
Aalsmeer e.o.

REGIO MEDIA GROEP

26 augustus 2021

14
Werkzaamheden aan 
Waterfront hervat

24
Xtraatje voor kinderen: 
Zonnig en groot succes

VOOR HET 
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS 
ZIE PAGINA 6

8
Jazzweekend rond Ella 
en Louis in Bacchus

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

UW MAKELAAR & TAXATEUR
AALSMEER, UITHOORN, AMSTELVEEN, E.O.

WWW.DAMHOUSING.NL - 020-8200159

Karen Dam

eveleens.nl

Is dit het juiste moment? 
Bel 0297 - 344 444

Aalsmeer – Vast en zeker dat in 
diverse huishoudens afgelopen 
maandag een vreugdedansje is 
gemaakt, de Pramenrace mag 
gevaren worden! Het zag er hoopvol 
uit, maar na de mededeling dat de 
corona-maatregelen blijven gelden 
tot tenminste 20 september zakte bij 
menigeen de hoop in de schoenen. 
Welke evenementen in Aalsmeer 
krijgen wel en welke niet groen licht 
van de gemeente om te organiseren?
De Feestweek wordt nog een jaartje 
overgeslagen, maar Vuur en Licht op 
het Water en de Pramenrace mogen 
plaatsvinden. Natuurlijk heeft het 
bestuur van SPIE al voorbereidingen 
getroff en, voor als de gemeente 

goedkeuring geeft, maar nu gaan 
alle zeilen bijgezet worden om er 
weer een feestelijke Pramenrace van 
te maken. Niet voor niets is voor deze 
35ste editie gekozen voor het thema 
‘Ouderwets Gezellig’. Bij de Pramen-
race hoort natuurlijk ook, al jaren, de 
Praambode. In de speciale krant 
meer informatie over de route, de 
deelnemers, de prijzen, de regels en 
verhalen van teams. Wil jij dit jaar 
met je team in de krant, heb je een 
nieuwtje of verruil je voor het eerst 
het kijken voor deelnemen? Laat het 
weten in de Praambode. Verhalen 
(liefst met een foto) en informatie 
kunnen gestuurd worden naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

Praambode weer in de maak!

Geen krant? 
0251-674433

Geen terrasjes
De Kunstroute valt in het hokje 
‘doorstroomevenementen zonder 
vaste zitplaats’. Daarvoor geldt een 
uitzondering op het verbod op 
evenementen, maar er moet uiter-
aard wel worden gewaarborgd dat 
bezoekers op veilige afstand van 
elkaar de vele locaties van de Kunst-
route kunnen bezoeken. Dan is ook 
een coronatoegangsbewijs niet 
nodig. De bezoekersnorm is 1 
bezoeker per 5 vierkante meter, 
zodat men op 1,5 meter afstand van 
elkaar kan blijven. In- en uitgaande 
bezoekersstromen moeten van 
elkaar worden gescheiden en er zijn 
helaas geen terrasjes om gezellig te 
blijven hangen. KCA had daar bij de 

selectie van de negentien locaties al 
op geanticipeerd. Helaas kunnen dit 
jaar de kleine ateliers niet meedoen. 

Ruim 80 kunstenaars
Toch verwacht KCA dat het weer een 
geweldig weekend wordt voor de 
echte kunstliefhebbers, maar zeker 
ook een gezellig dagje uit met 
familie en vrienden. Want dat de 
Kunstroute ook een sociale happe-
ning is, staat buiten kijf. De ruim 80 
kunstenaars uit binnen- en buiten-
land en van jong tot oud die maan-
denlang niet hebben kunnen expo-
seren, staan te popelen hun 
nieuwste werk in Aalsmeer te komen 
presenteren. Zij bieden weer voor elk 
wat wils, van schilderijen en beelden 

tot sieraden en zelfs graffi  ti art en 
tattoo art. 

Bijzondere locaties
Op de website van KCA 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl is 
een overzicht te vinden van alle loca-
ties. Daar wordt nu hard gewerkt om 
straks weer duizenden bezoekers 
veilig en wel te kunnen ontvangen. 
De digitale catalogus is in de maak 
en gaat zo snel mogelijk online. 
Uiteraard komt er een route-folder 
om je weg te vinden naar al die 
bijzondere locaties en kunstenaars 
tijdens de Kunstroute Aalsmeer 2021 
in het derde weekend van 
september. De nu geldende regels 
zijn tot 20 september van kracht, 
maar het is niet geheel uit te sluiten 
dat het kabinet voor die tijd alsnog 
met verscherpte maatregelen komt, 
mocht het aantal besmettingen weer 
te sterk oplopen. Dan zou het zelfs 
nog kunnen dat de Kunstroute op 
korte termijn alsnog moet worden 
afgeblazen. Fingers crossed! 

Aalsmeer - Lang was het onduidelijk wat het lot van de Kunstroute van 
KCA zou worden in het rijtje van de grote Aalsmeerse nazomerevene-
menten. Na de laatste persconferentie en na overleg met de gemeente 
heeft KCA geconstateerd dat, zoals het er nu naar uitziet, niets de Kunst-
route in de weg staat. En dat is goed nieuws, want iedereen snakt naar 
het gezelligste kunstweekend van het jaar, op zaterdag 18 en zondag 19 
september.

Kunstroute Aalsmeer gaat (ook) door!

Uiteraard is het ook mogelijk om in 
de Praambode teams of bedrijven te 
promoten middels een advertentie. 
Neem voor meer informatie over 
prijzen, grootte, etc. contact op via 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl.
Teksten en advertenties kunnen 
tot uiterlijk maandag 30 augustus 
voor 10.00 uur ingestuurd worden. voor 10.00 uur ingestuurd worden. 

Aalsmeer – Tijdens de werkzaam-
heden voor aanleg van de rotonde 
op de Burgemeester Kasteleinweg bij 
de Van Cleeff kade is opnieuw vervui-
ling aangetroff en. De vervuilde 
grond is zo goed als zeker afkomstig 
van een oud pompstation. De 
aannemer heeft het werk maandag 
23 augustus opnieuw tijdelijk stilge-
legd. De machines zijn weggehaald 

en het vervuilde gedeelte is afgezet 
met hekken. Er komt een gespeciali-
seerd bedrijf een bodemonderzoek 
uitvoeren. Aan het verder voltooien 
van de Kasteleinweg wordt wel 
gewerkt. Met meerdere medewerkers 
wordt nu de ‘klus’ bij de Dorpsstraat 
aangepakt. Ook hier wordt een 
rotonde met in het midden een vrije 
busbaan aangelegd.

Weer vervuilde grond aangetroffen, 
werk bij Van Cleeffkade stilgelegd

De machines zijn stilgezet en weggehaald bij de Van Cleeff kade. Foto: A. Cornelisse

Vanwege Coronamaatregelen 
die voor de horeca gelden zijn 
wij genoodzaakt om met de

P R A M E N R A C E 
OP 11 SEPTEMBER TE SLUITEN 

Wel zijn wij geopend voor afhalen/
leveren. Wij komen nog met een 

actie: volg ons op Facebook of 
Instagram en in de Praambode.

AALSMEERDERDIJK 452
0297 74 39 13
06 55 33 25 57

WWW.GEOFFS.NL
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 29 AUGUSTUS

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag Netkerk. Zie: www.

cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

Dienst om 10u. met ds. D. Visser 
uit Amersfoort en 18.30u. 
Zangdienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Zie: dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
Tent of Nations.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Teus 
Prins. Start gemeentezondag. 
Thuis kijken: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
Joshua Prins. Zie: hervormdaals-
meer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met Kim 
van Willegen uit Aalsmeer. Orga-
nist: Hans van Noord. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10.30u. Samenkomst. 
Spreker: Chris Snoep. Zie: www.
leg.nl 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering. Voor-

 ganger: B. Dullens. Zondag 
9.30u. Woordcommunieviering 
o.l.v. Parochianen. Reserveren 
via www.rkkerkaalsmeer.nl. Om 
14u. Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Pastoor 
Martina Liebler. Organist: Toon 
Renssen. Cantor: Gertjan 
Arentsen.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst ds. Klaas 
Willem de Jong. Info: www.kerk-
dienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: https://

sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. DOP-viering m.m.v. 
dames- en herenkoor. Reser-
veren gewenst, registratie 
verplicht via sjangeboortesecre-
tariaat@live.nl of bel 
0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Liebler, cantor is Gertjan Arentsen en 
het orgel wordt bespeeld door Toon 
Renssen. De eerste schriftlezing 
wordt verzorgd door Maaike 
McCurdy, de tweede door Iny 
Waaning. Er is slechts een collecte en 
deze is bestemd voor de kosten van 

de dienst en het behoud van het 
fraaie complex. Na afloop van de 
dienst is er kennismaking en koffie, 
thee en een glaasje vanwege 160 jaar 
kerkwijding. Iedereen is van harte 
welkom. De volgende dienst vindt op 
de laatste zondag van september 

plaats en dan is Dirkjan Schoon de 
voorganger.

Begraafplaats en park
Naast onderhoud aan begraafplaats 
St. Jozef achter de kerk, wordt de 
laatste jaren ook met veel plezier 
door vrijwilligers gewerkt aan een 
prachtig parkje met drie banken 

waar bezoekers kunnen relaxen, tot 
rust te komen al kijkend naar de 
prachtige kolossale beuken die 
volgens boomexperts ook zo’n 160 
jaar oud zijn. De gigantische wortels 
hebben de waterput al een meter om 
hoog gedrukt. De toegang tot het 
parkje bij de Oud Katholieke kerk is 
gratis!

Rijsenhout - Behoefte aan een 
moment van bezinning? Dat kan in 
gebouw Het Lichtbaken aan de Aals-
meerderweg 751 in Rijsenhout. Wie 
heeft niet de ervaring dat je op 
vakantie in het buitenland zomaar 
een kerk in kunt lopen voor een 
bezinnend moment, een kaarsje 
aansteken of genieten van de archi-

tectuur. Vroeger waren de kerken in 
Nederland daartoe ook open en kon 
je er neerstrijken om stil te zijn, te 
bidden of een goed gesprek te 
voeren. In veel plaatsen is dat niet 
meer zo. Het Lichtbaken in Rijsenhout 
is een kerkgebouw met een bijzon-
dere architectuur. Sommigen vinden 
het een prachtig gebouw, anderen 

vinden het meer weg hebben van een 
‘bunker’. Toch is het gebouw van 
binnen verrassend licht en sfeervol. 
Voor iedereen die nieuwgierig is naar 
het gebouw of behoefte heeft aan 
een moment van rust wordt het kerk-
gebouw ook anno 2021 open gesteld. 
Belangstellenden kunnen er elke 
week terecht op donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur. U bent er alleen met uw 
gedachten, maar voor het geval u 
behoefte heeft aan een gesprek en/of 
een kopje koffie of thee is er iemand 
in de kerk aanwezig.

Kerkgebouw Het Lichtbaken 
iedere donderdag open! 

Aalsmeer - Tot vorig jaar maart 2020 
konden inwoners in het Kloosterhof 
terecht met alle vragen over compu-
ters, mobile telefoons, navigatie-
apparatuur en het internet! Helaas 
moest door corona de inloop stop-
gezet worden. Vanaf aanstaande 
donderdag 2 september gaat Parti-
cipe samen met Bibliotheek Amstel-
land wekelijks een computerinloop 

houden in de bibliotheek in de 
Marktstraat 19 (ingang De Oude 
Veiling). De enthousiaste vrijwilligers 
van Participe zitten iedere donder-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur 
klaar om computerhulp aan inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart te 
geven. De kosten zijn 2,50 euro per 
persoon en dit bedrag is inclusief een 
kopje koffie of thee. 

Computerinloop in Bibliotheek

Aalsmeer - Iedere maandag vindt van 
13.30 tot 16.00 uur een gezellige 
bridgemiddag plaats in Buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. De nadruk 
ligt tijdens de speelmiddagen op 
gezelligheid. Er wordt namelijk niet in 
competitieverband gespeeld. Iedere 
bridgeliefhebber is welkom en kan 
aanschuiven voor 2 euro per middag. 
Belangstellenden worden uitgeno-

digd eens mee te komen bridgen. 
Kom alleen of samen met een 
vriend(in) of partner. Wie interesse 
heeft kan contact opnemen met 
Gerda Hogervorst via g.hogervorst@
gmail.com. Bridgeclub De Gezellig-
heid is nog op zoek naar zogenaamde 
inval-bridgers. Spelers die gebeld 
kunnen worden om een tafel met één 
of twee personen compleet te maken. 

Bridgen voor de gezelligheid

Aalsmeer - In samenwerking met 
verschillende organisaties heeft 
Participe zomervakantie activiteiten 
georganiseerd voor de bewoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Met finan-
ciële ondersteuning van Amstel Idee 
zijn prachtige middagen georgani-
seerd. Ons Tweede Thuis bakkerij 
‘Gewoon Doen’ heeft heerlijke 
taarten gebakken en lekkere hapjes 

verzorgd. Deelnemers hebben 
gedanst in ’t Kloosterhof, in het Paro-
chiehuis stoel-yoga gedaan en de 
vakantie is afgesloten in het Middel-
punt met muziek-bingo met prijzen 
en een live optreden van Michel 
Gray. Het was een prachtige afslui-
ting van de activiteitenweek, die 
goed is bezocht en waarvoor veel 
enthousiasme is getoond.

Dansen, yoga en bingo tijdens 
vakantieweek met Participe

Viering 160 jaar Toewijding in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 29 augustus 
wordt in de Oud Katholieke kerk aan 
de Oosteinderweg vanaf 16.00 uur 
weer een dienst gehouden. De 
viering is rond 160ste verjaardag van 
de kerkwijding, van 1861 tot 2021. 
Voorganger is pastoor Martina 









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

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

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

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

Officiële Mededelingen
26 augustus 2021

gadering vindt plaats in de raadzaal met maximaal twee ver-
tegenwoordigers per fractie per agendapunt in de raadzaal 
waarvan één vertegenwoordiger aan tafel. Het raadhuis is niet 
toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via 
de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Bespreking concept Warmtevisie
20.45 5. Vaststellen bestemmingsplan 
  Marinapark
21.15 6. Vaststellen bestemmingsplan 
  Kudelstaart 2020
22.00 7. Welstandsnota Aalsmeer 2021
22.30 8. Huisvestingsverordening Aalsmeer 2021
22.45 9. Verzoek Vervoerregio (VRA) om 
  instemming OV Governance en VRA 
  aandeelhouderschap vervoerbedrijf GVB 
  (Amsterdam)
23.00  Vragenkwartier
23.15  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 2 SEPTEMBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschap-
pij en Bestuur op donderdag 2 september 2021, 20.00 uur. De 
vergadering vindt plaats in de raadzaal met maximaal twee 
vertegenwoordigers per fractie per agendapunt in de raadzaal 
waarvan één vertegenwoordiger aan tafel. Het raadhuis is niet 
toegankelijk voor publiek. De vergadering is live te volgen via 
de webstream. Pers is welkom in de raadzaal.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Onderzoek Rekenkamer Jeugdhulp
20.50 5. Vaststelling kaders veranderopgave 
  inburgering (VOI)
21.30 6. Benoeming twee leden van de Raad van 
  Toezicht van Stichting Auro
21.35  Regionale samenwerking
21.40  Vragenkwartier
21.50  Sluiting

COLLECTIEVE AANKOOP ZONNEPANELEN

Namens de gemeente biedt 
Regionaal Energieloket gratis 
ondersteuning bij het ver-
duurzamen van uw woning. 
Op dinsdag 7 september 
(19.30 tot 20.30 uur) organi-
seren wij daarom een online 
informatiebijeenkomst over 
de collectieve zonnepane-
lenactie Aalsmeer. Kijk voor 
meer informatie en om in te 
schrijven voor de informatiebijeenkomst op regionaalenergie-
loket.nl/aalsmeer/acties (Zonnepanelenactie Aalsmeer). 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

-  Zijdstraat achter nrs. 26-26H (kad.perc. G6425), (Z21-
061592), het plaatsen van een tweede schuur op een om-
heinde parkeerplaats naast de bestaande schuur 

-  Hortensialaan 55a en Gloxiniastraat 29, 1431 VA, (Z21-
061544), brandveilig gebruik voor woonvoorziening met 
dagopvang Ons Tweede Thuis 

-  Johan Frisostraat 16, 1432 HH, (Z21-061436), het plaatsen 
van een afvalcontainer op de parkeerplaats voor de wo-
ning t.b.v. een verbouwing tot ca. 1 oktober 2021 

-  Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-061117), het legaliseren van 
een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de  
achterzijde van de woning 

-  Cabaretpad hoek Corry Vonk Pad (kad.perc. D4566), (Z21-
061057), het uitbreiden van de in aanleg zijnde pluktuin 

-  Lisdoddestraat 27, 1433 WG, (Z21-061052), het onderkel-
deren van de woning 

-  Ecuadorlaan 41 (kad. perc. B 9270), (Z21-060996), het uit-
breiden van een kantoor 

-  Aalsmeerderweg tussen 235 en 245 (kad.perc. B 9895, 
9896 en 9897), (Z21-060623), het bouwen van twee tijde-
lijke woningen in afwachting van de bouw van twee per-
manente woningen op de percelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact met ons op voor het maken van een afspraak, via 0297-
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de 
volgende tijden:

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum  
  datum voornemen

Balcarek I. 02-10-1970 20-08-2021
Böhm M.A. 18-01-1995 19-08-2021
Brzozowska K. 06-10-1974 18-08-2021
Cabaj K.R. 09-08-1990 20-08-2021
Errami B. 27-03-1973 19-08-2021
Habdas M.K. 12-11-1990 19-08-2021
Józefów L.J. 19-06-1996 19-08-2021
Klimala E.G. 25-03-2002 20-08-2021
Kralewicz K. 07-03-1983 20-08-2021
Kurczab M.H. 06-02-1992 19-08-2021
Mazurowska A.D. 13-03-1995 18-08-2021
Mieczkowski D.P. 17-03-1983 20-08-2021
Nosal I.G. 11-10-1995 19-08-2021
Spadło P.K. 19-02-1987 18-08-2021
Szuba B. 13-01-1981 20-08-2021
Wiewióra M.M. 18-01-1996 19-08-2021
 Zielińska I.A. 09-12-1975 18-08-2021
Zieliński M. 15-05-1983 19-08-2021

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

VERGADERING DINSDAG 31 AUGUSTUS

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 31 augustus 2021, 20.00 uur. De ver-

-  Veilingtocht, tussen de Hornweg en Legmeerdijk (kad.
perc. B 5011, (Z21-060542), het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. de aanleg van een dam met duiker 

-  Middencirkelstraat 2, 1433 DB, (Z21-060524), het uitbrei-
den van de 1e verdieping d.m.v. een kapverlenging 

-  Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z21-060509), het kappen 
van 5 kastanjebomen op rij midden op het erf 

-  Snoekbaarsstraat 136, 1432 PG, (Z21-060508), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  H. Bierlingstraat 2, 1432 PN, (Z21-060321), het aanleggen 
van een in- en uitrit t.b.v. het creëren van extra parkeerge-
legenheid op eigen terrein 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken.De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-048215), het vergroten van de 

woning en het plaatsen van een dakopbouw. Verzonden:  
23 augustus 2021

-  Legmeerdijk naast 326 traf (kad. perceel C4062 en C4063, 
voorheen Legmeerdijk 322), (Z21-047789), het vergroten 
van de reeds vergunde afgiftezuilen voor brandstof, het 
plaatsen van 2 extra afgiftezuilen voor brandstof en het 
vergroten van de luifel. Verzonden: 20 augustus 2021

-  Schoolstraat 6, 1431 BG, (Z21-048400), het aanleggen van 
een in- en uitrit Verzonden: 19 augustus 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Beatrixstraat 60, 1432 HG, (Z21-047832), het plaatsen van 

een vuilcontainer op een parkeerplaats t.b.v. een tuinreno-
vatie. Verzonden: 18 augustus 2021

 

WERKEN BIJ UW GEMEENTE
Wij zoeken:

Consulenten Publieksinformatie m/v
(28-32 uur per week)

Kijk voor meer informatie op
www.aalsmeer.nl/vacatures



Aalsmeer – Na twee keer te zijn 
uitgesteld gaat de expositie ‘Passie 
Door Kunst’ dit keer definitief door. 
Van 4 tot en met 11 september vormt 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat het 
decor voor een tentoonstelling met 
als rode draad het leven van Jezus. 
De zeventien ingebrachte kunst-
werken zijn gemaakt door tal van 
plaatselijke amateurkunstenaars. De 
tentoonstelling is een initiatief van 
kerkelijk platform ‘Aalsmeer Over 
Hoop’. Vanaf het moment dat corona 
Nederland in zijn greep kreeg, ging 
er een streep door zowel de groot-

schalige als de kleinere evene-
menten. Ook Aalsmeer Over Hoop, 
normaal gesproken goed voor twee 
tot drie evenementen per jaar, kwam 
bijna helemaal stil te liggen. Bijna, 
want op de achtergrond werden 
begin dit jaar diverse lokale kunste-
naars gepolst of ze een creatieve 
bijdrage wilden leveren en aan de 
derde editie van ‘Passie Door Kunst’. 
Vrijwel iedere kunstenaar die bena-
derd werd, reageerde enthousiast op 
het verzoek. Hun geleverde creativi-
teit resulteerde in een gevarieerde 
verzameling kunstwerken. Behalve 

schilderijen valt er onder meer ook 
werk van keramiek te zien, is er 
bloemsierkunst te bewonderen en 
zijn er gedichten te lezen. Omdat het 
leven van Jezus het uitgangspunt is, 
geeft de organisatie dat letterlijk 
weer in de vorm van een rode draad 
die de kunstwerken onderling met 
elkaar verbindt. Hoe dat er straks in 
het echt uit komt te zien blijft nog 
even spannend. 

Sfeervolle ambiance
De gedachte was zoals gebruikelijk 
om de kunstwerken rondom Pasen 

Expositie Passie Door Kunst met 
‘rode draad’ in Dorpskerk

Commissieleden Marjo van Leeuwen en Bernard Sparnaaij in overleg in de Dorpskerk. Foto: Arjen Vos Fotografie

Aalsmeer - Dinsdag 24 augustus 
rond vijf uur in de middag is een 
kleine brand ontstaan bij de Hoge 
Dijk. De locatie was voor de brand-
weer lastig te bereiken. De brand-
weerlieden moesten met een ladder 
een sloot over om de brand te 
bereiken. Ter plekke stonden takken 
en heideplanten in brand. Bij 
aankomst van de brandweer was het 
vuur al geblust. De eigenaar had de 
tuinslang ingezet om de vlammen te 
doven. De brandweer heeft een 
na-controle uitgevoerd.

Met tuinslang  
brandje geblust

Brandje met tuinslang geblust.  

Foto: VTF

Officiële Mededelingen
26 augustus 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,  
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Ringvaartzijde 46 en 47, 1431 CM, (Z21-047838), het ver-

vangen van de (gekoppelde) dakkapel. Verzonden: 20 au-
gustus 2021

-  Vlasakkerlaan 1, 1431 DJ, (Z21-054213), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:  
20 augustus 2021

-  De Muzen 30, 1431 XP, (Z21-047794), het vervangen van de 
garagedeur aan de voorzijde door kozijnen en het wijzigen 
van de kozijnen aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 18 augustus 2021

 
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Gaffelstraat 23, 1433 SK, (Z21-041461), het verbreden van 

de bestaande in- en uitrit. Verzonden: 18 augustus 2021
 
KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 

groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
-  Oosteinderweg 32, 1432 AL, (Z20-061388), het uitbreiden 

van de bestaande lak- en verffabriek. De aanvraag, de ont-
werpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 27 augustus 2021 gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Zijlijnstraat vanaf nr, 13 t/m 31 (Z21-048548) Straatfeest 

Zijlijnstraat Proosdij op 18 september 2021, verleend op 
18 augustus 2021
- Stommeerweg 2 (Z21-051142) Midzomerfeest op 28 au-

gustus 2021, verleend op 23 augustus 2021

Evenementenvergunning (ingetrokken)
- Sporthal De Bloemhof (Z21-051143) Concert Jostiband op 

18 september 2021, ingetrokken op 18 augustus 2021

- Zwarteweg 90 (Z21-051067) Bandjesavond N201 op 28 au-
gustus 2021, ingetrokken op 18 augustus 2021

- Winkelgebied Zijdstraat/gedeelte Dorpstraat/School-
straat/gedeelte Weteringstraat/Punterstraat (Z21-054353) 
Braderie Aalsmeer Centrum op 4 september 2021, inge-
trokken op 18 augustus 2021

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Weteringstraat 1 (Z21-060363) Sushi Aalsmeer h.o.d.n. Su-

shi Time, ontvangen 10 augustus 2021

ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET 
AANVRAGEN *

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecaver-
gunning (tapontheffing) is aangevraagd:
- Openbaar plein gesitueerd tussen het appartementen-

complex Boerhaavehof en Nobelhof (Z21-061032) het 
plaatsen van een tappunt ten behoeve van Feestelijke 
opening ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid op 15 sep-
tember 2021, ontvangen op 19 augustus 2021

ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET 
VERLEEND*

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

t.b.v. Oude Deuren Surf Cup op 29 augustus 2021, verleend 
op 23 augustus 2021

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- surfeiland nabij Kudelstaartseweg 20 (Z21-050892) Oude 

Deuren Surfcup op 29 augustus 2021, verzonden 23 au-
gustus 2021

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende ontheffing is verleend. In het kader van het vervangen 
van deklaag van de N201 van 17 september tot 4 oktober 
2021, op het perceel ter hoogte van de Waterwolftunnel, Bur-
gemeester Brouwerweg

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende 
ontheffing is verleend. In het kader van het storten van vloer-
velden gebruikmaken vlindermachine van 4 oktober 2021 tot 4 
februari 2022, op het perceel Zwitserlandstraat 1 & 3. De bijbe-
horende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Ver-
gunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. 
Dit kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur (enkel 
op afspraak). U kunt een afspraak maken via 0297–387575. U 
kunt zonder afspraak terecht bij Balie Bouwen en Vergunningen 
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. De ac-
tuele openingstijden van de Balie Bouwen en Vergunningen in 
Amstelveen vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

TER INZAGE

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

t/m 02-09-21 Verleende omgevingsvergunning Sa-
moaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de 
daarbij behorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

tentoon te stellen. Als locatie viel de 
keuze vanwege het thema, de 
centrale ligging, de goede ventilatie-
mogelijkheden maar vooral de sfeer-
volle ambiance, op de Dorpskerk. 
Door de oplopende besmettingen 
ging het idee als Paasproject helaas 
niet door. Een tweede poging begin 
juni strandde eveneens maar nu zit 
niets de organisatie meer in de weg 
om de expositie in te richten. De 
kunstwerken zijn immers lang en 
breed klaar en de dorpskerk is veilig 
genoeg om mensen op gepaste 
afstand toegang te verlenen.

Dagelijks mini concert
Met pijn in het hart vernam de orga-
nisatie de berichtgeving over het 
niet doorgaan van de Feestweek. 
“We hadden juist voor deze week 
gekozen om iets extra’s aan de 
Feestweek toe te voegen,” zegt 
Bernard Sparnaaij namens Aalsmeer 
Over Hoop. “Heel jammer dat dit 
feest niet doorgaat. Maar de deuren 
van de Dorpskerk staan van 
zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 
september tussen 14.00 en 17.00 
uur wel gratis open voor iedereen. 
Niet alleen met kunst om naar te 
kijken, ook om naar te luisteren 
want we hebben elke dag vanaf 
16.00 uur een half uur durend mini-
concert van steeds wisselende muzi-
kanten. Zo valt er tussen Vuur en 
Licht op het Water en de Pramen-
race toch nog iets te genieten in 
Aalsmeer.” Kunst in de kerk is van 
alle eeuwen. Vanwege de indruk-
wekkende schilderingen op onder 
meer muren, plafonds en ramen 
worden kerken daarom veelvuldig 
bezocht en bewonderd. ‘Passie Door 
Kunst’ hoopt dat veel mensen 
daarom ook de weg naar de Dorps-
kerk weten te vinden.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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gitaren, 
ukelele’s

versterkers
en meer

gitaren, 
Ruim ass ortiment

AGENDA

AUGUSTUS:
*  Expositie Fotogroep rond thema 

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

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

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

DONDERDAG 26 AUGUSTUS:
*  Het Lichtbaken, Aalsmeer-

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

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

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

VRIJDAG 27 AUGUSTUS:
*  Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

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

27 T/M 29 AUGUSTUS:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

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

ZATERDAG 28 AUGUSTUS:
*  Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

door De Rijzenspelers bij 12 
bankjes in Rijsenhout. Tot en 
met 30 september.

*  Crash Museum in fort bij Aals-
meer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 10 tot 16u. 

* Dorpswandeling. Start 13u. bij 
Historische Tuin, Praamplein. 

*  Concert Nina Lynn & Band in 
Flower Art Museum vanaf 20u. 
Zaal open 19.30u.

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

ZONDAG 29 AUGUSTUS:
*  Ontmoetingsdag bij speelplek 

Clematisstraat, 10.30 tot 11.30u.
*  Watertoren aan Westeinder 

open voor publiek van 13 tot 
17u.

*  Oude Deuren Surf Cup. Start 
13u. bij het Surfeiland.

*  Happen & Stappen bij tien hore-
cazaken van 13 tot 18u.

MAANDAG 30 AUGUSTUS:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

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

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

*  Koffieclub Speciaal met Participe 
Aalsmeer in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 10.30 tot 12u.

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

*  MVO Meet & Greet voor onder-
nemers. Thema: Groene door-
start na corona’. Vanaf 16u. in 
The Beach, Oosteinderweg 347a.

DINSDAG 31 AUGUSTUS:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

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

WOENSDAG 1 SEPTEMBER:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

Aalsmeer - Eindelijk weer live jazz 
in Bacchus. KCA opent komend 
weekend het seizoen met drie jazz-
concerten. Op 27, 28 en 29 augustus 
wordt in Bacchus de schijnwerper 
gericht op twee jazzgrootheden: 
zangeres Ella Fitzgerald en trompet-
tist Louis Armstrong. 

Celebration Band
Vrijdagavond 27 augustus verzorgt 
zanger en trompettist Michael Vare-
kamp een optreden met de ‘Louis 
Armstrong Celebration Band’. Met 
Peter Verhas (klarinet en saxofoon), 
Harry Kanters (piano), Harry 
Emmery (bas) en Erik Kooger 
(drums) legt hij zich toe op het 
repertoire dat Uncle Satchmo 
speelde in de jaren veertig en vijftig 
met soms een stap in de ‘Hot Five’ 
periode. 

‘From Louis to Miles’
Zaterdagavond 28 augustus uur trak-
teren Loet van der Lee (trompet), Jos 
van Beest (piano), Erik Schoonder-
woerd (bas) en Ben Schröder (drums) 
op ‘From Louis to Miles’. Loet van der 
Lee is een trompettist in de beste 
jazztraditie. Er is in de ontwikkeling 
van de jazztrompet een rechte lijn te 
trekken van Louis Armstrong naar 
Roy Eldridge, Dizzy Gillespie en Miles 
Davis – en vervolgens naar alle trom-
pettisten in de moderne jazz. Loet 
van der Lee is daarvan een lichtend 
voorbeeld. Hij wordt begeleid door 
het swingende trio van pianist Jos 
van Beest, inmiddels wereldberoemd 
in Aalsmeer.

‘Ode to Ella’
Zondagmiddag 29 augustus brengt 
zangeres Mirjam van Dam een ‘Ode to 

Jazzweekend rond Ella Fitzgerard 
en Louis Armstrong in Bacchus

Con Amore gaat zingen!
Aalsmeer - Natuurlijk met nog wat 
aanpassingen zo links en rechts, om voor 
ieders gezondheid te kunnen waar-
borgen, maar Aalsmeers mannenkoor 
Con Amore gaat/mag eindelijk weer 
zingen! Aanstaande maandag 30 
augustus komen de leden na vele 
maanden weer bijeen in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. Om te beginnen 
is het doel natuurlijk vooral om gezellig 
samen zingen. De eerste keer weer bijeen 
wordt niet direct een lange repetitie. De 
avond start met de eerdere uitgestelde 
jaarvergadering. Aanvang is 19.30 uur.

Drie jubilarissen bij Vivace

Van links naar rechts: Corry van Honk, Trudy Joore en Truus Arendse.

Aalsmeer - Vrouwenkoor Vivace is 
weer gestart met zingen. Tijdens de 
eerste repetitie afgelopen dinsdag 24 
augustus was er gelijk een grote 
opkomst. Er viel ook nog iets te 
vieren. Drie jubilarissen werden in het 
zonnetje gezet. Trudy Joore is al 
dertig jaar lid van het koor en blijft 
nog gezellig meezingen bij Vivace. 
Corry van Honk en Truus Arendse 
laten iets korter hun stemmen horen 
bij het vrouwenkoor, maar ook allebei 
alweer 25 jaar lid. De longinhoud leek 
overigens wel wat gekrompen en bij 
stem zijn de dames nog niet, maar 
met serieus oefenen komt het alle-
maal weer in orde. Meezingen? Iedere 
dinsdag om 9.30 uur welkom in 
Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart.

Ella’. Mirjam van Dam maakte onder 
meer furore met de jazz-theatervoor-
stelling ‘Ella, een muzikale ode aan Ella 
Fitzgerald’. Mirjam zingt haar repertoire 
en vertelt over Ella’s leven. Zo toont zij 
een mooi gevarieerd beeld van de First 
Lady of Song en swingt zij de pan uit. 
Haar begeleidingsband: de meester-
lijke pianist Mark van Feen, bassist Sven 
Schuster (leider van de Amstel Bigband 
en het kwartet Shooster) en de 
allround swingende drummer Joos 
Kesselaar, wekt grote verwachtingen 
voor een super muzikale afsluiting van 
een swingend jazzweekend! De 
concerten op vrijdag en zaterdag 
beginnen om 21.00 uur, de jazzmiddag 
op zondag vangt om 15.00 uur aan. 
Tickets verkrijgbaar bij de KCA Ticket-
shop via www.skca.nl Entree: 20 euro 
per concert, Jazzclubleden betalen 15 
euro. Een combikaart voor alle drie 
concerten kost 50 euro, voor Jazzclub-
leden 40 euro. Cultureel café Bacchus is 
gevestigd in de grote zaal van het 
Parochiehuis in de Gerberastraat.

Aalsmeer - Popkoor Soundsation 
start dinsdag 31 augustus weer met 
repeteren. Na bijna een jaar pauze 

door de corona-maatregelen, staan 
de koorleden weer te popelen om 
met elkaar nieuwe en oudere 

Popkoor Soundsation weer van 
start, plaats voor nieuwe leden

nummers te gaan zingen. Heb je ook 
altijd al willen zingen met een 
enthousiaste groep mensen? Er is 
ruimte voor nieuwe leden. De koor-
leden zijn natuurlijk gek op zingen, 
maar de gezelligheid staat bij Sound-
sation ook hoog in het vaandel. 
Gezocht worden nog sopranen, alten, 
tenoren en bassen. Als je niet weet bij 
welke stempartij je hoort, kan diri-
gent Greetje de Haan je indelen bij 
de juiste groep. Het is mogelijk om 
vrijblijvend twee avonden te komen 
proef zingen. Popkoor Soundsation 
repeteert iedere dinsdag vanaf 20.00 
uur in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. De kooravond eindigt 
om 22.00 uur. In de pauze is er gele-
genheid om koffie, thee of iets anders 
te nuttigen en na afloop is het moge-
lijk om na te praten en te borrelen. 
Meer informatie en/of opgeven via: 
www.soundsationaalsmeer.nl

Van dance naar klassiek op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Op Radio Aalsmeer is donderdag 26 augustus wederom een 
extra lange aflevering van het programma ‘Aalsmeer by Night’ te beluisteren. 
Presentator Meindert van der Zwaard presenteert tussen 20.00 en 22.00 uur 
weer een speciale ‘Dance Night’, een twee uur durend dansfeest op je radio 
met oude dansplaten en nieuwe dance tracks. Het best dansbare uit heden 
en verleden. In elke ‘Dance Night’ staat een artiest of groep centraal waarvan 
meer dancemuziek te horen is. Deze donderdag staat de spotlight op KC & 
The Sunshine Band. Verder die twee uur: het lekkerste uit vijftig jaar dansmu-
ziek. Ook in de reguliere uitzending van ‘Aalsmeer by Night’ tussen 22.00 en 
24.00 uur kan de dansvloer nog regelmatig gevuld worden. 

Mozart bij ‘Intermezzo’
Vier weken geleden was ‘Intermezzo’ geheel gewijd aan werk van Wolfgang 
A. Mozart en de genialiteit van deze componist is niet in twee uur te vangen. 
Daarom maandagavond 30 augustus om 21.00 uur weer Mozart met de 
minder bekende, maar niet minder fraaie, symfonieën 15 en 16, een piano-
concert en aandacht voor de opera ‘Die entführung aus dem Serail’. Sem van 
Hest laat mensen komende maandagavond weer genieten van de mooiste 
klassieke muziek. 

Frequenties en televisie 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaals-
meer.nl. En te bekijken op televisie via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Facebook en Twitter.
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Aalsmeer - Welke Aalsmeerse kerk 
wordt een kruiskerk genoemd? Wat is 
er bijzonder aan de architectuur van 
het voormalige pand van Broeck-
mans? Welke bouwinvloeden zijn 
terug te zien in het winkelgebied? 
Tijdens de dorpswandeling in Aals-
meer-Centrum op zaterdag 28 
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 georga-
niseerd door de Historische Tuin 
Aalsmeer. De wandeling voert deel-
nemers langs bekende Aalsmeerse 
monumenten, maar ook langs 
minder bekende punten die histo-
risch gezien interessant 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 28 
augustus staat onder leiding van 
Joop Kok, architect, geschiedenis-
kenner en auteur van diverse publi-
caties over architectuur en Aalsmeer. 
Hij gaat specifiek in op de architec-
tuur van een aantal bijzondere 
gebouwen in de dorpskern. De 
wandeling start om 13.00 uur en 
duurt ongeveer vijf kwartier. Start-
punt is de ingang van de Historische 
Tuin aan het Praamplein. Deelname 
is 5 euro per persoon. Graag reser-
veren via coordinator@historische-
tuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562. 

Zaterdag dorpswandeling in 
teken van architectuur

Storm op de Westeinder. Foto: Bert Willems

Aalsmeer - Het gesprek met de 
nieuwe en de vorige CEO van Dutch 
Flower Group (DFG) gaat al snel over 
bloemen en planten, emotie en 
muziek. Aanleiding voor het gesprek 
is het feit dat DFG dit jaar hoofd-
sponsor is van Vuur en Licht op het 
Water en het nu mogelijk maakt om 
het toch al spectaculaire vuurwerk 
van muziek te voorzien. Jan van Dam, 
sinds begin dit jaar CEO van DFG: 
“Wij willen met elkaar bij DFG de 
wereld een beetje blijer en groener 
maken. Bloemen zijn toch bij uitstek 
geschikt om mensen blij te maken. 
En we werken over de hele wereld 
met onze bedrijven.” Jan maakte de 
overstap na 20 jaar gewerkt te 
hebben bij diverse Ahold bedrijven. 
Begin dit jaar nam hij het stokje over 
van Marco van Zijverden. Hij woont 
in Haarlem met zijn gezin. De vier 
zonen van de familie van Dam zijn 
tussen de twaalf en achttien jaar oud 
en de eerste gaat binnenkort uit huis: 
“Dat luidt een nieuwe fase in voor 
ons gezin. Gelukkig lukt het om mijn 
drukke baan en gezinsleven goed te 

combineren. Dat vind ik belangrijk.” 
Marco van Zijverden, heeft jarenlang 
zijn werk en gezinsleven ook moeten 
combineren. Hij reisde over de hele 
wereld om DFG uit te bouwen en 
met groot succes. Marco is altijd in 
Aalsmeer blijven wonen. Marco en 
zijn vrouw Karen wonen in een 
prachtig huis aan de 
Westeinderplassen. 

‘Kippenvel’
Marco: “Als Aalsmeerse ondernemer 
ben ik reeds lang betrokken bij Vuur 
en Licht op het Water. Zo’n acht jaar 
geleden heb ik al te kennen gegeven 
dat het mijn ‘droom’ was om het 
vuurwerk een keer te organiseren op 
muziek en dat gaat nu met steun van 
DFG gebeuren. Ik heb dit eerder 
mogen zien op het Meer van Genève 
en ik vond het ‘kippenvel’. Muziek en 
het vuurwerk versterken elkaar. Het 
is pure emotie. Net als onze prach-
tige bloemen en planten: het raakt 
je.” Het soort muziek doet er minder 
toe wat betreft beide heren. Voor 
Marco kan alles, van Hazes tot klas-

siek, Jan is vooral fan van Coldplay. 
“Een mooie mix, is het belangrijkst”, 
vinden beide heren. 

Iets teruggeven aan Aalsmeer
Jan: “Als bedrijf willen wij met het 
vuurwerk op muziek iets teruggeven 
aan Aalsmeer. Er wordt hier veel 
georganiseerd, ons kent ons, laag-
drempelig en altijd met humor. Zo’n 
actieve gemeenschap verdient onze 
steun.” Marco vraagt tot slot hoe het 
praktisch gaat werken met de combi-
natie van vuurwerk en muziek. Het 
antwoord is eenduidig: met een 
(ouderwetse) FM radio. Daarmee 
wordt de beste ontvangst verkregen 
en hoe dichter de radio zich bij de 
Watertoren bevindt, hoe beter de 
ontvangst is. 
Op 105.9 FM Radio Aalsmeer kan 
iedereen op zaterdag 4 september 
de muziek live ontvangen welke bij 
de vuurwerkshow hoort. Luisteren 
via internet, de kabel of TV wordt 
afgeraden, omdat er dan een vertra-
ging ontstaat en de muziek en het 
vuurwerk niet synchroon lopen. 

Vuurwerk op muziek bij Vuur en 
Licht op het Water

Marco van Zijverden, Jan van Dam en Mike van der Laarse van Vuur en Licht.

KUNSTPROJECT DE ELEMENTEN

Aalsmeer - De inzend-
termijn voor fotowed-
strijd De Elementen is 
bijna ten einde. 
Meedoen kan nog tot 
en met aanstaande 
zondag 29 augustus. 
Daarna gaan de jury-
leden Monic Persoon, 
Karin van Rijn en Anton 
Temme aan de slag om 
de winnaars te selec-
teren uit alle inge-
stuurde foto’s. De fotowedstrijd is onderdeel van kunstproject De 
Elementen, dat zich deze zomer in Aalsmeer afspeelt. De mooiste foto’s 
worden tijdens de Kunstroute op 18 en 19 september tentoongesteld in 
het Oude Raadhuis. Voor de winnaar is er een cadeaubon van 100 euro 
van Fotowinkel Aalsmeer en de top-10 krijgt een fraaie afdruk van hun 
foto op groot formaat. Daarnaast zijn er concert- en museumkaartjes te 
winnen. Op de Facebook- en Instagrampagina van De Elementen Aals-
meer worden vele inzendingen getoond en ook in de lokale pers kom je 
ze tegen. In deze krant ditmaal een indrukwekkende ‘stormfoto’ van Bert 
Willems, inclusief opspattend water en vervaarlijk zwiepende bomen. 
Rien Bloemberg gooide het over een hele andere boeg en bracht de 
vervormende kracht van water in beeld met een interessante spiegeling 
bij de Historische Tuin. 

Nog snel meedoen? Kijk voor de spelregels op www.cultuurpuntaalsmeer.nl

Laatste kans voor fotowedstrijd  
De Elementen

Spiegeling. Foto: Rien Bloemberg

Aalsmeer - Opnieuw hebben de 
zussen Betty en Netty een kunstkast 

in de fortbocht geschilderd. De kast 
‘Wish and Memory’ van 2019 was 

De kunstkast van Betty en Netty

goed gelukt. De buren reageerden 
zeer positief op het voornemen van 
de zussen om opnieuw een kunst-
werk te maken. Dit keer is gekozen 
voor het thema water. Betty en Netty 
kozen voor surfers en wild water. 
Enthousiast gingen ze in juli aan de 
slag. Het omtoveren tot kunstkast 
gebeurde in etappes, felle zon en 
regen waren af en toe de stoorzen-
ders. Door de buren werden de 
zussen tijdens het schilderen van 
koffie voorzien. De kunstkast van 
Betty en Netty staat bij het hek voor 
het Fort Kudelstaart. Ga hem kijken 
en vergeet niet ook de achterkant te 
bewonderen. Zeker de moeite waard!
Kijk voor meer informatie over 
kunstkasten in Aalsmeer op 
www.kunstkast.com.

Aalsmeer - Op donderdag 2 september 
van 19.00 tot 20.30 uur kunnen belang-
stellenden weer mee wandelen in het 
prachtige Amsterdamse Bos. 
Ontspannen aan de conditie werken 
van hoofd en hart. Verzamelen op de 
parkeerplaats halverwege de 

Bosrandweg tegenover de Rietwijker-
oordweg in Aalsmeer. De wandeling is 
voor iedereen (man/vrouw, jong/oud) 
die zin heeft om lekker te lopen en 
anderen te ontmoeten: gezellig en 
gezond. Na de wandeling is er koffie en 
thee bij de startlocatie. Om op de 

Op stap in het Amsterdamse Bos hoogte te blijven van de wandelingen 
en voor vragen kan een e-mail 
gestuurd worden naar opstapmetoos-
terkerk@hotmail.com of mail je 06 
nummer door, dan kan er (zo nodig) 
een appje gestuurd worden. “Weet je 
welkom en wandel mee”, aldus initia-
tiefnemers Anne Marie van Elswijk en 
Ina van Willegen.
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BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Vijf jaar terug had ik 
nog geen idee dat schrijven over 
de natuur van Aalsmeer zo interes-
sant zou zijn. Mijn eerste column 
over de Bovenlanden schreef ik in 
2017, nadat het bestuur van Stich-
ting De Bovenlanden mij gevraagd 
had de Aalsmeerders wat meer 
gevoel en inzicht te geven over dit 
schitterende natuurgebied. Inmid-
dels heb ik alle seizoenen van het jaar vier of vijf keer schrijvend door-
lopen. Nog steeds verrast en betovert iedere lente, zomer, herfst of winter 
mij. Geen jaar lijkt op het vorige, zo zijn er bijvoorbeeld verregende 
lentes, bloedhete lentes, koude lentes. De natuur blijft mijn energie- en 
inspiratiebron. Ik heb ontdekt dat schrijven over een passie, zoals bijvoor-
beeld de natuur, heel fijn is en met de verhalen mensen kan plezieren. 
Mijn postbus wordt vaak overladen met leuke, ontroerende maar ook 
kritische reacties, wat het zo waardevol maakt. Alle schrijfsels bewaar ik in 
een ouderwetse map. Het idee om een boek te schrijven ontstond door 
de steeds dikker wordende map. En ook een beetje uit het feit dat het erg 
leuk is om eens in je leven een boek te schrijven. Naast het schrijven vind 
ik het ook heerlijk om nog steeds mijn vak als bloemenarrangeur uit te 
oefenen, met een fijn groepje mensen een theater te runnen en lekker in 
mijn atelier te schilderen. Allemaal dingen waar ik blij van word.

Columns vertalen naar verhalen
Vorig najaar, terwijl de herfststormen kwamen en de blaadjes van de 
bomen vielen, is het avontuur om het boek te realiseren begonnen. Een 
column is geen verhaal, het idee was om de columns te vertalen naar 
verhalen. Samen met janna en Wilbert (zoals ik mijn voornaam met drie 
hoofdletters schrijf, schrijft janna haar naam in kleine letters) zijn wij in de 
herfstige en winterse corona-avonden aan de slag gegaan. Het was 
bijzonder om een mooi Aalsmeers product te maken met z’n drieën. Het 
boek ligt nu bij de drukker nadat het een waardig Westeinderplassen van 
Aalsmeer boek is geworden met meer dan vijftig verhalen, foto’s en reac-
ties van lezers. Over een paar weken zal ‘.......’ (de titel verklap ik nog niet) 
tijdens de Aalsmeerse kunstroute gepresenteerd worden. Terwijl ik zit te 
typen realiseer ik mij dat ik deze keer geen column heb geschreven over 
mijn belevenissen op de Poel. Ik beloof jullie dat ik na deze druilerige 
zomer verder schrijf over de ongetwijfeld mooie nazomer die gaat komen 
voordat de herfst zich aandient.
Reacties? bob.plaswijck@planet.nl

Het boek

Aalsmeer - Lars Groen en Sebastiaan 
Sargis uit Aalsmeer hebben de afge-
lopen maanden flink geoefend en zijn 
helemaal klaar voor het ‘echte werk’, 
het beklimmen van de berg Val-
Thorens op een tandem voor de Clini-
clowns. Aanstaande dinsdag 31 
augustus vertrekken de twee van 
Team TandemNL richting Frankrijk en 
hopen daar 1 september aan te 
komen. Op zaterdag 4 september 
staat vervolgens de alpentocht op het 
programma. De tocht is liefst 37 kilo-
meter lang met een helling van 5 tot 9 
procent omhoog tot zo’n 1.400 meter. 

Nog drie rondjes
Om deze uitdaging te kunnen 
voltooien zijn heel veel kilometers 
gemaakt op de tandem. De laatste 
tocht is afgelopen weekend gereden.
“We hebben het gehaald”, aldus Lars 
en Sebas na afloop. “31 keer het kopje 

op was nodig om de virtuele hoogte-
meters naar Les Menuires te halen op 
1.400 meter. Na 28 keer het kopje op 
kwamen we erachter dat we pas op 
1.303 meter zaten. Daarom hebben 
we er nog snel drie rondjes bij 
gefietst. We hebben op één segment 
zelfs de tweede snelste tijd ooit 
gereden en dat op een tandem!”  

Al 5.000 euro
De opbrengst van het tandemfietsen 
is voor de vrijwilligers die kinderen in 
ziekenhuizen opvrolijken met hun 
rode neuzen. Lars en Sebas tot slot:
“Vergeet niet te doneren voor de 
Cliniclowns. Op dit moment zitten wij 
over de 5.000 euro, maar het is onze 
wens om 6000 euro bij elkaar te 
fietsen.” Kijk voor meer informatie en 
een donatie op:
https://www.gofundme.com/f/
tandemnl-voor-cliniclowns

Lars en Sebastiaan klaar voor 
tandemtocht voor Cliniclowns

Aalsmeer - Op bloemenveiling Royal 
FloraHolland kwam vrijdag 20 
augustus voor het laatst een 
veilingkar fysiek ‘voor de klok’. Een 
historisch moment, want het veilen in 
de afmijnzaal maakte ruim honderd 
jaar deel uit van het veilproces. Het 
verkopen van bloemen en planten via 
de veiling gaat vanaf nu volledig digi-
taal. Dankzij enkele gulle gevers kreeg 
de laatste fysiek geveilde kar een 
passende bestemming: museum de 
Historische Tuin. Stapelwagen 102007 
was voorzien van drie verdiepingen 
met per laag zestien buxusbollen. 
Veilingmeester John Onrust van Royal 
FloraHolland had de eer om de 

verkoop van deze laatste kar te bege-
leiden. Inkoper Henk Spaargaren van 
Florink Nederland BV legde beslag op 
de betreffende kavel. Hij besloot deze 
te schenken aan de Historische Tuin. 
Geen passender bestemming dan het 
museum in Aalsmeer, dat zich al 
jarenlang inspant om de tuinbouw-
historie vast te leggen en levend te 
houden. Door een geste van de firma 
Ubink werd ook het transport gere-
geld en zo kwam de veilingkar met 
inhoud in de loop van vrijdag aan op 
het Praamplein. Daar heeft hij een 
plekje gekregen op het museumter-
rein. Wie nog eens een ‘ouderwetse’ 
veiling wil beleven, kan die elke 

‘Historische’ veilingkar geschonken 
aan de Historische Tuin

Aalsmeer - Toch een georganiseerd 
gevoel bij het ongeorganiseerd 

rondje Haarlemmermeer. Dat was 
alom het veel gehoorde geluid van 

Zwaaien, bellen en gezellig 
geronk uit bromfietspijpjes

laatste zaterdag van de maand 
meemaken in de replica veilingzaal 
op de Historische Tuin. Het zou zo 
maar kunnen dat de veilingkar het 
nummer 102007 draagt...

de bromfietsers en -sters. Afgelopen 
zondag 22 augustus was dan einde-
lijk een reden om de oude bromfiets 
uit de schuur te halen, verse lucht in 
de bandjes te pompen en een mooi 
vonkje op de bougie te maken om 
vervolgens links- of rechtsom een 
rondje Ringvaart te rijden. Al met al 
een geslaagd ongeorganiseerd 
evenement. Naar schatting 65 deel-
nemers, elke kilometer één. Voor het 
team van het Aalsmeers Bromfiets 
Genootschap was het precies zoals 
ze verwacht had. Elkaar onverwacht 
tegenkomen, zwaaien en bellen. Bij 
niet geplande rustpunten even 
stoppen en elkaar treffen, brommers 
kieken. Genieten van de omgeving, 
kijken naar langsvarende scheepjes 
en veel enthousiaste toeschouwers 
die de oren spitsen voor het bekende 
geluid wat een Zundapp, Kreidler of 
Honda maakt. Bij de stops vriende-
lijke personen die dan vertellen dat 
ze vroeger ook een Puch of oude 
Thomos hadden. Tja, en dan spijt 
hebben dat deze toch verkocht of 
weggegeven is. 
Het was droog, de zon liet zich zelfs 
af en toe zien. De oude tweewielers 
kunnen nu weer op hun bok staan. 
Wachten op een volgend rondje. 
Iedereen heeft genoten, lachende 
gezichten. Op enkele, die met pech 
stonden, na. Zij gaan zeker nog wat 
sleutelen aan hun ‘trots’.

Aalsmeer - Geen braderie dit jaar op 
de eerste zaterdag van september in 
Aalsmeer Centrum. Maar de lokale 
ondernemers zouden geen goede 
ondernemers zijn als ze niet iets 
anders leuks hadden bedacht voor 
die datum. Veel winkeliers doen 
volgende week zaterdag 4 
september iets extra’s met acties, 

kortingen, uitverkoop en meer. Jill’s 
Boutique maakt er zelfs een 
Ladiesday van met hapjes, drankjes 
en muziek. Het wordt een soort 
koopjesdag dus. Zowel binnen als 
buiten wordt het gezellig in Aals-
meer Centrum! En er is nog meer, 
want Meer Aalsmeer gaat veranderen 
van naam, logo en website. En dat 

Koopjesdag met activiteiten in 
Aalsmeer Centrum

gaan de ondernemers ook 4 
september vieren met leuke activi-
teiten. Op het Molenplein komen 
kinderspelletjes, er is muziek op het 
plein en in de straten en er komt een 
gezellig terrasje waar je eten en 
drinken kunt krijgen. Bovendien 
wordt het winkelend publiek 
verwend met kleine cadeautjes. 

Rad van Fortuin 
Alsof dat nog niet genoeg is, valt er 
ook nog heel wat te winnen voor 
iedereen die zaterdagmiddag naar 
Aalsmeer Centrum komt. Op het 
Molenplein komt een Rad van 
Fortuin waar iedereen een keer aan 
mag draaien. Er zijn fantastische 
prijzen te winnen, zoals een minuut 
gratis winkelen bij Albert Heijn 
Praamplein, een horloge, een zonne-
bril, cadeaubonnen, gratis kaarten 
van Floriworld en nog heel veel meer. 
Kom dus zaterdag 4 september 
gezellig naar Aalsmeer Centrum en 
geniet, al is het op een andere 
manier, van de Aalsmeerse gezellig-
heid. Uiteraard kleurt Aalsmeer 
Centrum ook rood, groen en zwart, 
de kleuren van Aalsmeer.
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Aalsmeer - De scholen zijn afge-
lopen maandag weer begonnen en 
ook het zomerreces voor de politieke 
partijen nadert het einde. Volgende 
week komen de leden van de 
commissies Ruimte & Economie en 
Maatschappij & Bestuur weer ter 
vergadering bijeen. De vergade-
ringen vinden plaats in de raadzaal in 
het gemeentehuis met maximaal 
twee vertegenwoordigers per fractie 
per agendapunt, waarvan 1 fractielid 
aan tafel. Inwoners dienen de verga-
deringen nog thuis via de webstream 
te volgen, want publiek is niet 
welkom. Aanvang beide avonden is 
20.00 uur. 

Warmtevisie en Marinapark
Als eerste vergadert dinsdag 31 
augustus de commissie Ruimte & 
Economie. De vergadering staat 
onder voorzitterschap van Nanda 
Hauet. Als eerste wordt gesproken 
over het concept Warmtevisie. 
Vervolgens komt, op verzoek van 
enkele commissieleden, het bestem-

mingsplan Marinapark opnieuw aan 
de orde. Het bestemmingsplan heeft 
als doel om op het terrein aan de 
Uiterweg 116a herinrichting mogelijk 
te maken voor de ontwikkeling van 
een nautisch recreatieterrein met 
recreatiewoningen. De voormalige 
bedrijfsbebouwing van de jacht-
haven op deze locatie zal worden 
gesloopt. Verder staat het bestem-
mingsplan Kudelstaart 2020 ter 
bespreking op de agenda. Het 
betreft het actualiseren van het 
huidige bestemmingsplan. Enkele 
ontwikkelingen, zoals het vrijliggend 
fietspad langs de Bilderdammerweg, 
de gebiedsontwikkelingen Westein-
derhage en Hoofdweg-Zuid, zijn 
geen onderdeel van dit 
bestemmingsplan. 

Welstandsnota en huisvesting
Daarna praten de commissieleden 
met elkaar en met wethouder 
Kabout over de Welstandsnota 2021. 
De nota is geactualiseerd met als 
doel om de regeldruk te verlagen. 

Voorgesteld wordt de vergunnings-
plicht voor kleine bouwprojecten en 
verbouwingen af te schaffen of te 
vereenvoudigen. Rond half elf komt 
de Huisvestingsverordening aan de 
orde. De regelgeving in het 
verstrekken van sociale huurwo-
ningen verandert. Het doel van de 
nota is het op regionale schaal verbe-
teren van de regels voor het in 
gebruik geven en nemen van 
schaarse huurwoningen. De bedoe-
ling is dat voor mensen met een drin-
gende woonwens de kansen op een 
woning worden vergroot. De verga-
dering wordt besloten met een voor-
stel tot wijzigen van de samenwer-
kingsstructuur tussen de GVB en VRA 
en het vragenkwartier. 

Jeugdhulp en inburgering
Twee dagen later, op donderdag 2 
september, vindt de vergadering van 
de commissie Maatschappij en 
Bestuur onder voorzitterschap van 
Dirk van Willegen plaats. Gepraat 
wordt over het onderzoek van de 

Commissies gaan weer vergaderen, 
publiek (nog) niet welkom

Aalsmeer - Alle werkzaamheden 
binnen het CDA Aalsmeer Kudel-
staart zijn na het zomerreces weer 
opgestart. Wethouder Bart Kabout 
zal zich de komende tijd onder 
andere bezig houden met zijn regu-
liere dossiers, zoals het Waterfront, 
woningbouwontwikkelingen in 
Westeinderhave en Hoofdweg Zuid 
en natuurlijk het Schipholdossier. 
Ook de fractie pakt het ‘werk’ weer 
op. De komende tijd zal onder 
andere gericht zijn op het nieuwe 
bestemmingsplan Kudelstaart en de 
warmtevisie, waarbij samen met de 
andere fracties wordt nagedacht 
over de vraag hoe het aardgasge-
bruik in Aalsmeer kan worden terug-

gedrongen. En aan het einde van dit 
jaar lonken de gemeenteraadsverkie-
zingen. In maart 2022 vinden deze 
plaats. Dat betekent dat naast de 
fractie ook het bestuur van het CDA 
alvast actief na gaat denken over de 
volgende raadsperiode. 
De ambitie is om te komen tot een 
lijst van 20 tot 25 personen die de 
Aalsmeerse gemeenschap in brede 
zin gaan vertegenwoordigen. Inwo-
ners die zich actief willen gaan 
inzetten binnen de fractie of in het 
bestuur van het CDA kunnen zich 
aanmelden via cda-aalsmeer@
outlook.com. Kijk voor meer infor-
matie op www.cda.nl/noord-holland/
aalsmeer.

CDA gaat zich opmaken voor 
gemeenteraadsverkiezingen

Aalsmeer - Het coronavirus houdt de 
wereld nog aardig in de greep. In 
sommige landen loopt het aantal 
besmettingen weer hoog op, in 
andere landen gaan de cijfers omlaag 
en in Nederland blijft het tussen de 
2.000 tot 2.500 besmettingen per 
dag schommelen. Belangrijker is 
natuurlijk dat de ziekenhuisopnames 
gaan zakken, maar ook dit aantal 
blijft nagenoeg gelijk, gemiddeld 
650 tot 700 corona-patiënten in de 
ziekenhuizen. 
In Aalsmeer is de daling (gelukkig) 
verder ingezet. Van 11 tot en met 24 
augustus zijn totaal 50 inwoners 
positief getest (25 per week) en dit is 
23 minder dan de vorige periode. Het 
aantal per 100.000 is gezakt naar 
156.3. Afgelopen zondag werden 
slechts 2 besmettingen geconsta-
teerd, de dag erna maar 1. Er zijn 
geen inwoners met corona opge-
nomen in het ziekenhuis en er zijn 
geen overledenen. 
Vanaf de aanvang van het virus tot 
heden hebben tot nu toe 93 inwo-
ners voor behandeling in het zieken-

huis gelegen en zijn er 26 corona-
doden te betreuren. Inmiddels is 64 
procent van de inwoners vanaf 12 
jaar volledig gevaccineerd, heeft 6 
procent de vaccinatie gedeeltelijk (1 
prik) gehad en heeft 1 procent een 
afspraak gemaakt hiervoor bij de 
GGD. In totaal 29 procent is nog niet 
gevaccineerd en lijkt vooralsnog 
geen stappen te ondernemen om 
zich te laten vaccineren. 
In Uithoorn deze week 66 (+2) posi-
tief geteste inwoners (218.5 per 
100.000). In Haarlemmermeer is het 
aantal besmettingen eveneens 
gedaald, van 387 naar nu 347 (219.9 
per 100.000). Er zijn twee inwoners 
met corona opgenomen in het 
ziekenhuis. Vanuit Amstelveen waren 
de cijfers bij de RIVM woensdag nog 
niet bekend. De basisregels blijven 
gehandhaafd: Hou 1,5 meter afstand, 
was regelmatig de handen, blijf bij 
een verkoudheid thuis en ga bij 
klachten naar de teststraat. En nieuw: 
Naar een feestje of een evenement? 
Doe een zelftest. Samen tegen 
corona!

70 Procent inwoners (volledig) 
gevaccineerd tegen corona

Aalsmeer - Deze week is begonnen 
aan de afrondende fase van de werk-
zaamheden aan het Waterfront. 
Tijdens mooie dagen kon volop 
worden genoten van het vernieuwde 
strand, de sloepensteiger en de 
verlengde pier. Nu gaat verder worden 
gewerkt aan de aanleg van de wandel-
promenade en bijbehorende voorzie-
ningen. De werkzaamheden zijn deze 
week aan de noordkant van de Water-
toren van start gegaan. Eerst wordt 
het teveel aan zand weggehaald. Dat 
was neergelegd om de bodem extra 
samen te drukken zodat die in de 
toekomst minder zal verzakken. De 
wandelpromenade komt iets lager te 
liggen dan de grasdijk die er al lag. 

Genieten van de Westeinder
Wethouder Bart Kabout kijkt uit naar 
het eindresultaat. “Na de verlengde 
pier en het verbrede strand gaan we 
nu aan de slag met de wandelboule-
vard”, zegt Kabout. “Naast de surfers 
en de strandliefhebbers kunnen straks 
ook de wandelaars weer volop 
genieten van de schoonheid van de 
Westeinder.” Ook de overige 

elementen, zoals picknicksets, een 
buitengym, een buitendouche, een 
groot zitelement en trappen zodat 
men ook aan de noordkant van de 
Watertoren het water in kan, worden 
de komende tijd aangelegd. 
Elementen waarvan een groot deel 
mede mogelijk is gemaakt door de 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS). De werkzaamheden op en aan 
het terrein van de Watertoren zijn 
door de voorzieningenrechter opge-
schort. Tot er uitspraak is in een zoge-
heten bodemprocedure zal aan die 
elementen niet worden gewerkt.

Vuur en licht
Op zaterdag 4 september wordt ruim 
baan gegeven aan het evenement 
Vuur en Licht. De hekken worden op 
het deel van de Watertoren tot het 
surfstrand helemaal weggehaald. 
Slechts voor één dag, want deze 
worden als eerste na Vuur en Licht 
weer teruggeplaatst. De werkzaam-
heden aan de zuidkant van de Water-
toren gaan na het vuurwerk en de 
verlichte botenshow op maandag 6 
september weer van start. 

Niet meer zwemmen 
in surfkom
Vanaf 6 september kan er niet meer 
worden gezwommen in de surfkom. 
De pier en het strand zijn vanaf die 
datum gesloten voor publiek. De 
aannemer gaat dan met drijvend en 
varend materieel aan de slag om het 
deel van de wandelboulevard langs 
de Kudelstaartseweg aan te leggen. 
Zwemmen in de surfkom is vanaf 
dan niet meer verantwoord. Zwem-
mers in open water kunnen in die 
periode onder andere terecht bij de 
Loswal in Kudelstaart. 

Bachlaan en Stommeerweg
De shuttlebus rijdt vanaf deze week 
niet meer, ook niet in de weekenden. 
De mobiele tekstkar en de borden 
die verwijzen naar andere parkeer-
plaatsen worden weggehaald. Er 
gaat worden gewerkt aan een verbe-
terde constructie van de parkeer-
strook aan de Bachlaan. 
Op de Stommeerweg verdwijnt het 
verhoogde plateau en worden voet-
gangersoversteekplaatsen 
aangelegd. 

Werkzaamheden Waterfront hervat: 
Wandelpromenade wordt aangelegd 

Wethouder Bart Kabout bij de weer opgestarte werkzaamheden aan het Waterfront.

rekenkamer naar de Jeugdhulp in 
Aalsmeer. Op basis van dit onderzoek 
wordt de raad een aantal aanbeve-
lingen voorgelegd. Vervolgens 
komen de kaders voor de veran-
deropgave van de inburgering aan 
de orde. Met de invoering van de 
nieuwe, landelijke wet Inburgering 
volgend jaar wordt de regierol voor 
de inburgering (opnieuw) bij 
gemeenten gelegd. De raad wordt 
gevraagd de voorgestelde kaders 
voor de veranderopgave inburgering 
goed te keuren en later in de raads-
vergadering (op 16 september) vast 
te stellen. De vergaderavond wordt 
besloten met de benoeming van 
twee leden van de Raad van Toezicht 
van Stichting Auro en de regionale 
samenwerking. Tot slot is het de 
beurt aan de fracties om onder-
werpen voor te leggen tijdens het 
vragenkwartier. 

Inspreken
Inwoners die de commissies overwe-
gingen willen meegeven over onder-
werpen die op de agenda’s staan, 
kunnen hun bijdrage mailen naar 
griffie@aalsmeer.nl. Toch liever 
mondeling inspreken? Neem dan 
contact op via mail sturen of bel naar 
06-44566183.

Gemeente zoekt 
eigenaar van 
gezonken kajuitboot
Aalsmeer – Ter hoogte van de 
Rijssen van de Westeinder ligt al 
geruime tijd een gezonken 
kajuitboot. De eigenaar van het 
ongeveer elf meter lange vaar-
tuig is onbekend. De gemeente 
wil graag in contact komen met 
de eigenaar en/of rechtheb-
bende. Volgens de APV is het 
verboden een vaartuigwrak in 
openbaar water te hebben. De 
boot, met een donkerblauwe 
romp en een wit bovendek, 
verkeert in slechte (verwaar-
loosde) staat. De eigenaar en/of 
rechthebbende krijgt veertien 
dagen de tijd om zich te melden 
bij de gemeente of om de 
kajuitboot weg te halen. Indien 
contact uitblijft, zal de 
gemeente gebruik maken van 
haar handhavingsbevoegd-
heden. De gemaakte kosten 
hiervan zullen indien mogelijk 
op de eigenaar worden verhaald. 
Contact opnemen met de afde-
ling Handhaving van de 
gemeente kan via 0297-387575.
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Aalsmeerderbrug - Zaterdag 4 
september viert Crash haar 30-jarig 
bestaan. Enkele enthousiastelingen 
zijn in 1987 begonnen met het 
onderzoek naar de luchtstrijd in de 
Tweede Wereldoorlog boven de 
gemeente Haarlemmermeer. Henk en 
zijn kompanen wilden meer te weten 
komen over de luchtoorlog, beman-
ningen en het verhaal achter de 
wrakken. Henk (1932) was de enige 
van de werkgroep die daadwerkelijk 
de oorlog had meegemaakt, de 
bombardementen op Schiphol in mei 
1940, de bezetting en de bevrijding. 
Het eerste onderzoek kreeg veel 
bijval en aandacht. Langzaam 
ontplooiden zich meer onderzoeken, 
deels uit eigen archiefwerk en deels 
op aangeven van bewoners. Hierna 
werden vliegtuiglocaties gevonden 
van een Amerikaanse P-51 Mustang, 
een RAF Spitfire en een Short Stirling 
bommenwerper. De collectie groeide 
langzaam en op 30 augustus 1991 
werd een stichting opgericht, 
genaamd: Crash Research in Aviation 
Society Holland ’40-’45, afgekort 
Crash ’40-’45. Het museum dat door 
de stichting is opgezet, bestaat ook 

30 jaar onder de naam Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.
Over de boeiende geschiedenis van 
30 jaar Crash verzorgt Rick Franke 
twee presentaties, om 10.30 en om 
11.30 uur in de filmzaal van het 
museum. Als gevolg van de beper-
kingen ingevolge de corona richt-
lijnen moeten bezoekers 1,5 meter 
afstand houden en de hygiëne maat-
regelen in achtnemen. Bezoekers van 
het museum en de lezing moeten 
zich vooraf opgeven via de website 
op www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/.

Gewijzigde openingstijd 
Op zaterdag 4 september is het 
museum alleen in de ochtend, van 
10.00 tot 12.30 uur, geopend voor 
bezoek. In de middag wordt een feest 
gehouden voor donateurs, vrijwilli-
gers en gasten. De toegang bedraagt 
6 euro voor volwassenen en 3 euro 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dona-
teurs van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. Het Crash 
museum is gevestig in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk in 
Aalsmeerderbrug.

Crash ‘40-’45 museum is jarig!

Aalsmeer – Op zondag 29 augustus 
en woensdag 1 september vindt de 
opening van het nieuwe centrum 
van Inge Saraswati aan de Hornweg 
plaats. Tegelijkertijd wordt de 
herziene uitgave van haar boek ‘De 
onthulling, het mysterie dat leven 
heet’ gelanceerd. Dat zal gebeuren 
door Geert Kimpen, uitgever en 
auteur van onder andere bestseller 
‘De Kabbalist’.
 
Liefde en vreugde
Inge Saraswati neemt je mee in het 
avontuur van haar jeugd en groei 
naar jongvolwassene. “Hierin wordt 
duidelijk wat je ware thuis is”, aldus 
Inge. De reis bracht Inge bij haar 
Guru Sadananda Saraswati. “Mijn 
jeugd heeft mij verteld dat het leven 
op aarde vluchtig is. Maar we krijgen 
een enorme kans om in het leven te 
herontdekken dat wij allemaal spiri-
tuele wezens zijn. Ik gun jou ook die 
kans. Een kans om op die plek te 
ontspannen en waar liefde en 
vreugde ervaren kan worden. Dit is 

niet een vreugde die je van buitenaf 
krijgt toegeworpen. Dit is de vreugde 
en liefde die in jou woont.” 
Inge Saraswati werkt al jaren als spiri-
tueel leraar. Haar missie is mensen 
bewust te maken van het feit dat zij 
vrije wezens zijn en dat zij niet 
gebonden zijn aan de talloze denk-
structuren die je gevangen kunnen 
houden. Steeds benadrukt zij dat dit 
het enige echte belangrijke in het 
leven is. Daarna kun je immers pas 
echt leven. Door haar spiritualiteit en 
deskundigheid werkt zij met mensen 
van jong tot oud. Haar missie is om 
dit grote nieuws te vertellen en te 
laten ervaren. De nieuwe uitgave van 
‘De onthulling’ heeft een hardcover 
en is te koop voor 21,90 euro.
 
Open dagen
“Zondag 29 augustus is volgeboekt, 
maar op woensdag 1 september zijn 
nog mogelijkheden open om de 
boeklancering bij te wonen. Dankzij 
deze extra dag kunnen we meer 
mensen de kans bieden aanwezig te 

Lancering boek ‘De onthulling, 
het mysterie dat leven heet’

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Dochter en ik delen 
dezelfde hobby en we kunnen nog 
steeds van elkaar leren, dus ik heb 
net een tiendaagse workshop 
koken achter de rug. Zij huldigt het 
principe van alles vers, zelfgemaakt 
en zo min mogelijk uit pakjes. Dus 
staan er bijzondere gerechten op 
het guesthouse menu. De eland 
wordt nog net niet zelf geschoten, 
maar het vlees wel bereid tot een 
heerlijke stoofpot, met bouillon, 
wijn, laurier en jeneverbessen. Thuis 
ga ik dat recept vertalen naar koe. Ik help graag een handje mee, snijd de 
groente, bak de blauwe bessentaart en maak bakjes lasagne en tex mex 
voor één persoon, maar dan wel twintig keer. Ik geniet er van om in een 
professionele keuken te mogen werken, met alles onder handbereik. Het 
zijn toptijden in het hotel, met gasten die alle dagen blijven eten. Maar er 
komt een moment dat wij weer verder moeten en met pijn in het hart 
nemen we afscheid. “Blijf”, zegt dochter, “gedraag je eindelijk eens als 
gepensioneerde, van mij hoef je niet weg.” Maar dat zit er nog niet in, thuis 
wachten ook de nodige verplichtingen en uitdagingen. We richten de 
camper weer in op vertrek en maken plannen voor de komende dagen. 
Kamperen vind je leuk of je vindt het afschuwelijk, een tussenweg bestaat 
niet. Ik houd ervan en kan prima mijn leven terugbrengen naar een paar 
vierkante meter. Alles is even compact en overzichtelijk en heeft zijn eigen 
plek. Thuis zou ik dat ook wel willen, maar om de een of andere reden lukt 
dat nooit. We bezoeken eerst een stel vrienden van onze dochter, die in 
‘the middle of nowhere’ zijn gaan wonen, op een plek zonder stroom en 
waterleiding, maar wel direct aan een meer. Ze koken op een houtfornuis 
en de zonnepanelen op het dak van hun kampeerbus leveren de nodige 
energie. Wat een plek en wat een uitdaging. Daarna zetten we koers rich-
ting de Zweedse scherenkust, want Pilane staat op mijn verlanglijstje. Ik 
ben toe aan een beetje cultuur. Het is een expositie van de meest bizarre 
kunstwerken, midden in de natuur. Levensgrote sculpturen domineren het 
landschap. Het meest opvallende is een enorm vrouwenhoofd, genaamd 
Anna, dat boven op de rotsen staat en al van verre te zien is. We brengen 
er een paar leuke uurtjes door en trekken dan weer verder. Zonder vast-
omlijnde plannen. Als we ’s morgens vertrekken, hebben we nog geen 
idee waar we ’s avonds overnachten. We zien wel. Een paar kampeerapps 
zijn onze gids. Door heel Europa laten ze zien waar overnachtingsplekken 
zijn. Park4night is favoriet. En ik moet zeggen, het heeft wel wat om ’s 
morgens om acht uur je eitje te bakken op een eenzaam parkeerterrein, 
boven op een berg, met als enig gezelschap een jong stel dat in hun auto 
slaapt en ontbijt vanuit een koelbox in de achterbak. ’s Avonds staan we 
mannetje aan mannetje op een overvolle camperplaats, stoeltjes in het 
grind geplant, te genieten van de ondergaande zon boven de Sont, glas 
wijn in de hand, uitzicht op ‘The Bridge’. De volgende ochtend drinken we 
koffie op een bankje boven op een klif aan zee en wandel ik met de hond 
over een kiezelstrandje langs krijtrotsen van Stevns Klint in Denemarken. 
Ik kan dit kampeerleven heel lang volhouden. Maar het einde is in zicht. 
Over een paar dagen zijn we weer thuis. 
Reageren? Truus@bente.net

Op pad

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Tijdens het laatste 
weekend van mei 2022 wordt de 
eerste Geluksroute gehouden. 
De Nieuwe Meerbode zal de 
komende tijd regelmatig geluksge-
vers en geluksproevers interviewen 
en vragen wat Geluk voor hen bete-
kent. Deze week vertelt Joke van 
Klink over haar geluksmomenten. “Ik 
heb nooit geweten dat de tuin voor 
zulke mooie geluksmomenten kan 
zorgen. Voor mij is het een ervaring 
van ultiem geluk. De tuin en ik gaan 
een permanente uitdaging aan. Ik 
laat de tuin voelen dat ik een relatie 
met de tuin heb en de tuin geeft mij 
het gevoel dat hij juist meer 
aandacht nodig heeft. Wij zijn voort-
durend in discussie.”

Een bloem als cadeau
“Waar ik ook minstens zo van geniet 
is dat elke bezoeker met een enorme 
verrassing de tuin instapt en er dan 
iemand zegt: Ik waan mij in een tuin 
van Monet. De verrukking dat 
wanneer ik een bloem pluk, deze 
versier met een mooi lintje en er zo 
een heel persoonlijk cadeautje van 

maak waardoor de krijger de liefde 
van de tuin voelt. Dát maakt mij 
gelukkig.”

Heiligdom van Bart 
‘De tuin was de wereld van mijn 
echtgenoot Bart, het was zijn 
heiligdom. Na zijn overlijden ben ik 
schoorvoetend op verkenning 
gegaan. Ik kon toen nog niet 
vermoeden dat er zo dichtbij zoveel 
schoonheid was. Het is een perma-
nent koesteren en ik kom nooit met 
lege handen de tuin uit, er is altijd 
wel iets wat op een ‘verkeerde’ plek 
staat.”

Welzijnsbevorderend
“De tuin vervult een welzijnsbevor-
derende rol, alle geluksmomenten 
stemmen tot grote tevredenheid. 
Ook al ben je geen echte tuinierder, 
de tuin kan je het gevoel geven dat 
je dit wel bent. Dat heeft ook te 
maken met al het onverwachte dat je 
tegen kan komen. Zomaar ergens 
een nieuwe bloem door de vogels of 
de wind meegenomen. Het maakt je 
bewust dat iets wat je niet hebt 
gezocht toch heel goed bij je kan 
passen.” Het is muziek, literatuur, filo-

sofie en kunst dat als een rode draad 
door het leven van Joke loopt. En 
daar is nu de liefde voor de tuin 
bijgekomen. Het kan zelfs zo zijn  dat 
de tuin het wint van de televisie, dan 
dwaalt haar blik weg naar buiten 
waar Flora met al haar kleurenpracht 
lonkt. 

Geluksroute
Het zou best eens kunnen dat Joke 
een gedachte verwoord van veel 
Aalsmeerders. “Geluk is zo een hoog 
gegrepen emotie”, zegt zij aarzelend. 
“Maar”, vervolgt zij: “Door ons 
gesprek begrijp ik dat de Geluksroute 
veel aardser bedoeld is.” Dus zou het 
zomaar kunnen dat Joke als geluks-
brenger tijdens de Geluksroute één 
van haar mooie bloem-cadeautjes 
meeneemt om deze te schenken aan 
iemand die daar heel gelukkig van 
wordt. En dat is nu precies waar het 
om gaat tijdens de Geluksroute: Daar 
waar jezelf gelukkig van wordt delen 
met de ander. 
Voor meer informatie over de Geluks-
route kan een mail gestuurd worden 
naar info@kunstkas.org. Ook een 
geluksmoment delen? Stuur dan een 
mail naar nackwach@tiscali.nl 

Joke van Klink: “De tuin geeft 
een ervaring van ultiem geluk”

zijn. Daarnaast zijn er twee open 
dagen gepland op donderdag 9 en 
zondag 12 september. Zo heeft 
iedereen de kans om ons gloed-
nieuwe centrum te komen bekijken. 
We zijn beide dagen open van 10.00 
tot 17.00 uur.” 
 
Helende krachten
Een van de sessies die is te volgen in 
het centrum van Inge is ‘De heling 
van de Godin en de drie meesters’. 
“Deze werkt helend voor iedereen 
die een blokkade heeft, dankzij de 
kracht van de Godin en de zuivere 
energie van de meesters. Het geeft 
een heling van de God of Godin in 
ieder van ons. Ik heb lang gewerkt 
aan het schilderij. Het was een 
opdracht waar ik niet omheen kon, 
maar ook vooral niet omheen wilde. 
Het visioen dat ik van de Meesters 
ontving en zo onbeschrijfelijk mooi 
was; dat zou ik vertalen op linnen.”
Wil je meer informatie over het 
nieuwe centrum, de herziene uitgave 
van het boek of een sessie bij Inge 
bijwonen? Neem dan een kijkje op 
de website www.ingesaraswati.com 
of neem contact op via 
info@ingesaraswati.com 
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Aalsmeer - Vrijdag 20 augustus is 
geconstateerd dat de school Yuverta 
de Groenstrook in de Jac. P. Thijsse-
laan door onbekenden is beklad. De 
vandalen hebben waarschijnlijk in de 
late avond of nacht met rode verf 
enkele borden en panelen van de 
VMBO-school voorzien van teksten.
Zo is de naam Yuverta onleesbaar 
gemaakt en is de vorige naam van de 
school ‘Wellant’ op een bord 

geschreven. Mogelijk zijn de daders 
het niet eens met de naamsverande-
ring die is gekozen na fusie tussen de 
scholengroepen Wellant, Citaverde 
en Helicon. Verder is een groot 
paneel bij de hoofdingang beklad 
met het woord ‘docentenschool’.
Medewerkers van de school hebben 
al geprobeerd de graffiti te verwij-
deren. Het is onbekend of de school 
aangifte gaat doen. 

Borden school Yuverta beklad

Bord Yuverta onleesbaar gemaakt en vervangen door Wellant. Foto: VTF

Aalsmeer – Begin 2021 waren er in 
Noord-Holland 7,5 publieke laad-
punten per 1.000 huishoudens. Dit 
aantal is 54% hoger dan een jaar 
eerder, toen er 4,9 laadpunten waren 
per 1.000 Noord-Hollandse huishou-
dens. Ondanks de flinke stijging in het 
aantal publieke laadpunten, neemt de 
druk op laadpalen toe doordat het 
aantal elektrische auto’s sneller groeit 
dan het aantal laadpunten. Dit en 
meer blijkt uit een analyse van Inde-
pender op basis van data van de RDW 
en de RVO (Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland).

Grootste groei in Hollands Kroon
In Noord-Holland is het aantal open-

bare laadpunten per huishouden 
tussen januari 2020 tot januari 2021 
het sterkst gestegen in de gemeente 
Hollands Kroon. Het aantal publieke 
laadpunten nam hier toe van 0,7 naar 
1,7 per 1.000 huishoudens (+157%). 
Ook in de gemeenten Beemster 
(+150%) en Stede Broec (+130%) was 
een sterke toename te zien. 

Laadpuntdichtheid
In de gemeente Amsterdam staan 
absoluut gezien de meeste laad-
punten: begin 2021 waren er 4.824 
laadpunten in totaal. Maar als er 
gekeken wordt naar openbare laad-
punten per 1.000 huishouden staat 
gemeente Amstelveen bovenaan. 

Aalsmeer in top vijf publieke 
laadpunten in Noord-Holland

Aalsmeer – Donderdag 19 augustus 
rond acht uur in de avond is langs 
het Bielzenpad een persoon te water 
geraakt. Een fietsster is door onbe-
kende oorzaak naast het fietspad 
gekomen, is vervolgens naar 

beneden gerold en in de sloot 
beland. Meerdere hulpdiensten 
waren opgeroepen. De vrouw is door 
de brandweer en de politie uit de 
sloot gehaald. Zij is per ambulance 
afgevoerd naar het ziekenhuis.

Fietsster in sloot bij Bielzenpad
Hulpdiensten in actie voor de ongelukkige fietsster. Foto: VTF

Aalsmeer – In de Lakenblekerstraat 
is in de nacht van vrijdag 20 op 
zaterdag 21 augustus een grote 
brand uitgebroken. De brand 
ontstond aan de voorzijde van een 
bedrijf waar rubberboten opge-
slagen liggen. In het gebouw zijn 
meerdere bedrijven gevestigd. De 
brandweer van Aalsmeer kreeg bij de 
korte, maar felle brand hulp van de 
collega’s uit Hoofddorp en Uithoorn. 
Bij de brand kwam veel rook vrij, 
waardoor ook een aanliggend pand 
schade heeft. Ook werd omwo-

nenden aangeraden om ramen en 
deuren gesloten te houden.
De brand was even voor één uur ’s 
nachts ontstaan. Rond half drie had 
de brandweer het vuur onder 
controle. Door het snelle optreden 
van de brandweer kon voorkomen 
worden dat het bedrijf uitbrandde, 
maar de schade aan de opslag met 
zo’n 50 rubberboten en naastgelegen 
bedrijven is aanzienlijk. Voor zover 
bekend zijn er bij de brand geen 
gewonden gevallen. Er volgt een 
nader onderzoek naar de oorzaak.

Veel schade na felle brand bij 
bedrijf in Lakenblekerstraat

Brand bij rubberboten bedrijf in Lakenblekerstraat. Foto: Jan Uithol

Aalsmeer - ‘Strong and Slim’ wordt per 
1 september officieel benoemd tot 
PowerSlim center. Hiervoor heeft Peter 
Groothuesheidkamp met goed gevolg 
de door diëtisten ontwikkelde Basic 
Academy van PowerSlim gevolgd. Bij 
Peter Groothuesheidkamp kun je 
vanaf nu terecht voor deskundig 
advies en persoonlijke begeleiding bij 
het afvallen. “Mijn klanten hoorde ik 
steeds vaker over hun gewicht. Ze 
zaten niet lekker in hun vel, voelden 
zich opgeblazen, hadden weinig 
energie en wilden graag een paar kilo’s 
afvallen. Ik kreeg dan ook steeds vaker 
de vraag of ik ze ook kon helpen bij 
het afvallen. Dit heeft me aan het 
denken gezet, want natuurlijk wilde ik 
mijn klanten helpen met dit veel voor-
komende probleem. Voorop stond wel 
dat het geen crash dieet moest zijn en 
dat men op een verantwoorde manier 
af zou vallen. Bij veel diëten ontstaat er 
het welbekende jojo-effect. Dit wilde 
ik voorkomen, ik wilde mijn klanten 
iets blijvends kunnen bieden. Na goed 
onderzoek ben ik bij PowerSlim 

terecht gekomen, waarna de keuze 
snel gemaakt was”, aldus Peter Groot-
huesheidkamp van Strong and Slim.

Verstandig en verantwoord
“Overgewicht is niet alleen een 
kwestie van teveel eten, maar vooral 
van verkeerd eten. Met PowerSlim 
werk je naar een gezond voedingspa-
troon toe. Ik coach je bij het bereiken 
van het gewenste streefgewicht en ik 
leer je oude eetgewoontes te 
vervangen voor verstandige en 
verantwoorde eetgewoontes. Je staat 
er niet alleen voor, maar we doen het 
samen. Gedurende de gehele afval-
periode, maar ook de periode erna.“ 
Volgens Peter begint het afslank-
proces altijd bij jezelf: “Die knop 
moet om. Maar als dan blijkt dat je 
met PowerSlim zo snel en moeiteloos 
afvalt, is dat meer dan voldoende 
motivatie om door te gaan. Je kunt 
gewoon lekker blijven eten, je wordt 
meer bewust van hetgeen je eet én 
je geniet van de complimentjes van 
je omgeving.” 

Peter Groothuesheidkamp aan 
de slag als afslankcoach

Hier staan 14,3 publieke laadpunten 
per 1.000 huishoudens. De top 5 
gemeenten in Noord-Holland de 
hoogste laadpuntdichtheid is:

1.  Amstelveen (14,3 publieke laad-
punten per 1.000 huishoudens).

2.  Aalsmeer (11,5 publieke laad-
punten per 1.000 huishoudens).

3.  Ouder-Amstel (11,1 publieke laad-
punten per 1.000 huishoudens).

4.  Amsterdam (10,1 publieke laad-
punten per 1.000 huishoudens).

5.  Waterland (10,1 publieke laad-
punten per 1.000 huishoudens).

Druk neemt toe
Ondanks de flinke stijging in het 
aantal publieke laadpunten, neemt 
de druk op laadpunten in Nederland 
toe. Het aantal elektrische auto’s op 
de weg stijgt namelijk veel sneller 
dan de hoeveelheid publieke laad-
punten. Zo was er begin 2021 gemid-
deld één laadpunt per 4,6 elektrische 
auto’s, terwijl deze twee jaar eerder 
nog gedeeld werd door 2,2 auto’s. 
Door deze scheefgroei wordt het 
voor eigenaren steeds lastiger om 
goed bereikbare en beschikbare 
openbare laadpunten te vinden. 
Elektrische auto’s zijn dan ook flink in 
trek: begin 2019 reden er nog 44.984 
van rond in Nederland, maar in twee 
jaar tijd is dit al uitgegroeid naar 
182.481 elektrische auto’s.

Totaal concept
PowerSlim is geen dieet. Het is een 
totaal concept; een afslankpro-
gramma. Onder persoonlijke bege-
leiding van voedingscoach Peter 
werk je naar je streefgewicht en een 
gezond voedingspatroon toe. 
Kenmerkend hierbij is de ideale 
balans van verantwoorde voeding, 
professionele begeleiding en 
voldoende aandacht voor lichaams-
beweging. “Het coachen wordt als 
heel prettig ervaren. Natuurlijk, alles 
begint bij de motivatie van de 
persoon zelf, maar een stok achter 
de deur, iemand die je over het dode 
punt helpt en die je blijft stimuleren, 
is belangrijk tijdens het hele afval-
proces. Ook na het bereiken van het 
streefgewicht blijf je nog minimaal 
één jaar onder begeleiding om 
terugval te voorkomen. Hierdoor 
bereik je niet alleen je streefgewicht 
maar behoud je het ook! Dit geeft de 
afvaller een veilig gevoel.” Neem 
voor meer informatie of om 
PowerSlim eens uit te proberen 
contact op met Peter Groothues-
heidkamp via www.strongandslim.
nl. PowerSlim is gevestigd in de Turf-
stekerstraat 63.

De Kwakel - Het niet doorgaan van 
de Kooyman Polderloop in augustus 
was natuurlijk een teleurstelling voor 
de organisatie en de deelnemers. De 
wedstrijdcommissie van AKU besloot 
de loop te verplaatsen naar zondag 
12 september. Om 10.00 uur wordt 
gestart met de kidsrun, gevolgd door 
om 10.15 uur de G-run. Om 10.45 uur 
mogen lopers beginnen aan de loop 
van 4 kilometer en tot slot om 11.30 
uur klinkt het startschot voor de 10 
kilometer.

Inschrijven 
Voorinschrijven voor de loop is in 

verband met corona verplicht en kan 
via www.inschrijven.nl tot en met 10 
september. Het startnummer waarin 
een chip is geweven kan op de dag 
van de loop, voor de start, opgehaald 
worden. Deze wordt dus niet nage-
stuurd. Het is niet nodig om vooraf in 
te schrijven voor de kidsrun Dit kan 
vanaf 9.00 uur op 12 september op 
het evenemententerrein.

Vaccinatie- en testbewijs
Met de huidige coronamaatregelen 
is het noodzakelijk dat iedere deel-
nemer vanaf 18 jaar een geldig vacci-
natiebewijs of negatief testbewijs 

Polderloop met kidsrun en G-run 
definitief op 12 september

kan laten zien. Douchen is overigens 
niet mogelijk, omdat in dit weekend 
alle kleedkamers gebruikt worden 
door de elftallen die bij KDO voet-
ballen. Waardevolle spullen kunnen 
wel in bewaring worden gegeven. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Jos Laker-
veld via 06-57036868. 
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Uithoorn - Om in september weer 
volop van start te kunnen gaan met 
alle creatieve cursussen wordt op 
zaterdag 28 augustus een open dag 
gehouden bij Stichting Crea in het 

Fort aan de Drecht. Van 12.00 tot 
17.00 uur zijn de docenten aanwezig 
om iedereen te informeren over de 
cursussen die daar worden gegeven. 
Er zijn demonstraties en belangstel-
lenden kunnen zelf hun creativiteit 
ontdekken. Ook is er een expositie 
ingericht met veel verschillend werk 
van cursisten. Hierdoor kunt u nog 
meer de diversiteit van het cursus-
aanbod én de kwaliteit en creativiteit 
van de cursisten zien. Naast allerlei 
cursussen voor volwassenen, zoals 
pottenbakken, schilderen, beeld-
houwen, fotografie en edelsmeden, 
presenteert Crea Uithoorn ook crea-
tieve cursussen voor kinderen, zoals 
tekenen en schilderen en potten-

Open dag bij Crea Uithoorn

Aalsmeer - Zaterdag 28 augustus 
kan bij Duoplant aan de Legmeerdijk 
kennis gemaakt worden met prach-
tige Allium bollen. Duoplant presen-
teert een uitgebreid assortiment. 
Allium is verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en maten. Sommige soorten 
zijn nog vrij onbekend, maar zullen 
zeker ook in de smaak vallen. De 
Allium is familie van de ui. Daarom 
maakt Duoplant er een echte 

uiendag van. Zo worden ook heer-
lijke Amsterdamse uien van Kesbeke 
aangeboden. Vooraf in een van de 
winkels van Duoplan een 
kortingsbon ophalen is een aanrader. 
Tijdens de Allium-bollendag wordt 
10% korting gegeven op alle 
tuinplanten. 

Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.

Allium-bollendag bij Duoplant

Aalsmeer - In deze tijd zitten veel 
mensen vast in hun hoofd, met 
onder meer stress en neerslachtig-
heid tot gevolg. Daar steekt Barbara 
te Boekhorst, spiritueel coach, met 
haar boek een liefdevol stokje voor. 
Zij leerde jaren geleden om uit haar 
hoofd te komen. Nu deelt ze in haar 
boek De MAGIC-methode vijf 
simpele stappen om op een luchtige 
toegankelijke manier meer magie en 
geluk aan te trekken en afscheid te 
nemen van blokkades. 
Op haar verjaardag kreeg Barbara de 
vijf stappen van De MAGIC-methode 
door van haar overleden vader. De 
stappen helpen je uit je hoofd te 
komen en je dromen te manifes-
teren. De MAGIC-methode gaat 
verder dan andere methodes, omdat 
je ook leert hoe je afscheid neemt 
van beperkende overtuigingen en 
(energetische) blokkades. Met De 
MAGIC-methode wil Barbara mensen 
laten ervaren dat het leven mooier is 
als je leeft vanuit je hart en je niet 
gek laat maken door de irritante 
stemmetjes in je hoofd. Zelf woonde 
ze ruim dertig jaar in haar hoofd. Ze 
was een pleaser die het graag 

iedereen naar de zin maakte, totdat 
ze een wake-up call kreeg: een auto-
immuunziekte. Op aanraden van een 
arts maakte ze de reis van haar hoofd 
naar haar hart. Met De MAGIC-
methode wil ze mensen inspireren 
om dezelfde reis te maken. Inmiddels 
werkt Barbara als spiritueel coach en 
helpt ze professionals om te ervaren 
hoeveel kracht ze in zich hebben. 
Het boek van Barbara te Boekhorst is 
verkrijgbaar via www.powerforme.nl/
magic-methode en te koop in de 
Gezondheidswinkel in de Zijdstraat.

Aalsmeerse maakt manifesteren 
toegankelijk met MAGIC-methode

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Zep van Veen, een vrolijke en enthousiaste 
jongen. Hij is pas 20 jaar maar heeft al het nodige 
meegemaakt. Ties Geukes nodigt hem uit daar iets over 
te vertellen
 
Waar ken je Ties van?
“Van het Amstelveen College. Ik was van mavo naar 
havo gegaan en Ties van vwo naar havo. We kwamen 
allebei nieuw in groep vier en kenden niemand. Met 
onze klas gingen we gelijk op stedentrip naar Berlijn en 
zo hebben we elkaar leren kennen. Ik heb drie keer in 
groep vier gezeten en dus drie steden trips gedaan. Dat 
is het voordeel van blijven zitten. Maar vooral Berlijn 
vond ik prachtig.” 

Ties wordt altijd heel blij van jou, zegt hij, 
omdat je zo positief bent. Terwijl je het volgens  
hem niet echt makkelijke hebt gehad? 
“Ja, dat klopt wel. Tot mijn twaalfde heb ik een prima 
jeugd gehad. We woonden op de Hornweg en hadden 
een grote tuin. Ik was altijd buiten aan het spelen met 
vriendjes. Maar toen ik twaalf was gingen mijn ouders 
uit elkaar. Mijn moeder wilde dat eigenlijk niet, omdat 
ze het verschrikkelijk voor ons vond, maar mijn vader 
was alcoholist geworden. We waren thuis met vier 
kinderen. Ik ben het oudste kind van mijn moeder en 
heb nog een jonger broertje en zusje. Mijn oudere 
broer is een halfbroer, we hebben dezelfde vader, maar 
hij had een andere moeder. Die is echter overleden 
toen hij vier was en mijn moeder heeft vanaf die tijd 
altijd voor hem gezorgd.” 

Je moeder wilde jullie natuurlijk niet in de steek laten? 
“Nee, dat was een te zware opgave, maar ik heb veel 
gesprekken met haar gehad en gezegd: kies nou voor 
jezelf, want je bent zo ongelukkig en dat helpt ons ook 
niet. Dat waren best moeilijke gesprekken, maar uitein-
delijk is ze toch gescheiden. Gelukkig maar, want ze 
ging er aan onderdoor; en wij eigenlijk allemaal. Ik heb 
er voor gekozen om met mijn moeder mee te gaan. 
Mijn broertje en zusje hadden daar wel moeite mee, 
maar ik heb mee gemaakt hoe het allemaal ging tussen 
mijn vader en moeder en vond dit echt de beste keuze. 
Mijn moeder is voor ons drieën blijven zorgen. Alleen 
mijn oudste broer is bij zijn vader gebleven. Logisch, 
want hij was een stuk ouder als wij.”

En toen? 
“We zijn uit ons huis weg gegaan en op de Machineweg 
gaan wonen. Mijn moeder kreeg een nieuwe relatie 
met een man die ze al van vroeger kende en die wij op 
verjaardagen ook wel hebben ontmoet. Hij maakte haar 
gelukkig, ze waren zo verliefd op elkaar, dat was zo 
mooi om te zien. Ze zijn getrouwd op Texel, helaas 
heeft hun huwelijk maar een jaar geduurd, want mijn 
moeder werd ziek. Ze had kanker. Een tijd lang heeft ze 
best nog veel dingen kunnen doen, maar helaas was 
het een vrij agressieve vorm en waren er veel uitzaai-
ingen. Ik was zeventien toen ze overleed en mijn 
broertje en zusje veertien en dertien.”

Wie nam de zorg voor jullie op?
“We zijn bij mijn stiefvader gebleven, in eerste instantie 
woonde hij bij ons op de Machineweg, maar hij had een 
huis op de Aalsmeerderdijk en daar zijn we uiteindelijk 
als gezin gaan wonen. Voordat mijn moeder kwam te 
overlijden hebben we heel veel gesprekken met elkaar 
gehad. Over hoe het na haar dood verder zou gaan. 
Mijn moeder heeft eigenlijk, tot het moment dat ze 
overleed, alles geregeld. Kort na haar dood, kwamen er 
pakketjes voor ons binnen en enveloppen die we pas 
mogen openen op speciale momenten, bijvoorbeeld 
als een van ons gaat samenwonen. Op onze eerste 
verjaardag na haar overlijden kregen we allemaal een 
bloemetje. Mijn broertje was de eerste die dat ontving; 
we schrokken ons dood. Heel bijzonder, want we 
hadden geen idee dat ze dit geregeld had. Prachtig, 
maar emotioneel ook heel heftig. 
Samen met mijn broertje en zusje, woon ik nog steeds 
bij mijn stiefvader. We hebben altijd een goede band 
gehad; en nog steeds. Soms denk ik wel eens: dat zou 
mijn moeder anders gedaan hebben. Maar dat is dan 
maar zo.” 

Heb je al plannen om op jezelf te gaan wonen? 
“Ik ben wel op zoek gegaan, maar het is heel lastig om 
woonruimte te vinden. Bijna niet betaalbaar. Ik wil niet 
weg uit Aalsmeer, want ik heb hier altijd gewoond, ik 
hockey in Amstelveen en heb daar een groep vrienden, 
maar ook mijn vrienden in Aalsmeer met wie ik ga 
varen en naar de Feestweek ga.” 

Wat doe je voor werk?
“Ik werk bij supermarkt Deen in de functie van team-
leider. In eerste instantie was het een bijbaantje naast 
school, maar ze hebben mij gevraagd of ik een tweeja-
rige Retail opleiding wil gaan volgen. Ik heb er lang 
over nagedacht, want ik had nogal wat twijfels. Ik heb 
een heel goede band met mijn oma en met haar heb ik 
overlegd wat het voor toekomstperspectief voor mij 
zou bieden. Uiteindelijk heb ik ‘ja’ gezegd. In september 
begin ik.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Mijn vriend Jonas Ponsen. Hij werkt bij Radio Aalsmeer 
en daar wil hij graag iets over vertellen.” 

Zep van Veen: “Ik heb altijd gewoond 
in Aalsmeer, ik wil hier niet weg”

bakken en boetseren. Crea Uithoorn 
geeft al haar cursussen in het Fort 
aan de Drecht, een verdedigingswerk 
van de Stelling van Amsterdam en 
onderdeel van het Werelderfgoed. 
Een historisch schitterende plek om 
creatief bezig te zijn. In het fort zijn 
ook nog steeds elementen te vinden 
uit de periode dat het fort net 
gebouwd was en er soldaten gele-
gerd waren. Ook dit is de moeite 
waard om langs te komen. Stichting 
Crea nodigt iedereen van harte uit 
om een kijkje te komen nemen en uit 
te vinden of er een activiteit bij is om 
een creatieve winteravond aan te 
kunnen besteden. Kijk voor het 
gehele cursusaanbod op www. Crea-
Uithoorn.com. Adres Fort aan de 
Drecht: Grevelingen, Uithoorn. 

Aalsmeer - Wie is de baas in de 
gemeente? Hoe worden in de 
gemeente besluiten genomen? En 
nog belangrijker: Hoe kunnen inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart 
invloed uitoefenen op de besluitvor-
ming? Deze en vele andere vragen 
over hoe lokale politiek werkt, komen 
aan bod in de gratis workshop ‘Poli-
tiek Actief’. De workshop is voor 
inwoners van de gemeente vanaf 16 
jaar en bestaat uit drie delen. De 
eerste twee avonden zijn informatief 
met veel ruimte voor het stellen van 
vragen. Burgemeester Gido Oude 
Kotte vertelt over zijn werk en deel-
nemers aan de workshop kunnen 
‘speeddaten’ met raadsleden. Daarna 
volgt als afsluiter het bijwonen van 
een gemeenteraadsvergadering, die 

gezamenlijk voorbesproken wordt. 
Om een goed beeld te krijgen van de 
werking van de gemeente en de 
besluitvorming is het van belang alle 
avonden aanwezig te zijn. De data 
van de workshop zijn de woensdagen 
1 en 8 september van 20.00 tot circa 
22.00 uur en donderdag 16 
september vanaf ongeveer 19.15 uur. 
De avonden vinden plaats in het hart 
van de lokale democratie: de Raad-
zaal van Aalsmeer in het gemeente-
huis. Vanwege de coronamaatregelen 
wordt een maximum aantal deelne-
mers gehanteerd. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Deelnemen is gratis. 
Lijkt het u/jou leuk om deel te nemen 
of zijn er vragen over de workshop? 
Stuur dan een bericht naar griffie@
aalsmeer.nl

Nog plek voor deelnemers aan 
gratis workshop Politiek Actief
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wouter de Vries, eigenaar 
van Parfum Flower Company en de 
huidige jury-voorzitter van de Onder-
neming van het Jaar, weet wat 
winnen is. In 2018 was hij het die als 
een stralende winnaar op het 
podium van de Studio’s Aalsmeer 
stond en werd gekozen als Onderne-
ming van het Jaar (categorie klein). 
Inmiddels is er voor hem als onder-
nemer heel wat veranderd. Klein is hij 
allang niet meer, Wouter zocht 
allerlei nationale en internationale 
wegen die zijn onderneming deed 
groeien en zijn bedrijf overleefde de 
corona-pandemie. Vervolgens werd 
hij voorzitter van de NOA (Nieuw 
Ondernemend Aalsmeer). Zijn 

enthousiaste jonge uitstraling werkt 
aanstekelijk en hij weet hiermee heel 
wat Aalsmeerse ondernemers voor 
zich te winnen en dat moet ook, 
want zo zegt hij: “Wij zijn al groot, 
maar het kan nog veel groter en 
beter. Aalsmeer heeft zijn reputatie 
als één van de allergrootste onderne-
mersgemeente van Nederland hoog 
te houden. Wij moeten ons nog beter 
profileren, nog duidelijker laten zien 
dat wij trots op onze prestaties zijn. 
Daarom moeten wij blijven samen 
werken, wij hebben elkaar nodig.”

Duurzaam en betrokken
Het kiezen van De Onderneming van 
het Jaar is een serieuze zaak. Dit jaar 
worden er vier winnaars gekozen in 
de categorieën MKB groot (bedrijven 

met meer dan 20 medewerkers), MKB 
Klein (bedrijven onder de 20 mede-
werkers), Starters (bedrijven die nog 
geen drie jaar bestaan) en de ZZP 
‘ers. Nieuw is de Publieksprijs. 
Alle genomineerde deelnemers 
kunnen zich via social media op 
eigen ludieke wijze presenteren. 
Deze stemming gaat online. Voor-
zitter Wouter de Vries: “Dit jaar zitten 
er drie vrouwelijke juryleden in het 
panel dat geeft goed de samenstel-
ling van het aantal Aalsmeerse 
ondernemers weer.  De jury, 
bestaande uit: Gido Oude Kotte 
(burgemeester), Robert van Rijn 
(wethouder), Monic van Diemen, 
Marco van Zijverden, Bert 
Kranendonk, Esther Gouwerok, 
Martijn van Dalen, Daniëlle Strating-

Wouter de Vries, juryvoorzitter 
OvhJ: “Wij hebben elkaar nodig” 

Wouter de Vries, winnaar verkiezing Onderneming van het Jaar (categorie klein) in 2018.

Geijterman, Tom de Vries en Tom van 
Yperen, gaat niet over één nacht ijs. 
Er zijn een aantal onderdelen 
waaraan de juryleden veel aandacht 
zullen besteden, deze tellen zwaar 
mee in de uiteindelijke keuze. Gelet 
wordt op duurzaamheid en op het 
maatschappelijke ondernemerschap, 
wat je dromen zijn, wat je wilt 
bereiken, hoe je reageert op een 
tegenslag, of je in staat bent om van 
een nood een deugd te maken, en  
het lef hebt om een investering die 
niet het verwachte resultaat behaalt 
te stoppen. Hoe innovatief ben je 
binnen het bedrijf? Bij de bedrijven 
met personeel wordt er gekeken of 
er kansen worden geboden te 
kunnen doorgroeien en zich te 
kunnen ontwikkelen, krijgen de 
werknemers de ruimte om trainingen 
te volgen en ben je als ondernemer 
in staat om een goed team op te 
bouwen? 

Programma
De voorronde van de Onderneming 
van het Jaar is op woensdag 15 
september. Alle genomineerden 
geven dan een pitch, voor veel 
ondernemers een spannend 
moment. Aan de andere kant zal 
iedereen graag over zijn of haar 
bedrijf willen vertellen. Deze eerste 
bijeenkomst vindt plaats in Flori-
World. Tussen 27 september en 8 
oktober zijn de bedrijfsbezoeken 
gepland. Twee om twee bezoeken de 
juryleden alle genomineerde 
bedrijven waarna op 9 oktober de 
vergadering volgt en alle pitches en 
bedrijfsbeoordelingen worden 
bekeken en de winnaars worden 
vastgesteld. Wie dat zijn? Op vrijdag 
12 november is de grote finale in The 
Beach. 

Nieuw Ondernemend Aalsmeer
Op de Onderneming van het Jaar kan 
Nieuw Ondernemend Aalsmeer 
(NOA) zich goed laten zien. Wouter 
de Vries deelt het voorzitterschap 
met Christiaan Sijnen, die tevens 
penningmeester is. Ruud Vismans is 
de secretaris en Kirsten Verhoef 

neemt het secretariaat voor haar 
rekening, Cor Millenaar waakt over 
het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en Erik Verbeek  is  
verantwoordelijk voor de Watersport, 
Jeroen Mäkel en Ingrid van Maurik 
zijn bekend van Aalsmeer Lokaal. 

Grootse plannen
“Een klein half jaar geleden hebben 
wij het stokje overgenomen van 
Ondernemend Aalsmeer en met 
nieuwe ideeën en energie hebben 
wij grootse plannen. Een aantal 
successen hebben wij al kunnen 
boeken. Aalsmeer Lokaal is een mooi 
voorbeeld, maar ook Over Rood  
waar Kirsten en Christiaan zich over 
ontfermen. Ondernemers die door 
omstandigheden in de problemen 
zijn geraakt, worden door Over Rood 
een vangnet geboden en krijgen 
kansen en de support die zij nodig 
hebben. Het is fantastisch dat met 
name wethouder Robert van Rijn 
zich hiervoor inzet en de gemeente 
dit financieel mogelijk maakt. 
Natuurlijk is het Zaai coachproject 
een groot succes gebleken. Mede 
daardoor is het ondernemersklimaat 
in Aalsmeer verbeterd. NOA wil zich 
echter nog meer zichtbaar maken en 
dat doen wij door het organiseren 
van workshops, interessante trai-
ningen en onderlinge 
bedrijfsbezoeken.”  
Het ondernemers platform bewijst 
zijn nut. Ook maatschappelijk gaat 
Nieuw Ondernemend Aalsmeer zich 
sterker profileren. De contributie van 
de ondernemers  zal voor een deel 
worden besteed aan projecten 
binnen Aalsmeer.  “Op een transpa-
rante inzichtelijke wijze laten wij met 
NOA zien waar wij voor staan. Maar, 
het succes is alleen mogelijk met het 
support van alle Aalsmeerse onder-
nemers. Wij hebben elkaar nodig”, 
benadrukt De Vries nogmaals.
Neem voor meer informatie contact 
op met Kirsten Verhoef via info@
nieuwondernemendaalsmeer.nl. 
Inschrijven als gast voor de voor-
rondes is al mogelijk via de website 
van Nieuw Ondernemend Aalsmeer. 

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Marianne Scholten is nog 
steeds dolblij dat zij in het seizoen 
van 2019-2020 het ZAAI coachpro-
ject heeft kunnen volgen. De eerste 
stap nemen was best ingewikkeld. Zij 
vond het spannend om bij de pitch 
iets over zichzelf te vertellen. Haar 
verhaal werd echter interessant 
genoeg gevonden om de volgende 
ronde te bereiken waar zij moest 
vertellen hoe zij de toekomst van 
haar bedrijf, Scholten Support - 
Ondersteuning op Maat, zag. Ook 
deze hobbel bleek lang niet zo hoog 
als zij zich had voorgesteld  en zo 
werd zij Zaailing die door de verschil-
lende masterclasses en coach- 
sessies, een stuk wijzer is geworden 
en leerde wat het betekent om een 
succesvolle ondernemer te worden. 
“Wat er met mij in die periode is 
gebeurd, is zo fantastisch. Ik heb 
zoveel geleerd, een groot netwerk 
gekregen en ik ben steviger in mijn 
schoenen komen te staan. Ik kreeg 
meer zelfvertrouwen dat ik ook kon 
uitstralen. Zaai heeft mij laten zien 
waar mijn kracht ligt en dat heeft mij 
zowel zakelijk als persoonlijk veel 

opgeleverd.” Lachend geeft zij toe 
dat Zaai eigenlijk drempelloos is en 
zij het iedereen kan aanraden om het 
coachtraject te gaan volgen. 

Bloomgift  
Marianne kreeg de kans om een 
nieuwe ervaring op te doen. Iets dat 
eigenlijk buiten haar oorspronkelijke 
werkterrein lag, maar een interes-
sante uitdaging bleek. Voor zes 
maanden - dat er uiteindelijk acht 
werden - ging zij werken bij het 
Financieel Dagblad Media Groep. In 
deze acht maanden leerde zij nieuwe 
paden te bewandelen en kon een 
financiële basis opbouwen. Uiteinde-
lijk was het toch weer het netwerk 
van Zaai dat haar een nieuwe 
opdrachtgever bezorgde. “Met Anne-
marie Geldhof zat ik in de zelfde lich-
ting van Zaai, door haar ben ik voor-
gesteld aan Martijn Verbeek van 
Bloomgift en in dit bedrijf heb ik een 
hele mooie start kunnen maken.” Het 
werd een rustige opbouw, tenslotte 
moet je eerst het bedrijf een beetje 
leren kennen om te weten waar de 
opdrachtgever behoefte aan heeft. 
“Het is mijn passie om alle bijko-
mende klussen te doen, zodat 

Marianne Scholten: Zaai levert 
zakelijk en persoonlijk veel op

Martijn zich alleen nog maar bezig 
hoeft te houden met eigen doelen 
en dat is zijn bedrijf laten groeien. 
Inmiddels is er zo een vertrouwens-
band ontstaan waardoor mijn rol 
meer zichtbaar wordt. Want voor een 
opdrachtgever kan delegeren, moet 
hij/zij wel weten of de  medewerker 
in dezelfde lijn werkt. Ik ben zo dank-
baar om in deze fijne sfeer te kunnen 
werken. Voor mij is het best span-
nend om ergens binnen te komen, 

maar wanneer ik eenmaal binnen 
ben dan maak ik heel makkelijk 
contact.” Marianne heeft inderdaad 
de sprankelende uitstraling om voor 
iemand door het vuur te gaan. 

Aalsmeer Lokaal
Dat Marianne op de achtergrond, 
zoals zij zelf zegt, Aalsmeer Lokaal 
(opgezet door oud-Zaailingen Jeroen 
Mäkel en Ingrid van Mourik) onder-
steunt, bevestigt nogmaals haar 

betrokkenheid bij Zaai. “Het zou 
mooi zijn wanneer er ooit nog een 
ZAAI 2.0 komt. De contacten met 
oud Zaalingen zijn blijvend en ik leer 
ook dat wij wel een streepje voor 
hebben bij de opdrachtgevers. Het 
zou goed zijn dit verder uit te 
dragen.” Voor meer informatie over 
Zaai kan contact opgenomen 
worden met Kirsten Verhoef (project 
-organisator) via 0297 -366182 of per 
mail: kirsten@syltsupport.nl.





24 inderegio.nl • 26 augustus 2021JEUGD

Aalsmeer – Na een lange zomerva-
kantie zijn maandag 23 augustus de 
scholen in Aalsmeer weer open 
gegaan. Voor inwoners en bezoekers 
van de gemeente betekent dit meer 
verkeersdrukte en doorgaans helaas 
ook een ongevalspiek onder fiet-
sende scholieren. Om deze piek dit 
jaar voor te zijn, brachten artiest 
Justin Samgar en scholier Anna 
vrijdag een bezoek aan basisschool 
IKC Triade in Aalsmeer. 
Voor alle Aalsmeerders met een auto 
droegen zij hier, onder aanwezigheid 
van wethouder en locoburgemeester 
Bart Kabout, het gedicht ‘Onze 
scholen zijn weer begonnen’ voor. De 
tekst gaat over de voordelen van 
rustig rijden en nodigt Aalsmeerders 
uit om onderweg extra alert te zijn op 
scholieren. Zo kunnen scholieren 
vanaf maandag veilig naar school. 

Door de hele gemeente hangen er de 
komende twee weken ook span-
doeken en posters met de tekst ‘Onze 
scholen zijn weer begonnen’. 
Het initiatief komt van Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) en is in samenwer-
king met de Vervoerregio Amsterdam 
en de gemeente Aalsmeer ontwik-
keld. Haast en afleiding door de tele-
foon zijn in het verkeer de grootste 
boosdoeners. Automobilisten kunnen 
helpen bij het terugdringen van de 
ongevalspiek onder fietsende scho-
lieren. Dit kan door vanaf maandag 
niet de maximumsnelheid te rijden, 
maar een gepaste snelheid en door 
schoolzones te mijden. Te hard rijden 
is een belangrijke veroorzaker van 
veel verkeersongevallen. Volgens 
Veilig Verkeer Nederland wordt naar 
schatting een derde van alle dode-
lijke ongevallen direct of indirect 

Campagne ‘Onze scholen zijn 
weer begonnen’ van start

Justin Samgar en scholier Anna dragen het gedicht voor bij IKC Triade in bijzijn van 

onder andere wethouder Bart Kabout van onderwijs en jeugd..

Aalsmeer - Na zes weken vakantie hebben de leerkrachten van basisschool De Brug 

in Nieuw-Oosteinde afgelopen maandag 23 augustus de leerlingen en ouders even 

lekker afgestoft en schoongepoetst in een wasstraat om het schooljaar met een 

frisse start te beginnen!

De Brug begint met frisse startveroorzaakt door een te hoge snel-
heid. Snelheidsreductie door gemo-
toriseerd verkeer is daarmee één van 
de effectiefste maatregelen om de 
veiligheid van scholieren in het 
verkeer te vergroten. 

Controleer en oefen samen
Het terugdringen van het aantal 
verkeersslachtoffers onder scholieren 
is niet alleen de verantwoordelijk-
heid van automobilisten. Veilig 
Verkeer Nederland laat weten dat 
ook scholieren en hun ouders hierbij 
een cruciale rol spelen. Scholieren 
worden daarom opgeroepen om hun 
fiets met de VVN fietscheck te contro-
leren. Ook adviseert VVN ouders om 
de schoolroute samen met hun 
kinderen te oefenen en complexe 
verkeerssituaties vooraf te 
bespreken.

Ongestoord en mobielvrij
Naast snelheidsreductie kan Neder-
land in het verkeer ook nog winst 
behalen door vaker ongestoord en 
mobielvrij te rijden (MONO). Volgens 
Veilig Verkeer Nederland is het 
gebruik van een smartphone in het 
verkeer niet langer de standaard in 
ons land, maar komt het nog wel 
voor. Van alle automobilisten 
gebruikt een kwart (26%) de smart-
phone nog in de auto. Van hen geeft 
16% aan tijdens het rijden berichtjes/
appjes te lezen en typt 9% zelfs 
letterlijk berichtjes terug. Ook 
vergroot 7% van hen de kans op een 
ongeval aanzienlijk door tijdens het 
rijden met de telefoon aan het oor te 
bellen. De sociale omgeving van 
mensen keurt deze risicovolle hande-
lingen volgens Veilig Verkeer Neder-
land steeds vaker af.

Aalsmeer - Zaterdag 21 augustus 
vierden ruim 200 kinderen het 
Xtraatje bij FC Aalsmeer. In plaats van 
het Weekaatje tijdens het pinkster-
weekend, wat helaas dit jaar weer 
afgelast moest worden, werd er een 
eendaags evenement georganiseerd. 
Op deze bijzondere dag heeft de 
organisatie de allerleukste onder-
delen van het Weekaatje uitgezet. Zo 
werd er flink gepoldersport in het 

Hornmeerpark door de B groepen en 
hebben de kinderen van de A 
groepen gesport op verschillende 
stormbanen op het terrein van FCA.
’s Middags werd er geluncht met de 
alle groepen in de buitenlucht. Er 
was voor iedere groep een markt-
kraam neergezet en de hulpouders 
zaten midden in de kring aan pick-
nicktafels gezellig met de kinderen 
mee te eten. Na de lunch ruilden de 

Zonnig Xtraatje groot succes!

Kudelstaart - Al twee jaar is het 
schoolkorfbaltoernooi van VZOD niet 
doorgegaan. Dat is jammer want 
hierdoor hebben maar weinig 
kinderen kennis kunnen maken met 
deze leuke sport. Op woensdag 29 
september van 15.30 tot ongeveer 
18.30 uur wordt het toernooi inge-
haald voor de groep 4, 5 en 6 van alle 
basisscholen van Kudelstaart, Aals-
meer, Rijsenhout en De Kwakel. 
Ditmaal even in kleinere vorm zodat 
de coronaregels goed opgevolgd 
kunnen worden. De bar en de 
keuken zijn die dag open om iets te 
eten en te drinken. En er is een 
springkussen aanwezig.

De wedstrijdjes worden gespeeld in 
viertallen. Omdat korfbal een 
gemengde sport is zou het mooi zijn 
als de teams ook bestaan uit jongens 
en meisjes. 

Clinics en trainingen
Op verschillende scholen zullen van 
te voren clinics gegeven worden. 
Maar kinderen zijn ook altijd welkom 
om een keer mee te komen trainen 
op dinsdag of donderdag van 18.30 
tot 19.30 uur bij VZOD aan de Wim 
Kandreef 2 in Kudelstaart. Opgaves 
voor het korfbaltoernooi verlopen 
via school en inschrijven kan tot 
uiterlijk 10 september.

Schoolkorftoernooi bij VZOD

Aalsmeer - Heb je net je zwemdi-
ploma gehaald? Of ben je op zoek 
naar een andere sport? Kun je niet 
kiezen tussen dansen en gym? 
Misschien is twirlen dan iets voor jou. 
Twirlen is een sport waarbij je met 
een baton dans- en gymoefeningen 
doet op muziek. Eerst ga je lekker 
oefenen tijdens de trainingen en 
daarna kun je met een solo onder-
deel of met een team meedoen aan 
wedstrijden. Elke woensdag trainen 
de leden van SV Omnia 2000 in de 
sporthal van De Waterlelie. Je ziet 
dan de batons de lucht in gaan, 
pirouettes en een spagaat, maar 

vooral een groep meiden die heel 
veel plezier maakt. Ben je nieuws-
gierig geworden? Dan ben je van 
harte welkom om een keer te komen 
kijken of mee te komen doen. De 
trainingen zijn weer begonnen! Voor 
de jongste kinderen tot 8/9 jaar is de 
training van 16.30 tot 17.30 uur. Voor 
de oudere kinderen begint de trai-
ning om 17.30 uur. Je kunt altijd een 
keer komen kijken in de sporthal aan 
de Dreef. Als je een proeftraining wilt 
volgen, dan kan dat ook. Neem hier-
voor contact op met een van de 
trainsters via twirlen@svomnia.nl. 
Ook jongens zijn van harte welkom!

Is twirlen misschien iets voor jou?

A en B groepen van spelonderdelen. 
Door het prachtig weer waren de 
waterspelen favoriet bij deze jeug-
dige groep kinderen. Tijdens het 
avondeten maakte de kampstaf de 
einduitslag bekend. Bij de A-groepen 
hebben de Punkers met grote 
afstand gewonnen. Bij de B-groepen 
was het heel spannend tussen de 
Superhelden en de Slingerapen. 
Uiteindelijk gingen de Superhelden 
er met de winst vandoor.
Omdat er nog tijd over was, heeft de 
kampstaf nog even snel wat spelle-
tjes klaargezet en konden de 
kinderen nog een uurtje aan de slag 
met vijf kleine groepsspelen.
Jammer genoeg kon de disco niet 
doorgaan, wegens de laatste corona-
maatregelen. Daarentegen konden 
de kinderen genieten van een heer-
lijk ijsje ter afsluiting van deze feeste-
lijke dag. De Kampstaf wil alle 
kinderen, leiders en vrijwilligers 
ontzettend bedanken. Dankzij hun 
enthousiasme is deze dag een groot 
succes geworden. De Kampstaf 
hoopt iedereen weer te zien op 3 juni 
2022 voor het echte Weekaatje.
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Aalsmeer - De zomer is weer bijna 
voorbij, maar dat is geen reden om 
niet in de Latin sferen te blijven. Bij 
Dansschool Robert Bogaart starten 
vanaf 15 september de danscur-
sussen weer, waaronder ook de Latin 
Energy Workout. Voorgaande jaren 
was deze les al een groot succes voor 
iedereen die houdt van dansen en 
die op een leuke manier aan zichzelf 
wil werken. Een workout en dansen 
in één. Je gaat er zeker van zweten, 
maar leert ondertussen ook de basis 
van allerlei Latin-dansen. Wegens dit 
grote succes en het meerdere keren 
ontvangen van vragen, heeft Dans-
school Robert Bogaart besloten om 
deze lessen ook op te starten voor 
kinderen. Wat is er heerlijker dan op 
zondag lekker even gaan dansen? De 
les op woensdag zal worden 
gegeven in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. De lessen op zondag zijn 
in gymzaal de Rietpluim in Kudel-

staart. Voor meer informatie is het 
goed om even een kijkje te nemen 
op de website www.dansschoolro-
bertbogaart.nl. De lessen worden 
verzorgd door Chantal Bogaart. Zij 
geeft al meerdere jaren dit soort 
lessen en heeft in het verleden ook 
lessen aan zowel volwassenen als 
kinderen verzorgd. Heb je er al zin in? 
Meld je dan snel aan! Ook alle infor-
matie over de stijldanslessen zijn op 
de site te vinden.

Dans je fit met ‘Latin Energy’, 
ook voor kinderen!

Aalsmeer - Over de opkomst bij de 
wekelijkse dartavond kon men dins-
dagavond tevreden zijn. Acht lief-
hebbers kwamen opdagen en zo 
konden er mooi twee poules van vier 
gevormd worden. Ans Engel en 
Louise zaten in een poule met Ben 
van Dam en Johan Zuidwijk. Johan is 
een gerenommeerd darter en het 
was op voorhand bekend dat hij een 
geducht tegenstander zou zijn. Dat 
kwam ook wel uit, want hij won alle 
drie de partijen in de poule. Ben wist,  
met moeite, de tweede plek te 
bemachtigen en kon zo samen met 
Johan door naar de winnaarsronde.
In de andere poule wist Peter Bakker 
zijn wedstrijden tegen Kees de 
Lange, Iwan van Egdom en Frederik 
Roberth te winnen. Kees pakte de 
tweede plek. In de verliezersronde 
konden de beide dames hun eerste 
dartpartijen in winst omzetten, wat 
betekende dat zij onderling moesten 

strijden om de vijfde en zesde plaats 
op deze avond. Ans, zoals altijd sterk 
gemotiveerd, wist Louise met 2-0 te 
verslaan. Iwan was met zijn hoofd al 
bij de komende vakantie en moest 
met de laatste plaats genoegen 
nemen. Peter was goed op dreef met 
het uitgooien van de dubbels en zo 
kon hij winnen van Ben, die best wel 
hoge scores wist te gooien. Kees ging 
eervol ten onder tegen Johan en in 
de finale was Johan ook te sterk voor 
Peter, die zijn kruid had verschoten.
Kees pakte nog wel knap de derde 
plaats ten koste van Ben.
Hopelijk wordt het volgende week 
weer net zo spannend en ontspan-
nend tegelijk. Ben je ouder dan 15 
jaar en heb je zin in een gezellig 
avondje darten? Dan ben je welkom 
in buurthuis ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat op de dinsdag 
vanaf 19.45 uur. De entree is 2,50 
euro per persoon per avond.

Johan pakt volle winst tijdens 
dartavond in ‘t Middelpunt

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Opnieuw een buiten-
kansje voor Owen Geleijn. De 
20-jarige wielrenner uit Rijsenhout 
mocht vorige week voor de tweede 
keer dit jaar als stagiair aansluiten bij 
het profteam van Jumbo-Visma, 
ditmaal in de vierdaagse Ronde van 
Noorwegen. Geleijn toonde zich een 
goede ondersteuner van de betere 
renners in zijn ploeg. Dat betekende 
vooral veel op kop van het peloton 
rijden om vluchtersgroepen in het 
zicht te kunnen houden. Koersen 
voor eigen resultaat is voor Owen 

wellicht iets voor de komende jaren. 
Voorlopig scoort hij al hoog met 
werklust en toewijding en dat wordt 
ruim gewaardeerd door teamge-
noten en ploegleiding. Geleijn 
eindigde afgelopen zondag, 
welkome ervaringen rijker, in finish-
plaats Stavanger als 92ste. Mike 
Teunissen was met een derde eind-
plek de beste renner van het Jumbo-
Visma zestal.

Podiumplekken John Tromp
John Tromp uit Aalsmeer, bijna vijftig 
jaar ouder dan Owen Geleijn, rijgt dit 
seizoen bij de veteranen zestigplus 

Werklust renner Owen Geleijn 
in profronde van Noorwegen

John Tromp (rechts) kent zijn plek op het podium: weer derde, ditmaal in 

Amersfoort. Naast hem winnaar Ron Paffen.

Aalsmeer - Bij ESA (Exploitatie Sportac-
commodaties Aalsmeer) werken 
mensen die iets voor een ander over 
hebben. Ze zijn betrokken met elkaar, 
maar ook met de bezoekers. Deze 
gedreven en enthousiaste medewerkers 
streven er naar om als één team samen 
te werken. Het is belangrijk dat iedereen 
zich thuis voelt en in een fijne sfeer met 
elkaar kan werken. Spreekt dit jou aan? 
ESA is op zoek naar nieuw talent om het 
team te versterken! 

Sportcentrum De Waterlelie
Sinds 2018 is er een prachtig stuk aange-
bouwd aan zwembad De Waterlelie met 
een sporthal en nieuwe kantoren. Hier 
bevindt zich ook het kantoor van ESA, 
de nieuwe receptiebalie en de horeca. 

Feestcommissie
Een aantal enthousiaste collega’s vormt 
de drijvende kracht achter de feestcom-
missie. Deze club organiseert diverse 
feestjes en activiteiten voor alle colle-
ga’s. Ook doet het personeel van ESA 
jaarlijks mee aan onder andere Step by 
Step en het volleybaltoernooi bij the 
Beach. 

Sportcultuur 
Sporten en bewegen is waar het om 
draait bij ESA. Niet alleen omdat het 
goed voor je is, maar vooral omdat 
het leuk is! Zelf sporten is één ding, 
maar een hele gemeente in bewe-
ging krijgen is een tweede. Behalve 
beheer en onderhoud aan de 
accommodaties, werkt ESA graag 
samen met verenigingen en sport-
aanbieders. ESA organiseert zelf acti-
viteiten voor precies die groepen 
waar nog weinig of niets voor is. Van 
Freerunning tot rollatorwandelen, 
zolang iedereen maar in beweging 
komt! 

Carrière 
Ben jij op zoek naar een carrière in 
de sportbranche en vind je het leuk 
om dit te combineren met horeca? 
Bekijk dan de vacatures op de 
website! ESA biedt goede arbeids-
omstandigheden aan en tijdens het 
wegvallen van een functie door 
corona, zijn er genoeg andere werk-
zaamheden om de arbeidsovereen-
komst voort te zetten. Dus ga voor 
zekerheid en solliciteer bij ESA!

ESA op zoek naar nieuw talent

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 21 
augustus vond het beachvolleybal 
toernooi in Kudelstaart weer plaats. 
Inmiddels is dit toernooi een begrip in 
Kudelstaart en dit jaar deden er maar 
liefst 26 teams mee. Vanwege corona 
was er door de organisatie besloten 
om minder teams deel te laten 

nemen. Voor dit toernooi worden er 
door Carnavalsvereniging de Pret-
peurders in samenwerking met Arthur 
Bon drie velden aangelegd achter het 
Dorpshuis in Kudelstaart, oftewel tien 
vrachtwagens met zand. Na het 
uitvlakken en opbouwen van alle 
velden worden er gedurende het 

Geweldig Beachvolleybaltoernooi: 
Team ‘Nerevalk’ kampioen 2021

Fanatieke strijd in het zonnetje. Foto: www.kicksfotos.nl

Team ‘Nerevalk’ winnaar van het Beachvolleybaltoernooi 2021.

toernooi ruim 100 wedstrijden 
gespeeld.  De weersomstandigheden 
waren perfect voor het toernooi, een 
mooie warme dag met lichte bewol-
king. En het was te merken dat iedere 
deelnemer weer uitgekeken had naar 
deze dag. Wat een enthousiasme en 
vrolijke gezichten waren er te zien op 
het terrein. Toegang tot het terrein 
was mogelijk via het overleggen van 
een corona toegangsbewijs en dit 
werd keurig gedaan door alle deelne-
mers en bezoekers. De eerste ronde 
van het toernooi is een kwalificatie-
ronde, wat inhoudt dat na deze ronde 
nieuwe poules gemaakt worden. Alle 
nummers 1 en 2 gaan na deze kwalifi-
catieronde tegen elkaar spelen en alle 
nummers 3 en 4 starten verder in 
nieuwe poules. Vanuit deze indeling 
wordt de uiteindelijke eindstand 
bepaald. Ieder team speelt acht 
wedstrijden over de gehele dag. 

Fantastische dag
Er was behoorlijk veel strijd op het 
veld, iedereen wilde graag winnen. 
Mooie rally’s werden er gespeeld en 
menig snoekduik gemaakt om toch 
nog de bal te halen. Foto’s van dit 
evenement zijn terug te vinden op de 
facebook pagina van de Pretpeurders. 
De organisatie bedankt alle spon-
soren, beveiliging en de EHBO voor 
het mogelijk maken van dit toernooi. 
Daarnaast uiteraard alle spelers voor 
deze fantastische dag. 
De strijd om de derde plek werd 
uiteindelijk gewonnen door het team 
‘Bacardi Lemon’, die dit jaar voor het 
eerst meededen. De finale werd 
gespeeld tussen de teams ‘Nerevalk’ 
en ‘Twee jaar geleden nummer 1’. In 
het begin ging de finale nog gelijk op 
en was er veel spanning. Maar in het 
tweede gedeelte van de wedstrijd 
nam het team ‘Nervalk’ langzaam 
afstand en gaf de winst niet meer uit 
handen. Daarmee werd dit team de 
winnaar van het beachvolleybal toer-
nooi 2021. 

de podiumplekken aaneen. Afge-
lopen weekend finishte de renner 
van UWTC in Amersfoort en Gouda 
alweer bij de besten: twee keer derde 
na pelotonsprints. Winnen is er voor-
lopig voor Tromp nog niet bij, daar-
voor is de Limburger Ron Paffen een 
te dominante tegenstander. Of kan 
hij volgende week zondag 5 
september in de Ronde van Uithoorn 
op zijn thuisparcours eindelijk de 
alles winnende nationaal kampioen 
verrassen? Jeugdrenners konden 
afgelopen zondag bij regioclub 
UWTC al hun Ronde van Uithoorn 
rijden. In de goed bezette race voor 
13-jarige jongens en 14-jarige 
meisjes  klasseerde Jytte Timmer-
mans (Aalsmeer) zich als zestiende. 
Sven Ozinga (Kudelstaart) finishte bij 
de 14-jarigen als 22ste en Jari Busker-
molen (Kudelstaart) werd zeven-
tiende in het veld van 14-jarige 
jongens en nieuwelingen. 

Bretagne Classic
Rijsenhouter Nils Eekhoff strekte 
bijna vijf weken nadat hij klaar was 
met de Tour de France weer eens zijn 
benen in de Grote Prijs Lucien van 
Impe in Erpe-Mere. Eekhoff miste een 
vroege ontsnapping van zeventien 
renners en werd 45ste. Zijn teamge-
noot Cees Bol was alerter en won de 
koers. Komende zondag 29 augustus 
wacht Nils het serieuzere werk in de 
Bretagne Classic, een race uit de 
World Tour-serie. De wedstrijd is niet 
live te volgen op televisie.
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Aalsmeer - Atletiekvereniging Aals-
meer is trots op het nieuwe AVA club-
gebouw dat eind november 2020 
digitaal werd geopend. Maar een 
echt feest is natuurlijk veel leuker. 
Alle leden, ex-leden, sponsors, en 
andere betrokkenen bij AV Aalsmeer 
en hun familieleden worden van 
harte uitgenodigd om op zondag-
middag 29 augustus met elkaar de 
realisatie van dit nieuwe clubgebouw 
te vieren. ’s Middags, vanaf 13.00 uur, 
wordt op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan voor verschillende atletie-
konderdelen een AVA clubkampioen-
schap gehouden, waaraan alle leden 
met hun gezinsleden van ieder 
niveau mee kunnen doen. Dit spor-

tieve deel wordt rond 17.00 uur afge-
sloten met een ludieke Zweedse 
familie-estafette (eerste loper loopt 
400 meter, de tweede 300, de derde 
200 en de slotloper 100 meter). 
Hierbij kunnen broertjes, zussen, 
ouders en grootouders, een buur-
meisje of een ‘leen-oom/tante’ 
meedoen. 
Aan het einde van deze gezellige 
familiedag volgt vanaf 17.30 uur een 
heerlijke barbecue.
Kom als het kan lopend of op de 
fiets, wel zo gezond en dan wordt 
overlast voor de bewoners van de 
Sportlaan voorkomen. Meer infor-
matie over dit atletiekfeest is te 
vinden op www.avaalsmeer.nl.

Zondag atletiekfeest bij AVA

Aalsmeer - Komende vrijdag 27 
augustus is er weer koppelkaarten bij 
Buurtvereniging Hornmeer. Kaartlief-
hebbers krijgen men de kans om hun 
kaart-kwaliteiten te tonen. Iedereen 
is van harte welkom in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. Start om 
19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
Tijdens het kaarten afgelopen vrijdag 
20 augustus hebben de mannen 
toegeslagen bij BV Hornmeer. Ze zijn 
de jongsten niet meer, maar met dit 
viertal dient in het verdere verloop 
van het seizoen rekening mee 
gehouden te worden. Het verschil in 

punten zegt genoeg: 57 maar liefst. 
Siem Burgers en Ben Johannessen 
waren met 5295 punten onverslaan-
baar. Op twee zijn Frits de Jong en 
Gerard Pouw geëindigd met 5238 
punten en plaats drie is behaald door 
Rob en Corrie Feenstra met 4962 
punten. 
Ook de strijd voor de poedelprijs is 
tot ongekende hoogte ontbrand, 
met een verschil dat hier de dames 
zege vierden. De zo gewaardeerde 
poedelprijs mocht uitgereikt worden 
aan Krijna Verhoef en Miep Bloemen 
met 3805 punten.

Koppelkaarten bij BV Hornmeer

Weer Ouderensoos 
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Na een verplichte 
pauze van ongeveer zeven maanden 
door corona, start de Ouderensoos 
haar klaverjasmiddagen in het Dorps-
huis van Kudelstaart weer op. De 
eerste kaartmiddag is op donderdag 
2 september. Er wordt gekaart van 
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma. 
Belangstelling? De Ouderensoos heet 
trouwe, maar ook nieuwe kaarters 
van harte welkom. Kom gerust eens 
kijken en doe gezellig mee met 
klaverjassen of met jokeren

Kudelstaart - Dartclub Poel’s Eye 
gaat eindelijk weer van start. Vrijdag 
3 september is de eerste speelavond. 
Omdat de dartavond om 24.00 uur 
klaar moeten zijn wegens de corona 
maatregelen wordt iets eerde 
gestart, namelijk om 19.30 uur. De 
eerste speelavond is traditioneel 

tevens de Open Kudelstaart 
Zodoende is er voor iedereen wat 
wils. Voor de toppers staat er een 
extra prijs op het spel, voor de ‘recre-
anten’ zijn er nog drie niveaus om eer 
te behalen. Het motto van de dart-
club is dan ook niet voor niks: zoveel 
mogelijk darten, op zoveel als moge-

Het darten begint weer, Open 
Kudelstaart op 3 september

De finalisten van vorig jaar: Kilian Broeren naast winnaar Martin Bax..

Aalsmeer - Na 11 maanden 
verplichte rust, gaat Sjoelclub Aals-
meer weer starten met de compe-
titie. De eerste stenen zullen op 
donderdag 2 september vanaf 19.30 
uur richting de gaten gaan in Dorps-
huis ’t Podium in Kudelstaart. Er 
wordt eens per twee weken op 
donderdagavond gesjoeld, waarbij er 
twee keer tien bakken worden 
gegooid. Er wordt in drie klassen 

gesjoeld, ieder op zijn/haar eigen 
niveau. Leeftijd maakt niet uit. In de 
pauzes tussen de wedstrijden door is 
er tijd om gezellig bij te praten. Naast 
de huidige leden zijn nieuwe sjoelers 
ook van harte welkom. Kom gerust 
een avond kijken of de sjoelsport 
bevalt. Voor meer informatie kon 
contact opgenomen worden via 
06-25167402 of kijk op de website 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl

Sjoelclub Aalsmeer start weer

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Er wordt iedere woens-
dagavond vanaf 20.00 uur gekaart in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Het 
klaverjassen op 18 augustus is 
gewonnen door Erik v/d Beitel eerste 
met 5173 punten, gevolgd door Ben 
Blom met 5083 punten en op drie is 
Ria v/d Laan geëindigd met 4957 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Loes Versteeg met 3696 
punten.

‘Het Rondje’ gaat 
weer bridgen
Aalsmeer - Bridgeclub ‘Het Rondje’ 
start op maandag 6 september, na 
een pauze van zo’n anderhalf jaar, 
weer met wekelijks bridgen in de 
Huiskamer van Aalsmeer (De Oude 
Veiling) in de Marktstraat. Lijkt het u/
jou ook leuk om ontspannen en 
plezierig bij bridgeclub ‘Het Rondje’ 
te komen bridgen? Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom! Geen partner? 

De Kwakel - In september start weer 
de hockeycompetitie. Voor veel 
teams is de voorbereiding al gestart 
of staan de trainingen op het punt 
van beginnen. Alle hockeyers bij Qui 
Vive kijken uit naar een normaal 
seizoen met weer wedstrijden tegen 
andere clubs (in plaats van interne 

competitie) en met publiek langs de 
lijn. Uiteraard zullen er voor het 
publiek nog wel corona-maatregelen 
gelden, maar het is al fijn dat ouders 
weer naar hun hockeyende kinderen 
kunnen komen kijken en er weer 
gezellig publiek staat bij de 
wedstrijden van Dames 1 en Heren 1.

Start hockeyseizoen en open 
dag bij Qui Vive

lijk het ‘eigen’ niveau. Op een goede 
avond komt u een niveautje hoger, 
loopt het net even minder een 
niveautje lager. Om de boel nog 
meer op te leuken zijn er twee spel-
letjes (Mystery Out en de Triple Pot). 
Kortom, genoeg reden om te komen 
darten in sporthal Proosdijhal in 
Kudelstaart (Edisonstraat 6). Nieuwe-
lingen zijn meer dan welkom. Men 
kan gedurende het seizoen aan elk 
willekeurig dartsactiviteit deel-
nemen, de speelavonden zijn toer-
nooitjes op zich. Het seizoen omvat 
15 speelavonden op vrijdagavond, 
die om de week plaats vinden, plus 
twee zaterdag toernooien. Lidmaat-
schap of van te voren opgeven is niet 
nodig. Thuis blijven is echter pas echt 
onnodig. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Dus, tot vrijdag 3 september 
en anders (ergens) later in het 
seizoen. Deelname is geheel vrijblij-
vend en houd geen verplichtingen 
voor later in het seizoen in. De 
inschrijving sluit om 19.30 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog allerlei infor-
matie te vinden.

Er zal geprobeerd worden een 
geschikte kaartgenoot te vinden. 
Aanmelden en meer informatie bij 
Ingrid Smit via 06-49192218.

Kennismaken met hockey
Op zondag 5 september organiseert 
hockeyvereniging Qui Vive weer een 
open dag bij haar sportcomplex aan 
de Vuurlijn 30. Iedereen (jong en 
oud) kan deze dag van 10.30 tot 
12.00 uur kennis komen maken met 
Qui Vive en ontdekken hoe leuk 
hockey en de verschillende speel- en 
trainingsmogelijkheden zijn. Op deze 
dag zijn vrijwilligers aanwezig die 
bezoekers het een en ander kunnen 
vertellen over hockey en Qui Vive. De 
open dag is ook een mooie kans om 
te ervaren hoe leuk deze teamsport 
is. 

Clinics voor jeugd
Om 11.00 uur starten er clinics voor 
kinderen die op de basisschool zitten 
(vanaf 4 jaar). Als je hieraan mee wil 
doen is het handig om sportkleding 
aan te trekken en eventueel scheen-
beschermers en een bitje mee te 
nemen. Een stick heeft Qui Vive voor 
je te leen. Kijk voor meer informatie 
op www.quivive.nl. Aanmelden 
graag via e-mail: jeugd@quivive.nl

Aalsmeer - DanceSport Academy NL 
is al volop bezig met het nieuwe 
seizoen wat na de zomervakantie van 
start gaat. Diverse leuke en nieuwe 
lessen en activiteiten staan op het 
programma. Waaronder nieuwe 
cursussen Stijldansen, Hip Hop, Easy 
Dance en meer. Voor elk wat wils en 
voor alle leeftijden!

Stijldansen
Stijldansen: Ooit wel eens gedaan, 
maar weggezakt? Of wel eens gezien 
maar nooit de stap gezet om het zelf 
eens te leren? In een ongedwongen 
sfeer kennis maken met onder 
andere de Quickstep en Cha Cha op 
moderne, eigentijdse muziek in de 
grote, moderne studio. De lessen 
stijldansen staan gepland op de 
zondagavond.

Easy Dance
Easy Dance is een korte les van een 
half uur. Speciaal voor mensen met 

(lichte) blessures, klachten, overge-
wicht of zij die bewegen als een 
drempel ervaren. Deze cursus omvat 
vijf lessen en wordt gegeven op 
donderdagavond.

Hip Hop
Op vrijdag staat de Hip Hop les op 
het programma. Deze les is voor de 
stoere jongens en meiden die graag 
op hedendaagse muziek dansen. 
Verschillende substijlen komen 
voorbij waardoor het een interes-
sante en gevarieerde les wordt.

Peuterdans en MiniDance
Voor de jongste kinderen is er op 
zaterdagochtend peuterdans. 
Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom 
in deze les. Bewegen, ontdekken en 
coördinatie staan in deze les centraal.
Iedere zaterdagochtend mogen 
kinderen van 3 tot 7 jaar komen 
bewegen en dansen op swingende 
muziek tijdens MiniDance. Er wordt 

Stijldansen, Easy Dance en Hip 
Hop bij DanceSport Academy

ingespeeld op de belevingswereld 
van deze leeftijdsgroep en spelen-
derwijs leren de kinderen van allerlei 
bewegingsvormen, ritmes, expressie, 
etc. Deze eerste les is op zaterdag 11 
september, een proefles is altijd 
mogelijk. 

Breakdance
Op woensdagmiddag gaan Break-
dance lessen gegeven worden. Na 
het aanleren van de basis wordt zo 
snel mogelijk verder gegaan met 
verschillende vette moves en uiter-
aard het ontwikkelen van ieders 
eigen stijl. 

Informatie
Op de website is het volledige 
aanbod aan lessen te vinden. Een les 
uitproberen? Geen probleem. Je kunt 
een gratis proefles aanvragen! Je 
bent van harte welkom in de studio 
en mochten er vragen zijn dan kun je 
ze gerust stellen! Kijk voor meer 
informatie op www.dancesportaca-
demy.nl. DanceSport Academy NL is 
gevestigd aan de Oosteinderweg 
287f.
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