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De Tuinen van Hornmeer:
Een wijk voor iedereen
Aalsmeer - Het wordt een wijk voor iedereen, de Tuinen van Hornmeer in
de Meervalstraat en Roerdomplaan. Al enkele jaren liggen de terreinen
braak en heeft onkruid het groen in het park rond de vijver versterkt.
Voor de hier staande school is nieuw
gebouwd aan de Dreef en ook het
buurthuis (eveneens een voormalige
school) heeft heel nabij een ander
onderkomen gekregen, de ‘oude’
kantine van de voetbalvereniging.
Het leek wellicht dat de vrijgekomen
locaties ‘vergeten’ waren, maar achter
de schermen is door de gemeente en
projectontwikkelaars hard gewerkt
aan de invulling.
Tachtig woningen
En nu zijn dan de plannen gepresenteerd. Nog dit jaar wordt een
aanvang gemaakt met de nieuwbouw. De Tuinen van Hornmeer
wordt een groene en waterrijke
woonwijk en gaat woonplezier
bieden aan bewoners in elke levensfase. Voor elke doelgroep is er een
woningtype naar keuze. Er komt een

mooie mix van woningen voor
gezinnen, starters en ouderen. Het
woningaanbod bestaat onder andere
uit sociale en vrije sector woningen,
betaalbare appartementen voor starters en levensloopbestendige appartementen voor 65 plussers. In totaal
komen in de Tuinen van Hornmeer
80 huizen, waaronder 37 verandawoningen, parkwoningen en tweeonder-een-kappers en een blok met
31 ruime appartementen (middenhuur en sociaal) aan de kop (hoek
Dreef met Beethovenlaan) als baken
en als herkenningspunt.
Groen en duurzaam
“Het wordt echt een bijzonder
plekje, waar spelen, bewegen en
ontmoeten centraal staan. Kinderen
spelen hier lekker buiten, terwijl
buren elkaar ontmoeten en gezellig

een praatje maken”, aldus de projectontwikkelaar en de makelaar in hun
aankondiging. In het hele plan is er
veel aandacht voor groenbeleving en
duurzaam wonen. Het versterken van
de groene parkstrook staat centraal,
waarbij de bestaande bomen op de
locatie zoveel mogelijk behouden
blijven De Tuinen van Hornmeer
krijgt meerdere pleintjes, tuinen en
speelplekken.
Bijzonder stukje Aalsmeer
“Wie van natuur, geborgenheid en
bijzondere architectuur houdt, valt
zonder twijfel voor De Tuinen van
Hornmeer”, aldus de projectontwikkelaar. “Het wordt een bijzonder
stukje Aalsmeer.” Meer informatie is
te vinden op de projectwebsite, die is
bedoeld om een impressie te geven
van De Tuinen van Hornmeer en om
belangstellenden alvast een beetje
‘verliefd’ te laten worden op
misschien wel hun nieuwe woonplek:
www.detuinenvanhornmeer.nl
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Poes Bella vermist
Aalsmeer - Sinds 3 augustus wordt
de 1 jaar oude poes Bella vermist.
Bella is een jonge nieuwsgierige poes
die graag met mensen meeloopt en
woont in de Clauslaan in de wijk
Oosteinde. Bella is een zogenaamde
schildpad poes met de kleuren bruin,
zwart en rood. Bella wordt gemist en
haar familie hoopt dat iemand meer
informatie heeft. Wie haar ziet of
misschien weet waar Bella is, wordt
gevraagd te bellen naar 06-36383300.

Aalsmeer - De vakantie is weer
voorbij en wellicht denk je na over
een activiteit om de tijd leuk en
bovendien nuttig te vullen. Dan
weten we iets voor je. Bij het Taalpunt in de bibliotheek hebben zich
de laatste tijd weer aardig wat
mensen gemeld, die graag geholpen
willen worden met de, toch lastige,
Nederlandse taal. Zoals vaker in een
vakantie is er zelfs een behoorlijke
wachtlijst ontstaan. Mocht je iemand
willen helpen kom dan eens een

praatje maken bij het Taalpunt in de
bibliotheek in de Marktstraat op
dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur.
Taalcafé
En voor mensen die de Nederlandse
taal nog niet zo goed beheersen: Op
dinsdagmiddag tussen 13.30 en
14.30 uur gaat men met elkaar aan
een grote tafel zitten en wordt op
allerlei manieren de Nederlandse taal
geoefend. Dat zijn altijd heel gezellige uurtjes in het Taalcafé.

Informatieve lifestylemiddag
voor (ex)borstkankerpatiënten
Amstelveen - Op zaterdag 1 oktober is
er een informatieve lifestylemiddag in
Ziekenhuis Amstelland voor (ex)borstkankerpatiënten, georganiseerd door
het mammateam van Ziekenhuis
Amstelland. De middag is van 13.30 tot
17.00 uur. U/jij bent welkom en neem
vooral een vriendin, zus of dochter mee.
Het belooft een mooie middag te
worden. Een Ladies Day met sprekers op
het gebied van complementaire (aanvullende) zorg, voeding en gewichtsbeheersing en seksualiteit. De middag

wordt actief afgesloten door sportcoach
Mieke Regelink. Naast de sprekers zijn er
ook kraampjes met informatie over
onder andere lingerie, protheses, Look
Good Feel Better en terugkeer naar het
werk. Er kunnen deze middag natuurlijk
ook vragen gesteld worden aan het
mammacareteam. Aan het eind van het
programma kunnen de aanwezigen
napraten onder het genot van een
drankje. De toegang is gratis. Het is wel
wenselijk dat u zich aanmeldt via de
website ziekenhuisamstelland.nl.

Gespreksgroepen en cursussen
voor mantelzorgers
Amstelland - Mantelzorg & Meer biedt
in het najaar weer verschillende
cursussen en gespreksgroepen voor
mantelzorgers die wonen in de
gemeenten Amstelveen, Aalsmeer,
Uithoorn of in Ouderkerk aan de
Amstel. Op maandag 5 september is er
een gespreksgroep psychische klachten
en deze is bedoeld voor mantelzorgers
van een naaste met psychische
problemen. De groep begint om 13.00
uur. Op dinsdag 6 september wordt een
gespreksgroep Levend Verlies
gehouden. Deze gespreksgroep is voor
naasten van mensen die, ineens of
steeds een beetje meer, gezondheid
inleveren. Deze gespreksgroep bestaat
uit drie bijeenkomsten. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur. Op woensdag 7
september start een cursus ‘De Zorg de

Baas’. De cursus is voor mantelzorgers
die intensief zorgen voor een naaste en
het moeilijk vinden om ‘de zorg de baas
te blijven’. Deelnemers leren in deze
cursus een balans te vinden en te
herstellen. De cursus bestaat uit vijf
bijeenkomsten en de eerste is op 7
september om 19.30 uur. Gespreksgroepen en cursussen bieden herkenning, erkenning, steun, tips en
adviezen. Deelnemers kunnen ervaringen delen met anderen in een soortgelijke situatie. Want delen helpt, geven
mantelzorgers aan. Deelname is kosteloos. Op de website www.mantelzorgenmeer.nl staat het overzicht met
gespreksgroepen en ander aanbod. Wel
graag vooraf aanmelden en dit kan via
de website, per mail: info@mantelzorgenmeer.nl of bel: 020-5127250.

Tentdienst met thema
‘Niet Normaal’ voor jong en oud
Aalsmeer - Op zondag 4 september
vindt de jaarlijkse tentdienst weer
plaats in de feesttent op het Praamplein. De tentdienst is een jaarlijkse
interkerkelijke evenement in Aalsmeer. Zes kerken luiden de feestweek
in met de tentdienst. Dit jaar is het
alweer de 28e editie en het belooft
een groot feest te worden om weer
met elkaar samen te komen. Om 9.30
uur gaat de tent open en om 10.00 uur
start de dienst. Het is een dienst voor
jong en oud. Voor de allerkleinsten
(leeftijd 0 tot 4 jaar) is er de mogelijkheid om gedurende de dienst te
worden opgevangen bij de kinderopvang in gebouw Irene (naast de
Dorpskerk in de Kanaalstraat). Tijdens
de dienst zal dominee Menno Zandbergen het gaan hebben over het
thema ‘Niet Normaal?!’. Er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd. Daarnaast
is er zoveel veranderd, waardoor het
kan zijn dat het leven niet meer is

zoals het was. Benieuwd wat er over
dit thema wordt verteld? Kom dan
zeker naar de dienst. Naast het thema
kan ook weer genoten worden van
livemuziek door muzikanten uit
verschillende kerken. Natuurlijk is er
ook een moment met speciale
aandacht voor de kinderen. Kijk voor
meer informatie op de website www.
tentdienstaalsmeer.nl of kijk op Facebook: Tentdienst Aalsmeer.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 28 AUGUSTUS

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. J. van
Dijken uit Nieuw-Vennep en
18.30u. met ds. P. van Veelen uit
Bennebroek.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. H.J. van
Helden uit Amsterdam.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met dhr. Herman O. de Roode.
Collecte: Jongerenwerk DGA.
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 (gemeente- en startzondag
en bevestigen en afscheid
ambtsdragers. Info:
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Organist:
Hans van Noord. Zie:
hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. M.J.
Zandbergen (viering HA).
Organist: Jan Teeuw. Zie:
www.hervormdaalsmeer.nl.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst.
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf.
Info: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In
Kloosterhof: Zaterdag 16.30u.
VOP viering. In Karmelkerk:
Zondag om 9.30u. Viering o.l.v.
parochianen m.m.v. Karmelkoor.
Om 14u. Poolse dienst met
Krzysztof Kicka.
Oud Katholieke Kerk
- Zondag: 16u. dienst.
Voorganger: pastor Robert Frede
uit Haarlem.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10u. Heilige liturgie.
Voorganger: father Ion. Diaken:
Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met mw. C.
de Peuter uit Noordwijk. Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag dienst
om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit
Kudelstaart. Info: https://
sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Dienst o.l.v.
parochianen m.m.v.
dames- en herenkoor. Info:
stjangeboortesecretariaat@
live.nl
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Kerkdienst Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - In de Oud-Katholieke
kerk, de verborgen parel van Aalsmeer-aan de Oosteinderweg 394,
wordt zondag 28 augustus weer een
kerkdienst gehouden. De dienst
begint om 16.00 uur en voorganger is
pastoor R.W. Frede uit Haarlem. Koordirigent en cantor is Gertjan Arentsen
en het onlangs gerestaureerde orgel
gaat bespeeld worden door Aja
Leemans. De eerste schriftlezing
wordt verzorgd door Maaike of Orla
McCurdy en de tweede door Iny
Waaning. Tijdens de dienst wordt één
collecte gehouden voor de kosten
van dit samenzijn en voor behoud
van dit unieke complex. Na afloop
van de dienst is er de mogelijkheid
voor kennismaking en ontmoeting.

tegengevallen dat er een actie
opgezet is. Er kunnen fraaie pillendoosjes (nu gevuld met pepermuntjes) aangeschaft worden voor 5
euro. Op het pillendoosje staat een
afbeelding van het orgel en het
kerkje. Een gift voor de orgelrestauratie overmaken is ook mogelijk
(graag zelfs) en kan via:
NL34INGB0000.4105.91, Stichting
Bisschopskas van Haarlem onder
vermelding van kerkorgel Aalsmeer.

Officiële ingebruikname
De officiële ingebruikname van het
gerestaureerde Knipscheer orgel gaat
overigens nog plaatsvinden. De
kosten van de renovatie zijn zo erg

Rondleidingen over Zorgvlied
Amstelland - Er worden zondag 4
september twee rondleidingen
gegeven over Zorgvlied. Om 14.00 en
om 16.00 uur gaat auteur Marcel Bergen
wandelen over de begraafplaats op de
grens van Amstelveen en Amsterdam.
Tijdens de twee uur durende rondleiding krijgen de deelnemers informatie
over Zorgvlied als historische en
moderne begraafplaats. De wandeling
gaat langs een groot aantal rijksmonu-

menten die funeraire symboliek
bevatten uit de negentiende eeuw. Er
wordt uitleg gegeven over de betekenis
van de symbolen en hoe men in de
negentiende eeuw dacht over de dood.
Daarnaast is er aandacht voor graven
van bekende overledenen, monumentale bomen en Zorgvlied als moderne
begraafplaats. Deelname: 10 euro per
persoon. Aanmelden is verplicht en kan
via: www.wandelenoverzorgvlied.nl

4 CULTUUR
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Jazzweekend met schijnwerper
op de blues in Bacchus
Aalsmeer - KCA trakteert van 26 tot
en met 28 augustus op drie jazzconcerten met de schijnwerpers op de
blues in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Het spits wordt op
vrijdagavond 26 augustus door de
Little Boogie Boy Bluesband. De
band van Hein ‘Little Boogie Boy’
Meijer is een van de beste bluesbands van Nederland. Hein is de
Blues geworden – de virtuoze
vertolker van een muziekstijl die
nooit verloren gaat. Hein komt naar
Bacchus met zijn onafscheidelijke
bassist Jan den Boer en saxofonist
Jan de Ligt.
Feest met Michael Varekamp
Op zaterdagavond 27 augustus kan
genoten worden van de Celebration
Band van Michael Varekamp. Michael
gaat z’n 54ste verjaardag vieren in
Bacchus! Varekamp is al dertig jaar
actief als trompettist, zanger, componist, organisator, radiomaker, theater-

producent en bandleider. Louis
Armstrong is zijn eerste grote voorbeeld en later komt daar Miles Davis
bij. Hij laat zich in zijn werk inspireren
door vrijwel de gehele jazzgeschiedenis. Momenteel vormt hij samen
met toetsenist Wiboud Burkens de
drijvende kracht achter het muzikale
theatergezelschap The Legends. The
Celebration Band bestaat naast uit
Michael en Wiboud uit Yoran Aarssen
op tenorsax en klarinet, Harry
Emmery op bas en Erik Kooger op
drums.
Elvis Sergo en Hammond orgel
En op de derde en laatste dag,
zondagmiddag 28 augustus, gaan de
spots aan voor het Hammond Trinity
Trio plus One. Elvis Sergo is dé
Hammond-organist uit Amsterdam.
Het Hammondorgel blijkt bij hem
een stampende en stomende
groove-machine, bij uitstek geschikt
voor het spelen van de blues in al zijn

AGENDA
DONDERDAG 25 AUGUSTUS:

* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Wandelen in het Bos van 19 tot
20.30u. Start Bosrandweg, t.o.
Rietwijkeroordweg.
VRIJDAG 26 AUGUSTUS:

facetten. Hij komt met zijn Trinity Trio
(met Willem Hellebrekers op saxofoon en fluit en Dimitrios Kosmidis
op drums) naar Bacchus en speciale
gast deze middag is gitarist Folker
Tettero. Samen met deze bluesgitarist staat het Trinity Trio garant voor
een superswingende bluesmiddag in
Bacchus! Aanvang: 16.00 uur, de
concerten op vrijdag en zaterdag
beginnen om 20.30 uur.
Kaarten voor het jazzweekend zijn te
koop via de website van de Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer: www.
skca.nl (ticketshop) à 15, 20 en 15
euro of een combikaart voor 40 euro.

Lawrence Mul en Sander Rots
zondag live in The Shack
Oude Meer - The Shack sluit deze
maand af met een bijzonder duo op
zondag 28 augustus: Lawrence Mul
en Sander Rots. Regelmatig heeft het
Shack publiek al mogen genieten van
de muzikale kwaliteiten van deze
muzikanten. Lawrence bekend als
frontman met zijn superstrot in onder
andere Tribute to The Doors en CCR
en Sander Rots als de jonge talentvolle gitarist van tribute to CCR. Dat
deze twee muzikale vrienden samen
ook wat neer kunnen zetten, moge
duidelijk zijn. Aanstaande zondag in
The Shack, (en met mooi weer uiter-

aard op het buitenpodium) nemen zij
de bezoekers mee op een muzikale
reis langs hun persoonlijke inspiratiebronnen uit vele decennia. Denk
hierbij aan legendarische nummers
van onder andere Bob Dylan, Byrds,
CSNY, Kinks, The Who, Pearl Jam en
vele andere juweeltjes uit de popgeschiedenis. Dus stap op je fiets, in je
auto of boot richting Oude Meer en
kom genieten van live muziek in de
relaxte Shack sfeer. The Shack is op
zondag 28 augustus open vanaf 15.00
uur, de band begint om 16.00 uur,
entree 15 euro. Reserveren voor 28

Popkoor Soundsation van start

Popkoor Soundsation met dirigente Greetje de Haan. Foto: Ria Scheewe

Vrijdag Mamazzoop live in N201
Aalsmeer - Vrijdag 26 augustus tijdens
de Bandbrouwerij wederom een heel

fijn bandje op het podium van N201:
Mamazzoop! Begonnen in 2016 als

* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 om 19.30u.
Inschrijven: 19u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u. Vrijdag met optreden
band Mamazzoop.
26, 27 EN 28 AUGUSTUS:

* Jazz-weekend in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag
met Hein Meijer, zaterdag met
Michael Varekamp (v/a 20.30u.)
en zondag v/a 16u. met Elvis
Sergo.
ZATERDAG 27 AUGUSTUS:

* Festival van Hernieuwen bij
Meerlanden, Rijsenhout van 11
tot 15.30u.
* Crash Museum in Aalsmeerderbrug open met kofferbakverkoop modelbouwclub van 10.30
tot 16.30u.
* Dorpswandeling om 13u. en
veiling om 15u. bij Historische
Tuin, ingang Praamplein.
* Disco-avond met DJ in café De
Gouweteen, Dreef 8 vanaf 22u.
ZONDAG 28 AUGUSTUS:

augustus hoeft niet maar is wel mogelijk. Stuur dan even een mail naar info@
the-shack.info. Alle verdere informatie
en het volledige programma is te
vinden op: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Aalsmeer - Dinsdag 30 augustus start
popkoor Soundsation na een zomerse
vakantie de repetities weer op. De oefenavonden onder leiding van dirigente
Greetje de Haan vinden wekelijks op
dinsdag plaats in The Beach aan de
Oosteinderweg 243a van 20.00 tot 22.00
uur. Het koor gaat meteen van start met
oefenen voor het Soundsation kerstconcert op zondagmiddag 11 december.
Daarnaast gaat het koor nieuwe
nummers repeteren, die ten gehore
gebracht gaan worden tijdens twee
grote concertdagen volgend jaar (2023)
op 13 en 14 oktober in The Beach. En
tussendoor gaat Soundsation het land in
voor wat kleine optredens, waaronder
enkele korendagen. Nieuwsgierig
geworden? Nieuwe zangers en zangeressen zijn welkom. Kijk voor meer informatie op www.soundsationaalsmeer.nl

funkrock band en een paar jaar later
de omslag gemaakt naar alternatieve
rock/ funk metal in een nieuwe bezetting die feilloos op elkaar is ingespeeld
met scheurende gitaarpartijen, speelse
snelle basriffs, ruige zanglijnen en
strakke drumbeats. Het viertal speelt in
deze formatie samen sinds eind 2019
en heeft keiharde nieuwe songs op de
plank klaarliggen. De entree is gratis
en de zaal is open vanaf 20.00 uur.
Iedere muziekliefhebber is welkom.
Uiteraard kan er ook volop gejamd
worden in alle oefenruimtes van N201
aan de Zwarteweg 90.

* Poppenkastvoorstellingen ‘Het
rode autootje’ bij kinderboerderij Boerenvreugd om 11, 13,
14 en 15u.
* Watertoren open voor publiek
van 13 tot 17u.
* Start nieuwe expositie ‘Beyond
Nature’ in Flower Art Museum,
Kudelstaartseweg 1. Open:
donderdag t/m zondag 13 tot
17u. Tot en met 6 november.
* Midgetgolfbaan open voor
publiek. Beethovenlaan. Open
zondag en woensdag van 13 tot
17u.
* Lawrence Mul en Sander Rots in
The Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer, 16u.
MAANDAG 29 AUGUSTUS:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op

Vrouwenkoor Vivace
start repetities
Aalsmeer - Op dinsdag 30 augustus
start Vrouwenkoor Vivace weer met
de repetities in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Van 9.30 tot 11.30 uur
wordt er iedere dinsdag gezongen
met tussendoor een gezellige koffie
en thee pauze. Het koor bestaat uit

dinsdag en donderdag.
* Bridgen voor gezelligheid in
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.
* Sam Creatief van 14 tot 16u. in
Parochiehuis, Gerberastraat.
DINSDAG 30 AUGUSTUS:

* Kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer open iedere dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u.
* Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16:30u.
Ingang via Praamplein.
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u. Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
* Openbare vergadering
commissie Ruimte in het Raadhuis vanaf 20u. Beeldvormend.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
WOENSDAG 31 AUGUSTUS:

* Inloop voor Oekraïense vluchtelingen in Raadhuis van 10 tot
12u. Elke woensdag.
* Elke woensdag 50+midgetgolfen,
Hornmeer, 10-12u.
* Afsluiting zomerbridgen met
Onder Ons in buurthuis Hornmeer v/a 19.30u. Inschrijven om
19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
DONDERDAG 1 SEPTEMBER:

* Openbare vergadering
commissie Maatschappij en
Bestuur in het Raadhuis vanaf
20u. Beeldvormend.
* Start sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
ZATERDAG 3 SEPTEMBER:

* Braderie in straten Centrum van
10 tot 16u.
* Vuur en Licht op het Water met
verlichte botenshow en vuurwerkshow vanaf 21u.
ZONDAG 4 SEPTEMBER:

* Tentdienst Aalsmeerse kerken in
feesttent, Praamplein v/a 10u.
Start van Feestweek, tot en met
10 september.
* Buurthuis Beach Bingo in Hornmeer, Dreef 1 vanaf 14u.

bijna 40 leden en er wordt een heel
gevarieerd repertoire gezongen. Op
zondag 25 september treedt Vivace
op tijdens het Korenfestival in de
Rustende Jager te Nieuw-Vennep
onder de deskundige leiding van
dirigente Irma Zethof. Nieuwe leden
zijn van harte welkom, misschien iets
voor u? Kom vrijblijvend meezingen
of luisteren bij een repetitie!

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Hét adres voor
lesinstrumenten
Ook voor
onderhoud
en reparaties
(gitaren en violen)

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk
alleen via de website van de gemeente inzien.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene
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.
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 Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Sikorski
Szczepański
Wąsacz

Voorletters
E.
B.K.
A.J.

GeboorteDatum
datum beschikking
05-02-1987
19-03-1998
01-07-1995

16-08-2022
16-08-2022
16-08-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

J.
R.M.

13-09-1980
28-02-1987

19-08-2022
19-08-2022

Pacholec
Szkobel

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE
- Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-053082), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een
bedrijfsloods van twee verdiepingen en het verbreden van
bestaande waterwegen . Toelichting: hiermee worden alle
vergunningsplichtige activiteiten in de projectomschrijving benoemd
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 493, 1432 BK, (Z22-065486), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Pontweg 28a, 1432 BX, (Z22-064331), het plaatsen van een
steiger (legalisatie)
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Schweitzerstraat 135, 1433 AN, (Z22-048954), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 17 augustus 2022
- Cabaretpad (sectie D, nr. 4566), (Z22-037076), het plaatsen
van een container achter het Voedselbos t.b.v. opslag voor
o.a. tuinmateriaal, tuingereedschap en een tuintrekker.
Verzonden: 16 augustus 2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Copierstraat 36, 1433 NT, (Z22-044711), het maken van een
aanbouw aan de zij- en achtergevel van de woning. Verzonden: 19 augustus 2022
- Irenestraat 14, 1432 JS, (Z22-055305), het maken van een
aanbouw. Verzonden: 17 augustus 2022
- Noeneketouwhof 7, 1431 DA, (Z22-037584), het plaatsen
van een buitenunit van een elektrische warmtepomp op
de uitbouw van de woonkamer. Verzonden: 15 augustus
2022
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Op en nabij de Westeinderplassen en bij de watertoren
(Z22-018076) Vuur en Licht op het Water Aalsmeer op 3
september 2022, verzonden 16 augustus 2022
- Praamplein (Z22-025365) Feestweek Aalsmeer van 4 t/m
10 september 2022, verzonden 17 augustus 2022
- Winkelstraten Zijdstraat, Molenplein, Dorpsstraat, Schoolstraat en Weteringstraat (Z22-054249) Braderie Aalsmeer
Centrum op 3 september 2022, verzonden 19 augustus
2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd.
In het kader van de wegwerkzaamheden op 16 oktober 2022,
op het perceel N231 tussen de N196 en brug Vrouwenakker
(Z22-065034), ontvangen 19 augustus 2022
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE
t/m 26-08-22

t/m 26-08-22

t/m 08-09-22

t/m 30-09-22

t/m 30-09-22

verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw met
17 wooneenheden geschikt voor starters aan
de Stommeerkade te Aalsmeer ‘Parkmeer
2021’ en het besluit hogere grenswaarden
geluid met de daarbij behorende stukken
de verleende omgevingsvergunning en het
besluit hogere grenswaarden geluid bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ met de bijbehorende stukken voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Hornweg
242A te Aalsmeer.
de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken Oosteinderweg 49 ten
behoeve van de legalisatie van een bestaand
parkeerterrein en de uitbreiding daarvan
met een aantal nieuwe parkeerplekken, om
voldoende parkeerruimte te kunnen bieden
aan de werknemers van de op deze locatie
aanwezige scheepswerf.
ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken m.b.t. het perceel gelegen
aan de Stommeerkade 45, kadastraal perceel
C 7584, te Aalsmeer
ontwerp omgevingsvergunning gedurende
6 weken met de daarbij behorende stukken
in afwijking van het bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen
ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.

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
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‘Door de Mangel’ start tiende
seizoen op Radio Aalsmeer

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zomerfeest geslaagd: ‘Aalsmeer
had dit feestje nodig’
Aalsmeer - Het zomerfeest op het
Raadhuisplein afgelopen zaterdag 20
augustus is super verlopen. Het was
gezellig en heel druk. Danny van De
Jonge Heertjes kijkt tevreden terug op
dit feestje. “Aalsmeer had dit feestje
nodig”, zegt de organisator. “Het was
weer eens tijd voor een leuk buitenevenement. Daarom hebben we ook
het zomerfeest georganiseerd.” De
belangstelling voor het zomerfeest

was overweldigend. Dat er zoveel
animo voor zou zijn, had Danny niet
verwacht. “Het hele plein stond vol, ik
weet niet hoeveel bezoekers er waren.
Het was zo druk.” Gelijk bij aanvang
druppelde het publiek binnen en het
aantal bezoekers nam gestaag toe, tot
een heel vol Raadhuisplein rond de
klok van tien uur, en menigeen is
gebleven tot het einde. Qua weer
heeft De Jonge Heertjes het bijzonder

goed getroffen. Waar bij Lolands de
regen met bakken uit de hemel kwam,
kon in Aalsmeer overdag opgebouwd
worden onder een heerlijk zonnetje
en ook in de avond was de temperatuur aangenaam. Het zomerfeest werd
met muziek opgeluisterd door DJ
Bel-C en verrassingsoptredens waren
er van de zangers Niels Bode, Dion van
Ark en Sven Versteeg. “Het was
perfect”, zegt de terecht trotse Danny.
En als het aan hem ligt staat het
zomerfeest volgend jaar weer op het
programma. “Het is voor herhaling
vatbaar. Het heeft veel tijd en werk
gekost om te organiseren, maar ik ben
blij dat we doorgezet hebben. Ik vind
het ook leuk om dit soort feestjes te
organiseren. Volgend jaar gaan we
gewoon weer knallen. Eind augustus
is weer de planning.” Het zomerfeest
was overigens vooral een Aalsmeers
feestje, een ontmoetingsplek na twee
stille jaren. “Hallo, hoe is het met jou?”,
is misschien wel de meest gesproken
zin deze avond. Danny tot slot: “Het
was top. Ik kijk met heel veel plezier
terug op dit feestje en volgens mij de
vele bezoekers ook.”

Els Hartman: “Gewoon gelukkig
zijn met het dagelijks leven”
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Wanneer je met een
aantal creatieve geesten gaat brainstormen ontstaat er al snel een plan
waar op voorhand plezier aan wordt
beleefd, maar ook het besef iets te
creëren voor kunstliefhebbers dat
buiten de gebaande paden valt. Zo is
Bob out of the Box ontstaan. Serieus
denken, lachen, een glaasje erbij en
vervolgens aan de slag. Werken met
Els Hartman is een waar feest, naast
haar ongebreidelde fantasie en twee
rechterhanden heeft zij een levenslust waar je ongelooflijk blij van
wordt.
Uit het leven gegrepen
Vervolgens maakt zij ook nog eens
heel bijzondere kunstsnijwerken van
groot tot klein. Alles is even origineel
en uit het leven gegrepen. Dit is Els
ten voeten uit: “Ik heb geen tropische
stranden in mijn achtertuin, maar wel
een waslijn. Mijn dagelijkse leven is
mijn inspiratiebron.” Het is juist die
herkenbaarheid dat mensen in haar
werk zo aanspreekt. De lijntjes met
onderbroeken en sokken komen
regelmatig terug in haar voorstellingen. Er zijn zelfs mensen die het
werk niet compleet vinden als er niet
ergens een onderbroek of een sok te
zien is. Haar naakte mensen stralen
een prachtige verbondenheid uit, dat
zij sokken aanhebben is wat Els betreft

Vorm en kleur
Naast het snijwerk laat Els ook haar
kleurige schilderijen zien. En ook hier
is de oorspronkelijke humor onbetaalbaar. Hoewel anders van formaat en
techniek is er een duidelijk verwantschap. “Waarschijnlijk komt dat door

Fanny Willems in ‘Echt Esther’
Donderdag 25 augustus is Fanny
Willems te gast bij ‘Echt Esther’. Fanny
is 43 jaar oud en moeder van drie
meiden en gescheiden. Ze is interieurarchitect en oprichter van
Ontpop. Presentatrice Esther Sparnaaij gaat het daar met haar hebben
over hebben. Fanny raakte zichzelf
kwijt, niet alleen in de liefde maar

ook in werk- en privérelaties. Zij
ontdekte echter een patroon en de
manier om dit patroon te doorbreken, zodat zij haar leven op een
andere manier kon leiden. Snel werd
duidelijk dat meer mensen met
dezelfde dingen worstelden en graag
wilde weten hoe Fanny dit had opgelost. “Het is mijn missie om bij te
dragen aan een fijnere wereld, door
het creëren van meer oprechte liefde
en verbinding.”
En goed nieuws Truus Oudendijk is
terug van vakantie. Dat betekent dat
Truus de uitzending weer zal illustreren met een column van eigen
hand. Een vraag voor Fanny? Mail
deze voor donderdag naar esther@
radioaalsmeer.nl.
Frequenties en terugluisteren
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal
radiokanaal 868 (Caiway) en via de
website www.radioaalsmeer.nl.
Uitzending gemist? Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg
Radio Aalsmeer ook op Twitter en
Facebook.

Fanny Willems te gast bij ‘Echt Esther’
op Radio Aalsmeer.

Kofferbakverkoop modelbouwdozen en -modellen bij Crash

de metafoor voor huiselijkheid. Humor
gaat gepaard met aandoenlijke tederheid. “Ik maak de dingen vanuit mijn
gevoel. Mijn lampenproject is daarvan
een mooi voorbeeld.” De wijze waarop
dit project bij Bob out of the Box
wordt gepresenteerd voegt er een
mooie dimensie aan toe. Maar dat telt
voor al het werk dat tijdens het
weekend te zien is.
Laatjes in mijn hoofd
“Ik kan niets forceren, het zijn de
momenten die ik gebruik. Ik heb
laatjes in mijn hoofd en af en toe trek
ik een laatje open. Of ik word overvallen door inspiratie. Ik maak mijn
eigen verhaal waar mensen vrolijk van
worden, om moeten glimlachen”,
aldus Els. Toch zit er in haar werk ook
een bepaalde ongemakkelijkheid. “Dat
komt omdat ik mensen uitbeeld in
voor hen ongemakkelijke momenten.
Overigens zijn die voor iedereen zo
herkenbaar waardoor er ook wel weer
wordt gegniffeld. Mijn figuurtjes
krijgen van de kijkers vanzelf namen,
het zijn vaak heerlijke reacties: Oh, dit
is precies tante Greet of ome Henk.”

Aalsmeer – Tijdens de zomerweken
was een aantal herhalingen van
‘Door de Mangel’ te beluisteren op
Radio Aalsmeer. Maar nu is het weer
tijd voor nieuwe live uitzendingen. In
de eerste editie van alweer het
tiende seizoen ontvangt het team
van ‘Door de Mangel’ Willy Karssing.
Op 11 juli was Leo Bakker de laatste
gast voor het zomerreces. De Kudelstaarter doet veel voor de kerkelijke
ontwikkelingshulp en heeft zijn
woning in een vroeg stadium energie
neutraal gemaakt. Volgens de vaste
opzet van het programma heeft ook
Leo een opvolger gezocht en
gevonden. Als eerste gast in het
nieuwe seizoen schuift Willy Karssing
op maandag 29 augustus om 19.00
uur achter de microfoon. Zij is secretaris van de Doopsgezinde kerkenraad in Aalsmeer en doet veel werk
voor de Aalsmeerse gemeenschap.
Op dit moment woont ze in een
monumentaal pand aan de Oosteinderweg, dat ook bekend staat als het
huis van Jellie Barendsen. Leo vraagt
zich af hoe het is om in een monumentaal pand te wonen en wil graag
weten hoe het is om als secretaris
van de kerkenraad actief te zijn. Ook
een vraag voor Willy? Mail deze dan
naar studio@radioaalsmeer.nl of bel
tijdens de live uitzending naar:
0297-325858.

de zwarte lijnen die ook in het snijwerk zitten. In de schilderijen worden
de lijnen ingevuld door vorm en kleur
in het snijwerk zijn het slechts de
lijnen die over zijn gebleven.” Dat is
absoluut waar maar de schoonheid zit
‘m ook in de geraffineerde imperfectie. Dat is wat uiteindelijk het handschrift van de kunstenaar bepaalt.
Bijzonder
“Gewoon gelukkig zijn met het dagelijkse leven”, zegt Els Hartman en ze
verstaat deze kunst. “Ik hoef niet te
vluchten in een droomwereld.” Dat is
nu precies dat Els en haar werk zo
bijzonder maakt. Een aanrader is zeker
ook de door haar gemaakte Tik-Tok
filmpjes die zijn te vinden via Facebook en Instagram. Zaterdag 17 en
zondag 18 september van 12.00 tot
17.00 uur is het werk van Els te
bekijken bij Bob out of the Box. Adres:
Kudelstaartseweg 94. Net voor de
bocht van Fort Kudelstaart.

Aalsmeerderbrug - De Plastic Modelbouwclub van Nederland regio
Noord-Holland houdt zaterdag 27
augustus de traditionele zomerbijeenkomst ‘De Start’ met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en -modellen bij het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45. De bijeenkomst is voor IPMS
leden, maar ook publiek is welkom
van 10.30 tot 16.30 uur. Voor het Fort
bij Aalsmeer zetten plastic modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak
open voor geïnteresseerde clubleden,
maar ook met niet-clubleden wordt
informatie uitgewisseld. Verkoop vóór
het fort is voorbehouden aan IPMS
leden, maar het Crash-museum heeft
eveneens tweedehands (ook afgebouwde) bouwmodellen in de
aanbieding. In het museum worden

de mooiste modellen van de IPMSleden tentoongesteld. De kofferbakverkoop is gratis te bezoeken. De
toegang tot het Crash museum
bedraagt 7,50 euro voor volwassenen
en kinderen van 12 jaar en ouder, 4
euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Kinderen jonger dan 6 jaar, donateurs
en veteranen hebben gratis toegang.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460, nabij Rijsenhout, en is op
zaterdag en iedere tweede zondag
van de maand geopend van 10.30 tot
16.30 uur. Kijk voor meer informatie
over het museum en het werk van het
Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum
’40- ‘45 op de website www.
crash40-45.nl of raadpleeg Instagram
of Facebook.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Leen Mulder: “Ik ben de
klusser van de popmuziek”
Door Truus Oudendijk

Nog kaarten voor Nostalgisch
Filmfestival verkrijgbaar!
Aalsmeer - Meer dan duizend
mensen hebben inmiddels een
kaartje weten te bemachtigen voor
het Nostalgisch Filmfestival, dat op
dinsdag 6 september in de feesttent
op het Praamplein wordt gehouden.
Twee jaar heeft het evenement niet
plaats kunnen vinden, maar het feest
van herkenning was duidelijk gemist.
Afgelopen donderdag 18 augustus
startte de voorverkoop. Ruim voordat

het Boekhuis de deuren opende,
groeide de rij in de Zijdstraat. Er was
door enkele kopers rekening
gehouden met mogelijke drukte, ze
hadden een stoeltje meegenomen
en maakten er een gezellig uitje van.
Toen om 7 uur ‘s avonds de kaartverkoop startte, stond er vanaf het
Boekhuis tot voorbij het Molenplein
een lange rij wachtenden.
Tot opluchting van organisator en

Zitten in plaats van staan in de rij voor kaarten voor het Nostalgisch Filmfestival.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

presentator Dick Piet, bleek de animo
voor het evenement, na twee jaar
oponthoud wegens corona, nog
steeds groot.
Andere indeling
De avondvoorstelling zou uitverkocht
zijn geweest, ware het niet, dat het
aantal zitplaatsen wordt opgehoogd.
De zaal krijgt een iets andere indeling,
zodat er tweehonderd mensen meer
in kunnen. In plaats van oorspronkelijk
750, nu 950. Het bestuur van de Feestweek heeft hiertoe besloten, omdat in
voorgaande jaren velen geen kaartje
voor de avond konden krijgen. Die
waren meestal tijdens de voorverkoopavond al snel uitverkocht. De
middag was voor de meesten geen
optie, vanwege werk overdag.
Middag en avond
Dankzij de uitbreiding, zijn niet alleen
voor de middag-, maar ook voor de
avondvoorstelling (zij het zeer
beperkt) nog kaarten verkrijgbaar. Ze
kosten 7,50 euro per stuk (inclusief
garderobe en koffie/thee) verkrijgbaar
in het Boekhuis in de Zijdstraat, tijdens
de normale openingstijden van de
winkel. Alleen contante betaling. Het
programma is overigens voor beide
voorstellingen (aanvang 14.00 en
20.00 uur) hetzelfde.

Nieuw: Abstracte bloemenkunst
in het Flower Art Museum
Aalsmeer - In het Flower Art
Museum is vanaf aanstaande zondag
28 augustus een nieuwe tentoonstelling te zien: ‘Beyond Nature –
Abstracte verbeelding van de natuur’.
Kunstenaars laten hierin zien hoe de
natuur hen inspireert tot het maken
van zeer uiteenlopende, abstracte
kunst. In ‘Beyond Nature’ is werk te
zien van zes kunstenaars. Met schilderijen, sculpturen, tekeningen en
installaties laten zij hun fantasie en
emoties de vrije loop met de natuur
als belangrijke bron. Kunstenaar
Hans van Horck viert zijn 70e
verjaardag met een nieuwe serie van
zestien werken geïnspireerd op
bloemen. Zijn schilderijen van 160 bij
160 centimeter zijn indrukwekkende

Hans van Horck - Beyond Nature.

uitspattingen van kleur en vorm op
de grens van abstract en figuratief.
Mieke Sampers combineert haar
fascinatie voor de gevolgen van
oorlog in een aantal objecten en
installaties. Haar ‘klaprozenvelden’
ontstonden na een bezoek aan de
slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Elk bloemblaadje staat
symbool voor een gevallen soldaat.
In de sculpturen en tekeningen van
Hedwig Smulders draait het om
beweging en groei. De organische
vormen lijken eerder natuurlijk
gegroeid dan door een mensenhand
gemaakt. Anita Duijf en Wil Jansen
brengen de verf elk op hun eigen
wijze op het doek. Hun werk is
abstract maar duidelijk gebaseerd op

Hedwig Smulders - Noir.

Anita Duijf - Nocturne.

bloemen. Karen Birnholz gebruikt de
kleuren en vormen van bloemen als
basis voor haar opvallende
cementsculpturen.
Kleine zaal en tuin
Naast deze kunstenaars is in de
kleine zaal van het museum werk te
zien van Paul Heijmink (fotografie) en
Judith Walboomers (sculpturen). In
de museumtuin staan beelden van
diverse kunstenaars, onder wie Jos
Out en Elly de Jong.
De nieuwe tentoonstelling duurt van
28 augustus tot en met 6 november.
Het Flower Art Museum is gevestigd
aan de Kudelstaartseweg 1, in de
voormalige pompkelder tegenover
de watertoren, en is geopend van
donderdag tot en met zondag tussen
13.00 en 17.00 uur, groepen ook op
afspraak buiten deze tijden. Kijk voor
meer informatie op:
www.flowerartmuseum.nl.

Aalsmeer - ‘De klusser van de popmuziek’. Zo noemt Leen Mulder van de
Stage Music Shop zichzelf. Dat is wat bescheiden uitgedrukt. Hij is een
man met een uitgebreide kennis en passie voor muziek en muziekinstrumenten, waar hij ook nog eens bevlogen over vertelt. “Leen is ingenieur
en een expert in formules en berekeningen”, zegt Kees Markman die hem
heeft hem uitgenodigd voor deze rubriek. “Ik heb HTS-elektronica
gevolgd en elektronica is wiskunde. Die kennis heb ik gekoppeld aan
processen. Met wiskunde kan je de tijd vooruitkijken en berekenen of wat
je doet, bestaansrecht heeft. In de elektronica is dat een heel belangrijke
factor. Ik ben het altijd blijven gebruiken. Als iemand komt met de vraag
in hoeverre een luidspreker belast kan worden, kan ik dat wiskundig berekenen. Kees komt wel eens met dat soort vragen en daar babbelen we
dan samen over en dat is heel gezellig.”
Hoe ben je met muziek begonnen?
“Op de HTS kwam ik Robert Schadd tegen die mensen kende die folkmuziek speelden en dat triggerde me. Zelf speelde hij ook altijd liedjes van
artiesten als Bob Dylan. Samen gingen we naar concerten van CCC Inc, de
voorlopers van Doe Maar. Ik zag Joost Belinfante viool spelen op een
manier waarvan ik dacht: dat wil ik ook. Ik speelde gitaar, maar mijn vader
had een viool op zolder liggen, die heb ik tevoorschijn gehaald en ik ben
vioolles gaan nemen bij mevrouw Rester. Zij was lid van het Concertgebouworkest en heel extreem. Ik mocht van haar geen radio meer luisteren. Maar ik was al bezig met folkmuziek, dus dat ging helemaal niet.
Toch heb ik zo’n drie jaar klassiek vioolles van haar gehad tot ik in aanraking kwam met een Amerikaanse band: Country Gazette. De violist Byron
Berline bewonderde ik heel erg en toen de band in Nederland was en hij
in een hotel in Amsterdam logeerde heeft Hans de Vries een afspraak met
hem geregeld. Het was in de tijd van de oprichting van de Hobo String
Band en Hans was manager en coachte ons. Hij belde hem gewoon op en
vertelde dat ik graag zijn techniek van vioolspelen wilde leren. ‘Laat hem
maar komen’, zei Berline en hij heeft die dag veel liedjes voor mij voorgespeeld. Een jaar later mocht ik weer komen, maar toen was ik wat meer
ervaren. Het advies dat hij mij gegeven heeft, heb ik bij viool spelen altijd
gebruikt.”
Muziek maken was je vak, je hebt er jaren van geleefd.
Hoe is dat gegaan?
“Ik ontmoette Dick Kuin in de tijd dat ik op de HTS zat. Ik beschouwde
hem als de Nederlandse Bob Dylan. Hij speelde ook liedjes van hem. We
hebben toen met elkaar de Hobo String Band opgericht. Dat was in 1968
en ik heb mijn vioolspel bij de band ontwikkeld. Ik ben autodidact, op
vele terreinen, ook in mijn winkel, want inmiddels restaureer ik al twintig
jaar violen en gitaren; Ik ben de klusser van de popmuziek. Met de band
deden we vaak mee aan talentenjachten, gewoon voor de lol om podiumervaring op te doen. We wachten meestal niet eens de uitslag af. Op
een gegeven moment werden we na een talentenjacht in Treslong in
Hillegom opgebeld dat we gewonnen hadden. En of we mee wilden doen
aan de volgende ronde in Alkmaar? Ook die wonnen we met als prijs een
optreden op televisie. We speelden maar twee liedjes, maar vanaf dat
moment stond de telefoon roodgloeiend en hebben we 12 jaar op dat
succes door kunnen borduren.”
Daarna ben je de winkel begonnen, Kees is heel benieuwd of je je
staande kunt houden in een tijd dat veel via internet wordt besteld?
“Internet doet niks extra’s voor je. Je kunt een vraag stellen, maar je moet
het altijd zelf oplossen. Wij zijn het verlengstuk van internet, de toegevoegde waarde. Ik zit ook in het starters segment en dat is heel leuk, want
ik begeleid mensen die met spelen willen beginnen en help ze bij het
maken van een keuze voor een instrument. Het is een ander verhaal dat
er iemand is die je advies geeft en kijkt of het muziekinstrument voldoet
aan de specificaties, dan dat je zelf die doos openmaakt en maar moet
zien hoe je er mee omgaat. Ik heb geen last van internet, ik heb de winkel
juist uitgebreid omdat ik te weinig ruimte had en nu de gelegenheid heb
om muziekinstrumenten te demonstreren. Ik wil mij ook meer richten op
de jeugd. Kinderen willen gitaar, ukelele of viool spelen. Ik heb muziekinstrumenten in mijn winkel die geschikt voor ze zijn.”
Op wie wil jij volgende week de schijnwerper richten?
“Op Dick Kuin, mijn collega in de Hobo String Band. Hij houdt zich nu met
heel andere dingen bezig dan muziek...”
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Van links naar rechts: Bas Henneman, Lennart Bader en Eric Spaargaren met hun
FM-radio. Foto: www.kicksfotos.nl

Dreamteam voor geluid bij Vuur
en Licht op het Water
Aalsmeer - Vorig jaar was de vuurwerkshow bij Vuur en Licht op het
Water voor het eerst op muziek. Er
stonden twee grote geluidstorens
opgesteld bij de Watertoren ter
ondersteuning van het audiovisuele
spektakel. Bas Henneman is hier
verantwoordelijk voor. Hij is in het
dagelijks leven al tien jaar bezig om
het transport van kostbare schilderijen goed te laten verlopen, maar
heeft een uit de hand gelopen
hobby, zoals hij zelf zegt. Bij Aalsmeerse evenementen verzorgt hij
geluid en licht. Zoals dus vorig jaar
bij Vuur en Licht op het Water, waar
alles haarfijn klopte. Dit jaar is Bas er
met zijn team van vier mensen weer
bij. “We pakken weer groot uit, met
dit keer drie geluidstorens en nog
wat andere verrassingen. Het gaat
helemaal goed komen”, aldus Bas.

Extra speciaal
De muziekmix voor de vuurwerkshow
op zaterdag 3 september wordt ook
dit jaar weer verzorgd door Lennart
Bader. Hij is in Aalsmeer bekend van
Radio Aalsmeer, maar ook een gevestigde naam in de (dance)muziekindustrie. Met zijn bedrijven RadioPush
en StreamPush werkt hij voor diverse
(bekende) artiesten. “Het is super leuk
om al m’n ervaring in te kunnen
zetten voor zo’n mooi Aalsmeers
event”, zegt Lennart. “Dat je op het
water en langs de kant via een
radiootje op 105.9 FM de muziek kunt
horen is echt bijzonder; het maakt
het vuurwerk extra speciaal.”
Bezoekers en thuisblijvers
De lokale omroep zendt de hele
avond uit vanaf de watertoren en Eric
Spaargaren verzorgt daar de presen-

tatie en muziek. Eric is in het dagelijks
leven de directeur van de Antoniusschool in Kudelstaart, maar ook
bekend van ‘De Mark en Eric Show’ op
Radio Aalsmeer. Hij is er klaar voor:
“De eerste uitzending vorig jaar
smaakte naar meer, dus dit jaar doen
we er nog een tandje bovenop. We
maken niet alleen een leuk
programma met veel lekkere muziek
voor iedereen in de VIP tent, langs de
kant en op het water, maar ook voor
de thuisblijvers.“ Ondertussen meet
Lennart in de watertoren met radiocollega Adrie de Rooij de vertraging
die het geluid via de verbinding met
de studio en de FM zender oploopt.
Door daar rekening mee te houden
kan het vuurwerk zo synchroon
mogelijk met de muziek worden
afgestoken. “Vorig jaar hebben we
met het team staan juichen toen alles
volgens plan ging. We hadden
kippenvel toen Jan Leliveld’s lied
‘Aalsmeer’ acapella over de Poel
galmde, gevolgd door een grandioos
slotakkoord. Ik had er eerlijk gezegd
een hard hoofd in of we dat ooit nog
konden overtreffen, maar dat zou dit
jaar toch zomaar kunnen gebeuren...“.
Bombastisch
De muziekmix omschrijft Lennart als
‘episch orkestraal’. Bombastisch zoals
je het kent uit filmtrailers, met orkest
uitvoeringen van bekende nummers
en invloeden uit verschillende
muziekstijlen. Heel bijzonder wordt
dit jaar de primeur van de remix die
de Aalsmeerse DJ Aversion (Robin
Kesting) maakte van het lied van Jan
Leliveld. “Robin’s remix zit in de
muziekmix verwerkt en is heel erg tof
geworden. Gaat het horen! Komt het
zien!”

Dorpswandeling en veiling bij
de Historische Tuin zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 27 augustus
organiseert museum Historische Tuin
weer een dorpswandeling in het
Centrum en een publieke veiling in
de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer. Een leuk uitje om de zomervakantie mee af te sluiten. Zaterdag
gaat de groep wandelaars op pad
met oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Hij heeft een grote kennis
van de lokale historie en vertelt hier
graag over. Onderweg worden
enkele interessante gebouwen en
plekken in de dorpskern bekeken (en
bezocht). Leuk voor bezoekers, maar
zeker ook voor dorpsgenoten. Wie
meeloopt met de wandeling loopt
daarna gegarandeerd met een
andere blik door het prachtige dorp!
De dorpswandeling start om 13.00
uur bij de kassa van de Historische
Tuin en duurt ongeveer vijf kwartier.

Deelname kost 5 euro en een plaats
reserveren kan door een mail te
sturen naar coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar
de Historische Tuin: 0297-322562.
Veiling bloemen en fruit
In het veilinggebouw van het
museum worden ‘bij afslag’ bloemen
en planten maar ook verse groenten
en fruit van de Tuin verkocht. De
publieke veiling op zaterdag 27
augustus start om 15.00 uur.
Iedereen met een entreekaartje voor
het museum mag meedoen. De
veilingmeester legt graag uit hoe het
werkt. Voor museumkaarthouders,
donateurs en kinderen tot 12 jaar is
de toegang tot het museum (en de
veiling) gratis. De opbrengsten van
de veiling komen geheel ten goede
aan het onderhoud van het museum.

Ook voor groepen
Wandelingen, veilsessies en rondleidingen op de Tuin zijn tot en met
eind oktober ook te boeken voor
groepen. Eventueel te combineren
met een rondvaart en een lekkere
lunch. Een origineel uitje met familie,
vrienden of collega’s.
Kijk voor alle informatie op
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Voorbereiding voor Pramenrace
in volle gang
Aalsmeer – Op zaterdag 10 september wordt de Pramenrace
gevaren en de voorbereidingen hiervoor door het SPIE-bestuur
zijn in volle gang. Afgelopen donderdag 18 augustus is een avond
gehouden voor alle medewerkers. De vrijwilligers hebben te
horen gekregen wat er allemaal te gebeuren staat. De race, route
met de bijbehorende posten zijn uitgelegd en de nieuwe shirtjes
zijn uitgedeeld, zodat iedere medewerker duidelijk herkenbaar is.
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Vrijwilligers welkom
Overigens zijn nog meer helpende handen van harte welkom. Zin
om bij dit leuke evenement vrijwilliger te zijn? Opgeven kan door
te mailen naar info@pramenrace.nl.

BOB IN DE BOVENLANDEN
‘Out of the Box’
Aalsmeer - Het is een windstille
regen-zomernamiddag. De deuren
en ramen van de ark staan open,
zomerhitte is verdwenen en regendruppels op het grachtwater
bubbelen er vrolijk op los. De Westeinderplassen zijn mijn thuis, dat
zullen zij altijd blijven, met de boot
de Poel op is voor mij een grote
inspiratiebron. De sloep brengt ons
natuurlijk ook wel verder dan de
Poel. Na de Leimuiderbrug begint,
op een warme woensdagochtend,
dit verhaal.
De Drecht
We komen via de Wetering, bij Weteringbrug, op de Drecht (De Drecht was
een natuurlijke afwateringsrivier in het moerassige veengebied). Ik ben gek
op dit riviertje; oevers rijkelijk begroeid met grassen, rietsoorten en zomerbloemen, veel blije bewoners in oude boerderijen, huisjes of huizen en
doorkijkjes naar het achterliggende boerenland waar koeien en schapen
relaxt hun leven leiden. De nieuwsgierige koeien maken mij blij en vrolijk.
Als ik door dit riviertje vaar krijg ik altijd zin om verder het ‘Groene Hart’ in
te varen, wat we nu dus gaan doen. Aangekomen bij de brug in Bilderdam
komt een vriendelijke brugwachter de brug voor ons heffen en hij wenst
ons een fijne dag. Direct rechts na de brug ligt ‘Jacobs Droom’, een oude
boerenhoeve die ook ‘Bobs Droom’ altijd was en zal blijven. Het atelier van
Ada Gons Goosen herbergt een schat aan dierenschilderijen van haar hand.
Ik ben de gelukkige eigenaar van verschillende panelen met koeien van
Ada (zo heb ik tóch een beetje Bilderdam in huis….).
De Kromme Mijdrecht
Aan het einde van de Drecht gaan we via de Tolhuissluis de Amstel op en
slaan net voor de brug van Uithoorn rechtsaf de Kromme Mijdrecht op, ook
een veenriviertje. Genietend van de vele oude boerenstulpen en het leven
rondom de rivier wordt, hoe verder je de rivier op vaart, het landschap
achter de dijken steeds weidser en stiller. We zijn inmiddels een uur of vier
varen van huis en hebben het gevoel heel ver weg van Aalsmeer te zijn.
Het landschap van akkerbouw en veeteelt en de rust, werkt daar zeker aan
mee. Aan het einde van dit oer-Hollandse riviertje varen we het kleine
sluisje van Woerdense Verlaat in, waar we geschut worden naar het
volgende sprookjesachtige riviertje, de Grecht.
De Grecht
De Grecht is echter geen riviertje maar een gegraven ontwatering voor het
achterliggende polderland. Het is jammer dat ik dit mooie water geen rivier
mag noemen want zij verdient deze status zeer zeker wel. De Grecht meandert, net als de Drecht en Kromme Mijdrecht, lieflijk door het nog indrukwekkender landschap van polders. Stilte overheerst hier. Er zijn geen dijkhuizen en weggetjes aan beide zijden. Hier en daar een boerderij, verder
niets. Prachtige rietoevers, schitterende rietlanden, die al gemaaid worden,
en boerenland, boerenland, koeien, koeien en koeien. We varen heel rustig,
genietend van de schoonheid om ons heen naar het einde van de Grecht,
waar we aankomen bij een gemoedelijke jachthaven in Woerden om
te overnachten. Na deze lange dag
varen zijn we toe aan een wandeling die ons leidt naar het mooie
oude centrum van het vestingstadje. Hartje stad, op een gezellig
vol terras, dineren we met een
heerlijk glas pinot grigio en kijken
we terug op een gouden dag ‘out of
the box’.
bob.plaswijck@planet.nl

Toffe prijzen te winnen bij
Buurthuis Beach Bingo
Aalsmeer - Na een zonnige zomervakantie gaan de vrijwilligers van buurthuis Hornmeer nog even door met de
zomerkriebels en organiseren een
Beach Bingo! Zondag 4 september om
14.00 uur is jong en oud welkom voor
een aantal gezellige rondes bingo.
Diverse lokale ondernemers hebben
mooie prijzen geschonken. De Buurthuis Beach Bingo is een zomerse activiteit voor alle inwoners. In elke ronde
zijn er prijzen voor kinderen of volwassenen te winnen. Kom met vrienden
en familie naar het buurthuis aan de
Dreef 1. De inloop is vanaf 14.00 en de
Bingo start om 14.30 uur. Om verze-

kerd te zijn van een plaatsje, is een
aanmelding via buurthuishornmeer@
gmail.com voldoende. Meer informatie is te vinden op de social media
van Buurthuis Hornmeer.
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AALSMEER VAN BOVEN ‘GEKIEKT’...
Aalsmeer - Niet iedereen kan de watertoren beklimmen en genieten van het weidse uitzicht
en voor wie weleens over Aalsmeer ‘raast’ met het vliegtuig heeft amper tijd om details te zien.
Veelal wordt dan vooral gekeken of de watertoren in beeld komt, want dit monument is thuis
komen. Fotograaf Kick Spaargaren stapte vorige week in een helikopter en ‘kiekte’ delen van
Aalsmeer van boven. Herkent u/jij de straten en locaties? Veel kijkplezier.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Open Podium voor (aspirant)
muzikanten in Fort De Kwakel
De Kwakel - Komende zondag 28
augustus is er weer een Open Podium
in De Kwakel. Het Open Podium is een
ontmoetingsplaats voor alle (aspirant)
muzikanten uit de regio én een plek
waar toeschouwers onder het genot
van een drankje kunnen genieten van
een middagje livemuziek. Het is een
mix tussen een jamsessie en een plaats
waar je als muzikant je eigen ding kunt

doen, met of zonder anderen. De sfeer
is laagdrempelig, ieder optreden
wordt gewaardeerd, en elk niveau is
van harte welkom. Met het Open
podium wil de organisatie, zelf
amateurmuzikanten, mensen enthousiast maken om muziek te gaan of
blijven maken. Hoe leuk is het om met
andere muzikanten in contact te
komen en/of jezelf een doel te stellen

Corona: 29 inwoners positief getest
Aalsmeer - Het aantal corona-besmettingen lijkt zich te stabiliseren. Nog
steeds zet de daling door, raken
minder mensen besmet en nemen de

ziekenhuisopnames af. In Aalsmeer
zijn van 10 tot en met 23 augustus 29
inwoners positief getest op corona en
dat zijn er evenveel of weinig als de

door een mini-optreden te doen. Zing
je graag, en zou je eens met echte
instrumenten begeleid willen worden,
dit is de plek! De organisatie zorgt voor
alle spullen, een drumstel, een bas- en
twee gitaarversterkers, een piano/
synthesizer en microfoons/zanginstallatie. Wel je eigen gitaar, blaasinstrument of anderszins meenemen. Wil je
alleen of met je band optreden, dan is
het verstandig om even een mail te
sturen, zodat jij/jullie in het
programma geplaatst kunnen worden:
openpodiumuithoorn@gmail.com.
Zondag zal John van gitaarschool
Uithoorn aanwezig zijn, de plek om
goed gitaar te leren spelen. Heb je ooit
eens gitaar willen leren spelen of wil je
beter worden, kom dan langs. Adres is
Bar het Fort aan Het Fort 55 in De
Kwakel en het Open Podium is van
14.30 tot 17.30 uur. Kijk voor meer
informatie op de website:
www.openpodiumuithoorn.nl.

vorige periode. In Uithoorn is de
afname eveneens nihil, 33 (-1) besmettingen, evenals in Amstelveen, waar
110 (-10) inwoners corona onder de
leden hebben. In Haarlemmermeer
werd 150 (-54) inwoners aangeraden

Omniband met ‘Hè gezellig’ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelland - De Omniband speelt
‘Hè, gezellig!’ op dinsdagavond 30
augustus in het Amstelveens
Poppentheater. De Omniband is een
driekoppig muziektheatercollectief
bestaande uit Jochem van Hoogdalem, Sander Borst en Douwe
Nauta. De drie jongens hebben
elkaar ontmoet in het Ricciotti
Ensemble, een broedplaats voor
muzikanten die alles net een beetje
anders willen en vinden dat de
wereld wel wat gezelliger mag. De
voorstelling ‘Hè, gezellig!’ is hun
muzikale speeltuin. Drie muzikanten, 26 instrumenten, goeie
grappen, slechte grappen, mooie
muziek en muziek om bij te
springen. “In de voorstelling doen
we precies wat we leuk vinden, wat

we altijd al eens hadden willen doen
of wat we altijd al eens hadden
willen leren. Heel egoïstisch dus,
maar des te meer een plezier om
naar te kijken en te luisteren, een
kijkje regelrecht in onze breinen”,
aldus de bandleden.
Geïnspireerd door Mini & Maxi, the
Ashton Brothers, Släpstick, Victor
Borge en nog vele anderen brengt
de Omniband een avond onvergetelijk genieten en gezelligheid: dat wil
je niet missen. De try out van ‘Hè
Gezellig!’ is te zien op dinsdagavond
30 augustus om 20.00 uur.
Toegangsprijs: 10 euro. Reserveren
kan per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.
Kijk voor meer informatie op
www.amstelveenspoppentheater.nl.

in quarantaine te gaan om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er
zijn geen inwoners in Aalsmeer,
Uithoorn en Amstelveen opgenomen
met corona in het ziekenhuis, in Haarlemmermeer 1 inwoner. In alle vier de

gemeenten zijn gelukkig geen inwoners overleden aan het virus. Het gaat
goed, samen tegen corona door te
testen bij klachten, thuis te blijven als
deze positief is, regelmatig de handen
te wassen en goed te ventileren.

14 NIEUWS

inderegio.nl • 25 augustus 2022

Zwamgroei in beukenboom in
tuin rond de Dorpskerk
Aalsmeer - De laatste jaren is er
regelmatig ophef over (beschermde)
bomen in Aalsmeer die moeten
worden gekapt. Zo was menigeen
vorig jaar flink verbolgen over de
mededeling van de gemeente dat
een kastanjeboom op het Raadhuisplein helaas omgezaagd moest
worden. De boom was ziek en om
verspreiding naar de ‘buren’ te voorkomen, is de kastanje weggehaald.

Onlangs was er ongeloof over de
kapvergunning die is aangevraagd
voor de rode beuk in de Schoolstraat.
Zeker 100 jaar oud is de boom en
samen met de woning bestempeld
als beschermd dorpsgezicht. De
gemeente is het eens met inwoners
dat de beuk meer eer zou moeten
krijgen, maar staat met haar rug
tegen de muur. De boom staat op
particulier grondgebied. Om een

andere, wel begrijpbare reden gaat
zo goed als zeker nog een hele oude
boom in het Centrum gekapt
worden. In één van de beuken in de
tuin rond de Dorpskerk in de Kanaalstraat is zwamgroei geconstateerd.
De beukenbomen in de tuin zijn
tussen 1882 en 19885 geplant. Ook
dus heel jammer dat in ieder geval
één zo’n 140 jaar oude boom binnenkort moet verdwijnen. Er gaat
gekeken worden in hoeverre de
andere beuken behouden kunnen
blijven. Hopelijk kunnen/mogen zijn
nog heel wat jaartjes hun schoonheid tonen.
Instabiel
Zwamgroei ontstaat door zwammen
die het wortelhout of het spint- en
kernhout van een boom binnendringen en vervolgens aantasten wat
kan leiden tot boomsterfte. Volgens
de ‘boomdokter’ wordt de aangetaste
boom instabiel en gaat de conditie
snel en sterk achteruit. De eerste
tekenen van verzwakking verschijnen
in de kruintoppen waar taksterfte en
bladverlies optreedt. Vooral beuken
ouder dan 80 jaar worden het slachtoffer van zwammen.

om de brand zelf te blussen. De
brandweer had het vuur snel onder
controle. Een persoon is behandeld
door medewerkers van de ambulance.

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Kleine brand in Migrantenhotel
Aalsmeer - Op de Legmeerdijk was
woensdag 17 augustus rond drie uur
in de middag brand uitgebroken op
de achtste etage van het in aanbouw

zijnde Migrantenhotel. De brand brak
uit tijdens werkzaamheden. De brand
zou zijn ontstaan door slijpwerkzaamheden. Het lukte de medewerkers niet

Ruigrok Tower
De eerste paal voor deze zogenaamde
Ruigrok Tower is vorig jaar op 3
september geslagen. In het wooncomplex worden permanente logiesvoorzieningen gerealiseerd bestaande
uit totaal 131 appartementen, merendeels tweepersoonskamers, in acht
woonlagen, voor arbeidsmigranten.
Ook in dit gebouw komt, net als in de
Flower Tower aan de Japanlaan, een
beheerders- en een gemeenschappelijke ruimte. Door het brandje is enige
vertraging ontstaan, maar de
verwachting is nog steeds dat Ruigrok
Tower in de loop van dit jaar in
gebruik genomen kan worden.

BMW’s in Amstelveen
gestript

Fotograaf: VLN Nieuws

Brand in hooibalen bij Poelweg
mogelijk aangestoken
Aalsmeer – Bij de Poelweg/Randweg
in De Kwakel, vlakbij de Aalsmeerse
bloemenveiling, is maandag 22
augustus rond twee uur in de middag
een flinke brand uitgebroken in een
verzameling hooibalen. De brand was
dusdanig heftig dat de brandweer
van Uithoorn opschaalde naar
‘middelbrand’ en collega-korpsen
opriep om te komen helpen. Ook de
Brandweer van Aalsmeer is ter
plaatse gegaan. Met meerdere blusvoertuigen werd het vuur te lijf
gegaan. Om de hooibalen uit elkaar

te trekken is een graafmachine
ingezet. Daarna heeft brandweer het
vuur geblust. De Brandweer van Aalsmeer laat weten lange tijd bezig te
zijn geweest om het brandende hooi
gedoofd te krijgen. Hoe de brand kon
ontstaan is vooralsnog onbekend.
Mogelijk is de brand aangestoken.
Een politiewoordvoerder heeft bevestigd dat er een aanhouding is verricht
vanwege de brand, maar kon nog
niet vertellen onder welke omstandigheden de verdachte is aangehouden. De zaak is nog in onderzoek.

Amstelland - In de afgelopen twee
weken zijn in Amstelveen ongeveer
tien interieurs van BMW’s gestript. Het
complete dashboard, stuur en cockpit
worden uit de auto’s gehaald met grote
schade tot gevolg. De politie laat in een
bericht weten dat dergelijke diefstallen
vaak ‘op bestelling’ worden gedaan. De
politie houdt nu extra toezicht in de
wijken in Amstelveen en gaat vaker in
de nacht surveilleren. Aan bewoners
wordt gevraagd om extra alert te zijn.
Heb je een BMW? Parkeer deze op
goed zichtbare plekken en schakel het
alarm goed in. De dieven zijn weliswaar
de afgelopen weken actief geweest in
Amstelveen, maar Aalsmeer is vast ook
aantrekkelijk...
Doe aangifte
Ben je slachtoffer van deze nare diefstallen die soms wel 20.000 euro aan
schade kosten? Maak een praatje met
de buren. Misschien hebben zij camerabeelden. Doe ook altijd aangifte.
Alleen door het ontvangen en registreren van de aangiftes heeft de politie
goed zich deze problematiek.
Verdachte situatie? Neem direct
contact op via 112. Kijk voor meer
informatie op de website: politie.nl.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Luxe leven
Aalsmeer - Tien dagen lang heb ik niks gedaan. ’s Morgens een paar kilometer wandelen met de honden, wat cantharellen zoeken en daarna
ontbijten op het terras in de zon. Dat ontbijt kreeg ik zomaar voorgezet,
net als het diner trouwens. En ook dat kon op het terras, want de temperatuur was heerlijk. Graad of 25 en dat vind ik warm zat. Het was erg leuk om
kennis te maken met het work-away team. Een groep Franse en Duitse
jongens en meisjes die voor een stageperiode meewerken in het hotel van
onze dochter en schoonzoon. Met zoveel jongelui elke dag aan tafel is een
inspirerende ervaring. Engels spreken ze met een zwaar Frans accent en
dat is een uitdaging om te begrijpen. Het is of ik in een uitzending van
‘Allo Allo’ ben beland. Op kookgebied heb ik ook weer het nodige opgestoken. Mijn dochter doet helemaal mee met de trend om anders te gaan
eten en serveert in het restaurant nog maar één vleesmaaltijd en dat is
een elandenstoofpot. Plaatselijk voer dus, diervriendelijk geproduceerd,
want ze hebben lekker door het bos gehold. Voor de rest is de keuze een
visje of vegetarisch. En dat bevalt iedereen prima. De vega lasagne is een
succes en wordt zeer gewaardeerd. Die ga ik binnenkort thuis uitproberen.
Na die tien dagen lui, luxe leven zijn we weer helemaal bijgepraat, is mijn
puzzelboek vol en mijn leesboek uit. Het is weer tijd om op pad te gaan.
We toeren lekker door Zuid Zweden, nog steeds weg van de snelweg en
overnachten op een parkeerterrein naast een sportpark. Heerlijke plek,
want ’s morgens om 6 uur is het zwembad open en de sauna al op een
temperatuur van 70 graden. Een fantastische combinatie waar we dankbaar gebruik van maken. De volgende dag steken we over naar Denemarken. Daar staan nog een paar highlights op ons verlanglijstje. Allereerst het slot Kronborg in Helsingør, een indrukwekkend bolwerk dat op
een landtong in zee ligt. Je kunt er helemaal omheen en doorheen
wandelen, het is een dorp op zich. En dan wil ik ook nog naar het eiland
Møn met zijn beroemde krijtrotsen, een stukje werelderfgoed. Als je die
kwalificatie krijgt kun je er zeker van zijn dat het overspoeld wordt door
toeristen. Kijk maar naar Texel, sinds dat in de Lonely Planet staat zijn
campings niet meer te betalen en lopen er veel te veel mensen rond. Bij
Møns Klint ervaren we hetzelfde. Het is er megadruk en ook nog eens snikheet. We zijn tot boven op de top gereden, maar om de krijtrotsen uitgebreid te bekijken moet je naar beneden. Een afdaling van een kwartier
volgens de bordjes; een steile trap van 500 treden. Als je het natuurwonder bekeken hebt moet je ook weer omhoog. We zien jongelui
volledig uitgeput bovenkomen, ze hangen hijgend over de reling. Het is
op dat moment 12 uur ‘s middags en 27 graden. Manlief heeft vlak voor de
vakantie de diagnose: ‘volledig versleten knie’ gekregen. Ik kijk hem aan en
zeg: “Laten wij ons nou eens gedragen naar onze leeftijd. We moeten dit
niet willen.” We nemen het rolstoel pad om toch nog een glimp van het
wereldwonder te zien. Verstandige beslissing, gezien de omstandigheden.
Maar het wringt wel. Het is niet onze stijl.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Zomerreces ten einde: Weer
vergaderingen commissies
Aalsmeer - Vanaf volgende week is
het zomerreces voor de politiek
voorbij. Er gaat weer vergaderd
worden en wel als eerste op dinsdag
30 augustus. De commissie Ruimte
komt bijeen voor een beeldvormende vergadering. Belangrijkste
agendapunt is het bestemmingsplan
Westeinderhage, het nieuwe woningbouwplan in Kudelstaart. Het doel is
om maximaal 267 woningen en
appartementen te realiseren in het
gebied achter de Bilderdammerweg,
tussen de Herenweg en Ambachtsheerweg. Portefeuillehouder is
wethouder Bart Kabout. Ook aan de
orde komt de Structuurvisie Green
Park Aalsmeer (aanvulling) en het
bestemmings- en exploitatieplan
Green Park, deelgebied 2 West.
Vragen kunnen gesteld worden aan
wethouder Robert van Rijn. Laatste
agendapunt is de algemene verordening ondergrondse infrastructuren.
Portefeuillehouder is wethouder Dick
Kuin. Na informatie over de regionale
samenwerking wordt de vergadering

rond half elf beëindigd. De vergadering in de raadzaal is openbaar en
begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. Op donderdag 1
september vergadert onder voorzitterschap van Greta Holtrop de
commissie Maatschappij en Bestuur.
In de raadzaal wordt gesproken over
de afvalstoffenverordening. Doel van
dit voorstel is om de gemeentelijke
regelgeving over de inzameling van
afval aan te laten sluiten bij het in
2021 vastgestelde beleid ‘Van afval
naar grondstofbeleid’. Portefeuillehouder is wethouder Dick Kuin. Een
terugkerend agendapunt is Luchtvaartzaken. Het doel is dat fracties of
de portefeuillehouder Schiphol
onderwerpen beeldvormend ter
bespreking kunnen aandragen op het
gebied van Schiphol en overlast van
het vliegverkeer. Naar verwachting
klinkt om 21.00 uur de hamerslag
voor einde vergadering. De aanvang
is eveneens 20.00 uur en belangstellenden mogen plaatsnemen op de
publieke tribune.
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ruimte ontdekken. Op de meest
uiteenlopende manieren. Van workshops tot een tour door de Groene
Energiefabriek en tot straattheater. En
Meerlanden trakteert bovendien op
lekkere lokale en duurzame hapjes en
drankjes. Om niet alleen het jubileum
te vieren met bezoekers, maar ze ook
te inspireren om wat groener en duurzamer te leven. Ofwel, om hun eigen
leefwereld te hernieuwen.

Festival van Hernieuwen tijdens
open dag 25-jarige Meerlanden
Rijsenhout - Meerlanden is jarig. Het
duurzame grondstoffen en energiebedrijf bestaat 25 jaar. Om het jubileum te vieren, wordt aanstaande
zaterdag 27 augustus het Festival
voor Hernieuwen georganiseerd. Een
open dag voor alle leeftijden op het
bedrijfsterrein in Rijsenhout en gratis
te bezoeken van 11.00 tot 15.30 uur
voor alle inwoners van de

gemeenten waar Meerlanden actief
is.
Inspiratie in festivalstijl
Op het festival maken bezoekers
kennis met de mensen, het materieel
en de activiteiten van Meerlanden.
Ook kunnen ze op een interactieve
manier de wereld achter de inzameling van afval en beheer van openbare

Neem foto’s en kleding mee
Bezoekers kunnen tijdens het festival
gratis tips en advies krijgen hoe ze een
ruimte met tweedehands meubels en
restmaterialen hip kunnen inrichten.
In de huiskamer van No Waste Decoration en Meerwinkel kunnen bezoekers
met foto’s van een woonkamer of een
kantoorruimte terecht bij interieurstyliste Monique Dickhaut. Daarnaast
kunnen bezoekers een kledingstuk,
dat nog goed is maar ze zelf niet meer
dragen, meenemen naar de swapshop van Meerwinkel om te ruilen
tegen een nieuw, pre-loved kledingstuk. Daarom roept Meerlanden op
‘neem foto’s en/of kleding mee en doe
er je voordeel mee!’

“Ze programmeren een robot,
metselen een muurtje, voeren een
apk-keuring uit bij een vrachtwagen
en ontdekken alles op het gebied van
recycling en duurzaamheid. De workshops zijn allemaal bedacht en voorbereid door lokale technische
bedrijven. Voor de begeleiding van de
leerlingen zijn vele vrijwilligers nodig.”

Enthousiaste vrijwilligers voor
Techniek Driedaagse gezocht
Aalsmeer - Twee rechterhanden? Dol
op techniek? Of gewoon wat tijd over
op 27, 28 en 29 september? Meldt u
dan aan als vrijwilliger voor de Techniek Driedaagse. Gezocht wordt naar
vrijwilligers die technische workshops
begeleiden, de catering verzorgen,
het verkeer regelen of allerlei handen spandiensten willen verrichten.
Techniekfestijn
De Techniek Driedaagse is een groot

techniekfestijn voor leerlingen uit de
groepen 7, 8 en brugklas. Meer dan
3.900 leerlingen van scholen uit Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop en De
Ronde Venen volgen daar technische
workshops onder leiding van lokale
technici en vele vrijwilligers. Dit jaar is
de Techniek Driedaagse te gast bij Van
Vliet Containers in Aalsmeer. “Tijdens
dit evenement maken de leerlingen
kennis met alle facetten van techniek”,
licht projectleider Karin Wateler toe.

In- en uitchecken met betaalpas
of creditcard bij Connexxion
Amstelland - Reizigers kunnen vanaf
nu in twee nieuwe OV-regio’s in- en
uitchecken met een contactloze
betaalpas of creditcard – ook op hun
mobiel. Connexxion introduceert
deze nieuwe manier van betalen in al
haar bussen in de regio’s AmstellandMeerlanden (inclusief Schiphol) en
Haarlem-IJmond. Met deze intro-

ductie kunnen al ruim een miljoen
inwoners van Noord-Holland nagenoeg drempelloos in de bus betalen.
Reizen met een bepaalpas werkt heel
eenvoudig - precies hetzelfde als de
OV-chipkaart: een reiziger checkt in
met een contactloze betaalpas,
plastic of op een mobiel en start de
reis. Bij het verlaten van de bus

Vier keer poppenkast ‘Het rode
autootje’ bij de kinderboerderij
Aalsmeer - Zondag 28 augustus
komt poppentheater Zelen met de
voorstelling ‘Het rode autootje’ naar
kinderboerderij Boerenvreugd. Op
de laatste dag van de vakantie wil
Jan Klaassen weer lekker optreden

voor de kinderen, maar daar denkt
Katrijn heel anders over. Jan Klaassen
moet ook op zijn zoontje Jantje
passen. O jee, hoe moet dat nu? Het
wordt nog spannender als blijkt dat
Jantje een rood autootje wil zijn!? Je

Alle hulp welkom
Naast het begeleiden van de workshops, zijn vele vrijwilligers nodig om
de Techniek Driedaagse in goede
banen te leiden. “We zoeken ook vrijwilligers die het verkeer willen
regelen, de catering verzorgen, de
groepen met leerlingen ontvangen of
allerlei hand- en spandiensten
verrichten”, vervolgt Karin. “Alle hulp is
van harte welkom. Het is een
geweldig evenement; die blije
koppies als de leerlingen met de techniek aan de slag zijn: daar doe je het
voor!” Aanmelden als vrijwilliger kan
via een mail naar: info@technetamstelenvenen.nl. Meer informatie over de
Techniek Driedaagse?
Of nieuwsgierig naar sfeerbeelden
van eerdere edities? Kijk op
www.technetamstelenvenen.nl

checkt de reiziger uit met dezelfde
betaalpas. De prijs voor de reis is
gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement.
In een later stadium wordt het ook
mogelijk kortingsproducten te
koppelen aan een betaalpas of
creditcard. Meer informatie voor
reizigers is te vinden op www.
connexxion.nl/ovpay. Informatie over
de introductie van nieuwe betaalvormen in het OV is beschikbaar op:
www.ovpay.nl

voelt het al wat er gaat gebeuren:
hier en daar botst het met Jantje en
Jan Klaassen en met Katrijn. Er zijn
vier voorstellingen: om 11.00, 13.00,
14.00 en 15.00 uur. Het bekijken van
de voorstelling is gratis, maar varken
Beer staat op het terrein van de
kinderboerderij aan de Beethovenlaan klaar om donaties in ontvangst
te nemen.

Afscheid Riemond Schripsema
bij Dunweg Uitvaartzorg
Hoofddorp - Op vrijdag 9 september
neemt Riemond Schripsema na 33
jaar trouwe dienst afscheid als
uitvaartverzorger bij Dunweg, dit
vanwege zijn pensionering. Binnen
Dunweg is Riemond de enige die
met drie generaties van de familie
van der Pijl heeft samengewerkt.
Riemond heeft niet alleen voor
Dunweg gewerkt, maar ook voor met
name alle nabestaanden die een
beroep op hem hebben gedaan. Een
plotseling verlies, oud, soms nog zo
jong. Na een lange ziekte of gewoon
ouderdom.
Riemond leerde het vak van Wim van
der Pijl en werkte het langst samen
met Alexander. Riemond heeft veel
collega’s ingewerkt en zijn ervaringen gedeeld om zodoende waardige opvolgers achter te laten.
Opvolgers die op hun manier in deze
nieuwe tijd een modern afscheid
kunnen vormgeven. Al deze jonge
mensen krijgen volop de ruimte om
nieuwe energie en ideeën te initiëren

binnen het bedrijf. Een nieuwe
(derde) generatie Dunweg medewerkers staat voor u klaar.
Afscheidsreceptie
Als dank voor zijn grote inzetbiedt
Dunweg Riemond graag een
afscheidsreceptie aan. Wilt u
persoonlijk afscheid nemen van
Riemond? U bent van harte welkom
op vrijdag 9 september van 16.00 tot
18.00 uur bij Dunweg Uitvaartzorg,
Achterweg 40 in Hoofddorp. Graag
uw aanmelding doorgeven aan
Sabine Vera Evertman: secretariaat@
dunweg.nl of bel 023-5633544.
Ervaringen in een boekje
Dunweg neemt nemen afscheid van
Riemond op een bijzondere wijze en
niet allen met een receptie, maar ook
met een klein boekje. Hierin zijn
bijzondere ervaringen van Riemond
over afscheid opgenomen. Sinds zijn
indiensttreding bij Dunweg is er veel
veranderd.

Schilderen buiten de Lijntjes
met Joke Zonneveld
Aalsmeer - Wil jij nieuwe schildervaardigheden opdoen? Dan ben je op
je plek in Atelier de Rode Draad bij
Joke Zonneveld: “Tijdens mijn lessen
geef ik aandacht aan schildertechnieken, schilderregels en aan de
manier waarop je schildert. Zo krijg je
meer durf, speelsheid en je creativiteit
gaat stromen. Tijdens mijn lessen kun
je aan de slag met acryl- en aquarelverf, materie schilderen en craquelé
maken. Alle materiaal staat klaar, je
kunt zo aan de slag. Je ontdekt welke
technieken het best bij jou passen.”
Proefles
Op zaterdag 3 september verzorgt
Joke Zonneveld een proefles Spelend
Schilderen van 13.30 tot 16.30 uur. De
cursus Schilderen buiten de Lijntjes
start begin september met acht
lessen op maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur en op
zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30

uur. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden.
Oceandrums
Een oceandrum (beschilderd) is een
intrigerend instrument: Tijdens de
Kunstroute Aalsmeer op 17 en 18
september kunnen oceandrums
bespeeld worden in Atelier de Rode
Draad. Gedurende de lessen van Joke
kunnen cursisten zelf een oceandrum
maken van schildersdoek. Download
de gratis lessenserie op de site en blijf
op de hoogte van de activiteiten van
Joke Zonneveld. Adres: Art Centre
Aalsmeer, Aalsmeerderweg 230,
atelier 34. Interesse? Knip dan de bon
elders in deze krant uit en krijg 10
euro korting per persoon voor de
cursus. Bel voor opgave en informatie
naar 06-44850038 of stuur een mail
naar paint@jokezonneveld.nl.
Meer weten? Kijk dan op
www.paintyourpassion.today.
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Zomercompetitie Schaakclub
Westeinder nadert ontknoping
Kudelstaart - In de vijfde ronde van
de zomercompetitie van Schaakclub
Westeindermochten weer twee
nieuwe deelnemers verwelkomt
worden. Ferry Weverling en Huup
Joosten waren voor de eerste maal
aanwezig, streken de gratis negen
afwezigheidspunten dankbaar op en
probeerden dat nog wat verder uit te
breiden. Huup slaagde daar gedeeltelijk in door één maal te winnen,
maar ook te verliezen van Mladen
Cicek. Ferry was gekoppeld aan Koen
Beentjes, zijn vaste klant, zoals schakers dat wel noemen, en zorgde er
met twee overwinningen voor dat hij
voorlopig nog angstgegner blijft van
Koen. Jan van der Sluis maakte een
forse sprong op de ranglijst door
twee maal Wim Appelman te
verslaan. Peter Verschueren, Piet
Geertsema en Maarten de Jong
speelden een trio. Peter en Maarten
begonnen met een remise, waarna
Peter Piet versloeg. Inmiddels was
het later op de avond en was
Maarten niet scherp genoeg meer

om de problemen die Piet hem op
het bord voorschotelde te weerstaan.
Toekomstig Kudelstaarter Joran
Donkers was de man van de avond
en pakte de kop door Rik Konst tweemaal te verslaan.
De stand aan kop: Joran Donkers (19
punten), Piet Geertsema (18), Peter
Verschueren (16), Koen Beentjes,
Marco Hutters en Ferry Weverling (elk
15). Met nog twee rondes te gaan
staat Joran op de plek die op grond
van zijn rating verwacht mocht
worden. Wie kan hem nog
bedreigen? Gaat Ferry na zijn daverende entree voor een verrassing
zorgen? Of kunnen Peter en Piet
uitgerust terug van vakantie de ranglijst op zijn kop gaan zetten? En
kunnen Rik Konst en Willem Hensbergen hun matige vorm van de
laatste weken nog ombuigen en
nieuw zelfvertrouwen voor de
wintercompetitie tanken in de laatste
twee rondes? De ontknoping vindt
de komende twee weken plaats in
het dorpshuis van Kudelstaart.

KORT
KLAVERJASSEN BIJ DE
GELUKSVOGELS
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Auto ramt lantaarnpaal en
eindigt in de berm
Rijsenhout - Een auto met buitenlands kenteken is woensdag 17
augustus omstreeks half elf in de
avond door nog onbekende oorzaak
in een berm beland aan de Heermanszwet. De schade is enorm. De
bestuurder heeft voordat de wagen
tot stilstand kwam ook nog een
lantaarnpaal geraakt. Volgens buurt-

bewoners is het al de zesde keer dat
in hun straat een auto in de berm is
beland. De twee inzittenden van de
auto zijn niet gewond geraakt en
wisten zelf uit de wagen te klimmen.
Er wordt onderzoek gedaan naar de
exacte toedracht van het ongeval. Een
berger heeft de zwaar beschadigde
auto opgehaald en meegenomen.

Scholen beginnen maandag weer!

Winkelbrand snel
geblust

Aalsmeer - Aanstaande maandag 29 augustus beginnen de scholen weer. Zowel het basis- als het middelbaar
onderwijs openen de deuren en dus gaat het weer heel wat drukker worden op de wegen in Aalsmeer en Kudelstaart met vooral jeugdige fietsers. En juist deze verkeersdeelnemers moeten nog wennen aan de vele auto’s en de
soms voor hen nieuwe verkeerssituaties. Aan bestuurders van auto’s wordt gevraagd hier rekening mee te
houden. Pas uw snelheid aan, let op fietsers en geef hen de ruimte. Dankzij u gaan kinderen dan veiliger naar
school. Gaat uw kind voor het eerst alleen fietsend naar school? Ga dan samen alvast de route rijden en wijs hem
of haar op oversteken waar extra goed opgelet dient te worden. Wie niet al te ver van scholen woont, kan natuurlijk ook fietsend of lopend de jongste leerlingen naar school brengen. Wel zo gezond, goed voor het milieu, het
scheelt ‘ophoping’ van auto’s rond de scholen en voorkomt onoverzichtelijke situaties.

Aalsmeer - Afgelopen maandag 22
augustus is de Brandweer van Aalsmeer rond het middaguur uitgerukt
voor een brand in een winkel aan het
einde van de Aalsmeerderweg. Het
vuur was ontstaan in een afzuiginstallatie van de zaagmachine. De
brand was snel onder controle, waardoor de schade beperkt is gebleven.

Aalsmeer bouwt door...
Aalsmeer - In de Hornmeer gaat
binnenkort aangevangen worden
met nieuwbouw in de Meervalstraat
en Roerdomplaan, in Kudelstaart
staat woonwijk Westeinderhage nog
in de kinderschoenen, maar elders in
de gemeente is het afgelopen jaar
volop gebouwd. Het was even stil
rond de bouwplaatsen vanwege de
bouwvak, maar afgelopen maandag
zijn alle medewerkers weer aan de
slag gegaan. Een drietal projecten
nadert voltooiing:
‘De Posterijen’ is het appartementengebouw aan de Stationsweg, op de
locatie van het voormalige postkantoor. Hier zijn 28 appartementen
gebouwd en de verwachting is dat in
het vierde kwartaal de oplevering
plaatsvindt. De groenstrook, aan de
zijde van het Gezondheidscentrum,
gaat nog opnieuw ingericht worden.

Voor de hier gekapte bomen komen
10 exemplaren terug. Meer richting
de wijk Stommeer verrijzen tussen
de Stommeerkade, het Bielzenpad
en de Burgemeester Kasteleinweg 31
eengezinswoningen en 54 bedrijfsunits. In ‘Stommeerhoff’ wordt verder
nog een appartementencomplex
met 17 huizen gebouwd en op
dijkniveau bij de Stommeerkade is
ruimte gecreëerd voor acht riante
zelfbouwkavels. En dan is er nog
project ‘Zuydveste’. De nieuwbouw
rond de Zuiderkerk. De aanvang had
ietwat vertraging (enkele jaren),
maar nu zit de vaart er goed in. Bij de
kerk in de Hortensialaan zijn twee
‘blokken’ gebouwd met elk 26 huurappartementen voor senioren. In de
kerk komt een gezamenlijke ruimte
voor de bewoners en worden 3
appartementen gerealiseerd. De

‘Stommeerhoff’: Realisatie woningen, bedrijfsunits en appartementen.

Kudelstaart -Zin in een gezellige avond klaverjassen?
Iedereen is van harte welkom bij
klaverjasclub De Geluksvogels.
Er wordt het hele jaar door
gekaart op de woensdagavond
vanaf 20.00 uurin het Dorpshuis
van Kudelstaart. Op 17 augustus
is het klaverjassen gewonnen
door Gerard Pouw met 5682
punten, gevolgd door Ben Blom
met 5454 punten en Wil Jak met
5420 punten. De poedelprijs was
deze week voor Gerard Presser
met 3880 punten.
PUNTEN GAAN OMHOOG BIJ
BV HORNMEER

Aalsmeer - Met de week gaat
het gemiddelde omhoog bij de
kaartclub van BV Hornmeer. Niet
met sprongen, maar er zit schot
in. Nu is de 5000 punten grens
gepasseerd en dat geeft de
burger moet. Het koppelkaarten
afgelopen vrijdag 19 augustus is
gewonnen door Paul van Aalst
en Thea van Aalst met 5363
punten. Paul Schouten en Theo
Nagtegaal eindigden op twee
met 5068 punten en de derde
plaats was voor Jan Meijer en
Gerard Presser met 4888 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan
Marja Joore en Corrie Balder met
3449 punten. Komende vrijdag
26 augustus is er weer koppelkaarten, iedereen is van harte
welkom. Geen maat, daar kan
voor gezorgd worden. Het
kaarten begint om 19.30 uur in
het buurthuis aan de Dreef 1.
Zaal open vanaf 19.00 uur voor
koffie, thee en inschrijving.
‘ROND EN PLAT’ OP DE
WESTEINDER

‘De Posterijen’ aan de Stationsweg: 28 Appartementen op de locatie van het
voormalige postkantoor.

oplevering staat gepland voor
september, maar of dit gaat lukken...
Er wordt in ieder geval hard gewerkt

en de gerestaureerde kerk is bijna
weer voorzien van zijn karakteristieke
top.

Project ‘Zuydveste’: Nieuwbouw rond en in de voormalige Zuiderkerk aan de
Hortensialaan.

Aalsmeer - Op zaterdag 17 en
zondag 18 september wordt
‘Rond en Plat’ georganiseerd op
de Westeinderplassen. Een
gezellig en sportief zeilevenement voor eigenaren van Ronden Platbodemjachten, zoals
Tjalken, Lemsteraken, Tjotters,
Boeiers, Boatsjes, Friese Jachten,
Open schouwen, Kajuitschouwen en Staverse Jollen. Ook
de schippers met zeilende Westlanders heet de organisatie van
harte welkom. Het is inmiddels
een traditie dat de eigenaren
van scherpe kajuitjachten gaan
strijden om kristallen wisselprijzen. Door de keuze van twee
zeilwedstrijden op de zaterdag
en één langebaanwedstrijd op
de zondag zijn deelnemers in
staat om op de zondag indien
gewenst tijdig huiswaarts te
keren. Het evenement wordt
georganiseerd door Watersportvereniging Nieuwe Meer in
samenwerking met de Stichting
Westeinder Zeilwedstrijden
(WZW). De wedstrijden op
zaterdag beginnen om 11.30 en
om 14.00 uur, op zondag klinkt
het startschot om 10.00 uur. De
prijsuitreiking is deze dag vanaf
ongeveer 14.00 uur. Kijk voor
meer informatie en inschrijving
(tot en met 11 september) op
www.westeinderzeilwedstrijden.
nl

SPORT 19

25 augustus 2022 • inderegio.nl

Start competitie en cursus bij
Bridgevereniging Onder Ons
Aalsmeer - De zomer loopt op zijn
eind en dan bereidt Bridgevereniging
Onder Ons de nieuwe competitiestart voor. Op woensdag 31 augustus
is het nog een keer vrij bridgen na de
jaarvergadering en dan begint op
woensdag 7 september de competitie. Voor het eerst sinds 2019 hopen
de bridgers weer een ‘normale’
competitie te kunnen hebben.
Er is ook weer ruimte voor nieuwe
leden die het leuk vinden om op alle
clubniveaus te kunnen bridgen.
Onder Ons speelt in de gezellige
ruimte van de Buurtvereniging Hornmeer waar barvrouw Lenie de
scepter zwaait en de consumpties
nog ouderwets betaalbaar zijn. De
aanvangstijd is 19.45 uur en het
adres is Dreef 1.
Beginnerscursus
Voor mensen die het leuk lijkt het
spel onder knie te krijgen organiseert
Onder Ons vanaf 14 september een
beginnerscursus. De cursus wordt
gegeven door de vermaarde bridge
docent Peter Maris en vindt tegelijkertijd plaats met de competitie

Aalsmeer - De zomer is nog in volle
gang, de zomervakantie nog heel
vers in ieders gedachte, maar de
heerlijkste geluiden van de warmste
muziek komen gelukkig weer tegemoet door de geopende deuren van
de dansschool aan het Schinkeldijkje.
Dansers vanaf 3 jaar, in alle leeftijden,
gaan weer bewegen en aan de slag
om diverse dansstijlen te verbeteren
en om samen te zijn met leeftijdsgenoten. Zij ontwikkelen zich verder
door te luisteren naar de klanken van
deze tijd, te voelen wat muziek met
ze doet en ontmoeten er nieuwe
kinderen, ze kunnen hier andere
mensen leren kennen. Het dansseizoen van Dance Improvement werd
afgesloten met twee kersverse
Nederlands Kampioenen. Ala en
Sam, allebei 13 jaar, gingen in hun
categorie Solo’s met deze prachtige
titel de vakantie in. Na een geslaagde
afsluiting van het seizoen met de
eindshow in een echt theater kunnen
dansers die willen optreden bij
wedstrijden, in een groep, als duo of
solo, zichzelf ook op meerdere levels

26 Paren
Voor het zomerbridgen bij BC Onder
Ons hadden afgelopen 17 augustus
26 paren zich aangemeld. Zij
speelden met 12 paren in de A-lijn en
14 paren in de B-lijn. Er waren mooie
potlelies te winnen. In de A-lijn was
de winst voor Christa Leuven en
Gonny van der Zwaard met 67.39%,
gevolgd door Kees en Gerda Spring
in ‘t Veld met 58.33% en Gea van den
Berg en Mimi Janszen met 57.08%.
In de B-lijn scoorde het paar Angela
Korenromp en Mien Biesheuvel het
hoogst met maar liefst 68.40%. Op de
tweede plaats eindigden Wil Groot
en Nel Kwakernaak met 56.25%
terwijl de derde plaats een prooi was
voor het koppel Jan van Dillewijn en
Henk van Leeuwen met 55.21%.

verder uitdagen. Ontwikkeling van
nieuw talent van de kinderen is
natuurlijk iets om super trots op te
zijn. De focus van Dance Improvement blijft net als andere jaren: Oog
hebben voor het plezier van elk kind
en elke (jong)volwassene om verder
te ontdekken dat de kinderen voelen
wat muziek en bewegen met ze doet
en daar, samen met de docenten, op
inspelen.

Foto: Wilco Hoekman

Dit weekend NK beachhandbal
met 5 jeugdteams Green Park
Aalsmeer - Komend weekend,
zaterdag 27 en zondag 28 augustus,
worden de Nederlandse kampioenschappen beachhandbal gespeeld in
het verre Stadskanaal. Dit jaar kon er
voor het eerst door de jeugd van
Green Park Aalsmeer worden

De twee Nederlands kampioenen
Ala (links) en Sam.

linge wedstrijdjes gegooid, maar er
zijn ook andere spelletjes om de
vaardigheden te oefenen.
Om 20.00 uur is de ‘aftrap’, wie later
komt kan altijd nog ingepast worden.
Doorgaans eindigt de avond rond
22.30 uur, maar wie eerder naar huis
wil: geen probleem. In toerbeurten
wordt gevraagd om de score bij te
houden, dat vereist wat rekenwerk,
maar meestal komt men er wel uit.
Juist beginnende darters worden
uitgenodigd om kennis te komen
maken met de dartsport.
Hopelijk heeft de vaste dinsdag-dartgroep anderen nieuwsgierig
gemaakt om eens te komen kijken.
U/jij bent welkom!

getraind op een nood beachveld bij
sporthal de Bloemhof. Dit heeft zijn
vruchten afgeworpen, want met vijf
heren jeugdteams (A, B, C en twee D
teams) op het NK is Green Park
Handbal goed vertegenwoordigd.
Succes mannen!

Kom sporten bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - SV Omnia 2000 gaat voor
een frisse, nieuwe start van het
seizoen 2022-2023. Kom je ook
sporten? Het nieuwe seizoen start
voor SV Omnia 2000 op maandag 29
augustus. Sportvereniging Omnia
2000 bestaat uit vijf productgroepen
en biedt voor iedereen verschillende
leuke sporten. Over heel Aalsmeer,
Kudelstaart en Uithoorn wordt er in
gymzalen en sporthallen lesgegeven.
De volgende sporten worden aangeboden: Gym en turnen, sportfit met
bodyshape en pilates voor de dames
en pilates, Keep Fit en zaalvoetbal
voor de heren. Daarnaast zijn ook
twirlen, trampolinespringen en
volleybal vertegenwoordigd bij
Omnia. Sommige afdelingen bieden
naast de recreatieve groepen ook
wedstrijdtrainingen en er zijn bij
volleybal verschillende competitieteams. Dus, kom jezelf lekker fit
sporten. Iedereen van jong tot oud is
van harte welkom bij SV Omnia 2000.
Nijntje beweeglessen
Staat jouw kind op de wachtlijst voor
zwemles? Dan is het Nijntje beweegdiploma een mooie tijdelijke tussen-

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Sinds een aantal jaren is
er voor liefhebbers van het dartspel
de mogelijkheid om op de dinsdagavond bij elkaar te komen in buurthuis ‘t Middelpunt in Oosteinde. De
minimum leeftijd is 16 jaar.
Zowel dames als heren zijn van harte
welkom in de Wilhelminastraat. Er
bestaat geen lidmaatschap, dus je
kunt komen wanneer je maar wilt, de
entree per avond bedraagt 2.50 euro.
Consumpties zijn te koop. Voor wie
nog geen dartpijlen heeft, er kunnen
ter plekke pijlen geleend worden.
Er zijn maximaal vier banen, maar in
de praktijk worden er maar twee of
drie gebruikt dus het is lekker kleinschalig. Natuurlijk worden er onder-

WINST HANS EN GUUSJE
OP OUDERENSOOS

avonden. U kunt direct de sfeer
proeven! Er wordt begonnen met
twee gratis proeflessen. Verdere
informatie is te vinden op de website
www.1023.bridge.nl. Voor aanmelding en vragen kan een mail
gestuurd worden naar bconderonsaalsmeer@gmail.nl.

Dansers gaan weer bewegen bij
Dance Improvement
Door Nicôle van der Meer
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stap. Het Nijntje Beweegdiploma is
een serie beweeglessen waarin je
kind wekelijks speelplezier heeft en
op hetzelfde moment alle essentiële
basisvormen van bewegen leert.
Kortom, het is een combinatie van
plezier met een flinke dosis gezonde
ontwikkeling onder leiding van de
speciaal opgeleide Nijntje docenten.
Op de website van SV Omnia staat
een artikel dat speciaal aan deze
bewegingsvorm gewijd is. De Nijntje
beweeglessen worden georganiseerd in samenwerking met ESA
(zwemles). Omnia heeft voor de allerkleinsten vanaf dit seizoen meer
speciale gymlessen op het
programma staan, geschikt voor
kinderen in de leeftijd van 2 tot en
met 5 jaar. Geïnteresseerd in één van
de genoemde activiteiten? Kijk dan
voor het complete lesrooster op de
website www.svomnia.nl. Interesse in
een proefles? Schrijf jezelf in via de
website en je ontvangt zo spoedig
mogelijk een reactie van het Sportpunt. Sportvereniging Omnia 2000:
dé sportvereniging in de buurt met
betaalbare sport. Volg en like Omnia
ook op Facebook.

Eerste plaatsen voor duiven van
Johan van Ackooy en Cees van Vliet
Aalsmeer - Zaterdag 20 augustus om
08.35 uur werden 5910 NoordHollandse postduiven op een afstand
van 261 kilometer te Niergnies gelost.
Met een gemiddelde snelheid van 89
kilometer per uur arriveerde om
11.31.57 uur de snelste duif van PV de
Telegraaf bij Johan van Ackooy die
met 57 duiven deelnam aan deze
jonge duivenvlucht. Ook in rayon 4
van de afdeling Noord-Holland klasseerde deze duif zich als eerste van
1380 deelnemende duiven en in de
afdeling Noord Holland met 5910
duiven in concours als derde. In de
competitie van de Telegraaf eindigde
een duif van de combinatie van
Leeuwen en van Grieken als tweede
en een duif van A.J. van Belzen als
derde. In de competitie van Strijd en
Vriendschap met 328 duiven in
concours legde een duif van C. Buis Jr

de afstand het snelst af. Op zaterdag
20 augustus om 09.00 uur werden
10583 Noord-Hollandse postduiven
op een afstand van 127 kilometer voor
de natourvlucht, vluchten waaraan
zowel oude als jonge duiven kunnen
deelnemen, gelost te Duffel. Met een
gemiddelde snelheid van 84 kilometer
per uur arriveerde om 10.28.32 uur de
eerste duif bij Cees van Vliet die met
123 duiven aan deze vlucht deelnam.
Van PV de Telegraaf vlogen totaal 251
duiven deze vlucht. In kring 4 met
1695 duiven in concours, alsook in de
afdeling Noord-Holland met een deelname van 10583 duiven, bezetten de
duiven van Cees de eerste vier
plaatsen. Donderdag 25 augustus
inmanden voor Morlincourt, een
vlucht voor jonge duiven J34. Vrijdag
26 augustus staat de vlucht Lennik
natour N34 op het programma.

Kudelstaart - Iedere donderdag
is er van 13.30 tot 16.30 uur voor
55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Klaverjassen en
jokeren staan op het programma
en nieuwe kaarters zijn welkom.
Op donderdag 18 augustus
waren twintig leden aanwezig
en heeft een prettige kaartmiddag plaatsgevonden. Het
klaverjassen is gewonnen door
Hans van Schuilenburg met
5494 punten en 2 marsen, de
tweede plaats was voor Rita
Moeke met 5275 punten en 1
mars en op drie is Rudolf
Haussler geëindigd met 5037
punten en 1 mars. Bij het jokeren
was de hoogste eer voor Guusje
Kok met 244 punten, gevolgd
door Riet Pothuizen met 299
punten. De volgende kaartmiddag is donderdag 25
augustus. Voor inlichtingen kan
contact opgenomen worden
met Hans van Schuilenburg
(penningmeester) via
06-12699009.
SJOELCOMPETITIE VAN START
OP 1 SEPTEMBER

Aalsmeer - Nog een weekje
geduld, dan kunnen de sjoelschijven weer in de gaten
gegooid worden! Op donderdag
1 september start het seizoen
2022-2023 bij Sjoelclub Aalsmeer en hopelijk kan er het hele
jaar door gewoon gesjoeld
worden. Per competitieavond
worden er twee keer tien bakken
gesjoeld die meetellen voor de
competitie. Iedere sjoeler kan
meedoen, want je probeert
steeds boven je eigen gemiddelde te gooien. Dit seizoen
wordt het 40e Koppeltoernooi
gehouden op zaterdag 5
november en in het nieuwe jaar
gaat de Sjoelclub ook een leuk
familietoernooi organiseren.
Lijkt het u/jou leuk om te
sjoelen? Om de week sjoelen
leden op donderdagavond vanaf
20 .00 uur in Dorpshuis ’t
Podium in Kudelstaart. Gewoon
een keer meedoen, dat kan ook.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.sjoelclub-aalsmeer.nl of mail naar info@sjoelclub-aalsmeer.nl.
MIDGETGOLFBAAN DEZE
ZATERDAG GESLOTEN

Aalsmeer - Aanstaande
zaterdag 27 augustus is de
midgetgolfbaan gesloten in
verband met een landelijke
wedstrijd, het bloementoernooi.
De wedstrijd zal vermoedelijk de
gehele dag duren. Zondag zijn
belangstellenden weer van
harte welkom om een rondje
midgetgolf te komen spelen. De
baan in de Beethovenlaan is
deze dag open van 13.00 tot
17.00 uur. Ook zijn 50+ers nog
steeds welkom op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
om voor 1 euro te midgetgolfen
inclusief een kopje koffie of thee.
Voor iedereen is de baan op
woensdag te bezoeken van
13.00 tot 17.00 uur.

