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KORT NIEUWS:

Geen blauwalg
meer bij
Surfeiland

Aalsmeer - Ruim een week
geleden werd door de Provincie blauwalg geconstateerd in de Westeinderplassen ter hoogte van locatie
Vrouwentroost. Er mocht gezwommen worden, echter
blauwalg kan gezondheidsklachten geven. Ouderen en
kinderen werd daarom aangeraden hier niet te gaan
zwemmen. Sinds afgelopen
vrijdag 14 augustus goed
nieuws: Er kan weer een duik
genomen worden bij het
Surfeiland. Er is geen blauwalg meer gevonden in de
Poel. Inmiddels is het waarschuwingsbord weggehaald.
Kijk voor meer informatie
over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Nederland op www.zwemwater.nl of bel de zwemwatertelefoon: 088-1021300.

Aalsmeerderweg 213 - Aalsmeer

‘Chill out’ op Poel door politie en
handhaving beëindigd
Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 augustus was er een samenkomst van zongenieters op boten op de Westeinderplassen. Dit
was een informeel samenzijn waarvoor geen vergunning aangevraagd was. Toen de gemeente via social media hiervan de aankondiging zag, is er direct contact gezocht met de organisatoren.
Er zijn toen strikte afspraken gemaakt over het correct afstand
bewaren, het tijdig beëindigen en het voorkomen van geluidsoverlast.
Gemoedelijke sfeer
Tijdens deze zogenaamde ‘Chill
out’ waren er vrijwel continu één
of twee boten aanwezig van gemeentelijke handhaving en politie om een oogje in het zeil te
houden. Aanvankelijk was de
sfeer gemoedelijk en hield men
zich ook goed aan de gemaakte
afspraken. De samenkomst vond
plaats in het uiterste zuidwesten
van de Westeinderplassen.
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Waarschuwing
Begin van de avond veranderde de situatie toen een paar boten zich aansloten waarop met
groepen mensen gedanst werd.
De dansende personen hielden
onvoldoende afstand van elkaar.
Handhaving en politie hebben
gewaarschuwd en geprobeerd
dit in overleg te stoppen. Helaas
bleek deze groep mensen daar
niet ontvankelijk voor. In overleg met burgemeester Oude Kotte is toen direct besloten de hele bijeenkomst te laten beëindigen. Door handhaving en politie,
ondersteund door Team water en

havens en een politiehelikopter,
zijn de boten naar huis gestuurd.
Frequent overlast
In de afgelopen periode is vooral bij mooi weer frequent overlast
ervaren door omwonenden. Dit
werd veroorzaakt door groepen
feestvierders op de Kleine Poel,
in groepen bootjes of op een van
de vele eilanden. Vaak ging dit
gepaard met te harde, versterkte,
muziek. Behalve de geluidsoverlast hielden de feestvierders ook
onvoldoende afstand waardoor
het risico toenam op besmetting
met het coronavirus.
Flinke boetes
De burgemeester heeft hier de
afgelopen periode al zijn zorgen over geuit en handhaving op
land en water opgevoerd. Waar
mogelijk is opgetreden door
handhaving en politie door het
opbreken en wegsturen van de
groepen. Er zijn officiële waarschuwingen gegeven maar er
zijn ook flinke boetes uitgeschreven.

Verbod versterkte muziek
De veiligheidsregio, verantwoordelijk voor de regionale maatregelen binnen de coronacrisis,
achtte het noodzakelijk de noodverordening aan te passen en
heeft het gehele Westeindergebied aangewezen met een verbod op versterkte muziek. Zowel
op het water als op de eilandjes.
Vanaf inwerkingtreding kunnen
bij aantreffen hiervan sancties
volgen zoals inbeslagname en/of
een boete.
Burgemeester teleurgesteld
Vanwege het grote watergebied
met veel eilanden is het realiteit
dat de kans niet groot is om overtreders op heterdaad te kunnen
aanhouden. Burgemeester Gido
Oude Kotte: “Ik ben zeer teleurgesteld in hen die het goede fatsoen
aan hun laars lappen en hiermee
de vrijheid voor andere mensen verzieken. Ondanks de toegenomen besmettingen in het
land en in de regio, doen we het
in Aalsmeer in verhouding nog
steeds goed. Maar dat zou door
dit gedrag snel in gevaar kunnen
komen. We willen toch met elkaar
voorkomen dat we in het najaar
weer horeca, sportclubs en dergelijke moeten sluiten. Door rekening te houden met elkaar en
verantwoordelijk te zijn kunnen
we dit voorkomen.”
Archieffoto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer – Afgelopen maandag 17 augustus zijn de scholen
weer begonnen in Aalsmeer en
Kudelstaart. Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept werkend Nederland daarom op om de komende

weken in de ochtend zoveel mogelijk thuis te werken en te reizen
buiten de ochtendspits om. Aanleiding voor de oproep zijn cijfers die aantonen dat er ieder jaar
vlak na de zomervakantie opval-
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OP TUINMEUBELEN, BBQ’S, POTTERIE,
PLANTEN & NOG VEEL MEER!

Geldig t/m 30 augustus 2020 en zolang de voorraad strekt. OP=OP!
Niet geldig i.c.m. lopende acties, zie de actievoorwaarden in de winkel.

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar

Zwanenburgbaan gaat elf dagen dicht
wind kan de Buitenveldertbaan
ingezet worden als tweede startbaan. Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt,
hangt af van de wind- en weersomstandigheden op dat moment.
Kijk voor actuele informatie over
het gebruik van de start- en landingsbanen op bezoekbas.nl of
stel vragen via 020-6015555.

Inzet Buitenveldertbaan
In deze periode van werkzaamheden verwacht Schiphol dat tijdens de landingspiek de Buitenveldertbaan vaker als tweede landingsbaan kan worden ingezet bij
lend veel ongevallen plaatsvin- wind uit het zuiden en zuidwesden onder fietsende scholieren. ten. In een startpiek met noorderVVN laat met de start van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ weten dat medewerking het verkeer is opgenomen, blijkt
van automobilisten hard nodig is dat een combinatie van half thuis
om kinderen de ruimte te geven werken en half op kantoor werom veilig naar school te kunnen ken door bijna de helft van werkend Nederland (48%) ideaal
gaan.
wordt gevonden. VVN-directeur
De oproep is om ’s morgens zo- Evert-Jan Hulshof reageert op deveel mogelijk thuis te gaan wer- ze uitkomst: ”Het zou goed zijn
ken over de hele looptijd van wanneer we met elkaar het ‘nieuVVN’s campagne tot en met half we werken’ ook gebruiken om
september. Kinderen kunnen die slimmer naar onze agenda’s te kijperiode dan gebruiken om te ken. Bijvoorbeeld door in de ochwennen aan hun schoolroute, die tenden vooral afspraken te planzij in veel gevallen voor het eerst nen die digitaal kunnen plaatszelfstandig gaan afleggen of voor vinden. Zo beperken we de verkeersdrukte. Door de ochtendhen soms compleet nieuw is.
spits zo goed als uit te bannen
bieden we scholieren de ruimte
Nieuwe work-life balance
om veilig naar school te gaan.Bogoed voor verkeer
Uit VVN’s Flitspeiling 2020, waar- vendien geeft dit voor ouders de
in ook de invloed van corona op ruimte om jonge kinderen te voet

Taxibaan Quebec
De werkzaamheden die plaatsvinden bij de Zwanenburgbaan zijn
ter voorbereiding van het verdubbelen van taxibaan Quebec. Hiervoor wordt in de komende jaren
een tweede viaduct over de A4
gebouwd.

ADVERTEREN? De scholen zijn begonnen!
INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

www.h2makelaars.nl

Schiphol – Door werkzaamheden
op en rond de Zwanenburgbaan
is deze sinds maandagochtend
17 augustus tot en met vrijdagmiddag 28 augustus 16.00 uur
niet beschikbaar. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de
omgeving. Schiphol verwachten
deze periode meer vliegverkeer
op de Buitenveldertbaan.

‘Geef kinderen de ruimte in het verkeer’

IN DE

!
aangenaam persoonlijk

of op de fiets te begeleiden naar
school.”
Fysieke afspraken zijn
vaak niet nodig
Tijdens de Coronacrisis hebben
velen ontdekt dat fysieke afspraken vaak niet nodig zijn. Moet
je er toch op uit dan is het raadzaam om de schoolroutes tijdens
de schoolspits te mijden en om te
kiezen voor gepaste snelheid in
plaats van de maximumsnelheid.
Ook laat Veilig Verkeer Nederland weten dat het gebruik van
een smartphone in het verkeer
nooit thuishoort en zeker niet in
een periode waarin kinderen in
het verkeer weer veelvuldig aanwezig zijn.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Veel op je bordje, minder piekeren?

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl

Dak op de slaapzaal kinderdorp

Mooie gift voor OSAproject in Oeganda
Aalsmeer - Vorig jaar is de slaapzaal gebouwd in het kinderdorp
van Stichting Heart for Children,
in Oeganda. Nu is het van belang dat daar een dak op komt.
Vanwege corona konden er geen
sponsoractiviteiten plaatsvinden
maar gelukkig is er toch een gift
van €3000,00 ontvangen van een
Aalsmeers bedrijf. Gerard Nijland,
voorzitter van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer

Cursus videobellen via
tablet en Whatsapp

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zondag 9.30u. Eucharistieviering en om 14u. Poolse dienst
met Andrzej. Maximaal 80
kerkplaatsen. Reserveren voor
viering zondag via www.rkkerkaalsmeer.nl op donderdag en vrijdag van 9 tot 12u.
Reserveren Poolse dienst verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 10u. Zondag 10u. laatste
dienst via www.okkn.nl
(Ook later te bekijken)
Roemeens-orthodoxe Parochie: Za + Zon 9u. Utrenia en
10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Online
dienst via www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: Dhr. D.
Volmuller, Aalsmeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst
via https://sow-kudelstaart.
nl. Voorganger: ds. H. Vegh uit
Amersfoort. Ook op later tijdstip terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering. Maximaal 60 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via
sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dins-

(OSA), mocht dan ook een subsidiecheque van €2500,00 uitreiken
aan Joop de Vries van de stichting. Nu kan het gebouw voor de
jongens dichtgemaakt worden.
Zij slapen daar als ze naar school
gaan en gaan in de vakanties dan
naar huis. Meer informatie over dit
project: wwwheart4children.org.
Heeft u ook belangstelling voor
OSA dan vindt u informatie op de
website: www.osa-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Wil je meer tijd en
ontspanning voor jezelf? Wil je
anders leren omgaan met stress?
Heb je veel op je bordje liggen
of wil je minder piekeren? Ben je
op zoek naar meer balans in je leven? In september geeft Participe
Amstelland in Aalsmeer de training ‘Ontspanning in Zicht’. De
training geeft je inzichten en leert
je bewuster te worden van je behoeften. Het is geen praat- of therapiegroep, maar een praktijkgerichte training van ervaren professionals. In de training worden
vier thema’s behandeld:
* Omgaan met Stress - voor
meer ontspanning
* Piekeren - voor meer rust in je
hoofd
* Energiebalans - voor meer balans tussen je energiegevers
en energievreters

Amstelland - In het voorjaar was
het was stil op straat. Mensen
moesten zoveel mogelijk binnen
blijven en in de verzorgingstehuizen familieleden niet op bezoek
bij de ouderen. Gelukkig was er
videobellen. Zo was het toch mogelijk om te bellen met de kinderen, kleinkinderen of vrienden, en
elkaar ook te kunnen zien.
Wilt u wat vaker uw kinderen,
kleinkinderen of vrienden zien?
Ga dan ook eens videobellen met
Whatsapp op de telefoon of tablet. Videobellen kan gratis via
internet en werkt best makke-

lijk. Het is niet ingewikkeld, maar
je moet wel weten hoe het moet.
Participe Amstelland heeft een
korte cursus samengesteld waarin uitleg gegeven wordt over het
gebruik en er gaat samen geoefend worden. Het is een korte cursus van twee keer twee uur les. De
cursus wordt gegeven op maandag 24 en 31 augustus van 10.00
tot 12.00 uur in het wijkcentrum
in de Kastanjelaan 21, op dinsdag 8 en 22 september van 10.00
tot 12.00 uur in wijkcentrum Middenhof aan de Dr. Willem Dreesweg 155 en op maandag 28 september en 12 oktober van 14.00
tot 16.00 uur in wijkcentrum Pluspunt aan de Smeenklaan 1, allen
in Amstelveen.
Inschrijven kan via de website
www.participe-amstelland.nu/
cursussen. Eerst meer weten of
liever een inschrijfformulier ontvangen? Bel dan met het cursusbureau, telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 14.00 uur, via
020- 5430441 of 442 of stuur een
e-mail: cursus@participe.nu.

Aalsmeer – Groei & Bloei is blij te nen is besteed. Mensen hebben
zien dat er in overal in Aalsmeer de schop en ander gereedschap
deze zomer meer tijd aan de tui- ter hand genomen om, nu er tijd
voor was, hun voortuin een vrolijker aanzicht te geven. “Fijn dat
dag van 20 tot 24u. Kabel 99.0 de tuincentra open mochten blijven”, zo vindt Groei & Bloei, de
en ether 105.9.
vereniging die de tuinierhobby
In diverse kerken worden weer een warm hart toedraagt. Nu ordiensten gehouden waarbij pu- ganiseert zij ter stimulans om met
bliek aanwezig mag zijn. Voor- de tuin bezig te zijn een fotowedaf aanmelden is wel een vereis- strijd. Als u ook uw tuin verante en er gelden diverse RIVM- derde en u er trots op bent, stuur
regels. Kijk voor meer info op dan een foto naar: info@aalsmeer.
groei.nl Groei & Bloei stelt 10
de websites van de kerken.

COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

Syb helpt bij
het vissen

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aalsmeer – “Wij genieten heerlijk van het prachtige weer op
het eiland ‘Het Rozijntje’. Tijdens
het vissen let Syb goed op of we
al beet hebben. Hij is meestal de
eerste die weet dat we een vis
gaan vangen!” Aldus Roy, die er
een leuke vismaat bij heeft.

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Pluim voor
harde werkers
onder de zon

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Aalsmeer – Mevrouw Root-De
Boer heeft veel respect voor de
vrijwilligers die op de Historische
Tuin werken. Vanuit haar aanleunwoning van Zorgcentrum
Aelsmeer heeft ze goed zicht op
de ‘harde werkers’ die soms urenlang ijverig – maar ongetwijfeld
met veel plezier - hun vrijwilligerswerk doen op ‘de Tuin’. “En dat op
die hete dagen die we hebben gehad. Ik zag dat ze ’s ochtends vroeg
al bezig waren; ’s middags kwam
er een andere ploeg”, vertelt mevrouw Root-De Boer aan de redactie en ze vervolgt: “Geweldig, er
wordt zo hard gewerkt op de Tuin,
en dan hoor je hier en daar mensen klagen over de hitte. Nou, ik
vind dat de vrijwilligers van de Historische Tuin alle lof verdienen”, aldus de Aalsmeerse die tot slot aangeeft zeer van haar uitzicht op de
mooie Tuin te genieten.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Stuur uw tuinfoto naar Groei
& Bloei en win een groenbon!

* Sociaal netwerk - voor meer
inzicht in je sociale netwerk
De training bestaat uit vier bijeenkomsten en vindt plaats op
de vrijdagen 4, 11, 18 en 25 september en is van 9.30 tot 11.30
uur in Buurthuis Hornmeer aan
de Dreef 1. De training is gratis! Aanmelden kan bij Participe
Amstelland via 0297- 326670 of
mail naar team.aalsmeer@participe.nu. Aanmelden is verplicht
in verband met de coronamaatregelen (aantal bezoekers in de
ruimte). Uiteraard houden de medewerkers van Participe zich aan
de maatregelen van het RIVM, 1,5
meter afstand, bij binnenkomst
checkvragen en desinfecteren
van handen.

Nieuwe Meerbode

Participe Amstelland

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Kerkdiensten
Zondag 23 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag 16u. dienst met
Arno Post. Aanmelden: www.
cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. dienst. Spreker: Kees
van Tilburg.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Zondag 10u. Gezamenlijke online
dienst via www.kerkdienstenonline.nl.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst
via
https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger: Br.
Menno Hofman.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. ds. R.C.
Brand, onlinedienst http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. (online) dienst met
ds. G.H. de Ruiter uit Aalsmeer
via www.hervormdaalsmeer.
nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. (online) dienst met ds. M.J. Zandbergen via www.hervormdaalsmeer.nl
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.

Training ‘Ontspanning in
zicht’ voor meer balans

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

groenbonnen ter beschikking.
Ook de Gemeente heeft deze
zomer laten zien dat zij luisterde naar de wens van de bewoners. In diverse perken zijn groepen mooie bloemen te zien. Daar
is veel waardering voor. Als u dat
ook vindt maak daar dan een foto van en weet u nog plaats voor
meer groen/kleur in het dorp
laat het dan ook weten via info@
aalsmeer.groei.nl

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
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Kom dansen, zingen en acteren
bij Dé JeugdTheaterSchool
Regio - Dé JeugdTheaterSchool
Haarlemmermeer is onderdeel
van Pier K/Het Cultuurgebouw
in Hoofddorp en organiseert ieder seizoen tientallen theateren musicalcursussen en workshops voor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen. Ook heeft Pier
K een vestiging in Nieuw-Vennep en wordt er lesgegeven in
het Dorpshuis in Badhoevedorp.
Kijk voor de verschillende mogelijkheden op www.pier-k.nl of bel
met 023 566 95 65.
Duidelijke leerlijn
Voor iedereen van 6 tot 25 jaar
is op verschillende dagen in de
week een passend programma ontwikkeld. Per leeftijdscategorie komen in de lessen theater en musical leerdoelen als samenspel, improvisatie, teksttoneel en ontwikkeling van de eigen stem aan bod. In de musicallessen werk je verder aan samenzang en stemexpressie en maak
je door middel van oefeningen
en improvisatie kennis met ritme,
beweging en techniek. Alle drie
de disciplines (dans, zang en theater) worden uiteindelijk gecombineerd in een spetterende show.
Musical- en theaterlessen voor
kinderen van 6 tot 8 jaar
Voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar
die beginnen op Dé JeugdTheaterSchool Haarlemmermeer bieden we voorbereidende musicalen theatercursussen aan waarin

WAT is er

wordt ontdekt wat het theater- of
musicalvak precies inhoudt.
Musical- en theaterlessen
voor kinderen & jongeren
vanaf 8 jaar
Kinderen en jongeren die ouder
zijn dan 8 jaar volgen de musicalen theatercursussen. Alle leerlingen die in een musical- en theaterklas zitten, krijgen gedurende
het jaar een masterclass aangeboden waarin een vakspecialisatie aan bod komt. Ook is een theaterbezoek bij de cursusprijs inbegrepen.
Productiegroep en talentklas
Meer gevorderde leerlingen kunnen auditie doen voor de musical- of theaterproductiegroep.
Deze selectieklassen werken een
jaar lang aan een grote show die
opgevoerd wordt in onze Podiumzaal of bij Schouwburg De
Meerse. Voor de meest getalenteerde leerlingen zijn er talentenklassen. Deze klassen zijn alleen
toegankelijk op uitnodiging van
onze docenten. In de talentenklas staat het individuele leertraject centraal.
Meer informatie
Aanmelden kan via www.pier-k.
nl. Heb je nog vragen? Stuur dan
een e-mail naar jeugdtheaterschool@pier-k.nl of bel met 023
566 95 65
Foto: Erik Jansen

Seizoen start op 5 september

Bacchus da Musica met
‘Copperhead County’
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen
in Bacchus II (Parochiehuis) begint op zaterdag 5 september
met Bacchus da Musica. De band
Copperhead County verzorgt deze avond een optreden. Copperhead County is één van de weinige bands in Nederland die zich
volledig toelegt op Southern
rock. De band werd eind 2018 opgericht door een viertal gepassioneerde liefhebbers en werd later
compleet gemaakt met de toetreding van frontman Corvin Silvester. Geïnspireerd door onder
andere Blackberry Smoke, The
Outlaws en vele anderen brengt
de band zijn ‘footstomping and
beer raising tunes’. Met vijf man
sterk (en waar mogelijk met zeven personen, inclusief de achter-

grond zangeressen) laat Copperhead County zien wat ze in huis
heeft: Een heerlijk portie onvervalste Southern rock. Het optreden in Bacchus II is van 21.00 tot
00.00 uur. Vooraf kaarten reserveren en afrekenen is een vereiste
en dit kan via www.cultureelcafebacchus.nl. Ook alvast noteren en
wellicht reserveren: Zaterdag 12
september filmavond in Bacchus
II in de Gerberastraat.
Op zaterdagavond geen tijd,
Copperhead County zien en horen kan ook op zondag 6 september vanaf 16.00 uur in The Shack
aan Schipholdijk 253b in Oude
Meer. Ook in The Shack is reserveren een vereiste en, net als in Bacchus II, vol is vol: info@the-shack.
info.

Ook laatste zomerconcert uitverkocht

Moderne country en folk
in Historische Tuin
Aalsmeer - Voor liefhebbers van
live muziek was er de afgelopen
maanden weinig te genieten.
Ook in Aalsmeer moesten concerten en evenementen vanwege de
coronacrisis worden afgezegd en
kwam het culturele leven tot stilstand. Nu er voorzichtig meer bewegingsruimte is gekomen kan
er ook weer muziek klinken, zo
meenden het Flower Art Museum, KCA, De Oude Veiling en de
Historische Tuin. Reeds twee zogistratie), gratis toegang en veel merconcerten hebben plaatsge(pop)muziek, want de bezoekers vonden.
zitten immers in een Poppodium. Zo mocht ‘Little Boogie Boy’ Hein
Het eerste optreden voor senio- Meijer muziek maken voor een
ren in P60 wordt verzorgd door volle zaal in het Flower Art Museum op 24 juli en afgelopen vrijThe Lonely Knuckle
Lonely Knuckle laat bezoekers dag 7 augustus is in een uitvergenieten van oude bekende rock kochte Oude Veiling genotenvan
songs in een subtiele akoesti- de bekende pianist Jos van Beest
sche uitvoering. One man and en zijn kwartet met Vincent Kohis guitar en niet te vergeten zijn ning op gitaar, Hans Mantel op
mondharmonica! Neem daarbij bas, Ben Schröder op drums en
zijn warme doorleefde stem en
je bent fan. Frans, of wel Lonely
Amstelland – P60 en Amstelring Knuckle, neemt songs uit de jahebben de handen ineen gesla- ren zestig en zeventig en maakt
gen om de maandelijkse inloop ze helemaal eigen. Hij doet dat
‘My Generation’ met (life)mu- zo goed dat je het origineel niet
ziek voor ouderen te organiseren mist. Heerlijke muziek voor bij
in het café van Poppodium P60 een drankje en een praatje, En
te Amstelveen. Ook deze (coro- dat natuurlijk allemaal coronana) kwetsbare groep heeft in de- proof in het goed geventileerze bijzondere tijd extra behoef- de café van Poppodium P60 aan
te aan gewone gezelligheid, een het Stadsplein in Amstelveen op
drankje, een praatje een muziek- dinsdag 1 september 14.30 uur.
je. Dat is dan ook wat er geboden En de toegang? Die is gratis incluwordt; geen aanmelding (wel re- sief een drankje!

‘Lonely Knuckle’ live in
P60 voor senioren

Benjamin Herman op saxofoon.
Vrijdag 28 augustus is het derde en laatste concert in de reeks
en deze vindt plaats in de Historische Tuin. Hier geeft de talentvolle singer-songwriter NinaLynn
Woerden een optreden. De Uithoornse maakt muziek die is in
te delen in het Americana-genre: authentieke country en folk in
een modern jasje. Bij het concert
in de corridor van de Historische
Tuin zingt en speelt zij samen met
een speciale gast.
Kaarten voor dit concert zijn niet
meer verkrijgbaar: Alle dertig uitverkocht. Het optreden begint
om 20.00 uur (zaal open vanaf
19.30 uur) en duurt vijf kwartier
tot anderhalf uur. Er is geen pauze, wel is het mogelijk voor of na
het concert een drankje te bestellen. Kijk voor meer informatie (misschien toch nog een toegangskaartje) op www.skca.nl.

Film over André Rieu in Amstelveen:

‘Magical Maastricht,
Verbonden door Muziek’

Vermist:
Praatpop Erik

derdag 13 augustus om 8.15 uur
uit de fietstas gevallen. De kinderen zullen de grapjes van Erik zeker gaan missen. Wie heeft hem
gevonden? Bel 0297-328957, Ria
Kudelstaart - Praatpop Erik gaat van der Leeuw.
iedere schoolvakantie met de
leerkracht mee naar huis. Afgelopen donderdag 13 augustus
mocht hij alvast weer mee naar
school, omdat de leerkrachten
alles voor het nieuwe schooljaar
klaar gingen zetten. Erik gaat al
negen jaar mee en heeft al bijna 200 kinderen veel geleerd. Hij
doet reken- en leesspelletjes met
de kinderen, maar ook troost hij
verdrietige kinderen. Erik is op de
Hoofdweg in Kudelstaart op don-

meest spectaculaire optredens
en gevoeligste muziekstukken
geselecteerd en brengt de vrolijke sfeer van zijn iconische openluchtconcerten in Maastricht, regelrecht in de bioscoop. Geen zomer is compleet zonder de walsen van André Rieu en het ongeëvenaarde Johann Strauss Orkest. Muziek brengt mensen samen, brengt hoop en brengt
vrolijkheid. Gastheer André van
Duin heeft een persoonlijk geAmstelveen - Zaterdag 22 au- sprek met André Rieu, een exgustus, 19.00 uur en zondag 23 clusief interview vanaf Het Vrijtaugustus, 15.45 uur, is de film ‘An- hof in Maastricht. Ze praten over
dré Rieu: Magical Maastricht, Ver- hoe het leven van de maestro is
bonden door Muziek’ te zien in de veranderd tijdens de pandemie,
Grote Zaal van Cinema Amstel- en wat dit voor de toekomst beveen. André Rieu is terug in de tekent. Hoe gaat het met hem
bioscoop om je in vervoering te als musicus in quarantaine? Maar
brengen! Magical Maastricht: Ver- ook als vader en grootvader? Het
bonden door Muziek viert 15 jaar is het noodzakelijk om vooraf onvan betoverende concerten in line te reserveren via www.cineAndré’s geboortestad Maastricht. mamastelveen.nl (ook met een
De Koning van de Wals heeft zijn Cinevillepas).

Donderdag 20 augustus:
* Koffie en praatje voor ouderen
in dorpshuis De Reede, Rijsenhout van 9 tot 12u.
* Ouderensoos Kudelstaart
met klaverjassen en jokeren in
Dorpshuis van 13.30 tot 16.30u.
* Exposities in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Open:
donderdag, vrijdag tot en met
zondag 11 tot 17u.
* Zomer sportinstuif voor jeugd
6 t/m 12jr. van 14.30 tot 15.15u.
bij gymzaal Rozenstraat. Iedere
donderdag.
* Infopunt Wijkgericht Werken
open in bibliotheek, Marktstraat
van 15.30 tot 17.30u. Elke donderdag.
Vrijdag 21 augustus:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1. Start
20u. Zaal open vanaf 19.30u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u. Ook 4 september.
Zaterdag 22 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
te Aalsmeerderbrug open. Expositie over Nederlands Indië ‘De vergeten oorlog’. Vooraf toegangskaarten bestellen via 0297-321408 of www.
crash40-45.nl.
* Kinderboerderij Boerenvreugd
in Hornmeer open. Zaterdag en
zondag van 10 tot 16.30u. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30
tot 16.30u.

TE DOEN
Zondag 23 augustus:
* Watertoren open voor bezoekers van 13 tot 17u. Elke zondagmiddag in augustus.
* Woodshack met live Coolcast
Band in The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer van 16 tot 19u.
Reserveren verplicht via info@
the-shack.info (uitverkocht).
Maandag 24 augustus:
* Zomer sportinstuif voor jeugd
6 t/m 12jr. van 16 tot 16.45u. op
grasveld naast Proosdijhal Kudelstaart. Iedere maandag.
Dinsdag 25 augustus:
* Tennissen voor OVAK-leden bij
Racket Sport, Beethovenlaan vanaf 9u.
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Iedere dinsdag tot en
met zondag 10 tot 16.30u.
* FloriWorld Aalsmeer, Sierteeltstraat open voor bezoekers. Iedere dinsdag t/m zondag 10 tot
18u. Tickets reserveren via www.
floriworld.nl.
Woensdag 26 augustus:
* Tafeltennissen bij ATC Bloemenlust in De Bloemhof, Hornweg
van 22 tot 22u.
Donderdag 27 augustus:
* Ouderensoos Kudelstaart met
klaverjassen en jokeren in Dorpshuis van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 28 augustus:
* Zomerconcert met NinaLynn
(country-folk) in Historische Tuin,
ingang Praamplein, vanaf 20u.
Uitverkocht.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Trompet ‘Boston’
(div. kleuren)

v.a. € 15,95

Dé vioolspecialist

NIEUW:

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

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

Cees Beye 50 jaar lid
van ‘Con Amore’
Aalsmeer - Maandagmiddag
17 augustus werd Con Amorelid Cees Beye bezocht door Nico en Harry van de vereniging
om Cees eens goed in het zonnetje te zetten. Het is namelijk precies 50 jaar geleden dat hij voor
het eerst op de repetitieavond
van Con Amore kwam. Een jonge Zeeuw met een hart van goud
en een waarlijk goed stemgeluid was naar Aalsmeer gekomen voor het bloemenvak. Begonnen bij de tweede tenoren
en gaandeweg geëindigd bij de
bassen. Cees heeft heel veel meegemaakt in die 50 jaar. Toen hij
kwam bestond de club uit ongeveer 50 zangers, het aantal groeide in de loop der tijd tot ver boven de 100. Op dit moment van
de coronacrisis is het aantal collega’s weer geslonken, tot veertig
zangers. Cees is op dit moment
herstellende van een operatie
en het gaat goed met hem. Tijdens het bezoek vertelde hij veel
over het verleden van Con Amo-

re. Cees heeft Frans Kocks meegemaakt en dirigent Theo heeft
hij zien aantreden. Het koor veranderde qua muzieksmaak en tot
op de dag van vandaag ondervinden de leden daar nog profijt van. De jubilaris was vele jaren een van de twee geluidstechnici, de microfoons stelde hij op,
de D&R mixer regelde hij af en de
Revox A77 nam alles op. Kilometers band is er opgenomen en gelukkig is er nog iets van bewaard
gebleven. Bovendien was Cees
actief voor het clubblad van Con
Amore. Cees en zijn vrouw Nel
waren blij met de bloemen, het
diamantje gevat in een speldje en de oorkonde die bij het jubileum horen. Als zijn basstem
weer beter wordt zien alle zangers van het koor hem misschien
weer terug bij Con Amore: “Till we
meet again!” Het bestuur van Con
Amore gaat zo spoedig mogelijk de RIVM regels in acht genomen
- de mogelijkheid onderzoeken
weer te gaan repeteren.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
• Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
• Leg geen zakken naast een overvolle container;
• Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297)
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
x 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
Ceblowski
Komorowicz
Lambrechts
Lattig
Skawska

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

S.J.
M.M.
S.T.F.
L.A.
U.S.

31-08-1976
21-07-1980
11-04-1980
28-01-1993
22-08-1988

14-08-2020
14-08-2020
14-08-2020
13-08-2020
13-08-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
GEMEENTE AALSMEER – ONTWERP
OMGEVINGSVERGUNNING STATIONSWEG 17
AALSMEER (Z19-012426)
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 omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer
Dorp 2016 ten behoeve van de realisatie van een appartementsgebouw voor 28 appartementen aan de Stationsweg
17 te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
Z19-012426. Het appartementsgebouw voorziet in de realisatie van 28 appartementen in verschillende prijssegmenten
en zal het momenteel leegstaande gebouw van het voormalige postkantoor vervangen. Omdat de ontwikkeling niet past
binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan
Aalsmeer Dorp 2016 wordt door middel van een uitgebreide
procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai
van de Stationsweg en het Drie Kolommmenplein. Uit het

onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen
onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met de ontwerpomgevingsvergunning wordt daarom tevens de vaststelling
van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid.
Ter inzage
Met ingang van 21 augustus 2020 ligt de ontwerpomgevingsvergunning inclusief het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende
stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB16xA-OW01, en
- via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader
van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te
worden gemaakt via tel. 0297-387575;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst
een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404600.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning schriftelijk bij het college van burgemeester
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van
“zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Stationsweg 17,
Z19-012426”. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen.
Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding
van “zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Stationsweg 17, Z19-012426” of digitaal via fu-so@amstelveen.nl.
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.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Jan Lunenburg Oever, kavel 2 ( kad. perceel D 7659,
(Z20-056350), het bouwen van een woning met berging
en carport
- Charles Gabrijweg 20, 1431 MJ, (Z20-055471), het
aanleggen van een in- en uitrit
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevings-vergunning
is/zijn ingetrokken:
- Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362,
(Z20-016302), het aanleggen van een drinkwatertransportleiding DN500. Verzonden: 05 augustus 2020
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid
2 van de wabo verlengd:
- Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-039241), het vervangen
van de bestaande woning. Verzonden: 17 augustus 2020
- Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z20-031191), het
verbouwen en verplaatsen van de woonark. Verzonden:
14 augustus 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Herenweg 66A, 1433 HB, (Z20-047866), het bouwen van
een botenhuis Verzonden: 17 augustus 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Aalsmeerderweg 186, 1432 CV, (Z20-019894), het vergroten/
verlengen van de bestaande loods aan de achterzijde.
Verzonden: 12 augustus 2020
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-

besluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Praamplein
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning 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.
- Poldermeesterplein (Z20-050799) Verkoop Döner kebab
van 29 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2025, verzonden 13 augustus 2020
EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 247C (Z20-053309) Optisport Leisure
Center Aalsmeer B.V., ontvangen 31 juli 2020
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 247C (Z20-053304) Optisport Leisure
Center Aalsmeer B.V., ontvangen 31 juli 2020
INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Emmastraat 1 in Aalsmeer (Z20-033050) Roy’s MagicTheater,
ingetrokken 14 augustus 2020
- Emmastraat 1 in Aalsmeer (Z20-033056) Roy’s MagicTheater,
ingetrokken 14 augustus 2020
- Praamplein (Z20-010411) Feestweek Aalsmeer van 6 t/m
12 september 2020, ingetrokken 14 augustus 2020
TER INZAGE:
t/m 02-10-20

Ontwerp-omgevingsvergunning inclusief
het ontwerp besluit hogere grenswaarden
geluid m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer
Dorp 2016 ten behoeve van de realisatie van
een appartementsgebouw voor 28 appartementen aan de Stationsweg 17 te verlenen.
(Z19-012426)

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Joeri Visser: “ZAAI is een
mooi uithangbord”

Flower Art Museum toont:

Films over verborgen
nachtleven van flora
Aalsmeer - Vanaf donderdag 20
augustus toont het Flower Art
Museum het werk van de Rotterdamse videokunstenaar Elsbeth
van Noppen. Onder de titel Nocturnal Garden zijn verschillende korte films te zien waarin het
nachtleven van flora op kunstzinnige wijze in beeld wordt gebracht.
Nocturnal Garden is een audiovisueel project dat bestaat uit
films, stills, workshops en live VJperformances. De filmmaker verkent de intieme relatie tussen de
nacht, de mens en de natuur. Zo
maakt zij de toeschouwer deelgenoot van het verborgen nachtleven van bloemen en planten. De
expositie is de eerste presentatie van Nocturnal Garden in een
Nederlands museum. Eerder waren films te zien tijdens het International Film Festival Rotterdam
(IFFR), op social media en als live
VJ performance bij Trompenburg
Tuinen & Arboretum. Elsbeth van
Noppen is in haar werk sterk beinvloed door haar jeugd in Brazilië (Rio de Janeiro) en haar werk
als VJ in de bekende Rotterdamse
dansclub Now&Wow.
Tijdens de tentoonstelling in het
Flower Art Museum in Aalsmeer is
onder andere de film ‘A Midsummernight’s Dream’ te zien, die tijdens de corona-lockdown werd
opgenomen in de Hortus botanicus Leiden. In de periode dat museale tuinen voor het publiek waren afgesloten, kreeg Van Noppen exclusief toegang tot de
oudste botanische tuin van Nederland. Diep in de nacht, terwijl
kakkerlakken, padden en wandelende bladeren het rijk voor zich
alleen waanden, struinde de filmmaker tussen flora en fauna uit alle hoeken van de wereld. Planten
en bloemen werden spectaculair
uitgelicht en vastgelegd in een
zwoele korte film.

die ook wel ‘Princess of the Night’
wordt genoemd. De bloemen van
de Zuid-Mexicaanse plant werden door Van Noppen gefilmd
in het Rotterdamse arboretum
Trompenburg. Bijzonder is dat de
bloemen van deze cactus maar
één nacht per jaar uitkomen, om
daarna bij het eerste ochtendlicht
weer te verwelken. In de herfst
van 2019 wachtte Van Noppen
nachtenlang om de opening van
deze nachtbloemen vast te leggen. Naast films toont het museum ook stills, dit zijn uit het filmmateriaal gedestilleerde kunstwerken. Voor een optimale beleving is een mini-filmzaal geïnstalleerd, waar de films op groot formaat worden geprojecteerd. Videokunstenaar Elsbeth van Noppen studeerde aan de Willem de
Kooning Academie in Rotterdam.
Haar werk is te zien geweest op
filmfestivals, tentoonstellingen
en in clubs en musea in binnenen buitenland. Zij is tevens actief als VJ, documentairemaker en
filmdocent. Het Flower Art Museum is elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Nocturnal Garden is te zien
t/m zondag 4 oktober. Naast de
films zijn o.a. de tentoonstelling
Bomen in Beeld, de Tropismeruimte en de daktuin te bekijken.
Meer info: www.flowerartmuseum.nl.

Uw verslaggeefster doet een
rondje langs een aantal horecagelegenheden in Aalsmeer met
de vraag hoe het hen de afgelopen maanden is vergaan en
hoe ze de toekomst zien.
“We gaan er met z’n allen
weer voor!”
Moniek Takes-Visser runt samen
met haar man Tom restaurant De
Oude Veiling in de Marktstraat en
wist exact waar ze was toen ze
hoorde dat de boel dicht moest
in maart: “Het was rustig dus Tom
en ik waren thuis en zagen daar
de persconferentie. Zo bizar. We
hebben gebeld en gezegd; jongens, sluit maar af, maak maar
schoon, we zien morgen wel verder. Die volgende dag hebben
we alle producten die we niet
konden bewaren naar Zorgcentrum Aelsmeer gebracht, zoals
verse groenten, tiramisu, crème
brûlée. De bewoners waren er superblij mee. Tegen de tijd dat we
weer open konden in juni waren
we wel wat serviesgoed kwijt. Dat
stond daar nog!” De meeste restaurants begonnen in de lockdown met bezorgen. Daar wachtte het echtpaar Takes nog even
mee. “We hebben eerst een paar
weken gerelaxt. Hadden helemaal geen opknapklussen, want

alles was hier af. Toen ik in die weken langskwam om de plantjes
water te geven heb ik dat huilend
staan doen hoor. Zo erg die lege
stoelen.” Toch is de Oude Veiling
ook begonnen met afhaalmaaltijden en dat kan tot op de dag
van vandaag. Uiteraard wordt gehoor gegeven aan alle maatregelen, zoals desinfectie, registratie
en anderhalve meter. Ze kunnen
de helft van de bezetting kwijt in
het restaurant met het allerbeste luchtverversingssysteem. “Het
is hier heerlijk koel binnen. Maar
plaatsnemen op ons mooie terras kan natuurlijk ook.” Partijen,
optredens en privéfeestjes, zoals private dining, komen tevens
weer langzaam op gang in de zalen die de Oude Veiling rijk is.
Kijk voor verdere info op www.
deoudeveiling.nl of op Facebook.
Tijdens het gesprekje heeft de
persconferentie van dinsdag nog
niet plaatsgevonden, maar Moniek ziet de toekomst redelijk positief in en zegt tot slot: “Wat ik
het meest miste in de coronatijd
waren de kindjes (met hun moeders uiteraard) en gelukkig zie ik
die weer. We gaan er met z’n allen
weer voor!”
Door Miranda Gommans

Winkelinzameling voor
Voedselbank: wie helpt?

Eén nacht per jaar
In het museum wordt de toeschouwer eveneens deelgenoot
van de nachtelijke bloei van de
Hylocereus Undatus, een cactus

‘Fantastische leerzame week!’

Iedereen op de
zomerschool geslaagd!
Aalsmeer - Bij het Cultuurpunt
Aalsmeer werd afgelopen week
de zomerschool georganiseerd.
De kinderen zijn via de scholen
aangemeld om een extra steuntje
in de rug te krijgen op het gebied
van taal. In totaal deden 30 kinderen met 9 verschillende culturen en achtergronden mee. Deze
week heeft niet alleen geholpen
om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen, maar er
werden ook nieuwe vriendschappen gesloten. Elke dag stond er
een nieuwe docent voor deze
kinderen klaar om op een leuke
manier de woordenschat te vergroten. Ze hebben met de theaterdocent ‘gereisd’ door allerlei
klimaten en seizoenen, met de
muziekdocent werden alle soorten fruit benoemd en daar is over
gezongen. Dankzij de sponsoring van JOGG Aalsmeer lag er
vers fruit en allerlei lunchproduc-

Horeca tijdens coronacrisis:
Restaurant De Oude Veiling

ten klaar bij de AH op het Poldermeesterplein. Ook de smoothiefietsen stonden weer klaar, dat
betekent dat de kinderen het fruit
hebben gesneden en in een blender konden doen. Deze blender
konden ze op een hometrainer
klikken en wanneer je hard ging
fietsen, kwam de blender in beweging met een heerlijke smoothie als eindresultaat!
Op de afsluitende dag stond een
bezoek aan het Flower Art Museum gepland, met een hele leuke rondleiding met verschillende
opdrachten. De activiteiten bestonden uit fotografie, knutselen
en een schilderij maken met mozaïek. Na dit bezoek mochten de
kinderen de zelfgemaakte lunch
opeten op het dak van het museum, met uitkijk op de Watertoren.
Het was een fantastische leerzame week!
Foto: Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer - Door de coronamaatregelen heeft de Voedselbank
Aalsmeer Kudelstaart minder opbrengsten uit winkelinzamelingen
gehad. Er zijn echter wel producten nodig om de inwoners, die gebruik moeten maken van de Voedselbank, wekelijks te voorzien van
voedingsmiddelen. Er is vooral
behoefte aan pasta, rijst en onder
andere blikgroenten. Om aan de
vraag te kunnen blijven voldoen
wil het bestuur van de Voedselbank de reguliere winkelinzameling hervatten. Te beginnen op zaterdag 29 augustus bij de Hoog-

ze kon presenteren. Al die standaard schoteltjes en bakjes waar
de rekening op ligt, dat kennen
de klanten nu wel. Ik wilde iets
bedenken dat Aalsmeer-gericht
is en kwam uit bij de praam. ”Hij
besprak zijn idee met zijn vrienden die affiniteit hebben met de
scheepvaart en waarmee jaarlijks
de Pramenrace wordt gevaren. Zij
waren zo enthousiast dat zij het
idee onmiddellijk gestalte gaven,
Joost Dekker tekende de praam
en Joost van Willegen zorgde
voor de 3D print. De Aalsmeerse 3 J’s: Joeri, Joost en Joost, geloofden in het project, staken hun
nek uit, zorgden voor de financiering en realisatie. De reacties zijn
geweldig. De eerste proef was bij
De Praam waar de mannen ook
regelmatig aan de bar zitten. “Wij
kregen complimenten van de
gasten die de praam ook wel privé wilden kopen.” De praam is nu
in productie genomen en in verschillende maten te koop. “Het is
een betaalbare praam met een
exclusieve meerwaarde geworden”, is een stralende conclusie.
ZAAI
Over de kracht van ZAAI hoeft
Joeri niet lang na te denken, dat
is toch het grote en belangrijke
netwerk waar je als startende ondernemer veel aan hebt. Ook is er
een zakelijke samenwerking ontstaan met fotografe Barbara Salem, één van de andere Zaailingen. “Voor mij is ZAAI een mooi
uithangbord.” Wie meer wil weten over de praam belt Joeri: 0648451354. Wie meer van ZAAI
wil weten: Kirsten Verhoef (projectmanager) tel. 0297-366182 of
mail naar: kirsten@syltsupport.nl

Films voor achtste groepers
Een ander interessant project door corona teweeggebracht zijn de films. Afscheid nemen van
de basisschool, daar hoort voor
de achtste groepers traditiegetrouw de musical bij en natuurlijk het optreden voor ouders,
broers, zusjes en opa’s en oma’s! Janna van Zon
Helaas leek dat dit jaar geheel in
het honderd te lopen maar Joe- Foto: Patrick Spaander
ri filmde de musicals die in klei- Foto de Boer
ne groepjes door de leerlingen
en leerkrachten op school werden bekeken. Familie zag de film
thuis voor de buis. Zo zorgde Joeri ervoor dat het hoogtepunt van
het laatste basisschooljaar toch
een blijvende herinnering kon
worden.

vliet aan de Aalsmeerderweg. Er
gaat corona-proof ingezameld De Praam
worden, de boodschappenbrief- Briljant is zijn ludieke vondst: de
jes worden niet persoonlijk uit- Praam. Een 3D geprinte praam!
gereikt, maar zullen bij de ingang “Ik was aan het kijken hoe de
van de winkel neergelegd wor- horeca zich op een unieke wijden, en de spullen worden buiten
in een partytent in ontvangst genomen. Voor deze inzameling is
de Voedselbank op zoek naar vrijwilligers. De dag wordt ingedeeld
in drie shifts: van 8.30 tot 11.30
uur, van 11.30 tot 14.30 uur en van
14.30 tot 17.30 uur. Meehelpen?
Aanmelden kan via info@voedsel- Aalsmeer - In september starten er weer nieuwe cursussen in
bankaalsmeer.nl.
Aalsmeer. Altijd al Frans of Engels
willen leren? Of kennis van deze taal opfrissen of uitbreiden?
Er zijn vele mogelijkheden zowel voor beginners als gevorderden. Er wordt gewerkt in kleine
groepen met minimaal drie deelnemers en anderhalve meter afstand wordt aangehouden. Privé-

Cursussen Frans en
Engels, ook in coronatijd

Dorpswandeling in
teken van architectuur
Aalsmeer – Welke Aalsmeerse kerk wordt een kruiskerk genoemd? Wat is er bijzonder aan de
architectuur van het ‘Broeckmanspand’? Welke bouwinvloeden
zijn terug te zien in het winkelgebied? Tijdens de dorpswandeling
in Aalsmeer-Centrum op zaterdag
29 augustus krijgen deelnemers
de antwoorden op deze en andere vragen. In het voorjaar en de
zomer wordt in de dorpskern van
Aalsmeer elke maand een dorpswandeling georganiseerd door
de Historische Tuin Aalsmeer. De
wandeling voert deelnemers langs
bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien in-

Aalsmeer - Heerlijk om met iemand te kunnen praten die niet
veel heeft gemerkt van de coronacrisis. ”Bedrijven zochten naar
andere oplossingen en daar kon
ik hen mee van dienst zijn.” Joeri Visser (derde editie ZAAI) had
voor hij aan ZAAI ging meedoen
een plan waarmee hij veel kanten
uit kon. De raad en de handvatten die hij door ZAAI kreeg aangereikt heeft hij slim opgepakt
en dat vertaalt zich in succes; een
stevige groei, een prima commitment met een aantal vrienden en
een paar grote klanten. Kortom,
iemand met pit en een creatieve geest. “Toen ik bij ZAAI begon
bouwde ik voornamelijk websites en koos ervoor mij toe te leggen op social media. De jongens
van Deboprojects - Harm, Dennis,
Boy en Sander; zij richten zich op
systeem op maat, applicatie en
websites - zagen dat ik lekker bezig was. Zij hebben mij gevraagd
om binnen hun bedrijf - als zelfstandig ondernemer - het social
media deel op te pakken. Ik richt
mij nu als Debosocials vooral op
video en animatie, geef daar een
eigen kleur aan.” Zo maakte hij
gifjes voor Febo, Jimmy’s popcorn, Houthoff advocaten, Amsterdam Vintage watches en andere kleinere bedrijven. Het bedrijf floreert zo goed dat er wordt
uitgekeken naar een nieuw en
groter pand.

teressant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een
nieuw licht op de lokale geschiedenis. De dorpswandeling van zaterdag 29 augustus staat onder leiding van Joop Kok, architect, geschiedeniskenner en auteur van
diverse publicaties over architectuur en Aalsmeer. Hij gaat specifiek in op de architectuur van een
aantal bijzondere gebouwen in de
dorpskern. De wandeling start om
13.15 uur en duurt ongeveer vijf
kwartier. Startpunt is de Historische Tuin, Praamplein. Deelname
kost 5 euro per persoon. Reserveren is verplicht en kan via coordi-

Winst Hans
en Jopie bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis
’t Podium te Kudelstaart van 13.30
tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren staan op het programma. De
huidige, trouwe kaarters hopen
meer nieuwe gezichten te mogen
verwelkomen, zowel klaverjassers

lessen en bijlessen zijn ook mogelijk zowel overdag als ’s avonds.
Alle lessen worden aangeboden
per tien lessen van een uur en de
kosten zijn €96,- exclusief boeken. Na deze tien lessen kunnen
weer tien lessen genomen worden voor een vervolgcursus. Geinteresseerd? Voor inlichtingen
en opgave belt u met Carolyn van
Es-Smith tel. 0297-364398.
als jokeraars zijn welkom. Kom kijken of speel direct mee. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Hans van Schuilenburg, penningmeester, via 0612699009. Op donderdag 13 augustus is het jokeren gewonnen
door Jopie de Grauw met 146
punten en op plaats twee is Trudy
Knol geëindigd met 663 punten.
Bij het klaverjassen was de hoogste eer voor Hans van Schuilenburg met 5275 punten, gevolgd
door Yvonne van Schuilenburg
met 5152 punten en Regina Geleijn met 5108 punten.

nator@historischetuinaalsmeer.nl tief verhaal doorspekt met leuke
of bel 0297-322562.
wetenswaardigheden. Naast zaterdag 29 augustus is er dit jaar nog
Ook op 26 september
een wandeling op 26 september.
De dorpswandelingen zijn ge- Ook hiervoor kan al gereserveerd
schikt voor iedereen die meer wil worden. De dorpswandeling is op
weten over Aalsmeer. Verwacht aanvraag tevens voor groepen te
geen zware kost, wel een informa- boeken.
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voering.
- Mee te denken over (knelpunten bij de uitvoering van) aanleg en onderhoud van groen.
- Mee te denken over participatie en participatievragen over
groen en de resultaten daarvan
zodat de kwaliteit van de participatie verbetert.
- De wethouder gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
- Gesprekspartner te zijn van de
vele organisaties in Aalsmeer
die groen een warm hart toedragen, zonder de activiteiten
van deze organisaties over te
nemen. Door Groene ruimte
Aalsmeer is als werkvorm voor
een participatieraad gekozen
om onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Initiatiefnemers Jos Valentin en Jan Westerhof teleurgesteld

Toch geen participatieraad
Groene Ruimte Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
presenteert zich graag als ‘hét
bloemendorp aan het water’. Helaas is het met de kwaliteit van
het groen in de openbare ruimte slecht gesteld. Daarom hebben
Jos Valentin en Jan Westerhof vorig jaar het initiatief genomen om
te komen tot een Participatieraad
Groene ruimte Aalsmeer. De raad
zou het college van B&W gevraagd
en ongevraagd advies moeten geven over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor het
groen in de leefomgeving, zowel
binnen de bebouwde kom als in
het buitengebied.

Het initiatief
Als initiatiefnemers van ‘Groene
ruimte Aalsmeer’ wilden Jos en Jan
komen tot een platform van deskundigen dat meedenkt over alle
aspecten van de ‘groene en blauwe ‘ ruimte in de gemeente, van
het opstellen van een visie tot en
met uitvoering van het onderhoud. Ook wilden ze samen met
Aalsmeerse organisaties ideeën
ontwikkelen om de kwaliteit en
de kwantiteit van de Aalsmeerse groene ruimte te verbeteren
en te vergroten. Het initiatief is afgelopen najaar en winter uitvoerig besproken met 17 organisaties

verenigingen, stichtingen, actiegroepen en wijkoverlegplatforms,
die zich nauw betrokken voelen
bij het ‘groen en blauw’ in de gemeente Aalsmeer.
De gesprekken hebben geresulteerd in een verzoek aan het college van B&W een participatieraad
Groene Ruimte in te stellen. Groene ruimte Aalsmeer wilde gebruik
maken van de brede kennis die bij
Aalsmeerse organisaties en burgers aanwezig is om:
- Al in de voorbereidende fase
mee te denken over gemeentelijke
plannen vanaf de visie tot de uit-

Meerlanden: “Door gewijzigde omstandigheden niet verantwoord”

Ontwikkeling biowarmte
installatie stopgezet
Rijsenhout - Meerlanden heeft
deze week besloten om op dit
moment de ontwikkeling van
een biowarmte installatie ten behoeve van Park Rijk (Haarlemmermeer) op haar bedrijfsterrein in
Rijsenhout te stoppen. Door gewijzigde omstandigheden is het
op dit moment niet verantwoord
om de noodzakelijke investeringen te doen. De scherpe normen
voor luchtemissies, de ontwikkelingen rond de aanscherping
van stikstof beleid via de Wet natuurbescherming, het nationale
maatschappelijke debat over biomassa en de inschatting van onzekerheden door potentiële leveranciers van een biowarmte installatie leiden tot het uitblijven
van aanbiedingen of tot het uitbrengen van aanbiedingen die
buiten de financiële ruimte vallen. Als gevolg van deze beslissing zal ook het geplande warmtenetwerk in Park Rijk niet worden aangelegd.
Ambitie
Vanuit haar duurzaamheidsambitie heeft Meerlanden in de afgelopen periode onderzocht of snoei-

afval, een reststroom die beschikbaar komt bij regulier onderhoud
aan bomen en plantsoenen in de
acht gemeenten van haar verzorgingsgebied, ingezet kan worden
voor het opwekken van biowarmte voor een nieuw te ontwikkelen warmtenet. Voor deze reststroom is op dit moment nuttige
inzet van de opgewekte warmte de meest waardevolle verwerkingsmogelijkheid. Er is een businesscase ontwikkeld op basis van
een inschatting van kosten en baten. Bedrijven in Park Rijk (Haarlemmermeer) hebben zich bereid getoond op te treden als afnemers van biowarmte ter vervanging van hun gasgestookte
verwarmingsketels. Daarmee zorgen zij aan de batenkant voor de
haalbaarheid van het plan. Het
te bouwen warmtenet - de infrastructuur tussen de installatie
in Rijsenhout en de afnemers in
Park Rijk - biedt bovendien toekomstige leveranciers van restwarmte (zoals nabijgelegen datacenters) de gelegenheid om aan
te sluiten en daarmee de energietransitie in Haarlemmermeer en
omgeving verder uit te breiden.

Gewijzigde omstandigheden
Helaas is gebleken dat door gewijzigde omstandigheden de
kosten van een biowarmte installatie en het warmtenet te hoog
worden om een verantwoorde investering te doen. In de aanbesteding van de installatie en het
warmtenet is gebleken dat leveranciers zeer terughoudend zijn
met inschrijven op aanbestedingen op het gebied van biomassa.
Meerlanden heeft vanwege haar
duurzaamheidsambitie in de uitvraag aan marktpartijen scherpere eisen ten aanzien van de emissies van stikstof, zwaveldioxide en fijnstof gesteld dan wettelijk vereist. Bovendien mochten
de geluidsoverlast en geurhinder
niet toenemen. De aangescherpte vergunningseisen vanwege
de ontwikkelingen van het stikstofbeleid (Wet natuurbescherming) dwingen extra maatregelen af om de stikstofuitstoot nog
verder te verlagen. In combinatie met de strenge contractvoorwaarden vanuit Meerlanden op
deze punten vergroot ook dit de
onzekerheden voor de leveranciers. Het nationale debat over de

Niet positief
Het door 17 organisaties gesteunde voorstel is afgelopen voorjaar
besproken met wethouder Alink.
Haar reactie was niet direct positief. Vertraagd door de coronacrisis heeft zij in juli besloten het verzoek niet te honoreren. Voor de
initiatiefnemers en de organisaties, die hebben meegewerkt aan
het voorstel, was deze uitkomst teleurstellend.

Aardbeienbrug bijna klaar

Aalsmeer - De werkzaamheden
aan de Aardbeienbrug zijn bijna
gereed. Er zijn nog enkele werkzaamheden die moeten worden
uitgevoerd voordat de brug compleet is. Zo worden de leuningen
tussen de rijweg en het voetpad
nog geplaatst en zullen de grote
betonblokken, die nu nog voor
de brug staan, ingeruild worden
voor een subtielere maar duidelijk zichtbare aanrijdbescherming. Van deze werkzaamheden
Groen en duurzaam
Als reactie op de afwijzing heb- zal nagenoeg geen overlast zijn.
ben de initiatiefnemers Jos Valen- Om de verkeersveiligheid te vertin en Jan Westerhof een brief ge- hogen en het gemotoriseerde
stuurd naar B&W en de gemeente- verkeer te attenderen dat er ook
raad waarin het initiatief nogmaals fietsers over de brug gaan, wordt
is toegelicht. Momenteel beraden er een rode fietsstrook op het aszij zich samen met de organisaties falt aangebracht. Deze fietsstrook
die het voorstel hebben gesteund wordt door middel van een rohoe ze verder kunnen gaan met de coating op het asfalt aangehet streven Aalsmeer te vergroe- bracht. De coating kan alleen
nen en duurzaam te maken. De aangebracht worden wanneer
gedachten gaan uit naar een plat- het wegdek droog is. Na het aanform, dat het gemeentelijk beleid brengen van de natte coating is
kritisch volgt en samen met orga- het noodzakelijk dat de coating
nisaties en inwoners ideeën ont- de tijd krijgt om op te drogen
wikkelt om te komen tot een groe- op het asfalt. Om de genoemne maar ook duurzame gemeente de reden is het noodzakelijk dat
er geen verkeer over het gecoaAalsmeer.
duurzaamheid van buitenlandse biomassa en onzekerheid voor
de toekomst vanuit de aanpak
van COVID-19 hebben de onzekerheid voor de leveranciers verder vergroot. Een groot deel van
de leveranciers heeft daardoor afgezien van het doen van een aanbieding. Een klein deel heeft wel
een aanbieding gedaan. Bovengenoemde onzekerheden hebben echter een sterk prijsopdrijvend effect gehad. Omdat Meerlanden geen concessies wil doen
op het gebied van duurzaamheid
heeft Meerlanden de beslissing
genomen om op dit moment het
project van een biowarmte installatie met Park Rijk te stoppen.
Hoe nu verder?
Meerlanden houdt vast aan de
strategie om een belangrijke speler te willen zijn in de ontwikkeling van een regionale circulaire economie. Zij blijft trouw aan
haar uitgangspunten van duurzaamheid tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten bij de verwaarding van reststromen (van
afval naar grondstof ). Meerlanden blijft onverminderd inzetten op de verbetering van haar
dienstverlening in relatie met de
gemeenten in het verzorgingsgebied, de regionale circulaire economie , de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout, de direct
omwonenden van het bedrijfsterrein aan de Aarbergerweg en de
arbeidsomstandigheden van de
eigen medewerkers van Meerlanden op het bedrijfsterrein.

Aalsmeers tintje:

Watertoren op rotonde
Aalsmeer – De rotonde op de kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is voorzien van
een heus kunstwerk. Eind van de
middag is op zaterdag 15 augustus
een twee meter hoge watertoren in
het midden van het ‘rondje’ gezet.
Het initiatief is van een groep bewoners uit de Sweelinckstraat. Volgens hen gaat het nog wel even duren voordat de definitieve invulling
uitgevoerd gaat worden. “De nieu-

Nog enkele werkzaamheden

we rotonde verdient alvast dit echte Aalsmeerse tintje”, aldus de initiatiefnemers. De twee meter hoge
watertoren is ooit gebruikt voor de
Pramenrace. Daarna heeft de ‘trots
van Aalsmeer’ als decoratie enkele
jaren bij iemand in de tuin gestaan.
En nu siert de watertoren de nieuwe rotonde op. Heel benieuwd hoe
lang dit exemplaar schuin tegenover z’n ‘grote broer’ blijft staan...
Foto: www.kicksfotos.nl

te wegdek rijdt. Om de hinder zo
veel mogelijk te beperken zijn de
werkzaamheden in de nacht van
dinsdag 18 op woensdag 19 augustus uitgevoerd.
Hulpdiensten, lopen, fietsen
Voor de nood- en hulpdiensten
is de brug wel toegankelijk gebleven, Ook kon de brug te voet
en met de fiets gepasseerd worden. Om bewoners, bedrijven en
belanghebbenden tegemoet te
komen en om de hinder zo klein
mogelijk te maken, had uitvoerder H. van Steenwijk een pendeldienst opgezet. Wie na tien uur ‘s
avonds arriveerde kon de auto op
het Praamplein parkeren en werd
vervolgens keurig thuis gebracht.
“Wij weten dat wij uw geduld op
de proef hebben gesteld gedurende de realisatie van de Aardbeienbrug. Maar wij willen nog
één maal een beroep op u doen,
en vragen uw begrip voor deze
situatie”, aldus uitvoerder Julian
van der Hoef van H. v. Steenwijk
b.v. in de brief vorige week aan
alle bewoners, bedrijven en belanghebbenden van de Uiterweg.

Temperatuur binnen hoog opgelopen

Tips van de brandweer
voor koel Rozenholm
Aalsmeer- Woensdag 12 augustus omstreeks kwart over tien in
de ochtend is de Brandweer van
Aalsmeer gevraagd naaar Rozenholm aan het Molenpad te komen. In het verpleegtehuis was
de temperatuur binnen hoog opgelopen, waardoor de situatie
onhoudbaar werd voor bewoners
en medewerkers.
De Aalsmeerse brandweer heeft
niet de brandslang uitgerold,
maar wel een aantal oplossingen
aangedragen aan de instelling
om zelf voor verkoeling te kunnen zorgen.

Dinsdag was de Brandweer al opgeroepen door zorgcentrum ’t
Kloosterhof, omdat de temperatuur te hoog op liep op de hoogste verdiepingen en bewoners
onwel waren geworden van de
hitte. Allen zijn ter plaatse geholpen door de medewerkers van de
ambulancedienst. Voor zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat is wel de bluswagen ingezet en is het dak door de brandweer, samen met enkele collega’s
uit Amstelveen, goed nat gespoten om verkoeling te geven.
Foto: VTF – Laurens Niezen
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Op de maquette is het fortgebouw in wit aangegeven, de beide frontbatterijen in een oranje kleur. In de aarden
wal zijn twee ronde vormen waarneembaar, dat zijn de geschutskoepels. Het kleine oranje vlakje aan de voorzijde wordt later duidelijk gemaakt.

Deel 2

Fort Kudelstaart: plannen
Aalsmeer - Het Fort Kudelstaart
ligt aan de Westeinderplassen.
De fortgracht is ergens in de jaren
zestig van de vorige eeuw hiermee verbonden, door in de ringdijk een opening te maken. Zonder deze verbinding was de functie als watersportfort niet mogelijk geweest.
Fort Kudelstaart is nog grotendeels in originele staat. Dat is vrij
uniek, veel forten van de Stelling

van Amsterdam zijn in de loop
der tijd behoorlijk verbouwd. Ter
plaatste van de historische keukenruimte, rechts in het gebouw,
is het mogelijk om, op verzoek,
een deskundige rondleiding te
krijgen. Er wordt veel verteld over
de ontstaansgeschiedenis van
het fort en het Unesco werelderfgoed ‘Stelling van Amsterdam’.
Het gehele forteiland is ongeveer
15120 vierkante meter groot. De

meter van de fortgracht. De aarden verdedigingswal is ongeveer
3 meter hoog.
Door de gemeente zijn de bergingsloods en het afdak verwijderd, die daar in de loop der jaren
waren neergezet. Ook is duidelijk te zien dat aan de rechterzijde
van het fort de aarden wal ter bescherming van het gebouw voor
het grootste gedeelte is weggehaald. Aan de rechterzijde, zo
dicht mogelijk bij de verbinding
met de Westeinderplassen, is de
jachthaven gesitueerd met plaats
voor 120 ligplaatsen. Het gebouw
wordt gedeeltelijk verhuurd aan
een bedrijf dat scheepsmotoren repareert en voor de nodige
bedrijvigheid zorgt. Op 3 maart
2015 stelt het college de gemeenteraad voor om het fort aan te kopen voor een redelijk bedrag, en
de ambitie waar te maken om,
ook in de toekomst, van het Fort
een openbaar toegankelijke,
hoogwaardige watersportfunctie te maken. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
en daarin worden drie scenario’s
voorgesteld. De gemeenteraad
stemt in met scenario 3, het Fort
Kudelstaart te herontwikkelen als
‘Zeilfort’, een icoon voor de watersport van Aalsmeer. Om de regie
in eigen hand te houden besluit
de gemeenteraad de herontwikkeling in erfpacht uit te geven,
zodat het fort eigendom van de
gemeente Aalsmeer zal blijven.
Benieuwd hoe dit er uit komt te
zien? Dat leest u volgende week
in een nieuwe aflevering van Fort
Kudelstaart.

verbinding met de Kudelstaartseweg is een smalle toegangsweg,
de ophaalbrug is al heel lang verdwenen. Het gebouw heeft een
oppervlakte van circa 2500 vierkante meter, dit is exclusief de
frontbatterijen en de beide geschutskoepels, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de
Duitse bezetters zijn vernietigd. Stichting Werkgroep Fort
De aarden wal aan de frontzijde Kudelstaart. Reageren?
van het forteiland ligt op circa 6 info@fortkudelstaart.com

liggen er door het hele huis spullen ter inspiratie, een soort nesten die uitgebroed moeten worden. Zo verwierf ik onlangs een
aantal trouwjurken. Ja, heel inspirerend en zij gaan zeker verwerkt
bogen over de vragen en dit zijn worden in een nieuw zelfportret.”
hun antwoorden:
Theater technicus
“Bij Reint viel vanaf dag 1 van de
Geen zeeën van tijd
Monic: “Werkzaam in de onder- lock-down zijn werk weg. Werksteunende dienst bij een grote zaam als theatertechnicus in Aminstelling in de regio, is er voor sterdam waar alles van de één op
mij geen extra tijd gekomen om de andere dag werd stilgelegd.
mij meer met fotografie bezig te Dat gaf wel weer mogelijkheden
houden. Integendeel. Af en toe te werken aan een groot project
kon ik jaloers kijken naar mensen waar mee hij bezig is; een fotodie opeens zeeën van tijd hadden boek uitbrengen met een aanvanwege het wegvallen van hun tal van de bouwwerken van prowerk. Een onterecht gevoel ove- fessor J.F. Berghoef, hier bekend
rigens, want ik was blij dat mijn van ondermeer het Raadhuis.
werk door kon blijven gaan en Door het hele land heeft de armij niet trof – zoals Reint – op- chitect vele bouwwerken op zijn
eens zonder inkomen te zitten. naam staan. Er was al flink gereisd
Want dat is niet iets om jaloers op – vóór het corona-tijdperk – om
deze gebouwen te fotograferen,
te zijn.”
maar het resultaat lag nog in de
wacht voor verdere bewerking.
Zelfportret
“Werken en mooie dingen ma- Daar is nu enorm veel tijd in geken gaat niet altijd makkelijk sa- investeerd en het project begint
men. Daarnaast zijn er nog tal steeds meer vorm te krijgen.”
van andere beslommeringen die
mijn aandacht vragen. Wel heb ik Laagdrempelige galerie
in die tijd gewerkt aan een zelf- “Exposeren is dé manier om menportret, geïnspireerd op een be- sen jouw werk te tonen, contacstaand schilderij van Marie Fran- ten te leggen, werk te verkopen
cois Firmin-Girard. Dit was mede en soms zelfs opdrachten te vernaar aanleiding van een wereld- krijgen. De Kunstroute is daarwijd initiatief om tijdens de lock- voor een uitstekende gelegendown portretten te maken geba- heid, omdat er zeer gevarieerd
seerd op kunstwerken. Om deze publiek op af komt en ons werk
periode om te zetten naar kunst, zich daar uitstekend voelt. Meestzoals bijvoorbeeld Erwin Olaf op al is men wel erg enthousiast,
een fantastische manier gedaan maar kunst kopen in Aalsmeer
heeft, daar had ik de ruimte in is niet een vanzelfsprekend iets.
mijn hoofd niet voor. Zoals altijd Het is buitengewoon lastig om

Kunstenaars achter de (corona) schermen:

Monic en Reint
Aalsmeer – De afgelopen weken
heeft de redactie van de Nieuwe
Meerbode aan een aantal kunstenaars via de mail persoonsgerichte vragen gesteld. Dat leverde mooie – telkens weer – verrassende antwoorden op. Hoewel er op het gebied van kunst
en cultuur best veel gebeurt in
Aalsmeer, zou er toch nog veel
meer uit te halen zijn en dat
kan wanneer er door het college en bedrijven meer geluisterd
wordt naar de kunstenaars; naar
hun ideeën en voorstellen. Want
één ding is wel duidelijk; kunstenaars hebben een creatieve geest
die meer beloond moet worden
met de juiste aandacht en aanpak. Deze week hebben Monic
Persoon en Reint Baarda zich ge-

Minifestival Duyck in het
Fort van Hoofddorp
Regio - In het weekend van 28 tot
en met 30 augustus zijn muziekfanaten en festivalgangers van alle leeftijden welkom op Fort van
Hoofdorp voor minifestival Duyck
in het Fort. Poppodium Duycker,
Fort van Hoofddorp en Vis aan de
Linie slaan de handen ineen voor
deze reeks openluchtevents.
Bekende namen op vrijdag
Op vrijdagavond spelen Tim Akkerman, Kevin Stunnenberg en
‘KY.’ de sterren van de hemel tijdens het concert ‘De Songwri-

ters’. Amerikaanse rock klinkt
door op Akkerman’s nieuwste album Lions Don’t Cry. Stunnenberg speelt songs waarmee hij
de band Birth of Joy achter zich
laat en een geheel eigen weg in
slaat en KY. vertaalt de gevoelens
van een doorsnee millennial naar
sfeervolle, emotionele songs.
Aanvang: 20.00 uur, tickets: 17,50
euro.
Meerdere events op zaterdag
Op zaterdagmiddag is het aan de
getalenteerde jazzmuzikanten

van So What. Dit combo speelt
een gevarieerd programma voor
kleintjes vanaf 1 jaar. Broers en
zussen, ouders en grootouders
zijn ook welkom en de kinderen mogen meedoen. Aanvang:
15.00 uur, tickets: 15 euro.
Zodra de schemer invalt nemen
blues liefhebbers plaats in de
openluchtbioscoop voor de film
‘Cadillac Records’. Deze film belicht het roemruchte platenlabel
Chess Records. Het label dat een
belangrijke rol speelde in de geschiedenis van blues en dit genre
tot een populaire ras-overschrijdende muziekstroming maakte in de jaren 60. Aanvang: 21.00
uur, tickets: 10 euro.
Afsluiter op zondag

...van Truus
Wegwezen
De hitte van de afgelopen dagen
bepaalt ons dagritme. Het hele
sociale leven speelt zich af onder
de eikenboom op het campingveldje waar we staan. Ieder sleept
zijn stoel erheen en draait mee
met de stand van de zon om maar
in de schaduw te blijven. Een
beetje lezen, een beetje kletsen,
meer zit er niet in. Elke namiddag
rijdt de boer met een grote tank
achter zijn tractor het veld op
en sproeit een stortbui aan water over het gras. Het is zo ongeveer het hoogtepunt van de dag.
Wij maken elke ochtend een wandeling met de hond. In alle vroegte, als het bos nog fris en koel is.
En verder wagen we ons aan een
fietstocht langs de Maas. Hond in
het bakkie mee. Vanaf het prachtige plaatsje Steyl, met een monumentale kerk en klooster, steken we met een pontje de rivier
over, peddelen lekker door maisvelden en langs uiterwaarden en
lunchen 25 km verderop bij vrienden. Op de terugweg nemen we
het pontje bij Hanssum, een
plaatsje van niks, maar de Maas
is er heel breed vanwege een extra doodlopende rivierarm. Een
leuk overtochtje. En dan moeten
we er toch aan geloven. ‘Mondkapjes verplicht’ staat er op een
bord bij de aanlegplaats. We hebben er net 60 km opzitten; met
onze e-bikes, dus het klinkt stoerder dan het is. Maar toch, aan het
einde van de middag nog eens
20 km omfietsen vinden we iets
teveel van het goede. “We hebben geen mondkapjes”, zeg ik tegen de veerman. ”Mogen we toch
mee?” “Ik verkoop ze voor 1 euro

per stuk” bromt hij. Hij ziet er zelf
uit als een oude clochard, met
een vieze, ongewassen baard en
een mondkapje dat sinds het begin van de coronamaatregel niet
meer verwisseld is. Ik sta al met
geld klaar, maar dat durft hij niet
aan te nemen. Eerst moeten die
kapjes op. Hij start wel een gesprek met onze hond en een
kapjesdiscussie met twee jongelui op een scooter - meer passagiers zijn er niet - en vergeet vervolgens af te rekenen. Wij laten
het zo, hij zoekt het maar uit, de
sukkel. Terug op ons kampeerveldje wacht ons nieuw spektakel. We kijken meesmuilend naar
het gehannes van de nieuwkomers. Twee bejaarde koppels proberen hun caravans goed te positioneren. Ondanks het waarschuwend geschreeuw van zijn vrouw
ramt een van de mannen zijn caravan fors tegen een paaltje; een
hoop gekraak en een flinke deuk.
Natuurlijk is het haar schuld. Met
zijn vieren houden ze een soort
seance om de vakantiestrategie
te bepalen en maken daarbij zoveel kabaal; een stel jongelui op
terugtocht uit de discotheek is er
niks bij. Ze zijn niet alleen kippig,
maar ook doof. Als aan de andere kant naast ons een echtpaar
een heel hekwerk om hun camper uitrolt als kooi voor hun fluthondje en daar ook nog eens een
knalroze parasol in plant om het
mormel tegen de zon te beschermen, zeggen wij tegen elkaar:
Het is leuk geweest. Tijd om verder te gaan.
truusoudendijk@gmail.com

‘Verhalenderwijs’ op zoek
naar spannend kinderboek
het werk aan de man te brengen en investeren in exposities
is kostbaar. Helaas liggen de mecenassen niet voor het oprapen!
De Kunstroute is altijd wel een
vast punt in het jaar om naar toe
te werken, omdat dit helaas één
van de weinig mogelijkheden in
Aalsmeer is om het werk aan een
groot publiek te kunnen tonen.
Vorig jaar was het een bewuste
keuze om een jaar over te slaan.
Om te voorkomen dat je op routine gaat draaien. Helaas wordt
dat nu dus twee jaar. Het zou leuk
zijn als er toch op de één of andere manier iets van een alternatief
zou komen in Aalsmeer. Het zou
geweldig zijn als er in Aalsmeer
een ruimte kwam waar creatieve
mensen hun werk kunnen exposeren en te koop aanbieden. Een
soort galerie maar dan laagdrempelig. Zoiets als een Wereldwinkel, maar dan voor kunst en creaties, deels gerund door de makers zelf en enthousiaste vrijwilligers. Misschien dat de gemeente een pand beschikbaar stelt?
Leegstaande panden genoeg in
Aalsmeer!”
Janna van Zon
Op zondagochtend sluit Duyck
in het Fort af met het familieconcert ‘Maya Zingt De Wereld Rond’.
Maya zingt liedjes uit het repertoire van Samba Salad. Verwacht
muziek met variaties op samba,
salsa met een vrolijke knipoog
naar de calypso. Aanvang: 11.00
uur, tickets: 15 euro.
Rondleiding en horeca
Tijdens Duyck in het Fort is het
historische forteiland publiek
toegankelijk als stadspark en zijn
er rondleidingen te boeken bij
Stichting Fort van Hoofddorp. De
horeca op het forteiland wordt
verzorgd door het restaurant ‘Vis
aan de Linie’. Meer informatie en
tickets voor de losse events zijn
verkrijgbaar via www.duycker.nl

Aalsmeer – ‘Verhalenderwijs’, het
verhalenprogramma voor kinderen op Radio Aalsmeer, is woensdag 19 augustus aan het eind gekomen van het boek ‘Het zwaard
der Wanhoop’ van Tamara Geraeds. Het is het verhaal waarin
de luisteraar kennisgemaakt heeft
met de nieuwe Ridder van de
Ronde Tafel, Christopher Plum. Hij
probeert samen met zijn medeRidder Elizabeth het zwaard van
koning Arthur te redden van de
twee schurken Stoppelbaard en
Blubberbuik. Programmamakers
Marion Geisler en Rinus van Itterzon zijn op zoek naar een nieuw
kinderboek of verhaal dat iedere
woensdagmiddag om 17.00 uur
voorgelezen kan worden. Heb jij
een favoriet (kinder)boek of -verhaal? En wil je dat dit voorgelezen wordt op Radio Aalsmeer?
Mail dat dan naar marion@radioaalsmeer.nl of naar rinus@radioaalsmeer.nl en wie weet wordt dat
het volgende boek vanaf 2 september.

loo. Petra zorgt dan voor het eten
in de keuken. Door corona is dat
niet doorgegaan. Zij wil graag
weten waar zij toch de energie
hiervoor steeds vandaan haalt.
Het antwoord op deze vraag en
meer hoor je maandag tussen
19.00 en 20.00 uur. Heb je ook
een vraag voor Petra, mail deze
dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending
naar: 0297-325858.
Radio Aalsmeer op televisie!
Een leuke mix van lokaal nieuws,
een uitgebreide agenda, het
weerbericht, live beelden vanaf
de poel, (nostalgische) foto’s, het
komt allemaal voorbij. Te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

Frequenties en terugluisteren
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
op de kabel, digitaal radiokanaal
Kampkok Petra van den
868 (Caiway) en via de website
Nouland in ‘Door de Mangel’
www.radioaalsmeer.nl. Elke dag
‘Door de Mangel’ ontvangt al ze- brengt Radio Aalsmeer informaven jaar iedere maandagavond tieve en interessante programeen interessante gast. Afgelo- ma’s. In de nacht en doordeweeks
pen maandag was Annemarie overdag kunt u genieten van fijde 295e Aalsmeerder die geïn- ne non-stop muziek. Uitzending
terviewd werd door het radio- gemist? Surf naar radioaalsmeer.
programma. Zij is opgegroeid in nl/uitzending-gemist. Volg Radio
’t Farregat en werkzaam bij een Aalsmeer ook op Twitter (@Ragrote bloemist. Ze staat echter dioAalsmeer) en Facebook (www.
op het punt een carrièreswitch te facebook.com/radioaalsmeer).
maken. De hobbymuzikante wil
graag bij de politie. Haar normen- Iedere woensdag leest Marion voor
en waardenbesef speelt een be- bij ‘Verhalenderwijs’.
langrijke rol in deze keuze. “Waarom branden mensen elkaar toch
zo af om hele kleine dingen?”,
vroeg zij zich af. De politieagente
in spe noemde zichzelf: behulpzaam, soms introvert, soms extravert en muzikaal. Volgens de opzet van het programma is Annamarie op zoek gegaan naar een
opvolger. Zij heeft Petra van den
Nouland bereid gevonden op
maandag 24 augustus bij presentatoren Mylene en Elbert Huijts
achter de microfoon plaats te nemen. Annemarie en Petra gaan al
jaren samen op kamp naar Otter-
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Biomassa van de baan
door verzet Rijsenhouters

De biomassacentrale maakte onderdeel uit van een herinrichtingsplan. De Meerlanden geeft
in hun persbericht aan dat ze
hiermee verder gaan en hun ambities onverminderd vasthouden.
Ze blijven investeren in het vernieuwen van hun hele terrein.
Geen oog voor bewoners
persbericht roept nog veel vra- “Het is de vraag of de ambities
“Ten onrechte heeft de Meerlan- gen en onduidelijkheden op. van de Meerlanden passen binden geen aandacht voor de be- Zo wordt bijvoorbeeld niet aan- nen de bebouwde kom op een
woners in haar persbericht, het- gegeven of de Meerlanden de locatie dichtbij bewoners en er
geen illustratief is voor hoe het vergunning intrekt en wat het voortdurend onmin is. Het wordt
proces en de communicatie is voortzetten van het herinrich- tijd dat de gemeente Haarlemverlopen. Het belang van in- tingsplan betekent. We blijven mermeer echt werk gaat maken
woners is voor de Meerlanden de Meerlanden nauwlettend vol- van de leefbaarheid in Rijsenvan ondergeschikt belang ge- gen aangezien ze een trackre- hout. Er zou een investeringsaweest”, gaat Karin verder. “Er is cord hebben om beloftes niet genda moeten komen om Rijsenveel steun gekomen uit onver- na te komen en inwoners te ver- hout weer te laten bloeien langs
wachte hoek bij zowel de pers rassen. Daarnaast zullen we on- de Ringvaart, een mooie plek om
als politiek, en ook andere orga- ze garanties vragen voor wat be- te wonen en te recreëren”, besluit
nisaties. Hiervoor zijn we enorm treft de verleende vergunning.”
Karin van Rijn.
dankbaar.”

Rijsenhout –De komst van de
biomassacentrale bij de Meerlanden is van de baan. Dit heeft de
Meerlanden in een persbericht
van 13 augustus laten weten. Bewoners van Rijsenhout zijn enorm
blij dat hun inspanningen zijn beloond. “Wij strijden al geruime tijd
tegen de komst van een biomassacentrale op het terrein van de
Meerlanden vanwege de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten en tevens het gebrekkige onderzoek wat heeft plaatsgevonden”, vertelt Karin van Rijn, één
van de actievoerders. “Dat de biomassa voor nu van de baan is, zien Nog geen garanties
wij als een eerste overwinning.”
“Maar”, zo vervolgt Karin: “Het

LEZERSPOST
“Natuurlijk houden aan de regels, maar...”

Afsluiting parkeerplaats
bij AH is krankzinning
Aalsmeer - Ik ben het eens
met de vorige briefschrijver: de
beslissing om de parkeerplaats
tegenover AH af te sluiten is
krankzinnig. Natuurlijk moeten we ons houden aan de regels, en beter dan tot nu toen
wordt gedaan: houdt anderhalve meter afstand, het effect
is bewezen. Op de parkeerplaats gebeurt dat als vanzelf:
er zit altijd een auto tussen
twee chauffeurs. Bovendien,
zelden of nooit arriveren auto’s tegelijk. Een volkomen zinloos besluit dus. Waar wèl veel
gedrang is, op diezelfde par-

keerplaats, is de plek waar de
winkelwagentjes staan. Daar
is altijd gedoe, wel een muntje, geen muntje, wel een ontsmettingsmiddel, of niet. En
dan tot slot met zo’n karretje
de straat oversteken, hoe haal
je het in je hoofd! Gevaarlijk
en irritant voor het doorgaand
verkeer. Daar had de gemeente nooit toestemming voor
mogen geven.
Ik mijd dus AH. De Deen heeft
het beter geregeld. En ik ga op
de fiets.
F. van Mondfrans
mondfransfvan@live.nl

Scouting Tiflo begint
weer met opkomsten
Aalsmeer - Na een heerlijke zomerstop waar gelukkig de zomerkampen wel konden doorgaan, start Scouting Tiflo op zaterdag 22 augustus weer met de
opkomsten van bijna alle speltakken. Door de coronacrisis heeft
de scouting heel veel moeten regelen en veranderen om de kampen en de opkomsten door te
kunnen laten gaan. Gelukkig met
heel veel hulp van leiding en be-

Mozaïek, bloemsculpturen en korte, kunstzinnige films

Kunst kijken in het ‘koele’
Flower Art Museum
Aalsmeer - Een dringend hitteadvies voor de tropische week
gaf het Flower Art Museum eind
juli: Stap in de auto en zet de airco aan. Rij naar Kudelstaartseweg
1, parkeer voor de deur en loop
rustig naar binnen. Neem de tijd
voor een bezoek aan het Flower
Art Museum in de voormalige waterkelder. Temperatuur dankzij
dikke betonmuren: een aangename 22 à 23 graden. En het bleek
niets teveel gezegd. Heerlijk koel
en prachtige werken. Momenteel biedt het Flower Art Museum
de exposities ‘Bomen in Beeld’ en
‘Bloem, de natuurlijke verleider’
met mozaïekkunst met bloemen
en de natuur als inspiratie. Bomen
zijn niet alleen ‘slim’ en nuttig, ze
zijn ook prachtig om te zien. Mysterieus, krachtig, wijs, kwetsbaar,
magisch én een eindeloze inspira-

tiebron voor de verbeelding van
de mens. ‘Bomenkunst’ met werk
van Iris Hartman, Gerard Heijmen,
Zsuzsanna Györgyövics, Jacqueline van Kester, Edward Otten,
Anna J. van Stuijvenberg en Anne-Riet Vugts. Naast de groepstentoonstellingen
presenteert
het Flower Art Museum het werk
van twee bijzondere Nederlandse (bloem)kunstenaars. Van Joris
Kuipers worden wandreliëfs en installaties getoond en Aleksander
Willemse laat bezoekers wegdromen met sprankelende fotocollages.
Vanaf donderdag 20 augustus
toont het Flower Art Museum het
werk van de Rotterdamse videokunstenaar Elsbeth van Noppen.
Onder de titel ‘Nocturnal Garden’
zullen verschillende korte films te
zien zijn waarin het nachtleven

van flora op kunstzinnige wijze in
beeld wordt gebracht.
Tot slot nog even door de museumwinkel wandelen met leuke
items als tassen, broches en glassculpturen. En als allerlaatste een
wandeling maken over de daktuin
met eveneens prachtige (bloem)
sculpturen. Onder andere mooie
keramiekwerken van Elsbeth Fokker en de ‘beuklijn’ (drie beschilderde boomschijven van een oude beuk) en ‘Bee Good’ (ode aan
de bij) van Mireille Schermer.
Het Flower Art Museum (tegenover de watertoren van Aalsmeer)
is iedere donderdag tot en met
zondag geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.flowerartmuseum.nl
of op facebook.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

stuursleden kan Tiflo terugkijken
op een bijzonder half jaar. Het
coronavirus is helaas nog steeds
aanwezig en dat zal zorgen voor
veel uitdagingen.
Tiflo heeft veel zin in een nieuw
scoutingjaar. Nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website
en/of Facebookpagina en loop
gerust een opkomst mee. Tiflo
zoekt tevens naar versterking van
leiding en bestuursleden.

Danslessen in de Oude
Veiling vanaf september
Aalsmeer – Er wordt weer gedanst in de Oude Veiling en wel
vanaf woensdag 16 en vrijdag 18
september. Robert en Chantal Bogaart van Dansschool Robert Bogaart verzorgen inmiddels twee
jaar de danslessen op deze prachtige locatie. Helaas kwam het
dansseizoen in maart plotseling
tot stilstand, des te fijner dat het
nu weer mogelijk is om met de
voetjes van de vloer te gaan, dit
alles uiteraard volgens de regelgeving van het RIVM. Dit jaar is er
uitbreiding met een lesprogramma op de vrijdagavond waar wederom een nieuwe beginnersclub zal starten, maar ook een Solodans Ballroom en Latin les. Deze les biedt iedereen die zonder
partner wil komen dansen (om
wat voor reden dan ook) de mogelijkheid om toch in alle dansen

een goede basis aan te leren en
het plezier van het dansen te ervaren. De Latin Energy Workout
die afgelopen seizoen is gestart,
is erg geliefd en zal bij voldoende
animo uitbreiden naar een extra
les op de zondagochtend. Dit zal
op een andere locatie in een beschikbare gymzaal zijn. Robert en
Chantal popelen om weer te beginnen met de lessen. Zaterdag
22 is er een dansavond gepland
van 20.30 tot 23.00 uur. Deze
avond is echter alleen te bezoeken als u zich van tevoren heeft
geregistreerd via e-mail. Dit in
verband met het maximum aantal mensen dat aanwezig kan zijn
op deze avond. Heeft u interesse
en wilt u graag eerst een les proberen? Dat kan, neemt u dan contact op via robertbogaart@gmail.
com

Klaverjassen in
Hornmeer

Gerie van de Dool en Jan Damen
met 5418 punten, gevolgd door
Chris van Wijhe en Theo Nagtegaal
(5051 punten) en als derde eindigen Gerard Pouw en Frits de Jong
(4859 punten). De poedelprijs was
voor het koppel Fred Maas en Piet
Gortzak met 3573 punten. Komende vrijdag 21 augustus is er weer
koppelkaarten, iedereen is van
harte welkom. De aanvang is 20.00
uur en de zaal opent om 19.30 uur.
Belangstellenden zijn welkom op
de locatie aan de Dreef 1.

Aalsmeer - Dat was afgelopen vrijdag 14 augustus weer zweten geblazen. Maar de trouwe kaarters
hebben weer laten zien waartoe
ze in staat zijn en dat was niet mis.
Weer twee koppels boven de 5000
punten. Enkel de poedelprijs viel
wat tegen, omdat deze twee beter
kunnen. Eerste werd het koppel
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Optreden accordeonist voor
bewoners Zorgcentrum

Flinke ‘buit’ voor Dion Bijl uit Aalsmeer

2 Meervallen op 1 dag in
Westeinder gevangen
Aalsmeer - Dat er grote Meervallen zwemmen in de Westeinderplassen is inmiddels bij velen bekend. Regelmatig gooien vissers
hun hengel uit in de Poel met de
hoop zo’n kanjer te vangen. Afgelopen weekend was het tropisch
heet en meestal blijven de vissen
dan diep in het water, maar afgelopen zondag 9 augustus niet.
Want, ondanks de hitte had Dion
Bijl uit Aalsmeer maar liefst tweemaal groots beet. Rond drie uur
in de middag moesten de spieren
aangespannen worden voor een
Meerval van liefst 125 centime-

ter! Dion had de smaak te pakken
en besloot nog een poging te wagen. Hij moest even geduld hebben, maar om zeven uur ‘s avonds
kon trots nog een ‘dikke’ Meerval
getoond worden. Deze was iets
kleiner, maar nog altijd wel 112
centimeter! Zwemmers die in de
buurt waren en oog in oog kwamen te staan met de Meervallen
gaven aan best geschokt te zijn
door het formaat. Zwemmen er
echt zulke grote vissen onder hun
door in het donkere water van de
Westeinderplassen? Ja, dus! Maar,
wees niet bang. In principe zitten

Nieuwe naam: Week van
Lezen en Schrijven
Amstelland - Van maandag 7
tot en met zondag 13 september vindt de Week van Lezen en
Schrijven plaats. Daarmee krijgt
de bekende Week van de Alfabetisering een nieuwe en toegan-

kelijke naam. Stichting Lezen en
Schrijven organiseert de themaweek voor het zestiende jaar op
rij. Tijdens de Week van Lezen en
Schrijven vraagt de organisatie
samen met honderden gemeen-

Meervallen diep in de modder,
in de buurt van riet en hebben
ze het niet zo op mensen. Er zijn
overigens genoeg inwoners die
om de aanwezigheid van Meervallen absoluut niet gaan zwemmen in de Poel, er zal er maar één

in je teen bijten... Dion heeft de
Meervallen, na er foto’s van gemaakt te hebben (z’n grootste
vangsten tot nu toe), uiteraard teruggezet. Ook deze twee zwem- de naam Week van de Alfabetisemen dus weer/nog in de Westein- ring ongeschikt is. Het woord ‘alder.
fabetisering’ is moeilijk om te lezen, te schrijven en uit te spreken.
Bovendien geeft die naam juist
ten, bibliotheken, ziekenhuizen bewust voor een nieuwe naam: een verkeerd beeld van het onen vrijwilligersorganisaties, extra Week van Lezen en Schrijven. Die derwerp. Te vaak is er verwarring
aandacht voor het verminderen naam is toegankelijker en dekt met analfabetisme.
en voorkomen van laaggeletterd- de lading beter. Iedereen be- Stichting Lezen en Schrijven
heid in Nederland. Zo’n 2,5 mil- grijpt voortaan waar de thema- roept ook dit jaar het Nederlandjoen volwassenen hebben moei- week over gaat: kunnen lezen en se publiek, taalnetwerken en bete met lezen, schrijven en/of re- schrijven. De samenleving wordt drijven op om taalactiviteiten te
kenen. Vaak missen zij ook digita- namelijk sterker als iedereen kan organiseren tijdens de Week van
le vaardigheden om goed om te lezen en schrijven. Partnerorga- Lezen en Schrijven. Zodat met elgaan met een computer, smartp- nisaties, media en vooral laag- kaar het belang van lezen, schrijhone en tablet.
geletterden zelf gaven de voor- ven, rekenen en digitale vaardigStichting Lezen en Schrijven kiest bije jaren met regelmaat aan dat heden zichtbaar gemaakt wordt.

Aalsmeerse tuinbouw van circa 1700 tot ongeveer 1960

Dahlia’s en volle fruitbomen
in de Historische Tuin
Aalsmeer - In het levende museum de Historische Tuin treffen
bezoekers een overzicht aan van
de Aalsmeerse tuinbouw vanaf
circa 1700 tot ongeveer 1960. In
historische volgorde zijn de teelten van fruit, bomen en aardbeien te zien. Ook kan kennis gemaakt worden met vormculturen, sierheesters, (geurende) ro-

zen, trekheesters, buitenbloemen
en perkgoed. In de kassen wordt
getoond hoe de teelt van snijbloemen en potplanten in bakken ooit is begonnen. Uiteraard
kunnen in de Historische Tuin
bouwwerken, gereedschappen
en attributen bewonderd worden die de Aalsmeerse kweker in
vroegere tijden gebruikten, even-

Aalsmeer – Een van de bewoners
van Zorgcentrum Aelsmeer, mevrouw Switser, trakteert personeel en medebewoners zaterdag
22 augustus op een optreden van
accordeonist Piet Schmidt. Er komen ook enkele leden van het
Amsterdams volkskoor mee. Het
optreden is bedoeld als ‘dank je
wel’ – in deze coronatijd - voor de
goede zorgen van de medewerkers van het Zorgcentrum. Het
optreden begint om 11.00 uur bij
de hoofdingang.

zoekers de mogelijkheid wordt
gegeven ‘bij afslag’ een bos bloemen, een plant en fruit of groente te kopen. De Historische Tuin is
een leuk en leerzaam uitje voor
jong en oud. Tot en met oktober
iedere dinsdag tot en met zondag te bezoeken tussen 10.00 en
16.30 uur. Tips voor nu: De opkomende Dahlia’s, een kleurenpracht, én de vruchtbomen achterin de Tuin. De vruchtbomen
zijn een voorbode voor een overvloedige appel-en perenoogst dit
najaar. De Historische Tuin is bereikbaar via de ophaalbrug bij het
Praamplein in het Centrum.

als een kijkje in het tuinbouwverleden genomen kan worden middels foto’s. De Historische Tuin
beschikt over een heuse veilingzaal met een uit de jaren dertig stammende veilingklok. Deze
heeft vroeger dienst gedaan in de
Aalsmeerse bloemenveiling Bloemenlust. Regelmatig worden veilingen gehouden waarbij de be- Foto’s: www.kicksfotos.nl

Iedereen kan op weekvanlezenenschrijven.nl informatie vinden over de themaweek. Op de
webpagina staan suggesties voor
uiteenlopende activiteiten, zoals
voorleesmiddagen, taallunches,
digitale taalquiz, theater-, muziek- en filmavonden over laaggeletterdheid en minisymposia.
Ook is er op de pagina een stappenplan voor het organiseren
van activiteiten. Belangstellenden kunnen banners, flyers, posters en stickers van de Week van
Lezen en Schrijven downloaden.
De materialen zijn zowel online
bruikbaar als voor drukwerk.
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zaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij worden
via gele bebording omgeleid.
Herinrichting en busbaan
De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van de HOVASZ, een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen
Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De
nieuwe busverbinding is een
van de schakels in het regionale
HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en
betrouwbaar busvervoer.

Herinrichting weg en aanleg vrijliggende busbaan

Werkzaamheden kruising
Fokkerweg en N196

Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert vanaf 24 augustus
tot eind 2020 werkzaamheden
uit aan de kruising van de Fokkerweg met de N196 in de gemeente Haarlemmermeer. Vanwege de werkzaamheden zijn
er minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer. De provincie Noord-Holland gaat de krui-

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

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

Raadslid Judith Keessen
vertrekt bij D66
Aalsmeer – Raadslid Judith Keessen verlaat met onmiddellijke ingang de fractie van D66 Aalsmeer
daar zij zich niet meer kan verenigen met de landelijke koers van
de partij. Met name het Schipholbeleid is een breekpunt en
derhalve besluit ze na twee jaar
te kiezen voor een zelfstandig
raadslidmaatschap.
Aankomend najaar beginnen de
campagnes voor de Tweede Kamer verkiezingen. Aangezien
Keessen daarvoor een programma moet gaan verdedigen waar
ze zich niet meer mee kan verenigen, is het eerlijker om de verbinding met de partij te verbreken.
Dit houdt in dat zij niet langer gebonden is aan landelijke koersen
en verkiezingsprogramma’s. Wat
ruimte geeft om op te komen
voor de belangen van Aalsmeer.
“Blijven zou voelen als zelfver-

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

Strijd om het landskampioenschap

HandbalNL League begin
september van start
Aalsmeer - Doordat de start van
de BeNe League is uitgesteld naar
oktober gaan de Nederlandse
ploegen die actief zijn in de BeNe
League van start met de HandbalNL League.
In het weekend van 5 september
wordt de eerste speelronde van
de HandbalNL League afgewerkt
en daarmee start de strijd om het
landskampioenschap.
Er worden zeven speelrondes gespeeld tussen 5 en 6 september
en 10 en 11 oktober. De HandbalNL League wordt na het BeNe
Leagueseizoen uitgespeeld en
zal de landskampioen bepalen.
De vijf Nederlandse verenigingen
die deelnemen aan de HandbalNL League zijn: JD Techniek Hurry
Up, Kembit-Lions, Kras Volendam,
Green Park Handbal Aalsmeer en
Herpertz Bevo HC.
In de eerste ronde van de HandbalNL League ontvangt HurryUp Volendam en speelt Aalsmeer
thuis tegen de Lions. Alle wedstrijden in de HandbalNL League
zijn live te bekijken via www.
handbalnl.tv.

Noah stopt strafschop met katachtige reflex

FCA JO17-1 scoort zevenklapper
tegen WSV JO17-1 uit Wormer

Aalsmeer - Zaterdag 15 augustus
voetbalden de boys van FCA 17-1
een vriendschappelijke wedstrijd
tegen de boys van WSV 17-1 uit
de Wormer.
De FCA boys gingen gretig van
start, dat resulteerde al in de 5e
minuut in een fraaie treffer van
FCA aanvaller Kaj die met een
laag schot in de benedenhoek
de WSV keeper liet vissen 1 – 0.
Twee minuten later verschalkte
FCA aanvaller Joep de WSV keeper 2 – 0. FCA bleef druk zetten
op de WSV verdediging en uit een
mooie FCA aanval scoorde FCA
spits Patrick in de 14e minuut 3 –
0. Het spel golfde nu wat meer op
en neer. Het was toch FCA die in
de 25e minuut de stand opvoerde. FCA spits Patrick benutte zijn
snelheid en de uitkomende WSV
tie bevrijd. De bestuurders van keeper had geen schijn van kans
beide voertuigen zijn per ambu- op de mooie passeer bal van Palance overgebracht naar het zie- trick 4 – 0. Na dit doelpunt floot
kenhuis. De politie doet onder- de scheids voor een drinkpauzoek naar de oorzaak van het on- ze. Na de pauze bleven de teams
geval. Op de kruising hebben al strijdbaar. In de 36e minuut was
diverse aanrijdingen plaats ge- het FCA spits Patrick die uit een
vonden. De kruising is voor het mooie aanval zijn derde treffer
onderzoek, en om de auto’s en af- scoorde, een officiële hattrick en
gebroken onderdelen te bergen, FCA daarmee op een 5 – 0 voorenige tijd afgesloten geweest.
sprong bracht.

loochening, de landelijke koers
druist in tegen mijn normen en
waarden. Daarom is deze persoonlijke beslissing weloverwogen genomen en gebaseerd op
het feit dat ik me 100 procent wil
blijven inzetten voor de inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart. Het
is dan ook een voor de hand liggende keuze om op te stappen”,
aldus Judith Keessen.

Auto op z’n kop bij
kruising Legmeerdijk

Vissen op de Westeinderplassen

Meerval van meer dan 2
meter aan de haak!
Aalsmeer - Vissen is sinds het uitbreken van het coronavirus in populariteit toegenomen. Steeds
meer mensen gooien met plezier
een hengeltje uit en hopen natuurlijk een mooie, grote vis aan
de haak te slaan. Niet alleen volwassenen worden gespot langs
de waterkant, ook veel jeugd
heeft in vissen een leuke hob-

Aalsmeer – Vanmorgen, zondag
16 augustus, om tien voor negen
in de ochtend zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een aanrijding met letsel op de kruising
Legmeerdijk met de N201. Twee
personenauto’s waren met elkaar in botsing gekomen. De klap
was zo hard dat één van de voertuigen op z’n kop was beland. De
brandweer van Aalsmeer heeft
de bestuurder van de auto die op
z’n dak lag uit zijn benarde posi- Foto’s: Marco Carels

Getuigen gezocht
van val met fiets
Aalsmeer - Op zondag 2 augustus is een fietsster ten val gekomen net voor de kruising Lunalaan met de Beethovenlaan. Een
aantal getuigen heeft het ongeval zien gebeuren en gevraagd
of het goed was met de vrouw,
die zelf overeind wist te krabbelen. De fietsster is naar huis ge-

by gevonden. Er zijn natuurlijk
ook vissers die voor de ‘grote jongens’ gaan en deze bevinden zich
in veelvoud in de Westeinderplassen, zo blijkt. Deze week had Dion
Bijl uit Aalsmeer liefst twee maal
beet op één dag. Twee Meervallen van 125 en 112 centimeter
lang, zijn grootste vangsten tot
nu toe. Echter, volgens Dick Haaksma maar kleine exemplaren. De
dobber van deze visser zakte diep
veertien dagen geleden. “Ik heb
toen een Meerval gevangen van
meer dan twee meter lang. Met
hulp van een sterke jongeman
heb ik de Meerval naar boven ge-

Veerpont paar
dagen uit de
running

BeNe League
De BeNe League start in het
weekend van 10 en 11 oktober,
maar definitief is dit nog niet.
Indien de bestaande situatie in
België onvoldoende genormaliseerd is, zal de start verschuiven
naar een weekend in het tweede deel van november. In dit geval kan Nederland, indien het dat
wenst, zijn nationale competitie
afwerken. Ook kan in België mogelijk een nationale competitie
worden gespeeld (Bekercompetitie). Mocht blijken dat de situatie
op 1 november rondom het coronavirus dusdanig is dat de BeNe
League competitie niet kan starten in de maand november zal
een scenario met start in januari verder worden uitgewerkt. Een
exacte datum wordt nu nog niet
bepaald aangezien dan waarschijnlijk ook de Internationale
kalender aangepast gaat worden.
De Final Four staat nog steeds op
het programma en zal de kampioen bepalen. Mocht dit niet haalbaar zijn zal de BeNe League later
hierover een beslissing nemen.

In de 40e minuut glipte een WSV
aanvaller door de FCA verdediging en knalde op het FCA doel.
FCA keeper Noah ranselde met
een katachtige reflex de bal uit
zijn doelgebied. In de 42e minuut werd een WSV speler in het
strafschopgebied gevloerd, strafschop! FCA keeper Noah wilde
graag zijn doel schoon houden en
met een katachtige reflex stopte
Noah de strafschop, grote klasse!
Ruststand 5-0. In de eerste helft
hadden de spelers veel energie
verspeeld door de warmte, dus
was het niet zo vreemd dat het
spel aan beide kanten wat slordiger werd. Tot de 28e minuut golfde het spel wat heen en weer tot
FCA spits Patrick het weer op zijn
heupen kreeg en 6 – 0 scoorde.
Patrick bleef gevaarlijk en in de
35e minuut slalomde Patrick door
de WSV verdediging en schoot de
bal loepzuiver in de kruising van
het WSV doel. Om redenen die
niet iedereen begreep keurde de
scheids de prachtige goal af, vanwege volgens hem een vooraf gemaakte handsbal. In de laatste seconde van de wedstrijd scoorde
Raffie met een fraaie treffer de zevenklapper, eindstand 7 – 0.

FCA keeper Noah ranselt een WSV schot uit zijn doelgebied.
Ruud Meijer

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

buiten gebruik, zoals aangegeven op de pont. ‘Waterwolf BV’,
die het beheer van de pont op
zich neemt, liet afgelopen dinsdag desgevraagd weten dat de
schroef van het vaartuig niet
meer werkte. Als het goed is,
Aalsmeer - Sinds afgelopen za- moet de veerpont vanmiddag
terdag is de veerpont tussen de (donderdag 20 augustus) weer
Aalsmeerderdijk in Rijsenhout in bedrijf zijn, mét een goedweren de Uiterweg in Aalsmeer kende schroef.

SCW zoekt meisjes voor MO13

Rijsenhout - De vakantie is bijna
ten einde en de sportverenigingen gaan weer van start. Bij SCW
betekent dit dat de teams zijn
samengesteld en de trainingen
weer gaan beginnen. Het meisjesteam mo13 heeft nog plaats
voor meisjes, die zijn geboren in
het jaar 2008 en 2009. Deze sportieve, enthousiaste, leuke meiden worden getraind door July
haald. We zijn een half uur bezig zakt bij menigeen vast dieper, het en Laura. twee ervaren speelsters
geweest om ‘m achter de boot te aantal vissers zal wel toenemen. van MO17. De trainingstijden zijn
krijgen”, vertelt Haaksma. Uiter- Wie wil nou niet zo’n grote Meer- maandag en woensdag van 18.00
aard heeft ook hij, als bewijs, fo- val vangen? Wel na de foto terug uur t/m 19.00 uur. Het team speelt
to’s gemaakt. De zin om een duik gooien, dat hebben Dion en Dick 8 tegen 8 op half veld. Dat is een
in de Westeinderplassen te nemen ook gedaan! Wel zo visvriendelijk. mooie voorbereiding om volgend

jaar naar groot veld over te stappen. De speelsters krijgen een
wedstrijdtenue, een trainingspak
en een sporttas van SCW in bruikleen. Zou je eens mee willen trainen met dit team om zo te ervaren hoe het er bij SCW aan toe
gaat? Een vereniging waar sportiviteit en gezelligheid samen gaan,
waar je je zelf kunt ontwikkelen
in je eigen tempo en waar goede omgang met elkaar belangrijk is. Stuur dan een mailtje naar
jeugd@scwrijsenhout.nl en meld
je aan. We nodigen je graag uit zodat je een aantal proeftrainingen
geheel vrijblijvend mee kan doen.
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Volleybal

Oradi zoekt enthousiaste
jeugd (8+) voor CMV

Corné Timmer (met zonnebril) nam direct de kop in de 1e heat en liep ondanks de extreme warmte een scherp nieuw persoonlijk en baanrecord
op de 1km.

Aalsmeer - Het CMV-team (Cool
Moves Volleybal) van Oradi is op
zoek naar enthousiaste kids die
willen meespelen. Cool Moves
Volleybal is speciaal ontwikkeld
voor kinderen. Op een speelse
manier leer je de volleybaltechnieken. Extra leuk, er worden tijdens het seizoen verschillende
toernooien georganiseerd waar

het CMV-team graag aan meedoet. Lijkt het je leuk om een keer
mee te trainen? En ben je tussen
de 8 en 12 jaar? Kom dan naar
een van de trainingen op woensdag van 16:30 – 17:30 in de Waterlelie. Laat wel van tevoren weten of je mee komt trainen. Stuur
dan een mail naar volleybal@
svomnia.nl.

Green Park Handbal heren
krijgt zware tegenstander

Bikkels in Tropische AVA
Waterdrinker Baanloop

Aalsmeer - Woensdagavond 12
augustus was een tropische zomeravond maar dat weerhield
37 bikkels er niet van om mee te
doen aan de maandelijkse AVA
Waterdrinker Baanloop. Bij de
start van de twee heats op de atletiekbaan in Aalsmeer was de
temperatuur nog boven de 30
graden! Uiteraard had de extreme warmte invloed op de lopers en op de tijden van vooral de deelnemers aan de 5km.
Op de 1km was de invloed van
de warmte wat minder maar het
was toch bijzonder knap dat AVAatleet Corné Timmer voor de kilometer slechts 2 minuten en 36
seconden nodig had. Dat is een
snelheid van ruim 23km waarmee Corné een dik persoonlijk record en baanrecord liep. Een andere AVA-aas, Bas Stigter, kon
zijn baanrecord (14:51) van vorige maand op de 5km uiteraard
niet verbeteren, maar mocht
met 15:16.4 over de 12.5 rondjes toch ook heel tevreden zijn.
De volledige uitslag en alle ron-

detijden zijn te vinden op www.
avaalsmeer.nl. De volgende AVA
Waterdrinker Baanloop is op de
2e woensdagavond van september, dat is 9 september, op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Aanvang 1e heat om 19.40 uur, 2e
heat om 20.00 uur. Inschrijving
op de avond zelf.
Er was ook een opvallende
Aalsmeerse familieteam prestatie.
De familie Tromp-Jharap presteerde top! Van links naar rechts Graciela, Robin, Rui en Roan.

Twee generaties waterskiërs.

Waterskiën is voor jong en oud(er)

“Waardevol om dit met
onze ouders te doen”
Aalsmeer – Op 11 augustus vierden Gaby en Karin Copini het
55-jarig huwelijk van hun ouders
met etentje. Tijdens dat etentje nam zwager Michel even het
woord en zei tegen zijn vader (inmiddels 79 jaar, oud-bestuurslid
en wedstrijdsecretaris van WSVA): “Hoe leuk zou het zijn om
met twee generaties achter de
boot te waterskiën? Aan je knieën
kan het niet liggen want die zijn
nieuw.” Versleten knieën zorgden
ervoor dat vader al zo’n 30 jaar
niet meer op de waterski’s had
gestaan. In de afgelopen jaren
zijn deze vervangen. Langzaam
brainstormend ontstond het idee
dat moeder (ook 79 jaar) en ook
en zoon Zefanja (16 jaar) maar
moesten meedoen. Hoe gaaf zou
dat zijn, drie generaties achter
één boot op de waterski. Omdat
het weer nu zo goed is plande de

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart - Het is lang stil ge-

Renner heeft vrede met plek twee

Nils Eekhoff blinkt uit in
stoffige gravelrace
Rijsenhout - Hij kon er niet omheen op de top van de Citadel in
het Belgische Diest: “Ik kwam hier
om te winnen, maar er was vandaag één iemand sterker.” Wielrenner Nils Eekhoff had afgelopen zaterdag vrede met zijn
tweede plek in Dwars door het
Hageland, de Vlaamse variant
van de Toscaanse Strade Bianche.
Op de scherpe slotklim met kasseien moest de Rijsenhoutse kopman van Team Sunweb het hoofd
buigen voor zijn 26-jarige vluchtgezel Jonas Rickaert. “Toen Jonas
aanzette voor de sprint zat ik tegen krampen aan en kon niet
meer reageren”, erkende Eekhoff
sportief.
Met Rickaert had Eekhoff in de
slotfase van de race over kasseien, korte hellingen en vijftien lange gravelstroken gedurfd voor
de aanval gekozen. Het duo ontsnapte dertig kilometer voor de
streep van de spectaculaire race
uit een kopgroep van veertien
renners en bouwde, uitstekend
samenwerkend, in dikke, opwaaiende stofwolken een voorsprong op van ruim een minuut.
In het peloton slaagden de manschappen van Deceuninck Quick
Step en Team Jumbo-Visma er
daarna niet meer in de kloof te
dichten. Vermeersch werd derde,
de Fransman Sénéchal vierde en
Belgisch kampioen Merlier vijfde.
Sterke en taaie uitblinker Eekhoff
toonde zich voor de Vlaamse televisie heel even teleurgesteld over
zijn gemiste kans op een eerste
zege als beroepsrenner, maar vertelde ook genoten te hebben van

de race. “Dit zijn de wedstrijden
waar ik naar uitkijk”, zei hij met
glunderende ogen.
Zondag in actie op NK
Aankomende zondag 23 augustus hoopt Nils Eekhoff ook te excelleren in het Nederlands kampioenschap in het Drentse Wijster.
Drie dagen later, op woensdag,
start hij als helper van kopman
Michael Matthews in de Bretagne
Classic, een World Tour-race. Beelden van het NK zijn te zien bij de
NOS, het slot van de wedstrijd in
Bretagne kan worden gevolgd op
Eurosport. Na de genoemde races houdt Nils Eekhoff even relatieve rust in aanloop naar de vijfdaagse Binck Bank Tour (start 29
september in Zeeland) en de Belgische en Franse klassiekers in
oktober. Twee dagen eerder dan
Eekhoff, morgen vrijdag 21 augustus, kan ook zijn plaatsgenoot
Owen Geleijn een gooi doen naar
een nationale titel, eveneens in
Drenthe. Geleijn start in de categorie beloften. Het korte parcours met zeventien beklimmingen van de VAM-berg moet het
Rijsenhoutse talent met klimmersbenen passen.
Tristan Geleijn, broer van Owen,
werd zondag in Amstelveen juniorenkampioen van De Amstel.
In categorie 40-plus eindigde
Edwin Commandeur (Aalsmeer)
als tweede. Bij een tijdrit voor
jeugdrenners in Spaarnwoude
werd het Aalsmeerse UWTC-lid
Jytte Timmerman zaterdag derde
bij de 10- en 11-jarigen, haar eerste podiumplek.

familie het zaterdag 15 augustus.
Helaas was Zefanja door de griep
geveld en kon niet meedoen. Met
vier boten werd om 9.00 uur verzameld. Vervolgens de skipakken
en waterski’s aangetrokken, dat Nils Eekhoff (wit shirt) en Jonas Rickaert banen zich een weg tussen het
gaat niet meer vanzelf als je 79 stof op een gravelstrook in de Belgische Demervallei. Foto: Sporza, vrt.
jaar ben. Na een aantal keren starten heeft het groepje een stukje
kunnen skiën. Moeder had ook
al een jaar of 30 niet meer gewaterskied en bleek de benodigde
skills om langer te blijven staan
niet meer volledig te beheersen.
Vervolgens hebben Karin en Gaby nog een hele ronde samen geskied met hun vader. “Wat is het
waardevol om dit met onze ouders samen te doen en wat waren
wij ontzettend trots op ze”, aldus
de zussen.
Info: Wakeboard & Waterskivereniging Aalsmeer www.wsva.nl
weest bij de Geluksvogels, maar
nu is het tijd om het klaverjassen weer op te pakken. Woensdag 26 augustus wil het bestuur
graag met kaartliefhebbers om
de tafel. Dus, zin in een gezelli-

Deze zaterdag livestream wedstrijden

ge avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels. Er wordt iedere woensdagavond gekaart in
het Dorpshuis te Kudelstaart. De
aanvang is 20.00 uur.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Aalsmeer - Na een abrupt einde
van de handbalcompetitie zijn
de mannen van Green Park handbal Aalsmeer alweer zo’n vier weken onderweg met de voorbereiding van het nieuwe handbalseizoen. Het nieuwe seizoen gaat dit
jaar eerst starten met een deel
van de Nederlandse competitie omdat de Bene League is uitgesteld tot oktober 2020. Green
Park Handbal Aalsmeer mag het
spits afbijten op zaterdag 5 september, en wel tegen meteen
een zware tegenstander KEMBITLions. Deze wedstrijden zijn altijd een strijd om de punten. Echter, komende zaterdag 22 augustus oefenen de mannen voor het
eerst tijdens het openingstoernooi dat zal starten in sporthal
de Bloemhof. Omdat er maar een

beperkt aantal toeschouwers in
de hal mag, wil Green Park Handbal Aalsmeer iederéén de mogelijkheid geven om te genieten
van de eerste wedstrijden. Dat
kan via de livestream. Om 16.00
uur is de wedstrijd HV Kras Volendam - KEMBIT Lions te volgen en
om 18.15 uur speelt Green Park
Aalsmeer tegen Herpertz BEVO
HC.
De link van de livestream zal te
vinden zijn op de Facebookpagina Green Park Handbal Aalsmeer,
of via het YouTube kanaal van HV
Aalsmeer. De entree in de Bloemhof is alleen mogelijk met een online ticket. Er worden geen losse
kaartjes verkocht en de plaatsen
zijn dus beperkt.
Foto: www.kicksfotos.nl

ZSC Oceanus, EDOSports en
TV Almere naar EK clubs
Aalsmeer - ZSC Oceanus, EDOSports en het juniorenteam van
TV Almere hebben zich gekwalificeerd voor het EK mixed teamrelay voor clubs, dat gepland staat
voor 10 oktober in het Portugese
Alhandra. Clubs die mee wilden
dingen naar een startplek legden
in hun eigen omgeving en in het
bijzijn van een NTB-official een
teamestafette af. ZSC Oceanus
(met Kimberly Groeneveld, Davy
Heysteeg, Maaike Vooren en Ian
Pennekamp) en EDOSports (Astrid van Cauwelaert, Mohamed

Maso, Diede Diederiks en Joran
Driesen) realiseerde de snelste tijden bij de senioren. Kijani en TC
Twente eindigden respectievelijk
als derde en vierde.
Bij de junioren legde TV Almere
(Merel Veltman, Joran Stobbe, Tamar Veltman en Maël Plasschaert)
beslag op de eerste plaats. TV De
Langstraat eindigde als tweede.
Of het EK in Portugal ook daadwerkelijk door kan gaan is nog
onzeker. De ETU verwacht daar
volgende week een uitspraak
over te doen.

Het winnende team van Oceanus: vlnr Kimberly, Maaike, Ian en Davy.

Sjoelclub eerste week
van september van start
Kudelstaart - Donderdag 3 september start het nieuwe sjoelseizoen van Sjoelclub Aalsmeer. In
het Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart gaan vanaf 20.00 uur de
sjoelschijven weer richting gaten.
Wie heeft de afgelopen zes maanden thuis geoefend tijdens de coronaperiode en komt deze eerste avond goed voor de dag? Per
avond (1 x per 2 weken op de donderdagavond) worden er 2 x 10
bakken gegooid, met tussendoor
enkele pauzemomenten om gezellig bij te praten. Lijkt het je leuk
om een keer te proberen? Kom gerust eens langs en gooi die stenen
er maar in! Er wordt in 4 klassen
gesjoeld, ieder op zijn eigen niveau. Leeftijd maakt niet uit. Voor

informatie mail naar info@sjoelclub-aalsmeer.nl of kijk op de website www.sjoelclub-aalsmeer.nl
Deen Sponsoractie
Van zondag 16 augustus t/m zaterdag 5 september is Sjoelclub
Aalsmeer één van de clubs die bij
DEEN Aalsmeer meedoet aan de
Sponsor Actie 2020. Maximaal 5
verenigingen doen per DEEN-filiaal mee aan deze actie. Over al
deze verenigingen wordt in totaal
het mooie bedrag van €400.000
verdeeld. Dit doe je door middel
van sponsormunten. Bij elke €10
aan boodschappen ontvang je 1
sponsormunt. Hoe meer sponsormunten, hoe meer sponsorgeld voor de club!

