
houter, als een van de zeven helpers, 
een welkom aandeel in de overwin-
ning van kopman Fabio Jakobsen. 
Zelf kwam Nils, uitbollend na gedane 
arbeid, als 81ste over de eindstreep. 
Op afstand kon hij toekijken hoe 
Jakobsen met een machtige sprint 
zijn favorietenrol waarmaakte. “De 
titel komt het hele team toe”, prees 
de winnaar zijn perfect samenwer-
kende ploeggenoten.
Voor Eekho� was de deelname aan 
het EK zijn eerste wedstrijd na de 
slopende Ronde van Frankrijk. Nils: 
“De week na de Tour was ik bijna tot 
niets meer in staat, zo kapot was ik. Ik 
heb mijn �ets nauwelijks aangeraakt.” 
Daarna is de renner zoetjesaan 
begonnen met het weer opbouwen 
van zijn conditie. In München maakte 
hij alvast een sterke en gemotiveerde 

indruk. Nils kijkt nu uit naar het 
restant van het seizoen. Komende 
zondag staat de Hamburg Classic op 
zijn programma, een week later volgt 
de Bretagne Classic.

Vertrek Owen Geleijn
Owen Geleijn, het andere wielerta-
lent uit Rijsenhout, verlaat aan het 
einde van het seizoen opleidings-
ploeg Jumbo-Visma. Bij welk team hij 
zijn carrière gaat voortzetten is nog 
niet bekend gemaakt. Met Geleijn 
neemt ook Rick Pluimers afscheid 
van Jong Jumbo. “Beide renners 
hebben een groot aandeel in de 
groei van het team gehad en zich 
ook op persoonlijk vlak ontwikkeld”, 
zegt ploegbaas Robbert de Groot. De 
21-jarige Owen Geleijn reed drie jaar 
voor Jong Jumbo. Hij maakte zich 
vooral verdienstelijk als ‘koerskapi-
tein’, in het peloton het verlengstuk 
van de ploegleider. Een zevende plek 
in een wedstrijd in Slovenië was zijn 
beste uitslag. Toegevoegd aan het 
profteam van Jumbo-Visma mocht 
Owen ook in enkele wedstrijden 
proeven van wielrennen op het 
hoogste niveau.

Stevige bijdrage Nils Eekhoff 
aan EK-titel Fabio Jakobsen

Aalsmeer - Iedere tweede woens-
dagavond van de maand wordt bij 
Atletiekvereninging Aalsmeer de AVA 
Waterdrinker Baanloop over naar 
keuze 1, 3 of 5 kilometer gehouden. 
Weer of geen weer. Zo ook op de 
warme woensdagavond 10 augustus, 
waarbij de temperatuurmeter bij de 
start nog 27 graden aangaf. Gelukkig 
was er wel enige wind, die de deelne-
mers nog enige verkoeling gaven. De 
warmte betekende dat de meeste 
deelnemers voor een kortere afstand 
kozen. De 1 kilometer was het beste 
bezet met Michiel Schinkel uit Vianen 
als winnaar in 2 minuten en 45 
seconden (2:45). Dat is slechts 9 
seconden boven het baanrecord van 
AVA-lid Corné Timmer. Tweede werd 
Kwakelaar Erwin Koopstra die met 
2:51 ook nog ruim onder de 3 
minuten liep. De jeugdige Mark 
Westra uit Uithoorn was 1 seconde 
sneller dan vorige maand en werd in 

3:11 derde. AVA-master Janpieter 
Baars werd net als vorige maand 
vierde op de 1 kilometer (3:17), maar 
was ondanks de warmte nu wel 5 
seconden sneller! De winst op de 3 
kilometer werd een strijd tussen 
twee dames. Linda van Wely (12:29) 
bleef Nathalie Bartels (12:43) voor. De 
5 kilometer was een prooi voor 
Jeroen Veldhuis die in een stabiel 
tempo naar een keurige 17:19 liep. 
Op ruime afstand werd Jan van den 
Bergen, tegenwoordig wonend in 
Vinkeveen, tweede. Jan trainde als 
jonge knaap al bij AVA, nog voordat 
er een kunststof atletiekbaan lag, en 
mag als 60-plusser uiteraard trots zijn 
op zijn tijd (23:07) en prestatie.
Meer foto’s en de volledige uitslag 
met rondetijden zijn te vinden op 
www.avaalsmeer.nl. De volgende 
AVA Waterdrinker Baanloop wordt 
gehouden op woensdagavond 14 
september in de Sportlaan.

Atletiek: Korte afstand favoriet 
tijdens warme AVA Baanloop

Uithoorn - Stromend water, natuur 
en avontuur begint met een wildwa-
tercursus bij roei- en kanovereniging 
Michiel de Ruyter in Uithoorn. In tien 
lessen die beginnen op 27 augustus 
op de Amstel en eindigen op 23 
oktober in de Ardennen, leren deel-

nemers de beginselen van het wild-
watervaren. De cursus is geschikt 
voor kinderen vanaf 11 jaar en 
volwassenen. Stuur voor meer infor-
matie of opgeven voor de cursus een 
mail naa:r kano@mdr.nu of bel met 
Theo Prins: 06-21525915

Wildwatercursus voor jeugd en 
volwassenen bij MdR
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MILLENAAR BAKKERIJ B.V. IS EEN BAKKERIJ TE UITHOORN
GESPECIALISEERD IN CAKE-PRODUCTEN

Wie komt ons gezellige team versterken? 
Gemotiveerde mensen gevraagd voor onze Cake Bakkerij, FULLTIME-PARTTIME

Wij zoeken een serieuze 

MEDEWERKER/MEDEWERKSTER
voor div. inpak-werkzaamheden, decoreren, etc.

LEERLING MACHINE OPERATOR
voor bedienen/controle’s van machine’s bij de inpakafdeling.

BAKKER of een LEERLING BAKKER
o.a. voor het bereiden van div. degen voor de cakes.

OOK 65+ KUNNEN REAGEREN
Als men in deze sector gewerkt heeft,  is dat zeker een PLUS.

i.v.m. o.a. controle’s van diverse etiketten is goede kennis 
van de Nederlandse taal een must, in woord en schrift.

Als je SERIEUZE belangstelling hebt, kun je per email reageren: 
info@millenaarbakkerij.com

Ook kun je telefonisch reageren:  
0297 - 343370  (afd. personeelszaken) 
033 - 2983198

Wij zijn een klein innovatief elektrotechnisch installatiebe-
drijf wat zich hoofdzakelijk bezig houdt met projecten in 
de waterwereld en utiliteit.

Ben jij als administratieve kracht op zoek naar een nieuwe 
uitdaging en heb je enige kennis van elektrotechniek dan 
is dit de baan voor jou. Je wordt ons eerste aanspreekpunt 
omdat de meeste contacten via jou gaan lopen. Zou jij 
deze uitdaging aan willen gaan en kun je je vinden in 
onderstaande omschrijving neem dan contact met ons op. 

Administratief medewerker m/v
Die zich gaat bezighouden met: 
-  aannemen van de telefoon, klantcontact;
-  magazijn- en voorraadbeheer; 
-  controleren en registreren van periodiek te keuren meetinstrumenten, 
     gereedschappen en PBM; 
-  in-/verkoop elektrotechnische materialen; 
-  plannen en controleren digitale werkbonnen; 
-  facturering. 

Wij vragen:
• MBO(4) werk- en denkniveau;
• certi� caat VCA-Basis (of te behalen);
• warenkennis van elektrotechnische materialen;
• handig met MS Word, Excel;
• kennis van het Syntess softwarepakket is een pré;
• goede communicatieve eigenschappen en beheersing van de 
     Nederlands taal;
• representatief;
• rijbewijs B.

En bieden jou:   
• fulltime baan op basis van 38 uur (aantal uren bespreekbaar);
• beloning boven CAO Technisch Installatiebedrijf;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• informele werksfeer.

Heb je interesse?
kijk voor meer informatie op onze site: www.devoselektro.nl
en mail je CV naar: huug@devoselektro.nl  t.a.v. dhr. H. de Vos
of bel met 0297 281310

H. de Vos Elektrotechniek Mijdrecht b.v.
Dorpsstraat 73
3641EB Mijdrecht

Wij zijn een klein innovatief elektrotechnisch installatie-
bedrijf wat zich in hoofdzaak bezig houdt met projecten 
in de waterwereld en utiliteit en op zoek naar nieuwe 
collega’s die ons team komen versterken. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de elektro-
techniek en spreekt deze vacature je aan neem dan contact 
met ons op.

Zelfstandig Allround Elektromonteur
Die zich gaat bezighouden met: 

-  aanleg elektrotechnische installaties van klein tot middel groot;
-  assembleren van besturingskasten; 
-  inregelen, in bedrijfstellen, aanpassen en onderhouden van installaties; 
-  oplossen van storingen (storingsdienst); 

Wij vragen:

• MBO(4) werk- en denkniveau;
• kennis van of interesse in besturingstechniek;
• a�  niteit met computerwerk;
• certi� caat VCA-Basis (of te behalen);
• goede communicatieve eigenschappen en beheersing van de 
    Nederlandse taal;
• Handen-uit-de-mouwen mentaliteit;
• Rijbewijs B(E);

En bieden jou:   

• fulltime baan op basis van 38 uur (aantal uren bespreekbaar);
• beloning boven CAO Technisch Installatiebedrijf;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• informele werksfeer;
• mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.

Heb je interesse?

kijk voor meer informatie op onze site: www.devoselektro.nl
en mail je CV naar: huug@devoselektro.nl  t.a.v. dhr. H. de Vos
of bel met 0297 281310

H. de Vos Elektrotechniek Mijdrecht b.v.
Dorpsstraat 73
3641EB Mijdrecht






