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Aalsmeer - Begin deze week heeft de gemeente de campagne 
over gedragsregels op het water gelanceerd.

27 augustus 2020

VOOR HET 
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS 
ZIE PAGINA 6

Corona-
besmettingen 

in Aalsmeer 
verdubbeld: 9

Aalsmeer - Vorige week 
werd Nederland nog fors op 
de vingers getikt door pre-
mier Mark Rutte en minis-
ter Hugo de Jonge. Neder-
land mag klaar zijn met coro-
na, het virus is nog niet klaar 
met besmetten. De besmet-
tingshaarden bleken voor-
al te ontstaan bij familie- 
en vriendenfeestjes en dus 
werd nadrukkelijk gesteld 
dat een huishouden maxi-
maal zes gasten mag ont-
vangen. De extra regel blijkt 
baat te hebben gehad, want 
het RIVM is deze week een 
stuk positiever gestemd. Het 
coronavirus grijpt weliswaar 
nog driftig om zich heen, 
maar het aantal besmet-
te personen is dalende. Ble-
ken vorige week na 100.000 
testen in totaal 4.000 men-
sen besmet. Deze week is 
het aantal testen opgevoerd 
(140.000) en werd bij 3.588 
personen vastgesteld dat zij 
dragers zijn van het corona-
virus. Er liggen momenteel 
38 personen op IC’s en 120 
corona-zieken op andere af-
delingen in ziekenhuizen. In 
Aalsmeer deze week geen 
daling qua aantal besmet-
tingen, maar zelfs juist een 
verdubbeling: Van 4 naar 9 
(28.2 per 100.000 inwoners). 
Ook weer stijgingen in Am-
stelveen en Haarlemmer-
meer, beide met vijf besmet-
tingen. Amstelveen van 54 
naar 59 en Haarlemmermeer 
van 59 naar 64. In Uithoorn 
deze week geen nieuwe be-
smettingen: was 9 is 9 (30.5 
per 100.000). De regels blij-
ven gelden: Hou 1,5 meter 
afstand, was regelmatig de 
handen, hoest en nies in de 
elleboog en blijf bij verkoud-
heidsklachten thuis. Samen 
tegen corona!

eveleens.nl
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De uitverkoop loopt t/m 30 augustus 2020 en
is geldig zolang de voorraad strekt. OP=OP! 

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000
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OP TUINMEUBELEN, BBQ’S, POTTERIE,
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TOT  50% KORTING

www.antennagroep.nl

   Vacature juridisch 
medewerker

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- inbraakbeveiliging
- domotica
- zonnepanelen
- oplaadstations
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Rijsenhout: Omg. Loefzijde, Verremeer (200 kranten)
Aalsmeer: Omg. Cyclamenstaat, Ophelialaan (290 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

HOE WERKT HET BIJ DE GEMEENTE AALSMEER?
IS DE BURGEMEESTER DE BAAS VAN DE GEMEENTE?
WAT DOET DE GEMEENTERAAD? 
WAT DOEN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS?
HOE KAN JE INVLOED UITOEFENEN OP BESLUITVORMING?

Wilt u het antwoord op deze vragen? Geef u dan op voor 
de workshop politiek bewust! De gemeenteraad organiseert 
twee gratis workshops met als afsluiter het bijwonen van de 
raadsvergadering van 17 september 2020. 

Door middel van de workshop krijgt u inzicht over hoe de ge-
meente werkt, hoe de besluiten tot stand komen en krijgt u ant-
woord op de vraag hoe u invloed kunt uitoefenen. Ook vergroot 
u uw kennis van de lokale politiek, het bestuur van de gemeente 
en hoe de gemeentefinanciën in elkaar steken. Eveneens krijgt 
u de gelegenheid om met de Aalsmeerders en Kudelstaarters in 
gesprek te gaan die u vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 

Data: maandag 7 september en 14 september 
 van 19.30 tot ca. 22.00 uur 
 en het bijwonen van de raadsvergadering 
 van 17 september 2020.

Heeft dit uw interesse, bent u enthousiast, geef u op via een 
bericht naar griffie@aalsmeer.nl. Het aantal deelnemers is in 
verband met de Corona-maatregelen verminderd. Het maximum-
aantal is 14 en er zijn nog maar een paar plekjes beschikbaar. 

Deze workshops zijn te volgen vanaf 16 jaar en ouder. Hierbij 
roepen we jongeren op om ook mee te doen. Een leuke manier 
om een kijkje achter de schermen te nemen en te kunnen horen 
hoe en waarom bepaalde beslissingen worden genomen in jouw 
gemeente!

Meer informatie en aanmelden
Griffie Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
T. 0297-387516
E. griffie@aalsmeer.nl
W. www.aalsmeer.nl

Er is de afgelopen warme zomer-
maanden nogal wat te doen ge-
weest over (geluids)overlast op 
het water en er is door de ge-
meente extra handhaving en po-
litie ingezet om sociaal gedrag op 
het water te bemoedigen. Ook 
het Buurtwerk stapte in de boot 
om de vele jongeren op de Poel 
te bezoeken. Toch wil burgemees-
ter Gido Oude Kotte benadrukken 
dat de campagne is opgezet met 
een positieve insteek. Geen ein-
deloze regels, “die zijn er door co-
rona al genoeg”, maar in het kort 
een roep naar bewustwording om 
rekening te houden met elkaar. 
“Het is toch prachtig dat er zo vol-
op genoten is van onze mooie 
Westeinderplassen. Raddraaiers 
hou je altijd en rottigheid gebeurt 
vooral in de avonduren, maar over 
het gedrag op het water overdag 
van ook jongeren zijn wij over 
het algemeen tevreden.” Manon 
Zwart van Buurtwerk beaamt dit. 
Na een snelcursus varen en aan-
meren, stapte zij samen met colle-
ga Lisanne in de bij scoutingroep 
Wiol & Willem Barendsz geleende 
boot en bezocht de groepen jon-
geren. “We hebben hele leuke ge-
sprekken gevoerd. De jongeren 
waren enthousiast en blij ons te 
zien. Echt heel positief. Volgend 
jaar zijn we er bij mooi weer zeker 
ook weer bij.” 

Nog nooit zo druk
Door de coronacrisis was er meer 
vrije tijd en de mooie, zomerse 
maanden deed menigeen beslui-
ten te gaan varen. “We hebben 
met de handhavers, de politie 
en eigenaren van jachthaven ge-
sproken en allen hebben het nog 
nooit zo druk gezien op de West-
einder. Best bijzonder”, zegt bur-
gemeester Oude Kotte. “Ik denk 
dat het volgend jaar ook nog zo 
druk zal zijn, want volgens mij zijn 
er heel veel bootjes aangeschaft.” 
Het coronavirus is de reden dat 
de campagne nu pas gelanceerd 
kon worden. In maart zijn de eer-
ste stappen gezet en zijn de po-
litie, handhaving, stichting West-
einder Aalsmeer Promotie, West-
einder zeilwedstrijden, het jeugd-
werk en de gemeente om de ta-
fel gaan zitten om tot een sociale 
campagne te komen wat betreft 
gedrag op het water. 

De folder

Burgemeester Oude Kotte: “Een roep naar bewustwording’

Campagne gedragsregels 
op het water gelanceerd

Koen Eveleens van jachthaven ‘t Drijfhuis krijgt uit handen van burgemeester Gido Oude Kotte 
de folder ‘Gedragsregels op het water’.

Veel regels
Door alle regels werd besloten 
om het project even op een laag 
pitje te zetten. Het accent werd 
vooral gelegd op de maatregelen 
van het RIVM. “Het zou ook niet 
goed geweest zijn om de cam-
pagne door te zetten. Er kwamen 
op dat moment al zoveel regels 
bij”, legt Oude Kotte uit. 
Naast handhaving op snelva-
ren, alcoholgebruik en versterk-
te muziek zijn op de Westein-
der ook borden geplaatst met de 
‘spelregels’ op het water. Verder 
is de gemeente in gesprek met 
Haarlemmermeer om tot een 
convenant te komen wat betreft 
het controleren op de Ringvaart. 
De handhavers van Aalsmeer 
kunnen op de Ringvaart niet op-
treden omdat deze doorvaart 
valt onder de regie van gemeen-
te Haarlemmermeer. “We willen 
wat controles en handhaving be-
treft gezamenlijk kunnen optre-
den”, legt Oude Kotte uit. Nog 
gesleuteld wordt aan een moge-
lijkheid om sneller in te haken op 
meldingen over overlast van ge-
luid en snelvaren. “Met handha-
ven alleen red je het niet. Mis-
schien het opzetten van een 
meldpunt”, bedenkt Oude Kot-
te hard op. “Overlast doorgeven 
via de centrale meldkamer van 
de politie wordt vaak niet als ef-
fectief ervaren.” Vaaroverlast kan 
daarom nu ook gemeld worden 
bij Handhaving Aalsmeer via 
0297-387575. 

Bij jachthavens
Projectleider van de campagne 
is Fiona Tax en terecht trots is zij 
op de kleine, maar duidelijke fol-
der met een QR-code die met de 
mobiele telefoon gescand kan 
worden. Direct komt dan de si-
te van de gemeente in beeld met 
het overzicht van de gedragsre-
gels op het water. De folder is uit-
gedeeld aan alle eigenaren van 
jachthavens, is verkrijgbaar in het 
gemeentehuis, de bibliotheek en 
ligt klaar om (gratis) mee te ne-
men bij openbare (watersport)
gelegenheden. 
Ter ontmoediging tot slot dan 
nog de kosten van een overtre-
ding: De boete voor het overtre-
den van de snelheidslimiet van 6 
kilometer kan oplopen tot maxi-
maal 700 euro en wie overlast 
veroorzaakt door versterkt ge-
luid op boten krijgt een bekeu-
ring van 140 euro. Kijk voor meer 
informatie over veilig varen op 
www.varendoejesamen.nl.
Door Jacqueline Kristelijn
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

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

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Nieuwsbrief Gemeente Aalsmeer
Online afspraak maken 
voor coronatest kan ook 
Aalsmeer - (Gratis) testen als je 
klachten hebt die kunnen dui-
den op het coronavirus kan bij de 
GGD-kantoren, bijvoorbeeld in 
Amsterdam. In haar Nieuwsbrief 
laat Gemeente Aalsmeer weten 
dat je nu ook online een afspraak 
kunt maken voor een coronatest 
én de uitslag online kunt inzien. 
Voor Aalsmeer is de GGD Amster-
dam het dichtst bij. Op de websi-
te Coronatest.nl kun je met je Di-
giD een afspraak inplannen. Op 
de website van de Rijksoverheid 
vind je meer informatie over het 
testen. Heb je geen DigiD of lie-

ver telefonisch een afspraak ma-
ken? Bel met (0800) 1202. Dit te-
lefoonnummer is elke dag bereik-
baar van 8.00 tot 20.00 uur. Be-
hoor je tot een risicogroep of ben 
je ernstig ziek? Denk aan hoge 
koorts of erge benauwdheid, bel 
dan je huisarts, behandelend arts 
of de huisartsenpost. (Bel bij een 
levensbedreigende situatie altijd 
112). Let op: Voor kinderen tot en 
met 11 jaar moet een afspraak via 
de regionale GGD gemaakt wor-
den. Kijk op de website van de 
GGD Nederland voor de contact-
gegevens.

 Zondag 30 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag 16u. dienst met 
Hans Wul�raat. Aanmelden: 
www.cama-aalsmeer.nl. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. dienst. Spreker: Kees 
van Tilburg.

Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en 

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag 10u. Gezamenlijke online 
dienst via www.kerkdiensten-
online.nl. Voorganger: ds. J. 
Trommel.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst via https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger: 
ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: 
MCC Worldwide.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. ds. Teus 
Prins, onlinedienst http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstge-
mist/.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter uit Aalsmeer. Aanmel-
den via hervormdaalsmeer.nl. 
Organist: Maarten Noordam. 
Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. (online) 
dienst met ds. M.J. Zandbergen 
via www.hervormdaalsmeer.nl. 
Organist: Rogier Postma.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Dienst 
via livestream: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zondag 9.30u. Eucharistievie-
ring en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. Maximaal 80 
kerkplaatsen. Reserveren voor 
viering zondag via www.rkker-
kaalsmeer.nl op donderdag en 
vrijdag van 9 tot 12u. Reserve-
ren Poolse dienst verloopt via 
de Poolse Parochie.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger Mgr. 
Dirk Jan Schoon, bisschop van 
Haarlem. Orgel: Toon Renssen. 
Lezingen: Maaike McCurdy en 
Tim Nibbering.

Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via www.kerkdienstge-
mist.nl. Voorganger: Ds. B.H. 
Steenwijk uit Nijkerk.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
Voorganger: ds. W. Nijsse uit 
Hilversum. Ook op later tijdstip 
terug te kijken.

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering. Maximaal 60 kerkplaat-
sen. Vooraf reserveren via sjan-
geboortesecretariaat@live.nl of 
bel 0297-324735.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 20 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

In diverse kerken worden weer 
diensten gehouden waarbij pu-
bliek aanwezig mag zijn. Voor-
af aanmelden is wel een vereis-
te en er gelden diverse RIVM-re-
gels. Kijk voor meer info op de 
websites van de kerken.

Cheque OSA voor project 
noodhulp in Tanzania
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer heeft geld in-
gezameld voor noodhulp ter be-
strijding van corona in Tanzania. 
Er is een bedrag van 1400,75 eu-
ro ingezameld om beschermings-
middelen aan te scha�en. Voor-
zitter Gerard Nijland van OSA 
mocht dan ook een cheque van 
1400,75 euro als verdubbeling 
overhandigen aan een delegatie 

van Tabitha van de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer. Het inge-
zamelde en het subsidiebedrag 
is bestemd voor het Nyerere D.D. 
Hospital in Mugumu in Tanzania.
Meer weten over dit project? Kijk 
dan op de website: www.dgwe-
reldwerk.nl Meer informatie over 
de stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer is te vin-
den op: www.osa-aalsmeer.nl

Trainingen ‘Een ouder 
met dementie’
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
start in Aalsmeer, Amstelveen en 
Hoofddorp een tweedelige trai-
ning ‘Omgaan met Dementie’ 
voor kinderen van iemand met 
dementie. Een zesdelige training 
voor partners van iemand met 
dementie vindt plaats in Hoofd-
dorp. Dementie betekent nog-
al wat voor iedereen die erbij be-
trokken is. Begrijpen wat de ziek-
te met iemand doet en hoe je hier 
het best op kunt inspelen, kan 
een groot verschil maken in het 
dagelijks leven. Want hoe ga je 
om met je veranderende partner 
of ouder,  hoe behoud je contact? 
Deze training gaat uit van de be-
levingsgerichte benadering: 
meegaan in de beleving en ge-
voelswereld van de persoon met 
dementie. Dit heeft een positieve 
invloed op het dagelijks functio-
neren en biedt ruimte voor echt 
contact.  De training is kosteloos. 

Kinderen en partners
De training voor kinderen van ie-
mand met dementie is van 19.30 
tot 21.30 uur op 15 en 22 septem-
ber in Gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12, Aalsmeer.  Op 30 sep-
tember en 7 oktober bij Mantel-
zorg & Meer, Bouwerij 4d in Am-
stelveen en op 22 en 29 oktober, 
in de Heimanshof, Wiegerbruin-
laan 1 te Hoofddorp
Voor partners van iemand met 
dementie is de training van 10.30 
tot 12.30 uur op 28 september, 2, 
9, 16 en 24 oktober en 2 novem-
ber in de Heimanshof, Hoofddorp. 
Aanmelden kan via de agenda op 
de site of via 020 5127250. 
De cursus is bedoeld voor man-
telzorgers uit Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer, Ouder-
kerk aan de Amstel en Uithoorn. 

Definitief einde 
oud papier in 
Rijsenhout!

Rijsenhout - Zoals enkele weken 
geleden in deze krant gemeld is 
er een einde gekomen aan het 
oud papier ophalen door de Ont-
moetingskerk in Rijsenhout en 
de boogschutters uit Aalsmeer. 
Met deze melding willen de twee 
oud-inzamelaars nog eens extra 
aanstippen dat U geen oud pa-
pier meer aan de weg kunt zet-
ten op de laatste zaterdag van de 
maand; het is echt de�nitief ein-
de oefening. De beide ‘ophalers’ 
willen alle inwoners nogmaals 
danken voor hun jarenlange me-
dewerking bij de ondersteuning 
bij deze inzamelingen, het was al-
tijd een welkome aanvulling op 
de begrotingen. Deze dank wordt 
ook uitgesproken namens Melo-
manie, die vele jaren heeft deel-
genomen maar recentelijk daar-
mee was opgehouden

Dienst in Oud 
Katholieke kerk

Aalsmeer - Er wordt weer gestart 
met kerkdiensten in de Oud Ka-
tholieke Kerk aan de Oosteinder-
weg 394. De eerste dienst is op 
zondag 30 augustus. Vanaf 16.00 
uur is iedereen welkom. Voorgan-
ger is Mgr. Dirkjan Schoon, het or-
gel: wordt bespeeld door Toon 
Renssen en de lezingen worden 
verzorgd door Maaike McCur-
dy en Tim Nibbering. Tijdens de-
ze dienst is er slechts één collecte 
voor de kosten van de viering en 
het behoud van deze bijzonde-
re kerk. Na a�oop, kennismaking, 
info, ko�e en thee. De volgende 
diensten zijn op 27 september, 25 
oktober, 29 november, 27 decem-
ber (derde Kerstdag). Aanvang al-
le diensten is 16.00 uur.

Passend en bijzonder alternatief
Tentdienst dit jaar live 
vanaf zeven locaties
Aalsmeer - Zoals niets aan 2020 
gewoon is, heeft Aalsmeer met 
de komende Tentdienst ook een 
unicum te pakken. Tentdienst 
Aalsmeer komt op zondag 6 sep-
tember live vanaf zeven locaties. 
Vanuit de zes organiserende ker-
ken én vanaf een wel heel bijzon-
dere zevende plek: de Zuiderkerk. 
Tevens zal er een liveschakeling 
plaatsvinden tussen alle kerken.
Dit jaar kan de Tentdienst natuur-
lijk niet doorgaan op de manier 
zoals iedereen dat gewend is, na-
melijk vanuit de grote feesttent 
op het Praamplein.  De organisa-
tie heeft echter een passend en 
bijzonder alternatief bedacht om 

toch mensen te kunnen verbin-
den en de boodschap uit te dra-
gen. Tijdens de unieke livescha-
keling, die plaatsvindt tijdens de 
dienst, kijken de kerken bij el-
kaar binnen en gaan ze met el-
kaar in gesprek. Nog iets bijzon-
ders is dat de Zuiderkerk als ze-
vende locatie deel uitmaakt van 
de viering. De Zuiderkerk, waar 
jarenlang het Woord van God is 
verkondigd en mensen samen-
kwamen, wordt gebruikt als cen-
traal punt vanaf waar de spreker 
en de band te zien zullen zijn. De 
inmiddels jarenlang leegstaande 
kerk in de Hortensialaan is spe-
ciaal voor deze dienst geheel op 
orde gebracht. Tijdens deze 26e 
editie van de Tentdienst draait 
het om een in deze tijd passen-
de thema ‘Alles onder controle?’ 

In veel situaties in ons leven heb-
ben we de behoefte aan contro-
le, zeker in tijden die onzeker zijn. 
Maar hoe zit het eigenlijk met je-
zelf? Alle kerken volgende de-
zelfde liturgie rondom dit thema. 
Tentdienst 2020 is te beleven via 
TV Aalsmeer, via de website én 
fysiek bij de zes organiserende 
kerken: de Lijnbaankerk, Dorps-
kerk, Levend Evangelie Gemeen-
te, Oosterkerk, Aalsmeerse Ca-
ma Gemeente en Alphakerk. Kijk 
voor meer informatie op www.
tentdienstaalsmeer.nl.









college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Standplaatsenbeleid 
Aalsmeer. Een email sturen kan ook via info@aalsmeer.nl

Wat gebeurt er daarna?
Na a�oop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. 
Het ontwerp standplaatsenbeleid wordt vervolgens tezamen 
met de Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Tegen de vaststelling van het standplaatsen-
beleid staat geen bezwaar en beroep open. Reacties die al eer-
der zijn ingediend worden meegenomen in deze procedure.

Meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met de heer N. Mol van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, 
mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020-540 4381

TE VERWIJDEREN AANHANGER

Bij de parkeerplaats aan de St. Janstraat te Kudelstaart staat al 
geruime tijd een boottrailer zonder kenteken. Volgens artikel 
5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeen-
te Aalsmeer is het verboden deze aanhanger langer dan 5 ach-
tereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.  
De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in ver-
binding te stellen met team Handhaving Openbare Ruimte 
(HOR) van de afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) van de 
gemeente Aalsmeer.

De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 en 5.30 
van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang 
toe te passen, door dit voertuig op 7 september 2020 van de 
openbare weg mee te voeren en op te slaan Dit betekent dat 
de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten 
vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB kan ook van toepassing 
zijn. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van 
de openbare weg te verwijderen en wel tot en met 6 septem-
ber 2020. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de team HOR van de gemeente Aalsmeer tel. 0297-38 75 75. 
Stamnummer: 010118

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

Zwarteweg (sectie C, nrs. 3039, 3041, 4427, 5508, 5509 en 
5511), (Z20-058597), het verwijderen van een buiten ge-
bruik gestelde DPO leiding (project HOVASZ) 

-  Snoekbaarsstraat 2, 1432 PE, (Z20-058431), het plaatsen van 
een vuilcontainer t.b.v. het vervangen van een schutting 

-  Vrouwentroostpad 4, 1433 GW, (Z20-058370), het aanleg-
gen van een in- en uitrit 

O�ciële Mededelingen
27 augustus 2020

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

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

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

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

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

Economie op dinsdag 1 september 2020, 20.00 uur. Deze 
vergadering is in de raadzaal. U kunt de vergadering volgen 
via de livestream op de website van de gemeente. Vanwege 
de covid-19 maatregelen zijn er per agendapunt maximaal  
2 woordvoerders per fractie in de raadzaal toegestaan. Er is 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het publiek om 
de vergadering bij te wonen. Publiek dient vooraf een zitplaats 
te reserveren bij de gri�e.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4.  Ontwerpbestemmingsplan Fort 
  Kudelstaart, m.e.r. beoordelingsbesluit
20.35 5. Burgerinitiatief van de Stichting 
  Werkgroep Fort Kudelstaart
21.05 6.  Besluit Omgevingsvergunning voor 
  afwijken van bestemmingsplannen 
  realisatie tijdelijke logiesvoorziening met 
  160 bedden aan de Thailandlaan 14A 
  en 14B
21.30 7. De�nitief ontwerp herinrichting 
  Waterfront
22.15 8. Verklaring van geen bedenkingen 
  herinrichting Waterfront
22.35 9. Zienswijze Begroting Vervoerregio 
  Amsterdam 2021 en de concept 
  Investeringsagenda Mobiliteit 
  2020-2028
22.45  Vragenkwartier
23.00  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 3 september 2020, 20.00 uur. Deze 
vergadering is in de raadzaal. U kunt de vergadering volgen 
via de livestream op de website van de gemeente. Vanwege 
de covid-19 maatregelen zijn er per agendapunt maximaal  
2 woordvoerders per fractie in de raadzaal toegestaan. Er is 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het publiek om 
de vergadering bij te wonen. Publiek dient vooraf een zitplaats 
te reserveren bij de gri�e.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Huishoudelijke afvalinzameling
21.00 5. Actualisatie Cultuurbeleid
21.30 6. Nota Minimabeleid
22.00 7. Verordening Jeugdhulp
22.30 8. Voorziening planmatig 
  gebouwonderhoud
22.45  Vragenkwartier
23.00  Sluiting

INSPRAAK STANDPLAATSENBELEID AALSMEER

Op de website van de gemeente Aalsmeer is de herziening van 
het standplaatsenbeleid Aalsmeer in te zien. Mensen die niet 
in de gelegenheid zijn om de stukken online te bekijken, kun-
nen telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0297-
387575. Tot en met 7 oktober 2020 kan iedereen een reactie 
indienen op het ontwerp standplaatsenbeleid.

Inzageligging ontwerp-standplaatsenbeleid Aalsmeer
Op 12 augustus 2020 hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer het ontwerp Standplaatsenbeleid voor Aalsmeer 
vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat ieder-
een met ingang van 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 
het ontwerp standplaatsenbeleid kan inzien. Dit is tevens de 
reactietermijn.

Wat is het doel van de standplaatsenbeleid
Standplaatsen zijn een vorm van ambulante handel en heb-
ben een plaats in de buitenruimte. De gemeente vindt het 
belangrijk om standplaatsen toe te laten, maar stelt wel duide-
lijke voorwaarden aan onder meer het aantal standplaatsen, 
de locaties waar ze worden toegelaten en de opzet van de 
standplaats. In het standplaatsenbeleid wordt dat geregeld. 
Het huidige standplaatsenbeleid van de gemeente dateert 
van 2011. Het werd daarom tijd om het beleid te actualiseren. 

Ter inzagelegging
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken 
niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in 
te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 
0297-387575.

Hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf 27 augustus 2020 gedurende zes weken reageren 
(tot en met 7 oktober 2020). Een ieder kan schriftelijk of mon-
deling een reactie indienen op de ontwerp standplaatsenbe-
leid Aalsmeer. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het 

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
•	 Bewaar	uw	kleding	voorlopig	thuis;
•	 Leg	geen	zakken	naast	een	overvolle	container;
•	 Gooi	geen	textiel	bij	het	restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag    13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Bonetti F. 01-10-1968 18-08-2020 
D’Alessandro S. 08-06-1993 18-08-2020
 Errami B. 27-03-1973 17-08-2020
Lakalay R. 28-07-1967 17-08-2020
Malash H. 30-01-2000 20-08-2020
Malash A. 01-08-1997 20-08-2020
Xin L. 16-10-1960 20-08-2020

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

VERGADERING DINSDAG 1 SEPTEMBER 2020

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen 
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te 
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van 
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk 
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan te-
lefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij 
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende 
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel 
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer 
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tij-
delijk 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 te-
lefoonnummer 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 opge-
heven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis 
in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Vervolg op volgende blz.



Absoluut Aalsmeer en 
Judith Keessen
Aalsmeer - In verband met diver-
se berichten over toetreding van 
Judith Keessen tot de fractie van 
Absoluut Aalsmeer (AA), laat Ab-
soluut Aalsmeer weten dat daar-
van op dit moment geen sprake is. 
Wel zal er samen gewerkt worden. 
Judith heeft aangegeven dat zij 
zich meer wil richten op Aalsmeer 
en Kudelstaart en haar inwoners 
en zich hiervoor bij voorkeur aan-

sluit bij een locale partij. “De frac-
tie van Absoluut Aalsmeer staat 
open voor een nadere verkenning 
om de samenwerking met Judith 
vorm te geven en heeft haar uit-
genodigd om over de Aalsmeer-
se en Kudelstaartse zaken mee te 
denken en daarmee de samen-
werking invulling te geven”, al-
dus fractievoorzitter Dick Kuin en 
voorzitter Martijn Schok. 

O�ciële Mededelingen
27 augustus 2020

-  Drie Kolommenplein naast toren 1 (3 t/m 21 oneven,  
(Z20-058218), het plaatsen van een eco-toilet en opslag 
bouwmaterialen op de parkeerplaats van 24 augustus tot 
en met 1 oktober 2020 

-  Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z20-057928), het bou-
wen van een nieuwe woonark 

-  Aalsmeerderweg achter nr. 147 (kad. percelen B6071 en 
B9869, (Z20-057293), het bouwen van bedrijfsruimte, het 
plaatsen van handelsreclame en het aanleggen van een 
in- en uitrit 

-  Zwarteweg 90, 1431 VM, (Z20-057020), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het inrichten van een perma-
nent buitenterras 

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvraag is met toepassing van artikel 3.9, Lid 2 
van de wabo verlengd:
- Geraniumstraat 30, 1431 SR, (Z20-043579), het maken van 

een dakopbouw met een dakkapel aan de voor- en achter-
zijde van de woning. Verzonden: 20 augustus 2020

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergun-
ning te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
-  Uiterweg 265, 1431 AH, (Z20-035488), het verbouwen en 

uitbreiden van de woning. Verzonden: 24 augustus 2020

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Ophelialaan 139 (Z20-056835) Foodmaster King Lao,  

ontvangen 17 augustus 2020

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Ophelialaan 139 (Z20-056868) Foodmaster King Lao,  

ontvangen 17 augustus 2020

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 20 (Z20-055397) Oude Deuren SurfCup 

op 23 augustus 2020, melding akkoord 20 augustus 2020

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

TER INZAGE:

t/m 02-10-20 Ontwerp-omgevingsvergunning inclusief 
het ontwerp besluit hogere grenswaarden 
geluid m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer 
Dorp 2016 ten behoeve van de realisatie van 
een appartementsgebouw voor 28 apparte-
menten aan de Stationsweg 17 te verlenen. 
(Z19-012426)

t/m 07-10-20:  Ontwerp-standplaatsenbeleid Aalsmeer

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Hoe vergaat het de horeca 
tijdens de coronacrisis?

Aalsmeer - Uw verslaggeef-
ster doet een rondje langs een 
aantal horecagelegenheden in 
Aalsmeer met de vraag hoe het 
ze de afgelopen maanden is ver-
gaan en hoe ze de toekomst zien. 

“Even schrikken”
Uiteraard wordt buurdorp Ku-
delstaart niet overgeslagen en 
spreken we Beatle Raadschelders 
van het goedlopende Café Op de 
Hoek. Hij is positief en kijkt tevre-
den terug hoe vooral zijn gasten 
deze coronatijd netjes oppikken. 
“We hadden in maart al wel ver-
wacht dat de horeca moest slui-
ten, maar dat dit in een half uur-
tje na de persconferentie moest 
was wel even schrikken. We heb-
ben het proviand verdeeld on-
der het personeel. ’s Avonds met-
een even bij elkaar gezeten. Ie-
dereen moest natuurlijk zijn ver-
haal kwijt. In mei hebben we een 
maandje meegedaan met het af-
halen. Dat ging prima, maar we 
misten het contact met onze gas-
ten. 

Geen ‘gedoe’
In juni zijn we met tijdsblokken 
gaan werken en sinds juli draai-
en we weer naar tevredenheid, 
waarbij we de RIVM maatregelen 

uiterst serieus nemen en dat ook 
verwachten van onze gasten. Ik 
wil die wel een compliment ma-
ken. Ze houden zich keurig aan 
de regels. 
Helaas moeten we soms ‘nee’ ver-
kopen, want we kunnen natuur-
lijk minder mensen kwijt. Toch is 
er ‘geen gedoe’ en dat is �jn.” Ca-
fé Op de Hoek heeft gelukkig het 
vaste team kunnen behouden en 
heeft in de loop van de jaren een 
mooi stabiel bedrijf op kunnen 
bouwen. 

Vette en magere jaren
Beatle zijn verhaal klinkt erg po-
sitief. Is er dan niets wat hem ze-
nuwachtig maakt? “Niet echt. 
Mijn vrouw en ik komen uit een 
ondernemersgezin en wij weten 
gewoon, er zijn vette en mage-
re jaren. In de put zitten is er niet 
bij. Iedere generatie maakt tegen-
slagen mee. Een tweede golf zou 
niet leuk zijn, maar ik ben er eer-
lijk gezegd niet zo bang voor. Er 
zullen wat haarden aangepakt 
worden denk ik, maar al met al 
gaat het toch steeds beter. Bij 
twijfel aan gezondheid wegblij-
ven, maar verder ben je van har-
te welkom bij www.cafeopde-
hoek.nl.” 
Door Miranda Gommans

Café Op de Hoek: “Sinds juli draaien 
we weer naar tevredenheid”

Ook SPIE Radio afgelast

Diverse acties in september
Aalsmeerse vlag wappert 
(ook) bij FloriWorld
Aalsmeer - Feestmaand sep-
tember nadert met rasse schre-
den en hoewel er qua activitei-
ten niets te verwachten valt, zijn 
inwoners wel van plan om er een 
bijzondere feestweek van te ma-
ken waar saamhorigheid hoog-
tij viert. Na de oproep van Frank 
Lissenburg (ook de bedenker van 
de Aalsmeer zwembroek) om in 
de eerste week van september 
massaal te gaan vlaggen als hart 
onder de riem voor de organisa-
ties van de braderie, vuur en licht 
op het water, de feestweek en de 
pramenrace is het balletje �ink 
gaan rollen. Er zijn inmiddels al 
honderden Aalsmeerse vlaggen 
en banieren verkocht. 
“Nooit gedacht dat zo goed zou 
aanslaan”, vertelt mede-initia-
tor Mike van der Laarse vol trots. 
“Vanaf zaterdag 4 september 
kleurt Aalsmeer letterlijk rood, 
groen en zwart. Heel veel straten 
hebben het vlaggen gezamenlijk 
opgepakt, op de bedrijventerrei-
nen gaat de Aalsmeerse driekleur 
groots wapperen en natuurlijk 
doen organisaties en musea in 
Aalsmeer mee.” 

Feestelijk tintje
Afgelopen dinsdag 26 augustus 
is alvast de Aalsmeerse vlag ge-
hesen bij FloriWorld aan de Sier-
teeltweg. Het bloemen- en plan-
ten themapark bestelde een ba-
nier met hun eigen logo en Mike 
en Frank kwamen deze persoon-

lijk afgeven en hielpen een hand-
je mee met het bevestigen en 
het omhoog hijsen. De banier is 
niet het enige feestelijke tintje 
dat FloriWorld aan de eerste we-
ken van september gaat geven. 
Zo krijgen alle bezoekers aan de 
attractie van 6 tot en met 13 sep-
tember een kop ko�e met appel-
taart gratis op vertoon van het 
entreebewijs, krijgen alle bezoe-
kers een leuke attentie op ver-
toon van de Aalsmeerse wup-
pie (vanaf aanstaande zaterdag 
verkrijgbaar bij de winkels in het 
centrum) en wordt op woensdag 
9 september voor kinderen van 4 
tot 12 jaar tussen 14.00 en 15.00 
uur een doorlopende workshop 
bloemschikken gegeven. Deel-
name is gratis op vertoon van het 
entreebewijs. 
“FloriWorld waardeert de saam-
horigheid in de gemeente en wil 
op deze manier toch een feeste-
lijk tintje geven aan de bewoners 
die hun geliefde Feestweek dit 
jaar moeten missen”, aldus Silvia 
van den Aardweg, marketingma-
nager FloriWorld.

Vlaggen en banieren
De Aalsmeerse vlag of banier nog 
niet in huis/bedrijf? Snel bestel-
len bij info@multisupplies.nl, bij 
Sven Müller (banketbakkerij) of 
bij Angelique Spring in ‘t Veld-van 
Leeuwen (dochter van de beden-
ker van de Aalsmeerse vlag met 
wagen van Aalsmeer).

Wat is er zo anders en wat mis je?
Corona in kindertekeningen
Aalsmeer - In maart 2020 dwingt 
het coronavirus Nederland tot 
een stilstand. Scholen gaan dicht, 
het dagelijks leven verandert 
voor iedereen. Ook de Childrens 
Art Talentenklas valt stil en moet 
de deuren sluiten.
Tientallen, kleurrijke tekeningen 
van kinderen uit Aalsmeer, Am-
stelveen, China, Japan, Taiwan, 
India, Polen en Rusland en blij-
ven onaf achter in mappen in 
het tekenatelier van Platform C 
in Amstelveen en de Werkschuit 
in Aalsmeer. Via thuis-tekenop-
drachten vraagt de docent aan 
leerlingen om het dagelijks leven 
thuis te tekenen. Wat is er zo an-
ders, wat mis je het meest?
Dat is te zien in kleine tekeningen 
over wonen in de natuur, over 
dromen en kunnen vliegen naar 
een veilige wereld. Er worden 
kleurrijke mondkapjes van bla-
deren ontworpen en hoge boom-
hutten gebouwd.
Op 4 juni werd de school weer 
geopend, vaste looproutes en 
op veilige afstand van elkaar ont-
staat ‘het nieuwe samen’. De kin-
deren nemen eigen krijtjes mee 
en tekenen zelfportretten met 
angstige ogen boven mondkap-
jes. Het gifgroene virus in de ach-
tergrond maakt langzaam plaats 
voor  een hoopvolle bloem of re-

genboog. Het verlangen op te 
kunnen vliegen blijft een geliefd 
thema. Grootouders in verre lan-
den worden gemist en op de rug 
van een vogel kom je ver.
De kindertekeningen zijn een 
persoonlijk weerslag van ingrij-
pende maanden uit de heden-
daagse geschiedenis. Docent An-
ne�e van Itterzon, bekend als 
hoedster van de kindertekening, 
bundelt de tekeningen met foto’s 
van de leerlingen als een tijds-
beeld in een boek.
Maar nu zijn de tekeningen nog 
tot en met 27 september te zien 
in het kinderatelier van het Cobra 
Museum te Amstelveen.

Tekening mondkapje is van 
Mandy uit Aalsmeer.

Ella (uit Aalsmeer) in het Cobra Museum.

Aalsmeer - Begin mei kwam het 
bericht dat diverse festiviteiten in 
Aalsmeer in september werden 
afgelast vanwege het coronavi-
rus. Ook de Pramenrace 2020 kan 
helaas geen doorgang vinden. In 
juli kwam SPIE met een alterna-
tief: Een marathon uitzending op 
Radio Aalsmeer. Twaalf uur SPIE 
radio met een kennisquiz en Pra-
menrace-opdrachten op verschil-
lende locaties in Aalsmeer.  
Helaas is er vorige week dinsdag 
opnieuw een persconferentie ge-
weest, waarin er weer nieuwe 
maatregelen zijn gesteld. 
Door deze maatregelen en het 
niet weten wat nog komen gaat 

aan maatregelen heeft het be-
stuur van de Stichting Pramen-
race In Ere nu besloten om ook 
SPIE Radio van de baan te schui-
ven. “Wederom met pijn in ons 
hart, maar helaas kunnen wij niet 
anders beslissen”, aldus voorzitter 
Erna van den Heuvel. Voor en op 
12 september 2020 zullen er dus 
geen programma of evenemen-
ten plaatsvinden vanuit SPIE. 
Het bestuur van SPIE hoopt dat 
iedereen zijn/haar gezonde ver-
stand gebruikt en zich aan de 
maatregelen blijft houden, zodat 
er volgend jaar, in 2021, weer een 
knallende Pramenrace gevaren 
en bekeken kan worden!
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STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Trompet  ‘Boston’
(div. kleuren)

v.a.  € 15,95

Audio Interface 
Focusrite Scarlett Solo 

v.a. €112,-

Uitgebreid assortiment 
(kinder)gitaren en 

ukelele’s

v.a. €112,-

Uitgebreid assortiment 
TIP:

Trompet  ‘Boston’Trompet  ‘Boston’

NIEUW:

Audio Interface 
NIEUW:

Donderdag 27 augustus:
* Ko�e en praatje voor ouderen 

in dorpshuis De Reede, Rijsen-
hout van 9 tot 12u.

*  Ouderensoos Kudelstaart met 
klaverjassen en jokeren in 
Dorpshuis van 13.30 tot 16.30u.

*  Exposities in Flower Art Muse-
um, Kudelstaartseweg. Open: 
donderdag tot en met zondag 
11 tot 17u.

*  Zomer sportinstuif voor jeugd 
6 t/m 12jr. van 14.30 tot 15.15u. 
bij gymzaal Rozenstraat. Iedere 
donderdag.

*  Infopunt Wijkgericht Werken 
open in bibliotheek, Markt-
straat van 15.30 tot 17.30u. El-
ke donderdag.

Vrijdag 28 augustus:
*  Koppelkaarten bij BV Horn-

meer in buurthuis, Dreef 1. 
Start 20u. Zaal open vanaf 
19.30u.

*  Zomerconcert met NinaLynn 
(country-folk) in Historische 
Tuin, ingang Praamplein, vanaf 
20u. Uitverkocht.

Zaterdag 29 augustus:
*  Crash Museum in fort Aalsmeer 

te Aalsmeerderbrug open. Ex-
positie over Nederlands In-
dië ‘De vergeten oorlog’. Voor-
af toegangskaarten bestel-
len via 0297-321408 of www.
crash40-45.nl. 

*  Kinderboerderij Boerenvreugd 
in Hornmeer open. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u. Dins-
dag tot en met vrijdag van 9.30 
tot 16.30u. 

*  Dorpswandeling in teken van 
architectuur. Start 13.15u. 
bij Historische Tuin, ingang 
Praamplein. Reserveren: coor-
d i n a t o r @ h i s t o r i s c h e t u i n -
aalsmeer.nl.

Zondag 30 augustus:
*  Watertoren open voor bezoe-

kers van 13 tot 17u. Elke zon-
dagmiddag in augustus.

*  Semi-akoestisch concert 
Grunge Alive in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude 
Meer. Reserveren: info@the-
shack.info.

Maandag 31 augustus:
*  Zomer sportinstuif voor jeugd 

6 t/m 12jr. van 16 tot 16.45u. op 
grasveld naast Proosdijhal Ku-
delstaart. Iedere maandag.

Dinsdag 1 september:
*  Tennissen voor OVAK-leden 

bij Racket Sport, Beethoven-
laan vanaf 9u.

*  Historische Tuin open. In-
gang Praamplein. Iedere dins-
dag tot en met zondag 10 tot 
16.30u.

*  FloriWorld Aalsmeer, Sierteelt-
straat open voor bezoekers. 
Iedere dinsdag t/m zondag 10 
tot 18u. Tickets reserveren via 
www.�oriworld.nl.

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

*  Livemuziek voor senioren 
door Lonely Knuckle in P60 
Amstelveen vanaf 14.30u.

*  Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat 55 vanaf 19.45u. 
Voor iedereen vanaf 16 jaar, ie-
dere dinsdag.

Woensdag 2 september:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

venlaan open voor recrean-
ten. Ook op zaterdag en zon-
dag. Alle dagen van 13 tot 
17u. Reserveren verplicht.

*  Tafeltennissen bij ATC Bloe-
menlust in De Bloemhof, 
Hornweg van 22 tot 22u.

Donderdag 3 september:
*  Ouderensoos Kudelstaart 

met klaverjassen en jokeren 
in Dorpshuis van 13.30 tot 
16.30u.

Vrijdag 4 september:
*  Bandbrouwerij voor en door 

muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u. 

Zaterdag 5 september:
*  Lezingen in Crash Museum in 

fort Aalsmeer over Stormovik 
door Hildo Schutte om 13u. 
en om 14.30u. Reserveren ver-
plicht.

*  Bacchus da Musica met live 
Copperhead County in Bac-
chus II, Gerberastraat, 21 tot 
00u.

Zondag 6 september:
*  Livemuziek op zomers ter-

ras N201, Zwarteweg met 
Ko Dudde, Colourful Minds, 
Zwemjas van 15 tot 19u. Tic-
kets 5 euro (verplicht) via no-
wonlinetickets.nl.

*  Optreden Copperhead Coun-
ty in The Shack in Oude Meer 
van 16 tot 19u. Reserveren: in-
fo@the-shack.info.

WAT  is er    TE DOEN

Zondag 20 september in Oude Veiling
Muziekmiddag met John, 
Lynn, Philip en Nina
Aalsmeer - Op zondag 20 sep-
tember wordt een muziekmiddag 
georganiseerd in De Oude Veiling 
met een drietal optredens. Het 
spits wordt afgebeten door va-
der John en dochter Lynn van de 
Polder. Het duo brengt zowel bal-
lads als wat meer up-tempo werk. 

Adèle zal zeker klinken, evenals 
Amy Winehouse.
Vervolgens gaan de spots aan 
voor Philip Paar. Hij trakteert op 
Nederlandstalige eigen liedjes en 
bekende Nederlandse liedjes van 
onder andere Toon Hermans. En 
ook wat Engelstalig, waarbij Si-

Vanaf 1 september in The Beach
Soundsation start repetities 
met nieuwe dirigente
Aalsmeer - Na 5 maanden start 
popkoor Soundsation weer met de 

repetities op dinsdag 1 september. 
Op het moment dat zingen werd 
stopgezet vanwege het coronavi-
rus, was het koor volop aan het oe-
fenen voor twee jubileum concer-
ten op 17 en 18 april. Maanden van 
voorbereiding bleken tevergeefs. 
De concerten waren tevens het af-
scheid van dirigente Irma Zethof. 
Dankzij de medewerking van The 
Beach gaat het koor weer zingen 
in de grote hal volgens de RIVM 
richtlijnen.

Greetje de Haan
Nieuw voor het koor staat vanaf 

Gekozen is ‘Harmonie’ van John Tesselaar

Het eerste gevelgedicht 
van Aalsmeer is een feit
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 3 septem-
ber is eindelijk het eerste gevel-
gedicht in Aalsmeer te lezen! Een 
fraai gedicht van John Tesselaar zal 
de blauwe muur van de �at aan de 
Parklaan/Ophelialaan gaan sieren.

Verfraaiing
Vanuit Woningcorporatie Eigen 
Haard wordt er jaarlijks een bedrag 
beschikbaar gesteld voor ideeën en 
bijdragen aan de kwaliteit en ver-

fraaiing van de gebouwen en di-
recte omgeving (zoals onder ande-
re de vier jaargetijden geschilderd 
door Bob van den Heuvel in Ku-
delstaart). Twee jaar geleden ont-
stond er een prettig samenwer-
kingsverband tussen de bewoners-
commissie, wijkraad Stommeer en 
Stichting Kunst en Cultuur om een 
gevelgedicht voor te dragen, dat 
door Eigen Haard werd gehono-
reerd. 

Zorgvuldige keuze
Wat betreft de uiteindelijke keuze 
van het gedicht is men niet over 
één nacht ijs gegaan. Twee leden 
van de KCA werkgroep podium-
kunst en literatuur, Ans de Kruijf 
en Marijke Haremaker, hebben 
individueel gedichten gelezen uit 
de eerder door KCA uitgegeven 
gedichtenbundels. Deze gedich-
ten zijn gepresenteerd aan de 
overige leden van de werkgroep. 

Tenslotte bleven er vijf gedich-
ten over. Tijdens de vergadering 
van het wijkoverleg, bewoners-
commissie en Eigen Haard zijn 
deze vijf gedichten voorgedra-
gen aan de aanwezigen terwijl er 
kon worden meegelezen via een 
groot scherm. Na stemming viel 
de keuze op ‘Harmonie’ een ge-
dicht dat 2016 door John Tesse-
laar is geschreven.

Pseudoniem
Het was een huisgenoot die John 
Tesselaar inspireerde om ook te 
gaan dichten. “Hij plaatste ge-
dichten op internet en zei: voor-
uit jij moet ook mee doen. Ik 
ben mijn eigen weg gegaan, heb 
wat op papier gezet en koos een 
pseudoniem: Edda.” ‘Waarom een 
pseudoniem’, is een vraag. Er valt 
een stilte er wordt duidelijk nage-
dacht en dan volgt het antwoord: 
“Met een pseudoniem kan je een 
andere kant van je zelf laten zien. 
Mensen kennen alleen mijn bui-
tenkant. Ik verras zo mensen en 
het geeft mij voldoening wan-
neer ik mensen weet te prikke-
len.” Inmiddels is Edda toch John 
Tesselaar geworden, die ook voor 
de lokale radio omroep zijn bij-
drage levert. “Ik ben een echte 
radioman”, verklaart hij met een 
stelligheid. ‘Blij dat zijn gedicht is 
gekozen?’ Er valt weer een stilte. 
“Jazeker blij en verrast! En voor-
al omdat het gedicht ook verlicht 
wordt zodat het altijd is te lezen.” 
Hoewel John nu niet direct ie-
mand is die een voorgrond rol 
prefereert, heeft hij toegezegd 
om het gedicht tijdens de ont-
hulling rond 15.00 uur zelf voor 
te lezen. De lezers van de Nieu-
we Meerbode krijgen alvast een 
voorproe�e. 

Janna van Zon 

Hou zaterdagavond 5 september vrij
Speciaal Feestweek Journaal 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Volgende week za-
terdagavond 5 september is er 
een speciale uitzending op Ra-
dio Aalsmeer TV met een im-
pressie van de Feestweek 
Aalsmeer, de Pramenrace, de 
Verlichte Botenshow en Vuur & 
Licht op het water van de afgelo-
pen jaren. Dit als alternatief voor 
het niet doorgaan van de Feest-
week van dit jaar en om toch 
een beetje te genieten van het 
moois dat Aalsmeer in septem-
ber 2021 hopelijk weer te bie-
den heeft. Presentator Ron Leeg-
water zal vanaf 22.00 uur aan de 
hand van interviews met de ver-
schillende organisaties en oude 
beelden trachten om de sfeer 
van de Feestweek in de huiska-
mers te krijgen. Een ludieke ma-
nier om een hart onder de riem 
te steken bij zowel de inwoners 

als de organisaties. Want uitein-
delijk mist een ieder deze tradi-
ties in september enorm vanwe-
ge het coronavirus.

Pubquiz
Voorafgaand aan de uitzending 
zal er vanaf 20.00 uur ook een 
speciale editie van de Mark & Eric 
Show Pubquiz worden gehou-
den. Daarover later meer, maar 
het belooft weer een enorm leu-
ke quiz te worden. Noteer dus 
zaterdag 5 september alvast in 
de agenda. Radio Aalsmeer TV 
is te bekijken via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of via de websi-
te: radioaalsmeer.nl/tv. Op dit 
kanaal is dagelijks een leuke mix 
van lokaal nieuws, het weerbe-
richt, live beelden vanaf de Poel 
en (nostalgische) foto’s te zien.

Foto’s, gedichten en tekeningen
Expositie ‘Waar kijk jij naar uit’

veen Stadsplein, Museum JAN, 
Amstelveens Poppentheater en 
Schouwburg Amstelveen. Tijdens 

de lockdown van dit voorjaar heb-
ben de culturele instellingen van 
Amstelveen bezoekers gevraagd 

september dirigente Greet-je de 
Haan. Zij heeft eerder de Aalsmeer-
se koren Caritas en Davanti gediri-
geerd. Greetje de Haan komt uit 
Friesland. Na haar middelbare op-
leiding heeft zij haar studie voort-
gezet aan het Gronings en Alk-
maars conservatorium. Daar stu-
deerde zij af voor de hoofdvakken 
koordirectie, schoolmusicus en so-
lo-zang. Tegenwoordig is ze werk-
zaam als dirigente, zang- en koor-
directiepedagoge en sopraan so-
liste. Ze leidde vele jaren verschil-
lende koren. Als dirigent en als so-
list werkte zij zowel in binnen- en 
buitenland. Ze is op zoek naar een 
nieuwe uitdaging op koorgebied 
en vindt het bijzonder om te gaan 
werken met Soundsation. Greetje 
werkt met (koor) zangers van al-
le leeftijden, en heeft een studio 
in Mijdrecht waarin ze les geeft 

aan amateur en professionele zan-
gers en koordirigenten. Als diri-
gent en zanglerares inspireert en 
motiveert zij. Alles draait bij zowel 
de zangers waar ze mee werkt als 
voor haarzelf om passie, ambitie 
en zangplezier. Samen met Greetje 
werkt Soundsation naar een nieu-
we concert data toe, hierover volgt 
later meer informatie.

Nieuwe leden welkom
Zingen ook iets voor jou/u? Kijk 
dan eens op de website www.
soundsationaalsmeer.nl Iede-
re dinsdag wordt er van 20.00 
tot 22.00 uur gerepeteerd in The 
Beach aan de Oosteinderwg 247a. 
Vooral mannen zijn van harte wel-
kom. Een keer vrijblijvend komen 
luisteren of meezingen? Graag 
eerst even aanmelden via info@
soundsationaalsmeer.nl

natra niet zal ontbreken. Tot slot 
kon genoten worden van Nina 
Lynn, die laat kennismaken met 
Americana muziek, waaronder 
veel fraaie eigen composities die 
binnenkort op haar debuut stu-
dio CD verschijnen. De muziek-
middag begint om 15.00 uur en 
de entree bedraagt 15 euro per 
persoon. Reserveren is noodzake-
lijk vanwege het beperkte aantal 
plaatsten en dit kan via: scr@pie-
tergroenveld.com.
Alvast noteren in de agenda: Op
11 oktober komt het Ad Vander-
veen Trio naar Aalsmeer en op 24 

januari is er een optreden van The 
Lasses.

wat zij het meeste misten. Velen 
stuurden hiervoor mooie foto’s, 
gedichten, tekeningen en schil-
derijen in die invulling gaven aan 
het thema ‘Waar kijk jij naar uit’. 
De inzendingen gaan over elkaar 
ontmoeten, aanraken, zingen in 
een koor of naar het museum 
gaan. Wat mensen hebben gemist 
of nog moeten missen. Alle crea-
ties zijn voorzien van een geïllu-
streerd kozijntje om het ‘ergens 
naar uitkijken’ te omlijsten. Tot 30 
september kunnen bezoekers in 
de Bibliotheek Amstelveen, Mu-
seum JAN, Amstelveens Poppen-
theater en de Schouwburg Am-
stelveen de teksten en beelden 
van de deelnemers lezen en bekij-
ken. In het Amstelveens Poppen-
theater hangen de inzendingen 
van de kinderen. Kijk voor de ope-
ningstijden van de deelnemende 
organisaties op hun websites.

Amstelland - Vanaf 28 augustus is 
de Expositie ‘Waar kijk jij naar uit’ 
te zien in de Bibliotheek Amstel-
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Gevarieerd, creatief cursusaanbod
Zaterdag open dag Crea
Uithoorn - Het centrum voor 
creatieve cursussen CREA zet 
de deuren van het Fort aan de 
Drecht aanstaande zaterdag 29 
augustus wagenwijd open voor 
een feestelijke open dag vooraf-
gaand aan het komende cursus-
seizoen. Jong en ouder zijn op 
deze dag van 13.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom aan de Greve-
lingen 56 om vrijblijvend zelf de 
sfeer te proeven van de creatie-
ve cursussen die bij CREA het ko-
mende jaar worden gegeven.
Bij diverse cursussen zijn nog 
plekjes vrij voor het komende 
seizoen dat in september van 
start gaat. Op de open dag zijn 
cursisten van de afgelopen ja-
ren aan het werk. De gediplo-
meerde docenten zijn aanwezig 
om meer te vertellen over de in-
houd van de lessen en de manier 
van lesgeven. Bij CREA staat ple-
zier in de cursus voorop, maar be-
langrijk is ook dat de cursisten in 
een professionele omgeving vol-
doende uitdaging wordt gebo-
den om iets bij te leren. Crea or-
ganiseert al decennialang crea-
tieve cursussen in Uithoorn. Het 
aanbod is ook in deze jaren sterk 
uitgebreid. Zo zijn er verschillen-

de teken- en schildercursussen 
zoals schilderen met olieverf, ge-
mengde techniek, portretschilde-
ren, aquarelleren of schilderen als 
Rembrandt. Ook werken met klei 
en steen behoort tot de mogelijk-
heden met de cursussen potten-
bakken, handvormen en beeld-
houwen. Voor de fotografie en-
thousiasteling zijn er cursussen 
voor beginners tot vergevorder-
den en zelfs nog specifieke fo-
tografielessen portret en land-
schap. Wie achter het geheim van 
de smid wil komen kan les krijgen 
in het edelsmeden.

Jeugdcursussen
Omdat het voor kinderen ook 
heel goed is om creatief bezig 
te zijn is Crea er zeker voor de 
jeugd. Kinderen kunnen bij Crea 
op woensdagmiddag en zater-
dag verschillende teken-, schil-
der-, boetseer- en edelsmeed-
cursussen volgen. Kijk voor het 
aanbod en informatie op de site 
www.crea-uithoorn.com of beter 
nog, kom aankomende zaterdag-
middag (13.00 tot 17.00 uur) even 
langs. Crea is te vinden in het Fort 
aan de Drecht, Grevelingen 56 in 
Uithoorn.

Amazing Amateurs in coronatijd: Anders dan andere jaren

Kunst-Promenade in 
etalages Centrum 
Aalsmeer - Vanaf maandag 7 sep-
tember tot en met vrijdag 4 ok-
tober verandert het centrum van 
Aalsmeer weer in een Kunst-Pro-
monade. Verschillende Aalsmeer-
se ondernemers staan - evenals 
voorgaande jaren - een deel van 
hun etalages beschikbaar om het 
werk van amateurs kunstenaars te 
tonen. Gelukkig was de belang-
stelling bij zowel de amateurs als 
de winkeliers groot. 
Coördinator Heleen van Haaften, 
bestuurslid van stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA), beraadt 
zich nog op de mogelijkheid om 
binnen de corona-eisen een rond-
wandeling langs de etalages te 
organiseren. Uiteraard gebeurt 
dat in overleg met mede-organi-

sator André Vulperhorst van het 
Cultuurpunt. “Juist de toegevoeg-
de informatie wordt altijd zeer ge-
waardeerd is mijn ervaring.” De 
komende weken en gedurende 
de etalage-expositie komen spe-
ciaal voor de Nieuwe Meerbo-
de een aantal amateurs aan het 
woord. 

Jan, Frans en Miranda 
Helaas zit het aan het woord laten 
van Jan Stokkel er niet meer in. Op 
24 juli - nog midden in het leven 
staand - overleed geheel plotse-
ling deze trouwe fan van de Ama-
zing Amateurs op 77-jarige leef-
tijd. Zijn dochter Miranda, die dit 
jaar voor het eerst meedoet, en 
zijn broer Frans weten zeker dat 

Jan niet anders had gewild dan 
dat zijn werk ook dit jaar te zien 
is. “Hij had zich al aangemeld, de 
schilderijen klaar staan en de fo-
to’s ingeleverd.” 
Voor Miranda was haar vader van-
af kind-zijn een geweldige stimu-
lator. “Mijn vader ontdekte zijn 
schilderstalent en ik mocht mee-
doen. Ik tekende als kind al leuk.” 
Oom Frans vult aan: “En je had er 
ook lol in.” Hetgeen lachend wordt 
beaamd. “Af en toe kreeg ik wat 
aanwijzingen. Dat is tot aan het 
eind van zijn leven zo gebleven. 
Iedere maandag bespraken wij 
ons werk tijdens de koffie.” 

Creatieve familie
De Stokkels komen uit een zeer 

creatieve familie, want ook tante 
Annie, Petra en Judith en nog zo 
wat namen worden genoemd. “Ik 
heb het talent van zowel van mijn 
vaders als moederskant.” 
Miranda zou best meer tijd aan 
het schilderen willen besteden. 
“Het moet nu tussen de bedrijven 
door.” Gelukkig werkt zij in een 
winkel waar schilderbenodigdhe-
den worden verkocht en van de 
gesprekken met de klanten leert 
zij veel. Frans is blij met zijn schil-
dersclub. “Het is toch wel prettig 
om elkaars werk te beoordelen. 
Verder moet je jezelf ontdekken, 
ik heb pas na mijn pensionering 
het schilderen serieus aangepakt.”

Goed initiatief
Via het mobieltje wordt de in-
zending voor de komende etala-
ge expositie getoond en dat ziet 
er veelbelovend uit. Ook Miran-
da heeft - net als haar vader en 
haar oom - gekozen voor vogels. 
Zij ziet het als een hommage aan 
haar vader. Beiden zijn blij met de 
door KCA geboden mogelijkheid 
te kunnen exposeren. 
“Natuurlijk missen wij het Oude 
Raadhuis, daar is de presentatie 
altijd respectvol, maar de etalages 
zijn een goed alternatief. Ik heb al-
tijd met mijn werk op leuke plek-
ken kunnen hangen en mocht 
ook zelf bepalen hoe ik mijn werk 
wilde presenteren. Dat zal dit jaar 
ook wel goed komen.”

Expositie in De Oude Veiling 
Na afloop van de Amazing Ama-
teurs is er voor Jan, Frans en Mi-
randa een tentoonstelling ge-
pland in de foyer van De Oude 
Veiling. Een mooi vooruitzicht vin-
den beiden. “Toch nog een keer 
met zijn drieën exposeren.”
Janna van Zon 

Oorlog van de andere kant bekeken
Crash lezing: Betekenis 
van de Stormovik
Aalsmeerderbrug - Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wist een 
langzaam, zwaar bewapend en 
gepantserd aanvalsvliegtuig het 
te brengen tot één van de meest 
essentiële wapens van het Rode 
Leger. Van het begin van Opera-
tie Barbarossa tot en met de Slag 
om Berlijn bleek de Ilyushin 2, 
meestal aangeduid met de naam 
Stormovik, de perfecte oplossing 
voor de behoefte van het Rode 
Leger aan luchtsteun in en achter 
de frontlinies. Stormovik piloten 
vlogen aanvalsmissies op bijzon-
der lage hoogte en met een gro-
te variëteit aan wapens. Onder de 
eigen troepen bekend als ‘Vlie-
gende Tank’ en ‘Bultenaar’, ver-
wierf het bij de vijand al snel de 
bijnaam ‘De Zwarte Dood’.

Woord en beeld
Historisch is een opmerking van 
de Sovjetleider Stalin die in een 
telegram aan een fabriek op-
riep tot een toename van de pro-
ductie van dit vliegtuig: “Aange-
zien het Rode Leger de Il-2 net 
zo hard nodig heeft als lucht en 
brood.” Uiteindelijk werden er in 
totaal 42,330 Stormoviks in ver-
schillende versies en typen ge-
bouwd, waarmee het jarenlang 
het meest geproduceerde vlieg-
tuig ter wereld was en is haar in-
vloed op de verdere ontwikke-
ling van toekomstige aanvals-
vliegtuigen bijzonder groot ge-

weest. Hildo Schutte neemt be-
langstellenden op zaterdag 5 
september in het Crash Museum 
in woord en beeld mee langs de 
ontwikkeling, het gebruik en het 
belang van de Stormovik. De oor-
log wordt eens van de andere zij-
de belicht. Als gevolg van de be-
perkingen die zijn opgelegd in-
gevolge het coronavirus kunnen 
een beperkt aantal toehoorders 
toegelaten worden. Daarom zal 
Hildo Schutte zijn verhaal twee 
keer vertellen, de eerste sessie is 
om 13.00 uur en de tweede sessie 
is om 14.30 uur. 

Opgeven via website
Bezoekers van het museum en 
een van de lezingen kunnen 
zich opgeven via de website op 
www.crash40-45.nl/kaarten-re-
serveren/. De lezing is uitste-
kend te combineren met een be-
zoek aan het museum. Toegang 
tot de lezing is gratis voor bezoe-
kers aan het museum. Het muse-
um is op zaterdag en elke tweede 
zondag van de maand geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Kijk voor meer informa-
tie over het museum en het werk 
van het CRASH luchtoorlog- en 
verzetsmuseum ’40- ‘45 kunt op 
de website, instagram of face-
book.

Saaie, grijze muur omgetoverd in een bloemenzee

Wall of Flowers onthuld 
door wethouder Alink
Aalsmeer - De Wall of Flowers is 
maandag 24 augustus officieel 
onthuld door wethouder Wilma 
Alink. Het ruim zestig meter lan-
ge kunstwerk fleurt het binnen-
terrein van het Flower Art Muse-
um aan de Kudelstaartseweg op. 
“Een positief project in een som-
bere tijd, bedoeld om een saaie 
grijze meer om te toveren in een 
bloemenzee”, vertelde Constan-
tijn Hoffscholte bij aanvang van 
het moment van onthulling.

Crowdfunding actie succesvol
De Wall of Flowers bestaat uit 

meer dan 34.000 afbeeldingen 
van bijna 300 inzenders die sa-
men weer een groot bloemenlint 
vormen. Het Flower Art Museum 
hoopte middels een crowdfun-
ding actie een kunstwerk van 20 
meter lang te kunnen realiseren, 
maar dankzij gulle gevers, 143 do-
nateurs, de gemeente Aalsmeer, 
voordekunst en Drukwerkdeal 
kon de achterste muur (64,1 me-
ter lang) geheel opgevrolijk wor-
den met totaal ruim 8 miljard 
pixels. De Wall of Flowers is een 
zogenaamd photile: een kunst-
werk opgebouwd uit kleine beel-

den. Alex Prooper was halverwe-
ge de jaren negentig één van de 
bedenkers en pioniers van deze 
computer-kunstvorm. De bloe-
menweelde bij het Flower Art Mu-
seum maakte hij samen met me-
dia-kunstenaar Simone van Dam. 
“Een leuke invulling van onze tijd. 
We hadden diverse projecten 
staan voor dit jaar, maar door de 
coronacrisis was onze agenda in-
eens leeg.”

Donatie
Dat de crowdfunding-actie zo 
goed zou gaan, had Constantijn 

Hoffscholte niet verwacht, zo ver-
klapte hij bij de opening. “Ik had 
er een hard hoofd in. Ik heb zelf 
de eerste 25 euro gedoneerd, wa-
ren we in ieder geval van de nul 
af.” Echter het benodigde bedrag 
werd al vrij snel gehaald, zelfs 
ruim overschreden. “Mede door 
de enthousiaste reacties besloten 
we het kunstwerk uit te breiden.” 
Hoffscholte nodigde tot slot de 
aanwezigen uit om te gaan kijken 
en later nog eens terug te komen, 
want zo zei hij: “Het is een kunst-
werk waar je niet op uitgekeken 
raakt.”

Bloemenpracht
Wethouder Alink sprak haar be-
wondering uit voor de vrijwilli-
gers van het Flower Art Museum, 
initiatiefnemer Constantijn Hoff-
scholte en AlexP, de maker van 
de bijzondere bloemenmuur. “Ik 
hou van de Wall of Fame, maar de 
Wall of Flowers vind ik vele ma-
len mooier.” Aan de cultuurwet-
houder tot slot de beurt om het 
lange zwarte doek los te trekken 
(met hulp van de makers) en de 
werkelijk prachtige en kleurige 
bloemenzee te onthullen. Het le-
verde een luid applaus en daarna 
lovende woorden op. “Wat is het 
mooi geworden. Van een grijze, 
saaie muur naar een fleurige bloe-
menpracht. Echt een aanwinst 
voor Aalsmeer.” En dat is het zeker, 
gaan kijken is echt een aanrader. 
De foto’s zijn aangeleverd door 
273 inzenders, allen genoemd op 
het bijgeplaatste informatiebord, 
er zit vast wel een bekende van 
u/jou bij! Het Flower Art Museum 
(tegenover de watertoren) is iede-
re donderdag tot en met zondag 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
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Tot en met zaterdag 5 september
Sponsoractie Deen voor 
vier verenigingen
Aalsmeer - Deen Supermark-
ten is gestart met de jaarlijk-
se sponsoractie voor verenigin-
gen. “Door de coronacrisis mer-
ken wij dat er juist nu behoefte 
is aan extra financiële middelen 
voor verenigingen”, aldus de su-
permarkt-keten. “Daarom orga-
niseert Deen van zondag 16 au-
gustus tot en met zaterdag 5 sep-
tember een speciale editie van de 
Jeugdsponsor actie.”
Bij iedere 10 euro aan bood-
schappen en bij speciale ac-
tieproducten ontvangen klan-
ten een sponsormunt. In de win-
kel aan het Molenplein staat 
een speciale display met vier ko-
kers waarin naar keuze de mun-
ten gedoneerd kunnen wor-
den. Deelnemers zijn tennisver-

eniging All Out, handbalvereni-
ging Greenpark Aalsmeer, sjoel-
club Aalsmeer en atletiekvereni-
ging AV Aalsmeer. Inmiddels zijn 
de kokers al goed gevuld en is de 
verdeling redelijk gelijk.
All Out wil de bijdrage beste-
den aan nieuwe netten op de 
wedstrijdbanen voor de jeugd, 
Greenpark Aalsmeer hoopt met 
de sponsoractie materialen aan 
te kunnen schaffen voor het nieu-
we krachthonk, AV Aalsmeer gaat 
met de bijdrage aan de slag in 
haar nieuwe clubgebouw en de 
sjoelclub wil het geld besteden 
aan het organiseren van (jeugd)
activiteiten. Doet u/jij ook mee? 
Verzamel de sponsormunten en 
steun deze vier Aalsmeerse ver-
enigingen!

Noteer 20 november in de agenda
Alternatief voor verkiezing 
Onderneming van het jaar
Aalsmeer - Dit jaar gaat helaas 
de Onderneming van het Jaarver-
kiezing op 6 november 2020 niet 
door vanwege het coronavirus. 
De verkiezing is doorgeschoven 
naar volgend jaar. Maar Aalsmeer 
zou Aalsmeer niet zijn als er niet 
iets georganiseerd wordt voor de 
ondernemers. Daarom zijn ach-
ter de schermen Ruud Vismans 
(The Beach), Kirsten Verhoef (Sylt 
support), Wouter de Vries (Par-
fum Flower Company), Dick Hel-
sloot (accountmanager bedrij-

ven gemeente), Daisy Evers (Hap-
py Island), Daniëlle Jonker (Soep 
Aalsmeer), Thomas Visser (Ou-
de Veiling), Erik Verbeek (Ver-
beek Advies), Dirk Postma (Archi-
tectenmanagement), Anna-Ma-
ria Giannattasio (Puur Events) en 
Laura Tas (communicatieadviseur 
gemeente) hard bezig met een 
mooi en passend alternatief.
Hoe het er exact uit gaan is nog 
niet bekend, maar probeer 20 no-
vember 2020 in de agenda vrij te 
houden!

Hopen dat testen negatief zijn
De Praam preventief 
dicht vanwege corona
Aalsmeer - Het coronavirus laat 
zich niet zo makkelijk de kop in-
drukken en slaat nog stevig om 
zich heen, ook in Aalsmeer. Afge-
lopen zaterdag 22 augustus sloot 
café-restaurant de Praam eerder 
haar deuren. Als reden werd een 
stroomstoring opgegeven. Ech-
ter, het was een bericht van een 
klant die het team deed beslui-
ten om zo snel mogelijk dicht te 
gaan. “Helaas hebben wij giste-
ren het vervelende nieuws ge-
kregen dat er op 15 augustus een 
gast op het terras heeft gezeten 
die afgelopen week positief is ge-
test op corona”, aldus het team in 
een bericht op facebook.

“Toen wij dit bericht kregen, zijn 
wij zo snel mogelijk dicht ge-
gaan. Zo konden wij garande-
ren dat er niemand meer het res-
taurant binnen kwam en dit gaf 
ons ook de tijd om iedereen, die 
sindsdien geweest is, persoonlijk 
te kunnen benaderen. Wij heb-
ben geprobeerd al onze gasten 
te bereiken, maar helaas hebben 
wij van sommige niet de juiste 
gegevens en kregen we een aan-
tal niet te pakken”, vervolgt het 
team.

Uiteraard hopen de eigenaren en 
de medewerkers dat het allemaal 
meevalt, maar uit voorzorg is de 
Praam nu preventief dicht tot dat 
het gehele personeel zich heeft 
laten testen. “Tot nu toe heeft 
niemand symptomen, maar we 
nemen het zekere voor het on-

zekere. We verwachten alle test-
resultaten woensdag binnen te 
hebben. Daarna beslissen we on-
ze volgende stap. We blijven po-
sitief en hopen dat onze testen 
negatief zijn. Deze keuze gaat 
ons erg aan het hart, maar jullie 
gezondheid en die van ons per-
soneel staat voorop.” Voor vragen 
kan een bericht gestuurd worden 
naar info@cafedepraam.nl.

Restaurant dicht, afhaal open
Ook restaurant Oriental Paradise 
aan de Kudelstaartseweg heeft 
slecht nieuws te horen gekregen. 
Afgelopen maandag 24 augustus 
is één van de parttimers positief 
getest op corona. De medewerk-
ster heeft op donderdag 20 au-
gustus in de bediening gewerkt. 
De gasten van die avond (1 ta-
fel) zijn direct persoonlijk geïn-
formeerd. Niemand van het ove-
rige personeel heeft klachten en 
er is geen nauw contact geweest 
tussen de parttimer en het ver-
dere personeel. Na overleg met 
het RIVM en de GGD was het niet 
noodzakelijk om het restaurant 
te sluiten. Toch heeft de fami-
lie Jan besloten om uit voorzorg 
het restaurantgedeelte voorlopig 
te sluiten. Wel blijft de afhaalba-
lie geopend. Hiervoor gelden de-
zelfde regels als voorheen, graag 
telefonisch de bestelling doorge-
ven. “Wij hebben deze keuze ge-
maakt omdat de gezondheid van 
onze gasten en het personeel 
voorop staat”, aldus team Orien-
tal Paradise.

Heel veel leuke aanbiedingen in winkels
Bloemenzegelspaarkaarten 
inleveren op braderiedag
Aalsmeer - Ieder jaar op de eer-
ste zaterdag van de september-
maand vindt de braderie plaats in 
het centrum van Aalsmeer, ech-
ter dit jaar gooit corona roet in 
het eten; Er is geen braderie, dus 
ook geen kraam van de Bloemen-
zegelwinkeliers met leuke aan-
biedingen. Het bestuur van de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers bedacht 
daarom een ludieke actie, zodat 
klanten hun volle bloemenze-
gelspaarkaarten toch kunnen in-
leveren op de braderie-dag vol-
gende week zaterdag 5 septem-
ber. Alle deelnemende winkeliers 
bieden hun mooie aanbiedingen 
aan in hun eigen winkel en gun-
nen klanten flinke voordelen. Een 
soort alternatieve braderie dus en 
zeer aantrekkelijk voor een groot 
publiek. Enkele voorbeelden van 
jarenlange succesnummers zijn 
chocolade, doucheproducten, 
sieraden, tuinspulletjes en gegril-
de kip. 

Niet voor niets gespaard
Bestuurslid Mappie de Jong is 
druk met de voorbereidingen en 
deed een rondje langs alle win-
keliers met het idee. “Iedereen 
reageerde enorm enthousiast. 

Er druppelen al mooie aanbie-
dingen binnen hoor. Zoals een-
tje met mondkapjes. Maar ik ver-
klap verder niks. Houd volgen-
de week de krant maar in de ga-
ten voor alle aanbiedingen. Één 
ding is zeker; u heeft niet voor 
niets gespaard!”  Het sparen van 
bloemenzegels is onverminderd 
populair. Ook na zesenzestig jaar 
nog. Ieder jaar worden er meer 
volle spaarkaarten ingeleverd. 
Kijk voor deelnemende winke-
liers op www.bloemenzegel.nl 
Door Miranda Gommans 

Speciale activiteiten in feestmaand
Winactie met Aalsmeerse 
wuppies in het Centrum
Aalsmeer - De normaal zo feeste-
lijke septembermaand staat voor 
de deur. Dit jaar geen grote festi-
viteiten in Aalsmeer, maar de cre-
atieve ondernemers uit Aalsmeer 
Centrum laten deze maand niet 
zomaar stilletjes voorbij gaan. 
Het ‘dorp’ zal in de maand sep-
tember opgefleurd worden met 
de Aalsmeerse kleuren rood, 
groen en zwart en er zijn allerlei 
leuke acties.

Maak foto van wuppie
Vanaf zaterdag 29 augustus ‘ver-
overen’ vrolijke Aalsmeerse wup-
pies Aalsmeer Centrum. Bijna al-
le ondernemers, van winkel en 
kapper tot horeca en notaris, ge-
ven aan hun klanten zo’n grappig 
wezentje weg. Bij welk product 
of aankoopbedrag je zo’n unieke 
wuppie in de Aalsmeerse kleuren 
krijgt, varieert per zaak. En heb je 
dan zo’n bijzondere wuppie we-
ten te bemachtigen, dan is het 
nog leuker om er een prijs mee 
te winnen. En dat is natuurlijk ook 
weer een Aalsmeerse prijs! Neem 
je wuppie of wuppies mee naar 
een originele plaats in Aalsmeer, 
je achtertuin, school, werk of ge-
woon thuis en zet hem leuk op de 
foto. Deel je foto via de Facebook- 
of Instagramaccounts van Meer 
Aalsmeer en maak in kans op ty-
pische Aalsmeerse uitjes. Iedere 
dag in de week van 5 tot en met 
12 september wordt een winnaar 
of zelfs winnaars getrokken die 
toegangskaartjes kunnen winnen 
voor onder andere het Flower Art 
Museum, Floriworld, de Histori-
sche Tuin en zwembad De Wa-
terlelie. Er is ook een supclinic bij 

Zeilschool Aalsmeer te winnen en 
meer. Hou de social mediakana-
len in de gaten en doe mee! 

Kortingen en cadeautjes
Veel ondernemers gaan tijdens 
deze feestmaand iets speciaals 
doen. Op de eerste zaterdag van 
september zou de jaarlijkse ge-
zellige braderie georganiseerd 
worden in Aalsmeer Centrum en 
ook dit laten de winkeliers niet 
helemaal aan zich voorbij gaan. 
Zo zullen er diverse acties zijn 
en worden klanten verwend met 
kortingen en cadeautjes. Nadat 
de wuppies ‘verhuisd’ zijn van de 
winkels naar de huizen in de re-
gio, hebben de ondernemers in 
Aalsmeer Centrum vanaf 13 sep-
tember nog een leuke winactie 
waarbij kassabonnen een grote 
rol spelen. Daarover in een later 
bericht meer. Kijk voor meer in-
formatie op www.meeraalsmeer.
nl of op Facebook of Instagram

Instituut Memo
Nu ook in Haarlem: Opleiding 
voor doktersassistentie
Haarlem - De vraag naar goe-
de en gediplomeerde doktersas-
sistenten is groot. Er zijn veel va-
catures. Ook zijn er veel volwas-
senen die de overstap naar de 
zorg willen maken en zich willen 
laten omscholen tot doktersassi-
stente. Om aan die maatschap-
pelijke behoefte tegemoet te ko-
men start Instituut Memo vanaf 
september met de volwassenen-
opleiding voor doktersassistente 
in Haarlem. Sinds 2016 wordt de 
opleiding in Amersfoort aange-
boden en nu is het tijd voor een 
uitbreiding naar Haarlem. Met 
deze nieuwe locatie zal Instituut 
Memo beter bereikbaar zijn voor 
studenten uit Noord- en Zuid-
Holland. 

Uitdaging en afwisseling
Een doktersassistente is het eer-
ste aanspreekpunt in de praktijk 
en heeft veelzijdige taken. Wie in-
teresse heeft in dit mooie en af-
wisselende beroep, is bij Insti-
tuut Memo aan het juiste adres. 
Instituut Memo is dé opleider op 
dit gebied en heeft al honder-
den mensen hun diploma mogen 
overhandigen. Ook de studen-
ten beoordelen de opleiding als 
erg positief. Student Marije ver-
telt: “De opleiding tot doktersas-
sistente bij Instituut Memo is een 
aanrader! Het is een opleiding 
waarbij zowel theorie als praktijk 
in ruime mate aan bod komen, in 
een open, gezellige sfeer. Door-

dat de lessen wekelijks zijn, is er 
veel contact met medestuden-
ten en docenten. Dit werkt moti-
verend en stimulerend. Er is veel 
ruimte voor vragen en, zo no-
dig, een stukje persoonlijke be-
geleiding. Toen ik mijn diploma 
had behaald, kon ik meteen aan 
de slag als doktersassistente en ik 
geniet dagelijks van de uitdaging 
en afwisseling die dit werk met 
zich meebrengt.”

Voor volwassenen
De opleiding is speciaal ontwor-
pen voor volwassenen die toe zijn 
aan een vervolgstap in hun leven, 
door zich bijvoorbeeld te laten 
omscholen. De lessen zijn doel-
gericht en worden door mensen 
uit de praktijk gegeven. Zo kun je 
in een jaar tijd je diploma beha-
len. Instituut Memo heeft een of-
ficiële erkenning van het Ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap en biedt de opleiding 
aan op MBO-4 niveau.
De locatie Haarlem mag dan wel 
nieuw zijn, de opleiding blijft het-
zelfde. Er blijven klassikale lessen 
gegeven worden en ook het on-
derwijsprogramma zal hetzelfde 
zijn als in Amersfoort. De lessen 
in Haarlem zullen plaatsvinden 
op dinsdag- en woensdagavond 
vanaf 1 september aanstaande. Er 
wordt gewerkt conform de richt-
lijnen van de RIVM en de afstand 
van 1,5 meter blijft tijdens de les-
sen gewaarborgd. 

Nu beschikbaar bij Nieuwendijk
Nieuwe Hybride en E-Tech 
modellen Renault 
Aalsmeer - Schoner rijden, be-
sparen op brandstofkosten én 
voordeel behalen op de wegen-
belasting? Dit is vanaf nu moge-
lijk met de nieuwe hybride en 
plug-in E-TECH hybride modellen 
van Renault - nu beschikbaar bij 
Renault Nieuwendijk.
Als pionier en expert op het ge-
bied van elektrisch rijden, heeft 
Renault dynamische en efficiën-
te E-TECH hybride aandrijflijnen 
ontwikkeld. De hybride aandrijf-
lijn van Renault is beschikbaar in 
twee varianten: zelf ladende hy-
bride en als oplaadbare plug-in 
hybride. Of je nu lange afstan-
den rijdt of veel in de stad, met de 
nieuwe E-TECH hybride modellen 
verbruik je minder brandstof en 
geniet je van rijplezier onder alle 
omstandigheden.
Het gamma start bij de Clio E-

TECH Hybrid, gevolgd door de 
nieuwe Captur E-TECH Plug-in 
Hybrid 160 en de MEGANE E-
TECH Plug-in Hybrid 160 die dit 
najaar wordt verwacht. De nieu-
we Renault CLIO HYBRID laadt 
zichzelf op tijdens het rijden, bij 
de nieuwe Renault CAPTUR en 
MEGANE PLUG-IN HYBRID kun je 
ook de stekker gebruiken. In bei-
de modellen wordt de benzine-
motor ondersteund door twee 
elektromotoren. 
Met een hybride model van 
Renault rijd je duurzamer, be-
spaar je brandstofkosten én heb 
je voordeel op wegenbelasting. 
Daarnaast profiteer je nu tijdelijk 
tot 500 euro aan gratis opties bij 
aankoop van een hybride model. 
Kom langs en ervaar het comfort 
van hybride rijden tijdens een 
proefrit bij Nieuwendijk!

Meet-up JobOn: Samen 
op zoek naar werk

ken wat nodig is in een bepaal-
de situatie om gelukkiger te zijn. 
Deelnemers gaan aan de slag met 
een onderwerp dat bijdraagt aan 
hoe men zichzelf positioneert op 
de arbeidsmarkt. Daarbij is de-
ze bijeenkomst een ideaal start-
punt voor het uitbreiden van je 
netwerk. Deelnemers leren elkaar 
kennen en wisselen tips en tricks 
uit voor wat betreft sollicitaties, 
netwerken en hun positionering 
op social media. Een leerzame 
ochtend op woensdag 16 sep-
tember in de Bibliotheek in Am-
stelveen en de toegang is gratis!
In deze meet-up onderzoeken de 

deelnemers samen hoe zij zich 
in een bepaalde loopbaansitua-
tie meer kunnen richten op ge-
luk: in hun huidige werk, in hun 
zoektocht naar nieuw werk of in 
een sollicitatiegesprek. Door het 
maken van een spel en het daar-
na te spelen met elkaar ontdek-
ken deelnemers wat zij kunnen 
doen in een situatie om geluk-
kiger te zijn. De meet-up van Jo-
bOn op woensdag 16 september 
in Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein is van 10.30 tot 12.30 uur. 
De toegang is gratis, wel vooraf 
even aanmelden via www.debi-
bliotheekamstelland.nl

Amstelland - De meet-up van Jo-
bOn is een bijeenkomst waar je 
andere werkzoekenden ontmoet. 

Marijne Vos neemt deelnemers 
mee om samen een spel te ma-
ken en te spelen en zo te ontdek-
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Eindelijk reden tot lachen voor Max van der Heiden

ZAAI: Van jongensdroom 
tot zakelijk bedrijf
Aalsmeer - Max van der Heiden 
(vierde editie ZAAI) heeft einde-
lijk alle reden tot lachen. Er waren 
momenten het afgelopen jaar die 
niet echt tot vrolijkheid stemden. 
Naast een aantal tegenvallers was 
corona ook nog eens een behoor-
lijke spelbreker. Daardoor kost-
te de realisatie van zijn mobiele 
showroom veel meer tijd dan was 
ingeschat. “Mijn vrienden zeiden: 
Een huis bouw je sneller.” 

Max had een plan, een soort jon-
gensdroom zeker voor degenen 
die van auto’s houden. En Max 
houdt van auto’s! Zijn hele oplei-
ding is erop gericht om op een in-
novatieve wijze zijn toekomst in 
de mobiele branche te zoeken. 
Hij bedacht een – nog niet eerder 
in Nederland vertoonde – mobie-
le showroom waarin een nieuw 
aangeschafte auto – voorzien van 
rode strik – staat, die met de no-

dige toeters en bellen wordt af-
geleverd bij de koper. “Een auto 
kopen moet toch een feest zijn”, 
is zijn mening. Dat die inmiddels 
wordt gedeeld door vele autolief-
hebbers is de afgelopen maand 
wel duidelijk geworden. Nooit 
had Max op zoveel bekijks gere-
kend. “Op de snelweg zag ik men-
sen vanuit hun auto foto’s maken, 
gingen er duimen omhoog, het 
was geweldig al die positieve re-
acties.”

Technisch hoogstandje
Maar voor het zover was dat de 
mobiele showroom gerealiseerd 
kon worden, waren er heel wat 
hindernissen te overwinnen. Ge-
lukkig heeft Max een vader die 
de liefde voor techniek en auto’s 
deelt en het wel een mooi avon-
tuur vond om samen met zijn 
zoon het land door te trekken op 
zoek naar de juiste bouwer. Want 

het technische hoogstandje dat 
Max in zijn hoofd had was geen 
eenvoudige klus en vele bou-
wers bedankten dan ook voor de 
eer of Max kreeg niet het vertrou-
wen waar hij naar zocht. Maar…. 
uiteindelijk in het oosten van het 
land, tegen de Duitse grens aan, 
vond Max een bedrijf dat al zijn 
wensen wist te verwezenlijken. 
Ieder weekend werden er vele ki-
lometers gereden om het proces 
op de voet te kunnen volgen en 
om alle puntjes op de I te zetten. 
“Ik ging voor de schoonheid en 
mijn vader voor de techniek.” 
Soms moesten er harde noten 
gekraakt worden maar dat bleek 
niet voor niets, het leverde een 
geweldig resultaat op. Een spec-
taculaire mobiele showroom zo 
mooi door zijn geraffineerde een-
voud en techniek, waardoor het 
pronkstuk – de af te leveren auto 
– geheel tot zijn recht komt.

Het eerste optreden
Na het ontvangen van zijn grijze 
Ford Ranger kwam een aantal da-
gen later de mobiele showroom. 
Het eerste ‘optreden’ was bij de TT 
in Assen. De reacties waren zeer 
positief. Vooral toen de zijwanden 
werden opengeklapt en ’s avonds 
de sfeerverlichting aanging. 
“Ik ontmoette interessante men-
sen, die met mij meedachten, ik 
verwacht dan ook hier klanten 
aan over te houden.” Want dat is 
natuurlijk waar Max van uitgaat. 
Hij ziet een toekomstbeeld voor 
zich waar deze feestelijke eyecat-
cher door heel Nederland gaat rij-
den. De eerste klanten zijn al bin-
nen.

Surfeiland
Voor een geslaagde foto in de 
Nieuwe Meerbode presenteert 
Max zijn auto en mobiele show-
room op het Surfeiland Aalsmeer 
met de watertoren als achter-
grond. Ook de handhavers zijn 
er als de kippen bij, zij blijken op-
recht geïnteresseerd en willen 
de jonge startende ondernemer 
best wel even ter wille zijn, maar 
wanneer de foto is gemaakt moet 
er toch een andere parkeerplek 
gezocht worden.
Wat ZAAI voor Max heeft bete-
kend? Veel blijkt. “Ik heb heel wat 
stappen kunnen maken; een jon-
gensdroom kunnen omzetten in 
een gezond zakelijk bedrijf.”
De middag wordt afgesloten 
met een glaasje wijn aan het wa-
ter, surfers kunnen vanwege de 
wind het hoofd leegmaken en 
suizen met een duizelingwekken-
de snelheid aan onze ogen voor-
bij. Het gesprek zet zich voort; 
Max heeft zijn netwerk behoorlijk 
kunnen uitbreiden en dat is ook 
mede te danken aan oud-zaailing 
Roy Baarse. Kirsten Verhoef (pro-
ject-organisator) heeft veel in-
spirerende tips voorhanden, die 
met belangstelling worden aan-
gehoord. 
ZAAI Aalsmeer is een interessan-
te voedingsbodem voor onder-
nemers. Voor meer informatie: 
www.autothuisbezorgen.nl of in-
fo@autothuisbezorgen.nl
Voor meer ZAAI informatie: 
kirsten@syltsupport.nl of telefo-
nisch 0297-366182
Janna van Zon 

“Risico op besmetting te groot”
Geen reanimatietrainingen 
tot tenminste begin 2021
Aalsmeer - Sinds het uitbre-
ken van de COVID-19-crisis heeft 
het bestuur van de Stichting Re-
animatie Aalsmeer Kudelstaart 
de reanimatietrainingen en her-
halingslessen volledig gestopt. 
Aalsmeer en Kudelstaart vallen 
onder de veiligheidsregio Am-
sterdam Amstelland. Vanwege de 
oplopende coronacijfers in deze 
regio, heeft de ambulancedienst 
de richtlijnen voor reanimatie 
weer aangescherpt. Dit zijn regi-
onale richtlijnen en gelden niet 
landelijk. Elke reanimatie wordt 
nu weer gezien als COVID-19 ver-
dacht.

Online training
Voorzitter Peter van den Nouland 
vertelt: “Al snel na het uitbreken 
van de COVID-19 pandemie heb-
ben wij onze trainingslocatie in 
het Kloosterhof laten weten dat 
wij geen gebruik meer zullen ma-
ken van de grote zaal om te trai-
nen. De kans is groot dat wij de-
ze locatie ook in de toekomst 
niet meer kunnen gebruiken om 
zo de kwetsbare ouderen te be-
schermen. Sowieso zal het geven 
van reanimatieonderwijs een uit-
daging worden. Trainen op an-
derhalve meter afstand van el-
kaar is nog wel te regelen, ieder-
een een eigen pop ook, maar het 
gezamenlijk oefenen met een 
AED zien wij nog niet direct ge-
beuren. Wij vinden het risico op 
besmetting gewoonweg te groot. 
Daarom heeft het bestuur beslo-

ten geen trainingen te organise-
ren tot tenminste 1 januari 2021. 
We gaan inventariseren of wij in 
de tussentijd een online training 
kunnen aanbieden”

AED van binnen naar buiten
Een volgende ontwikkeling is de 
druk bij de ambulancedienst. Per-
soneelstekorten en corona heb-
ben ervoor gezorgd dat men met 
veel gepiep en gekraak de zomer 
doorgekomen is. Bouwen aan 
een dekkend netwerk van dag 
en nacht beschikbare AED’s in 
Aalsmeer en Kudelstaart is daar-
om van nog groter belang. Heeft 
u een AED thuis, op uw kantoor 
of in uw winkel? En bent u bereid 
deze buiten te hangen? Dan ko-
men de vrijwilligers van stichting 
Reanimatie graag met u in con-
tact om te kijken hoe hierbij ge-
holpen kan worden. Stuur een e-
mail (ook voor informatie) naar: 
info@reanimatieaalsmeerku-
delstaart.nl

Vakantieherinneringen herbeleven
Zomerse 50 en Digibende 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze zomer werkte 
Radio Aalsmeer wederom mee 
aan de hitlijst ‘Zomerse 50’. Hier-
in komen de meest populaire zo-
merhits ooit gemaakt voorbij. Het 
initiatief ontstond in 2001 bij de 
lokale omroep van Enschede, 
maar wordt inmiddels door 150 
verschillende omroepen in Ne-
derland en België uitgezonden. 
Met de ‘Zomerse 50’ kun je leuke 
vakantieherinneringen herbele-
ven bij Radio Aalsmeer. Even te-
rugdenken aan vroeger. De uit-
eindelijke ‘Zomerse 50’ lijst van 
2020 is op zondag 30 augustus 
tussen 14.00 en 18.00 uur. Na-
mens Radio Aalsmeer nemen 
Frank Bunnik en Walter de Vries 
de presentatie voor hun reke-
ning.

Sem met Glenn Corneille 
Afgelopen zondag was het 15 
jaar geleden dat een zeer talent-
vol musicus bij een verkeerson-
geval overleed. De toen 35-jari-
ge Glenn Corneille had al veel op-
tredens verzorgd met Nederland-
se grootheden waaronder Laura 
Fygi, René Froger, Do en nog veel 
anderen. Daar gaat programma-
maker Sem van Hest zaterdag 29 
augustus tussen 10.00 en 12.00 
uur aandacht aan besteden ge-
combineerd met dat wat tijdens 
zijn vorige uitzending niet lukte.

‘Door de Mangel’ en OTT
Iedere week staat er een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter 
centraal in ‘Door de Mangel’. Ie-
der mens heeft zijn eigen verhaal, 
iedereen is uniek en de moeite 
waard om naar te luisteren. De 
Aalsmeerse talkshow ontving af-
gelopen maandagavond Petra 
van den Nouland als 296e gast. 
Zij is geboren in ’t Farregat, op-
gegroeid in Zuid en woont nu in 
Kudelstaart. Vroeger werkte ze in 
het gemeentehuis als receptio-
niste en bij Ons Tweede Thuis. Ui-
teraard is Petra op zoek gegaan 
naar een opvolger voor maandag 
31 augustus. Haar Ons Tweede 
Thuis oud-collega René Spaarga-
ren zal aan tafel plaatsnemen. Pe-
tra wil graag weten hoe het nu al-
lemaal geregeld is bij OTT met de 

cliënten in deze coronatijd. Het 
antwoord op deze vraag en meer, 
is maandag tussen 19.00 en 20.00 
uur te horen. Ook een vraag voor 
René, mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar: 0297-325858.

Beethoven en Schubert 
Bij ‘Intermezzo’, het klassieke pro-
gramma van Radio Aalsmeer, 
wordt 31 augustus naast werk 
van Ludwig van Beethoven ruim 
aandacht besteed aan de werken 
van Franz Schubert. Op 31-jarige 
leeftijd, net als veel tijdgenoten, 
veel te vroeg gestorven.

 ‘Young Ones’ weer terug
Na een lange zomerstop is het 
jeugdprogramma ‘Young Ones’ 
weer terug op de lokale radiozen-
der. Jonas, Stevan en Ilse zijn er 
voortaan om de week op woens-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur. Ze beginnen hun eerste pro-
gramma nieuwe stijl met aan-
dacht voor Digibende. Digibende 
wil kinderen die op school drei-
gen uit te vallen of uitgevallen 
zijn, hulp en perspectief bieden. 
Ook komen er middelbare scho-
lieren aan het woord over hun 
eerste schoolweken en de coro-
namaatregelen die daar gelden. 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de websi-
te www.radioaalsmeer.nl, te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv en te 
volgen via facebook en twitter.

De presentatoren van ‘Young Ones’ 
gaan in gesprek met Filemon Wes-
selink over Digibende.

Midden in coronacrisis gestart
Toch geslaagd voor het 
Vrijwillig Traineeship
Aalsmeer - Het Vrijwillig Trainee-
ship in Aalsmeer, startte ontzet-
tend ongelukkig medio mei 2020 
midden in de coronacrisis. On-
danks dat veel vrijwilligersacti-
viteiten niet doorgingen, maat-
schappelijke organisaties op slot 
gingen en bijeenkomsten niet 
meer mogelijk waren, nemen als-
nog elf trotse jongeren op 17 sep-
tember hun welverdiende certifi-
caat in ontvangst.

Voor jongeren
Het Vrijwillig Traineeship, een 
maatschappelijk diensttijd pro-
ject voor jongeren tussen de 16 
en 27 jaar in omgeving Amstel-
land stond in april in de start-
blokken om met hun gloednieu-
we programma te starten. “Toen 
we hoorden van alle maatregelen 
rondom corona hield ik mijn hart 
vast. Hoe moesten onze jongeren 
nu aan de slag bij vrijwilligersor-

ganisaties? Konden onze groeps-
trainingen nog wel doorgaan”, al-
dus Jenny Fatisis, projectleider 
Vrijwillig Traineeship Amstelland. 

Coronaproof 
Tijdens het Vrijwillig Traineeship 
gaan jongeren een half jaar lang 
bij drie verschillende maatschap-
pelijke organisaties in de regio 
aan de slag. Samen met de or-
ganisaties werd er gekeken naar 
coronaproof alternatieven waar-
mee vrijwilligerswerk op 1,5 me-
ter afstand mogelijk was. Zo werd 
er digitaal voorgelezen aan kin-
deren, tuintjes opgeknapt van 
ouderen en hielpen de jonge-
ren met de boodschappenser-
vice. “Het was zéker een uitda-
ging, maar op deze manier heb-
ben de jongeren wel het allerbes-
te kunnen ervaren hoe het is om 
écht het verschil te maken voor 
iemand die het hard nodig heeft”, 

Projectleider Jenny Fatisis en de geslaagde deelnemers.

licht Jenny Fatisis toe. 

Nieuwe ronde en kansen
Op 1 oktober start het Vrijwillig 
Traineeship opnieuw in Aalsmeer, 
ditmaal helemaal voorbereid op 
een mogelijke tweede piek en 
met coronaproof vrijwilligersac-
tiviteiten, zoals jongeren presen-
taties geven over het doen van 
vrijwilligerswerk, bedenken van 
online campagnes voor de Bibli-
otheek, of leeftijdsgenoten met 

een taalachterstand helpen via 
videochat. Ben jij werkzaam bij 
een maatschappelijke organisatie 
waar jonge vrijwilligers hartstik-
ke welkom zijn? Of ben jij tussen 
de 16 en 27 jaar oud en wil jij de 
wereld op jouw manier een beet-
je mooier maken? Je netwerk ver-
groten en een persoonlijk budget 
voor persoonlijke ontwikkeling 
ontvangen? Vind dan meer infor-
matie op www.vrijwilligtrainee-
ship.nl en doe mee! 

Taalpunt weer bereikbaar
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 1 sep-
tember is Het Taalpunt in de bibli-
otheek weer geopend. Wil je ge-
holpen worden met de Neder-
landse taal of wil je juist iemand 
helpen op dat gebied, dan ben 
je op dinsdag van harte welkom 
in de bibliotheek in de Markt-
straat tussen 11 uur ’s morgens 
en 1 uur ’s middags. Alle mensen 
die al geregistreerd staan kunnen 
ook weer met hun vragen bij Het 
Taalpunt terecht. Dat alles uiter-
aard met in achtneming van de 

regels zoals die in de bibliotheek 
gelden. Het Taalcafé is ’s middags 
nog niet geopend. Maar er gaat 
geprobeerd worden een opzet 
te maken, die met in achtneming 
van de regels waar te maken is. 
Als het zover is dan zal dat in deze 
krant vermeld worden. 
Wie eerst meer informatie wil 
over het hoe en wat van het Taal-
punt kan natuurlijk ook op dins-
dag tussen 11.00 en 13.00 uur 
terecht in de bibliotheek in de 
Marktstraat.

Zomerspecial van KBO 
voor ouderen
Aalsmeer - Om in deze moeilijke 
coronatijd, de warme en mogelijk 
eenzame zomer wat beter door 
te komen heeft KBO Bovenkerk-
Aalsmeer een gezellig boekwerk 
uitgebracht, speciaal voor haar 
leden maar tegelijk óók voor de 
oudere plaatsgenoten. Deze Zo-
merspecial van vierentwintig pa-
gina’s staat vol met mooie jeugd-
verhalen, leuke artikelen, oude 
foto’s en weet je datjes. Het ge-
heel geeft een mooi beeld van 

de jongere jaren van de huidige 
senioren en brengen leuke her-
inneringen naar boven. Al deze 
stukjes zijn door de leden zelf ge-
schreven. Inmiddels is het boek-
je onder de ruim driehonderd le-
den verspreid. Verder is het ook 
bezorgd bij diverse zorg- en ver-
pleeginstellingen en senioren-
complexen in de omgeving. Ook 
een gratis exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een berichtje naar kbo-
bovenkerkaalsmeer@gmail.com.
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Zinderende zomerhitte
Aalsmeer - Augustus heeft zich 
van zijn beste kant laten zien, een 
lange hittegolf met zwoele nach-
ten. De rijkdom van de Westein-
derplassen met zijn bovenlanden 
is van onschatbare waarde. Boot-
bezitters die de verkoelende wer-
king van de plassen opzoeken, 
zwemmen in het heerlijk schone 
lauwe water. En dan zijn er ook 
nog de mensen die genieten van 
het Aalsmeerse strand, de oevers, 
bomen en zomerse briesen in de 
avonden. Wat was het heerlijk om 
de nachten in de sloep op het 
open water door te brengen. De 
koelte in combinatie met de hel-
dere hemel. Heerlijk!!!

De nieuwe aankopen
In deze hittegolfweken heb ik veel 
gevaren en met bewondering ge-
keken naar eilanden die Stichting 
de Bovenlanden het laatste jaar 
heeft aangekocht. Knappe kop-
pen van de stichting zijn al druk 
bezig om voor de nieuwe aan-
kopen plannen te maken en ten 
gunste van de biodiversiteit de 
beste ideeën te ontwikkelen. De 
eilanden, die voorheen seringen- 
en sneeuwballenakkers waren, 
zijn deze zomer door de natuur in 
rap tempo veranderd in een on-
gerepte wildgroei van struiken en 
bloemen. Oude schoeiingen zijn 
weggerot en maken plaats voor 
minimeertjes waar insecten, vo-
gels, kreeftjes enz. hun beschutte 
plekje hebben gevonden. Het is 
een lust voor het oog om te zien 
hoe de natuur ingrijpt bij braak-
liggende stukken land. Ik weet 
echter ook dat dit niet de oplos-
sing is. Als wij niets doen denk ik 
dat we over vijftig jaar alleen nog 
brandnetels aan de poeloevers 
zullen aantreffen. 
Één van de laatste aankopen 
van de stichting zijn de eilan-
den van een voormalig seringen- 
en sneeuwballenkweker bij het 
Topsvoortbos. Er wordt momen-
teel druk vergaderd om te kijken 
hoe het gebied kan worden inge-
richt zodat het eventueel open-
gesteld kan worden voor publiek. 

Helaas is het gebied nu nog afge-
sloten vanwege vandalisme.

Rode beuk
Nieuwsgierig geworden ben ik 
op een warme namiddag naar de 
nieuwste aanwinst aan de kleine 
poel gevaren en voor anker ge-
gaan bij het Topsvoortbos. 
Het lijkt mij super als er paden ko-
men waar iedereen een heerlijke 
wandeling kan maken. Een wat 
opener karakter zou er mijns in-
ziens toe bijdragen om een mooi 
en veilig gebied te creëren. Op 
een markant punt staat een oude, 
monumentale rode beuk. Het is 
bijzonder een beuk op deze plek, 
want in het hele eilanden gebied 
van de Westeinder komt de ro-
de (of bruine) beuk maar zelden 
voor. De boom is nu niet goed 
te zien door de dichte begroei-
ing eromheen. Van de werkgroep 
vernam ik dat ze gaan proberen 
de boom royaal tot zijn recht te 
laten komen door omringende 
struiken en bomen te verwijde-
ren. Ik ben daar erg blij mee, op 
deze manier krijg je een inkijk via 
het Topsvoortbos naar het toe-
gankelijke, extra stuk Aalsmeers 
natuurwandelgebied. De rode 
beuk zal dan met zijn trotse bla-
derpracht en ‘vuurtorenfunctie’ 
de gasten verwelkomen die het 
vernieuwde Topsvoort willen be-
zoeken. 

Meedenken en fantaseren
Een beetje fantaseren en mee-
denken over dit gebied is nou 
eenmaal mijn hobby. Of het alle-
maal realiseerbaar is weet ik na-
tuurlijk niet, er zal bijvoorbeeld 
een aanlegsteigertje gemaakt 
moeten worden. En het lijkt me 
leuk als er ook een aanmeerplek 
komt voor onze Aalsmeerse rond-
vaartboten, zodat iedereen de 
kans krijgt deze parel te bezoe-
ken. Na een uurtje mijmeren bij 
de mooie rode beuk heb ik mijn 
ankertje maar weer opgehaald...

Reageren of ideeën? 
bob@bovenlanden.nl

Bob in de BOVENLANDEN

Zomervakantie ook voor de politiek ten einde!

Commissies: Waterfront, 
Fort en afvalinzameling
Regio - Weer commissie-verga-
deringen
Aalsmeer - De vakantie is ook 
voor politiek Aalsmeer weer voor-
bij. Aanstaande dinsdag 1 sep-
tember komen na het reces de 
leden van de commissie Ruimte 
en Economie ter vergadering bij-
een en op donderdag 3 septem-
ber is de raadzaal gereserveerd 
voor de leden van de commis-
sie Maatschappij en Bestuur. Bei-
de vergaderingen beginnen om 
20.00 uur. Vanwege de corona-
maatregelen zijn per agendapunt 
maximaal twee woordvoerders 
per fractie welkom in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar voor het publiek om de ver-
gadering bij te wonen. Publiek en 
insprekers dienen vooraf een zit-
plaats te reserveren via griffie@

aalsmeer.nl. De vergaderingen 
kunnen overigens thuis gevolgd 
worden via de livestream van de 
gemeente.

Burgerinitiatief Fort
Voorzitter van de commissie 
Ruimte en Economie is Nanda 
Hauet en als eerste wordt gespro-
ken over Fort Kudelstaart (beoor-
delingsbesluit en burgerinitia-
tief ). De Stichting Werkgroep Fort 
Kudelstaart verzoekt de gemeen-
teraad de bestemmingsplanwij-
ziging voor het fort open te stel-
len voor participatie, waarbij de 
werkgroep ingeschaald wordt op 
de hoogste treden van de partici-
patieladder ten behoeve van het 
opstellen van het ontwerpbe-
stemmingsplan Fort Kudelstaart. 
Gesproken wordt deze avond 
ook over de tijdelijke logiesvoor-

ziening met 160 bedden aan de 
Thailandlaan 14. In deze is een 
verzoek ingediend door Greta 
Holtrop van Absoluut Aalsmeer. 

Meer recreatie
Daarna volgt vast een pittige dis-
cussie, want het Waterfront komt 
aan de orde. Een grote groep be-
woners in de Hornmeer zijn te-
gen het vergroten van de recre-
atie-mogelijkheden bij het Sur-
feiland en langs de Westeinder 
tot de Stommeerweg. Met name 
wordt gevreesd voor een toena-
me van geluids- en parkeerover-
last. Afgelopen maandag 25 au-
gustus hebben de bewoners ge-
sproken met leden van alle frac-
ties om gezamenlijk te komen tot 
een besluit tot ieders tevreden-
heid. Vooralsnog blijft het col-
lege bij de ‘droomvariant’: rea-

De kleine ganzen worden al groot. Gespot bij vis- en zwemsteiger.

liseren van een mooie wandel- 
en fietsboulevard langs het wa-
ter, de publieke toegankelijkheid 
van de watertoren vergroten en 
het Surfeiland groter en recrea-
tief aantrekkelijker maken. Wat 
parkeeroverlast betreft in de wij-
ken wordt gedacht aan het invoe-
ren van een blauwe zone of gaan 
werken met vergunningen (zoals 
in het Centrum). Voor de behan-
deling van het Waterfront is bij-
na twee uur uitgetrokken op de 
agenda. Rond elf uur wordt einde 
vergadering verwacht.

Rolemmer met chip
De vergadering van de commis-
sie Maatschappij en Bestuur op 
donderdag 3 september staat on-
der voorzitterschap van Dirk van 
Willegen. Eerste agendapunt be-
treft de nieuwe huishoudelijke af-
valinzameling. Voorgesteld wordt 
om de inzamelfrequentie van de 
restafvalbakken aan te passen 
naar eens in de vier weken (was 
om de twee weken), metalen en 
drinkpakken eens in de twee we-
ken op te halen (plastic zakken 
aan lichtmasten), in de zomer-
maanden wekelijks legen van de 
bakken met GFT-afval (rest van 
het jaar om de twee weken) en 
de inzameling van oud papier en 
karton aan huis wordt ‘gewoon’ 
voortgezet (maandelijks). De hui-
dige rolemmers voor restafval, 
GFT en oud papier en karton wor-
den vervangen door nieuwe cir-
culaire rolemmers met een uni-
form uiterlijk, die zijn gemaakt 
van gerecycled plastic. Om ille-
gale aanbiedingen van restafval 
te voorkomen worden de rolem-
mers voorzien van een chip. 
Ook ter bespreking op de agen-
da: Actualisatie Cultuurbeleid, 
Nota Minimabeleid, Verordening 
Jeugdhulp en Voorziening plan-
matig gebouwonderhoud. Als 
een en ander volgens planning 
verloopt wordt ook deze verga-
deravond om elf uur beëindigd.

Ruud van Es: “Groei en fysiek bezoek winkels bevorderen”

ShopsIn kiest voor lokaal

Aalsmeer - Ruud van Es heeft 
samen met Willem Geleijn een 
mooi concept bedacht; ShopsIN. 
Hij legt uit hoe de twee onder-
nemers tot dit idee gekomen 
zijn: “Het was ons, net als ve-
le Aalsmeerders, opgevallen dat 
er steeds meer winkelleegstand 

kwam en eind 2018 bedacht ik 
wat ideeën om meer traffic in die 
winkels te krijgen. Ik kwam ver-
volgens met Wim in contact. Hij 
heeft een softwareontwikkelings-
bureau. Na wat brainstormses-
sies hebben we een zakelijk pak-
ket ontwikkeld om lokale winke-

liers te gaan ondersteunen met 
een digitaal platform. 
Dit houdt in dat een lokale win-
kelier afzonderlijk toegang tot 
een webshop heeft en zijn/haar 
producten aan de man kan bren-
gen onder eigen naam. Er is dus 
geen aparte, meest dure, externe 
website nodig. Dat was onze in-
steek. In samenwerking met Meer 
Aalsmeer en wat investeringen 
van onze kant hebben we subsi-
die van de Provincie Noord-Hol-
land ontvangen. Dit was maart 
2019. Met een klein groepje win-
keliers zijn we een pilot gestart en 
hebben we hun wensen geïmple-
menteerd in de bestaande soft-
ware. Inmiddels is ShopsIN vanaf 
april dit jaar officieel gelanceerd 
en hebben zich al twintig winke-
liers aangemeld ShopsIN is een 
wereld waar de zakelijke markt 
en de consument elkaar vindt. 
Ons doel is om groei en fysiek be-
zoek aan winkels te bevorderen.” 
Maar Ruud, webshops zijn er toch 
al genoeg? 
“Ja, maar dit is toch anders. Het 
mooie is dat we zien dat een aan-
tal winkeliers, die hun aanbod op 
onze website heeft staan, al 10 
tot 15% meer traffic in hun win-
kels heeft. Dat komt, omdat je de 
producten online besteld, maar 
ophaalt in de winkel. Op het plat-

form kan men bij meerdere win-
kels kopen, maar slechts éénmaal 
afrekenen. 
We willen dat het winkelgebied 
behouden blijft en dat winke-
liers juist het hoofd boven water 
kunnen houden, want ik ben er-
van overtuigd dat de plaatselijke 
winkelier zich onderscheidt door 
passie, service en enthousiasme. 
Meer dan de grote winkelketens.” 
Van Es: “We zijn gestart in 
Aalsmeer, maar dat kan natuurlijk 
uitgebreid worden. Er zijn al flink 
wat enthousiaste reacties van 
aangesloten ondernemers bin-
nengekomen. Hierbij roep ik win-
keliers dan ook op om zich aan 
te sluiten en zo de lokale consu-
ment aan zich te binden. Prijzen 
zijn overigens online hetzelfde als 
in de winkels.” 

Aalsmeerse artikelen
In september zouden traditiege-
trouw enkele grote  Aalsmeerse 
festiviteiten plaatsvinden en om 
solidair te zijn aan de organisato-
ren zal er door vele inwoners ge-
vlagd gaan worden. Aalsmeerse 
artikelen, zoals vlaggen, wimpels, 
maar ook sokken, parasols, mok-
ken en strandstoeltjes, zijn nu te 
koop via de nieuwe website. Kijk 
op www.shopsIN.nl, bestel je pro-
ducten en haal deze vervolgens 
op bij de desbetreffende aanbie-
der. Ruud van Es tot slot: “U doet 
toch ook mee met vlaggen? We 
moeten het toch allemaal samen 
doen en daar sluit ShopsIN goed 
bij aan!”  
Door Miranda Gommans 

Welke maatregelen, waar en wanneer
Bijeenkomsten voor VvE’s 
over duurzaamheid
Aalsmeer - De gemeente 
Aalsmeer organiseert bijeenkom-
sten over duurzaamheid voor be-
stuurders en beheerders van Ver-
enigingen van Eigenaren (VvE’s). 
Met de sessies ondersteunt en 
stimuleert de gemeente VvE’s om 
energie te besparen en duurzame 
energie op te wekken. Veel VvE’s 
denken al na over maatregelen 

om het gebouw te verduurza-
men met bijvoorbeeld geveliso-
latie, HR++ glas of zonnepanelen. 
Maar vaak vinden VvE’s het moei-
lijk om te beslissen welke maatre-
gelen genomen moeten worden 
en wanneer. Wethouder Duur-
zaamheid Wilma Alink: “Aalsmeer 
wil in 2050 een fossielvrije ge-
meente zijn. VvE’s kunnen en wil-

len hier nu al een rol in spelen. En 
er valt natuurlijk meer te bespa-
ren dan alleen energie. Wij willen 
ze met deze bijeenkomsten graag 
op weg helpen.”

Bijeenkomsten
Tijdens een tweetal bijeenkom-
sten praten diverse sprekers van 
onder andere de gemeente, het 
Nationaal Energiebespaarfonds 
en VvE-Belang VvE’s bij over de 
mogelijkheden, financiering en 
het belang van energiebesparen-
de initiatieven. De bijeenkomsten 
worden georganiseerd volgens 
de landelijke richtlijnen, rekening 
houdend met anderhalve meter 
afstand tussen de deelnemers. 
De eerste is op maandag 14 sep-
tember van 19.30 tot 21.30 uur: 
Algemene informatiebijeen-
komst voor VvE’s uit Aalsmeer 
over verduurzaming van VvE’s. 
Welke (energie)besparende 
maatregelen kan een VvE ne-
men? Welke mogelijkheden zijn 
er voor financiering? En wat kan 
het Duurzaamheidsfonds van de 
gemeente betekenen? Locatie 
in Aalsmeer. De tweede bijeen-
komst is op maandag 28 septem-

ber van 19.30 tot 21.30 uur: Infor-
matiebijeenkomst ‘VvE’s en zon’ 
voor VvE’s uit Aalsmeer en Am-
stelveen. Over verschillende mo-
gelijkheden voor zonne-ener-
gie, met aandacht voor financië-
le, juridische en organisatorische 
aspecten. Gezamenlijke bijeen-
komst, locatie Amstelveen Zuid.

Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk in ver-
band met de beperkte beschik-
bare ruimte en toezenden van in-
formatie. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan de bijeenkomsten. 
De locatie hoort u bij bevestiging 
van de bijeenkomst. VvE’s kun-
nen zich aanmelden per e-mail 
via vvebijeenkomst@aalsmeer.nl, 
o.v.v. bijeenkomst VvE’s en naar 
welke bijeenkomst(en) u wilt ko-
men, naam en adres van de VvE, 
aantal appartementen en bouw-
jaar, naam en emailadres van het 
bestuurslid dat komt.
Het verzoek van de gemeente is 
om met maximaal 1 bestuurslid 
per VvE te komen. Indien er vol-
doende plek is, hoort u kort van 
te voren of u met een tweede per-
soon kunt komen.
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Kruising Legmeerdijk/N201
Eenzijdig ongeval met 
ernstig letsel
Aalsmeer - Op de kruising Leg-
meerdijk met de N201 heeft in de 
nacht van vrijdag 21 op zaterdag 
22 augustus opnieuw een ernstig 
ongeval plaatsgevonden. Rond 
half twee is een auto uit de bocht 
gevlogen en op z’n kant achter de 
vangrail beland.
De bestuurder wilde vanaf de 
Legmeerdijk (vanuit de richting 
Amstelveen) de N201 oprijden en 
heeft waarschijnlijk de bocht ver-
keerd ingeschat. De politie doet 
onderzoek naar de exacte oor-
zaak van het ongeval.

De hulpdiensten waren snel ter 
plaatse. In de auto zaten drie in-
zittenden. Twee van hen wa-
ren bij de komst van de politie, 
brandweer en ambulancedienst 
al uit de auto. De derde inzitten-
de had zware verwondingen en is 
door de brandweer uit de wagen 
bevrijd. Deze persoon is daarna 
met spoed naar een ziekenhuis 
gebracht.
De zwaar beschadigde auto is 
weggetakeld door een bergings-
bedrijf.
Foto’s: Marco Carels

Van 31 augustus t/m 7 september
Polderbaan week buiten 
gebruik door onderhoud
Schiphol - De Polderbaan is van 
maandagochtend 31 augustus 
07.00 uur tot en met maandag-
avond 7 september 18.00 uur 
buiten gebruik door het geplan-
de jaarlijks onderhoud. Dit heeft 
gevolgen voor het vliegtuigge-
luid in de omgeving, want hier-
door wordt meer vliegverkeer 
verwacht op de Zwanenburg-
baan, ook in de nacht. Naar ver-
wachting kan tijdens de piekmo-
menten de Buitenveldertbaan als 
tweede start- of landingsbaan 
worden ingezet.

Inzet Zwanenburgbaan
De Polderbaan is een van de 
meest gebruikte start- en lan-
dingsbanen van Schiphol. Dit 
komt doordat deze baan ten op-
zichte van andere start- en lan-
dingsbanen relatief gezien de 
minste geluidshinder ople-
vert omdat er minder woningen 
staan. Nu de baan een week in 
onderhoud is, verwacht Schip-
hol de Zwanenburgbaan meer 
in te moeten zetten. Bij wind uit 
noordelijke richting kan de Zwa-
nenburgbaan worden gebruikt 
voor vertrekkend vliegverkeer. Bij 
wind uit zuidelijke richting kun-
nen vliegtuigen landen op de 
Zwanenburgbaan. In beide ge-
vallen vertrekken en landen de 
vliegtuigen vanuit de richting 
Halfweg en Zwanenburg.

Inzet Buitenveldertbaan
In deze periode van werkzaam-
heden verwacht Schiphol dat tij-
dens de landingspiek de Bui-
tenveldertbaan vaker als twee-
de landingsbaan kan worden in-
gezet bij wind uit het zuiden en 
zuidwesten. In een startpiek met 
noorderwind kan de Buitenvel-
dertbaan ingezet worden als 
tweede startbaan. Welke baan in 
deze periode daadwerkelijk ge-
bruikt wordt, hangt af van de 
wind- en weersomstandigheden 
op dat moment.

Nieuwe nachtelijke route
De Polderbaan is normaal ook ’s 
nachts in gebruik. Tijdens de on-
derhoudsperiode wordt voor 
nachtvluchten een ontheffing 
voor de Zwanenburgbaan aange-
vraagd. Hierdoor hoeft Schiphol 
niet de Kaagbaan in noordoos-
telijke richting in te zetten in de 
nacht, wat anders voor overlast in 
Amsterdam en Amstelveen zou 
zorgen. Dankzij een nieuwe vaste 
nachtelijke naderingsroute naar 
de Zwanenburgbaan vliegen de 
vliegtuigen zoveel mogelijk om 
de woonkernen heen, zodat de 
nachtvluchten minder geluids-
hinder veroorzaken. Kijk voor ac-
tuele informatie over het gebruik 
van onze start- en landingsbanen 
op bezoekbas.nl of stel je vragen 
via 020-6015555.

Test nieuwe techniek
Voorrang voor bussen 
bij verkeerslichten
Amstelland - De provincie 
Noord-Holland test als eerste in 
Nederland de mogelijkheid om 
bussen prioriteit te geven bij ver-
keerslichten via het mobiele net-
werk. Voorheen was dat alleen 
mogelijk als de bussen een vas-
te route reden. Nu kunnen bus-
sen ook voorrang krijgen op het 
andere verkeer als zij een ande-
re route moeten rijden. Zonder 
dat daarvoor updates of wijzigin-
gen in het verkeerslicht of in de 
boordcomputer nodig zijn. Dat is 
handig bij wegwerkzaamheden, 
evenementen of in het geval van 
een incident.
Een ander voordeel van deze 
nieuwe techniek is dat de chauf-
feur ook informatie terugkrijgt 
van het verkeerslicht. Bijvoor-
beeld hoe lang het nog duurt 
voor het groen wordt. Daarnaast 
kan informatie over de advies-
snelheid gegeven worden zodat 
de bus minder hoeft af te rem-
men. Dat is niet alleen beter voor 
het milieu, reizen wordt zo ook 
veiliger en comfortabeler.  
Met de huidige techniek kunnen 
bussen alleen prioriteit krijgen op 
vaste of vooraf geprogrammeer-

de routes in de boordcomputer. 
Met deze innovatie vindt verwer-
king van de data, de beveiliging 
en de prioriteitsaanvraag plaats 
in de cloud.

Testen op de N207
De provincie Noord-Holland test 
samen met vervoersbedrijf Arriva 
en Smart Mobility bedrijf Be-mo-
bile deze nieuwe techniek met 
zo’n 25 bussen op de provinciale 
weg N207 bij Nieuw-Vennep. Te-
gelijkertijd wordt ook onderzocht 
hoe de chauffeurs de techniek er-
varen. Op de N207 heeft de pro-
vincie eerder dit jaar slimme ver-
keerslichten geplaatst die verkeer 
kunnen zien aankomen, herken-
nen en voorrang kunnen geven.

Slim, schoon en veilig reizen 
De provincie Noord-Holland in-
vesteert volop in Smart Mobili-
ty maatregelen om slim, schoon 
en veilig reizen in Noord-Holland 
mogelijk te maken. Deze pilot is 
een onderdeel van het partner-
ship Talking Traffic. Waarin over-
heden en bedrijven werken aan 
innovatieve diensten die wegge-
bruikers van A tot Z ondersteu-

Aalsmeer - Er wordt nog altijd 
hard gewerkt aan de renovatie 
van de Barendebrug in de Dorps-
straat. Het duurt best lang, maar 
de uitvoerder en de gemeente la-
ten weten dat een en ander nog 
altijd volgens planning verloopt. 
Na het plaatsen van het dek is 
er volop gewerkt aan de renova-
tie van het metselwerk en het te-
rugplaatsen van de originele na-
tuurstenen blokken aan de Ba-
rendebrug. Aankomende perio-
de wordt er verder gegaan met 
het metselwerk. Ook is begonnen 
met de renovatie van de voetgan-
gersbrug. Fietsers en voetgan-
gers kunnen alvast gebruik ma-
ken van de nieuwe brug, auto’s 
moeten nog even wachten totdat 
het metselwerk klaar is en de leu-
ningen geplaatst. Voor het plaat-
sen van de bovenbouw streeft de 
aannemer naar de eerste week 
september. De brug kan dan voor 
6 september opengesteld wor-
den voor al het verkeer. De strak-
ke planning is nodig, want een 
week later gaat de volgende krui-
sing naar het Centrum aangepakt 
worden. 

Van Cleeffkade
In de periode van zondagavond 
13 september tot en met 16 okto-
ber wordt er gewerkt aan de krui-
sing N196 met de Van Cleeffka-
de en komt er een rotonde. Bij de 
afsluiting wordt in drie fases ge-
werkt. Dit wordt een ingrijpend 
traject wat mogelijk kan gaan lei-
den tot tijdelijke verkeerschaos. 
Het is onvermijdelijk dat er aan de 
voorkant en op het einde van het 
project een totale afsluiting is van 
korte duur. Tussendoor blijft de 
weg open met een bypass voor 
autoverkeer. 
Fase 1: zondagavond 13 sep-
tember (20.00 uur) tot en met 

woensdag 16 september afslag 
Van Cleeffkade volledig afgeslo-
ten. Afhankelijk van hoe goed het 
gaat bij het asfalteren (afkoelen) 
op woensdag kan de weg in de 
middag of avond weer open. De 
omleiding gaat via de Ophelia-
laan, Stommeerweg naar het cen-
trum. De fietsersomleiding loopt 
via de Dorpsstraat. Er komt een 
tijdelijke bushalte op de Stom-
meerkade. 
Fase 2: Donderdag 17 septem-
ber tot en met 7 oktober open 
met bypass met twee banen en 
bochtje tegen snelheid. Tanksta-
tion blijft bereikbaar met door-
steek. Fietsers mogen niet via de 
tijdelijke bypass.
Fase 3: Van 8 tot en met 16 okto-
ber. Herhaling van fase 1 met af-
sluiting afslag.

Afsluiting bij Legmeerdijk
Van vrijdag 4 september 21.00 
uur tot en met maandagochtend 
6 september 04.00 uur wordt de 
kruising N196 met Legmeerdijk in 
zijn geheel afgesloten. Dit wordt 
een vervelend weekend, omdat 
hier normaal gesproken veel ver-
keer overheen gaat. Verkeer van-
uit Uithoorn wordt via de N201 
geleid.

Bruggen
Tot slot nog kort ander brug-
gen-nieuws: De deklaag van de 
Aardbeienbrug op de Uiterweg 
blijkt niet optimaal en er dient 
zo goed als zeker een nieuwe 
asfaltlaag aangebracht te wor-
den. Ook is begin deze week de 
boog opnieuw geraakt door een 
vrachtwagen. Uiteraard gaat dit 
weer gerepareerd worden. Bij 
de Aalsmeerderbrug is een aan-
vang gemaakt met de aanleg van 
de fiets- en voetgangersbrug. De 
eerste palen zijn geslagen.

Verder met herinrichting Kasteleinweg

Barendebrug vordert!

De eerste palen voor de aanleg van de �ets- en voetgangersbrug bij de 
Aalsmeerderbrug over de Ringvaart zijn geslagen. Foto: Jan Ran

Vrachtwagen Jumbo stoot 
weer ‘hoofd’ aan viaduct
Aalsmeer - Even leek het goed te 
gaan bij het viaduct over de Horn-
weg. Sinds de nieuwe waarschu-
wingsborden van de gemeente 
hadden geen vrachtwagens meer 
hun ‘hoofd’ gestoten tegen het 
dak van het viaduct. Tot dinsdag 
25 augustus even over twaalf uur 
‘s middags. De nieuwe chauffeur 
van de bezorgdienst van de Jum-
bo dacht rond te rijden in een be-
stelwagen die wel ‘viaduct-proof’ 
zou zijn, maar dit bleek toch niet 
het geval. Halverwege kwam de 
wagen klem te zitten en liep flin-
ke schade op. En dat is nummer 
zoveel, de 100ste misschien wel...

Molenvlietweg tijdelijk dicht
De chauffeur is er vast op het 
laatste moment achter gekomen 
dat de Molenvlietweg (ter hoog-
te van de Hornweg) tijdelijk dicht 
is en dacht de weg wel te kun-
nen vervolgen via de Hornweg. 
De Molenvlietweg is enkele da-
gen afgesloten in verband met 
de aanleg van de rotonde bij de 
scherpe bocht. Deze afsluiting 

staat overigens met grote, gele 
borden her en der bij toegangs-
wegen aangegeven, wellicht is 
daarom het veel kleinere bord 
van de gemeente voor het via-
duct over het hoofd gezien.
De politie en de brandweer zijn 
ter plaatse gegaan. Een bergings-
bedrijf heeft hulp verleend bij 
het los halen van de vastgelopen 
vrachtwagen. Niet bekend is of 
de chauffeur gewond is geraakt, 
in ieder geval is hij vast behoorlijk 
geschrokken.

Extra maatregelen
Het is nu toch echt tijd voor meer 
‘toeters en bellen’ ter waarschu-
wing, lieflijke bordjes blijken echt 
niet voldoende! Of, zoals al vaak 
gezegd is, de weg verlagen (uit-
graven) waardoor de doorrij-
hoogte van een beter, acceptabel 
niveau wordt. 
In een eerste reactie laat de ge-
meente weten dat er momenteel 
gewerkt wordt aan extra maatre-
gelen. Hierover volgt binnenkort 
meer informatie.

Inzet bouwambassadeur
Provincie wil snel meer 
betaalbare woningen
Amstelland - De provincie 
Noord-Holland wil dat er snel 
meer betaalbare woningen be-
schikbaar komen. Om te zorgen 
dat er vlotter gebouwd kan wor-
den, is Lex Brans benoemd als 
bouwambassadeur. Hij gaat ge-
meenten, bouwbedrijven, beleg-
gers, ontwikkelaars en corpora-
ties helpen bij het versnellen van 
de woningbouwproductie op de 
plekken waar de nood het hoogst 
is.
Tot 2040 worden in Noord-Hol-
land ongeveer 230.000 woningen 
gebouwd. Deze moeten betaal-
baar, duurzaam en goed bereik-
baar zijn. “Het gaat niet sec om 
snel bouwen maar om het snel 
bouwen van de juiste woningen 
op de goede locaties”, aldus ge-
deputeerde Cees Loggen (Ruim-
telijke Ordening en Wonen). “Zo 
moeten we ervoor zorgen dat bij-
voorbeeld onze onderwijzers en 
zorgmedewerkers een woning in 
de buurt van hun werk kunnen 
blijven betalen en dat we de in-
frastructuur bij nieuwe bouw-
projecten goed regelen. Een flin-
ke opgave, waar we met man en 
macht aan werken.”
 
Creativiteit en maatwerk
De groei van de woningvoorraad 

blijft, met name in de Metropool-
regio Amsterdam (MRA) achter 
bij de groei van het aantal huis-
houdens. Omdat er wel flink wat 
woningbouwprojecten gepland 
zijn, is het noodzakelijk knelpun-
ten in kaart te brengen en deze 
samen met gemeenten, ontwik-
kelaars, bouworganisaties en cor-
poraties op te lossen. De provin-
cie wil daarbij alle mogelijke op-
lossingen boven tafel krijgen en 
met creativiteit en maatwerk tot 
versnelling komen. De bouwam-
bassadeur adviseert en jaagt dit 
proces aan.
 
Lex Brans
De provincie heeft gekozen voor 
Lex Brans als bouwambassadeur 
vanwege zijn ruime ervaring en 
netwerk. Brans heeft zich be-
wezen als actieve verbinder die 
werkt aan een omgeving waar 
mensen graag wonen, werken 
en recreëren. Daarnaast heeft hij 
veel kennis over de investerings- 
en bouwsector. Brans zet zich bin-
nen de MRA al in voor de versnel-
ling van de woningbouw en zal 
daarmee doorgaan. Omdat ver-
snelling ook in de gebieden bui-
ten de Metropoolregio belangrijk 
is, zet Brans zich als bouwambas-
sadeur voor de hele provincie in.

nen, van het moment van vertrek 
tot het moment van aankomst op 
de bestemming. In het najaar ver-
wacht de provincie de resultaten 
van de pilot. Als de resultaten po-
sitief zijn wordt gekeken hoe dit 
ingevoerd kan worden in heel Ne-
derland. 
Met vragen of klachten kunnen 

weggebruikers en omwonenden 
contact opnemen met het Ser-
vicepunt van de provincie, via te-
lefoonnummer 0800 0200 600 
(gratis) of per e-mail: service-
punt@noord-holland.nl. De werk-
zaamheden zijn ook te volgen via 
www.noord-holland.nl/smartmo-
bility.
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Déjà Vu
Aalsmeer - Hondenweer en hit-
tegolf horen bij elkaar. Het een 
komt na het ander, dat is een on-
geschreven wet. Donder en blik-
sem, hagel, regen en windsto-
ten, in een half uur tijd komt het 
allemaal over ons heen. Als al-
les hersteld is, de schade beperkt 
blijkt en de zon weer doorbreekt, 
zit ik heel comfortabel vanach-
ter mijn camperraampje naar 
een jong stel te kijken dat naast 
ons een tentje opzet. Hij is een 
mooie donkere jongen, type Sil-
verster Stallone in zijn jonge ja-
ren maar dan zonder die enge 
kin. Zij een blonde schoonheid in 
een beeldig zalmkleurig vestje op 
een trendy zwarte broek met wij-
de pijpen, daaronder spierwitte 
gympen. Die bui hebben ze dui-
delijk in de auto uitgezeten. Dat 
tentje is van het formaat slaap-
condoom. Het enig wat je er in 
kunt doen is liggen. Aan- en uit-
kleden moet buiten naast de au-
to gebeuren. 
Ik krijg gelijk een déjà vu. Ooit 
gingen wij ook zo op stap. Ne-
gentien waren we en mijn vriend-
je was een mooie sterke jongen 
met brede schouders, die de he-
le wereld aankon. Veel meis-
jes waren verliefd op hem, maar 
hij koos voor mij, wat mij eigen-
lijk nogal verbaasde. Ook dat jaar 
was het een prachtige zomer en 
in de weekenden gooiden we een 
mini tentje achter in de auto en 
reden naar Texel. Een eigen auto 
hadden we niet, maar zijn ouders 
gingen uit van het idee: die din-
gen zijn er om te gebruiken, dus 
neem maar mee. Op Texel scho-
ven we aan bij vrienden, die bij 

de boer kampeerden. Aan lucht-
bedden deden we niet, we haal-
den een baal stro uit de stal, gooi-
den dat in het tentje, slaapzak er-
op. We pasten er net aan zelf bij, 
maar sliepen vorstelijk. ‘Kom te-
rug’, zeiden onze vrienden en het 
weekend daarop gingen we weer 
en voerden gesprekken tot diep 
in de nacht bij kaarslicht en rode 
wijn. De baal stro, die we gemaks-
halve maar een week in de strui-
ken hadden geparkeerd, visten 
we weer uit de bosjes en ik sliep 
die nacht wederom als een roos. 
Tot de volgende ochtend. Zodra 
ik mijn ogen opendeed, bleek het 
hele tentdak, van nok tot bodem, 
bezaaid te zijn met spinnen en 
torren. Ik ben nog nooit zo snel 
buiten geweest. 
Maar het kampeervirus had mij te 
pakken. De jaren daarop trokken 
we eerst samen en later met de 
kinderen en een tent door Neder-
land, Europa en zelfs door Afrika. 
Nooit kozen we voor luxe locaties 
met entertainment, maar altijd 
voor een plek in de natuur waar 
de kinderen dammen bouwden 
in de rivier en ik er mijn fles sher-
ry in een plastic zak tussen klem-
de om koel te blijven. 
Nu staat die fles sherry in een 
koelkastje en is er een vriesvakje 
voor de ijsklontjes. Ons bed is al-
tijd opgemaakt en er is een eigen 
toilet en wastafeltje. Een onge-
looflijke luxe waar we erg blij mee 
zijn en die ook wel een beetje bij 
onze leeftijd past. Maar als ik dat 
stel naast ons zie, is er ook een ge-
voel van heimwee. Dat waren nog 
eens tijden. 
truusoudendijk@gmail.com

...van Truus

Deel 3

Fort Kudelstaart: Parkeerkelder
Aalsmeer - Door het college 
wordt in 2015 opdracht gegeven 
om een Tender uit te schrijven, 
om Fort Kudelstaart te heront-
wikkelen als ‘Zeilfort’, een icoon 
voor de watersport van Aalsmeer.

Tekst uit de Tender:
‘Om de watersport in Aalsmeer te 
bevorderen wordt als functie een 
watersport gerelateerde bestem-
ming voorgeschreven, waarbij de 
voorkeur bestaat voor zeilen. Naast 
het realiseren van een watersport-

functie zijn ondersteunende kan-
toor-, winkel- en horecafuncties 
mogelijk. Het Fort moet openbaar 
toegankelijk worden en blijven 
voor het publiek. Met openbaar 
toegankelijk wordt bedoeld dat het 
Fort te bezoeken moet zijn. Los van 
de voorzieningen die er komen. Ie-
mand die geen gebruik maakt van 
de voorzieningen op het Fort, moet 
ook vrije toegang kunnen krij-
gen tot het Fort en de buitenruim-
te eromheen. Om het verstoren 
van de archeologische waarde van 

het fortterrein tegen te gaan stelt 
de Tender dat er geen onthe�ng 
wordt verleend voor graafwerk-
zaamheden dieper dan 40cm. Par-
keren voor al het (toekomstige) ge-
bruik dient op het fortterrein plaats 
te vinden.‘

Er zijn vijf partijen die inschrijven 
en na rijp beraad wordt Sebald In-
vest BV, van Hedde Stegenga, de 
winnaar. Door Stegenga wordt 
Zeilfort Kudelstaart BV opgericht, 
met Martijn de Liefde als mede-

In rood aangegeven de parkeerkelder met links de in- en uitrit. Het is goed te zien dat de parkeerkelder op circa 
1.50 meter vanuit de houten damwand wordt afgegraven, tot een diepte van zo’n 3.50 meter. Het oranje blokje 
aan de voorzijde is de plaats waar de lift moet komen voor de bevoorrading van het horeca gedeelte. Deze aan-
sluiting vindt onder het bestaande fort plaats.

aandeelhouder. Op 18 september 
2018 brengt het college de ge-
meenteraad op de hoogte van de 
gunning van de tender procedu-
re aan Zeilfort Kudelstaart. In de 
raadsbrief wordt aangegeven dat 
Zeilfort Kudelstaart BV het fort 
gaat revitaliseren tot een water-
sportfort inclusief horeca en ho-
telbedrijf. 
Verder wordt aangegeven dat de 
benodigde parkeercapaciteit on-
dergronds weggewerkt zal wor-
den. Dat is conform de afspraken 
in de Tender en past binnen de 
vastgestelde Recreatie en Toeris-
me agenda, zo staat te lezen. 
De ondergrondse parkeerkelder 
is bedacht om parkeerplaatsen te 
bieden aan circa 125.000 bezoe-
kers per jaar voor het hotel, con-
gressen, feesten, bruiloften en 
evenementen. De oppervlakte 
van de parkeerkelder is zo’n 5540 
vierkante meter. Dit is inclusief de 
in- en uitrit van de parkeerkelder. 
Het blijft de vraag of dat allemaal 
gaat passen…
Ten opzichte van de eerste plan-
nen is de parkeerkelder gegroeid 
van 120 naar circa 225 parkeer-
plaatsen en wordt deze deels on-
dergronds uitgevoerd. Daarvoor 
worden de aarden wallen (on-
derdeel van het rijksmonument) 
weggehaald en in de vorm van 
een reproductie teruggeplaatst, 
wel zullen er op de aarden wal-
len ventilatie openingen zicht-
baar worden. Ook de beide front 
batterijen (ook rijksmonument) 
verdwijnen en worden heel mis-
schien teruggeplaatst op het par-
keerdak.
Benieuwd hoe men dit denkt te 
gaan bouwen? Volgende week 
een nieuwe aflevering Fort Ku-
delstaart.

Stichting Werkgroep Fort 
Kudelstaart: 
info@fortkudelstaart.com

Volgende week jaarlijkse collecte
Drie jubilarissen door 
KWF in zonnetje gezet
Aalsmeer - Volgende week van 
30 augustus tot en met 5 septem-
ber is de jaarlijkse KWF collecte-
week. Een bijzondere dit jaar: op 
1,5 meter afstand van de voor-
deur. Maar al wordt er afstand ge-
houden, juist in de collecteweek 
laat KWF kankerpatiënten voe-
len dat ze dichtbij ze staan. Ook in 
Aalsmeer en Kudelstaart komen 
collectanten voor hen in actie. 

Bloemen en oorkonde
Dit geldt ook voor de collectanten 
mevrouw Bokhorst, mevrouw van 
Eijk en mevrouw Biesheuvel. Zij 
collecteren dit jaar precies 50 jaar! 
Een enorme prestatie waar KWF 
Aalsmeer natuurlijk heel erg trots 
op is. Sarina Boes (penningmees-
ter) en Sandra Lissenburg (coördi-
nator collecte) gingen op bezoek 
met een bloemetje en oorkonde, 
om de dames te bedanken voor 
hun jarenlange inzet! Mevrouw 
Bokhorst woont nu op het Polder-
meesterplein maar begon 50 jaar 
geleden als collectant (en werd 
later ook Wijkhoofd) in de Horn-
meer, toen nog een nieuwbouw-
wijk, samen met mevrouw van 
Eijk, die zij als collectant had ge-
vraagd. Een gouden greep, want 
ook mevrouw van Eijk is bijzon-
der trouw gebleken. Als er bij-
voorbeeld tijdens het collecteren 
niet open wordt gedaan, gaat ze 
gewoon nog een paar keer terug 
om te proberen. Mevrouw Bies-
heuvel geniet ook nog steeds 
van het collecteren en dan met 

name in haar ‘eigen’ Wilgenlaan 
waar het collecteren soms wat 
langer kan duren door alle gezel-
lige praatjes met haar buren. Wie 
weet staat één van deze drie ju-
bilarissen wel bij u voor de deur 
dit jaar of anders één van de an-
dere collectanten. Want ook KWF 
collecteert dit jaar in Aalsmeer 
en Kudelstaart met de bus op 1,5 
meter afstand of door middel van 
een flyer. U geeft toch ook tijdens 
de KWF collecteweek voor levens-
reddend onderzoek en zorg voor 
de kankerpatiënt? 

Collectanten
KWF Aalsmeer kan altijd nieuwe 
collectanten én wijkhoofden ge-
bruiken. Zou jij ook je steentje wil-
len bijdragen? Neem dan contact 
op met Sandra Lissenburg, coör-
dinator collecte per e-mail: San-
dra.Lissenburg@kwfaalsmeer.nl.

Mevrouw Biesheuvel.

Mevrouw Bokhorst. Mevrouw van Eijk.

Leven na de dood

Medium Mercedes Sharrocks: 
“Ik ben een doorgeefluik”
Aalsmeer - Enige weken geleden 
kreeg ik het 205 bladzijdes tellen-
de boek; Boodschappen van kin-
deren uit de spirituele wereld, te 
leen dat is geschreven door Mer-
cedes Sharrocks. Een heel bijzon-
der boek dat kan zorgen voor 
veel troost maar mogelijk ook 
verwondering en vragen op-
roept. Een boek dat na het overlij-
den van haar dochter Olivia en na 
een studie van vijf jaar (drie jaar 
in Nederland en twee jaar in En-
geland) tot stand kwam en uitein-
delijk ook is uitgegeven. Het leek 
mij fantastisch om met Mercedes 
over haar ervaringen van gedach-
ten te wisselen en daar ook de le-
zers van de Nieuwe Meerbode bij 
te betrekken. Al één keer eerder 
had ik Mercedes ontmoet en dat 
was bij de opening van haar prak-
tijkruimte, die zij deelt met een 
aantal andere coaches. Een frêle 
jong ogende vrouw, vlot gekleed 
en met een bijzondere uitstraling. 
Wat mij direct opviel was de se-
rene rust die haar eigen kamer 
uitstraalde. Zoiets van een veilig 
thuis komen. Mercedes is gebo-
ren in Engeland, maar heeft van-
af haar vierde tot zestiende jaar 
in Groningen gewoond, is vervol-
gens weer verhuisd naar Enge-
land vanwaar zij regelmatig in an-
dere landen haar domicilie vond. 
Woont en werkt nu met haar ge-
zin (vier kinderen drie hier op aar-
de en één in de spirituele wereld) 
in Aalsmeer. 

Een gevoelig kind
“Ik was als kind al zeer gevoelig, ik 
wist dingen die ik eigenlijk hele-
maal niet kon weten, maar dacht 
toen dat dit heel gewoon was. 
Had het gevoel dat ik niet naar de 
kerk hoefde omdat ik mijn eigen 
‘lijn’ met boven had. Mijn moeder 
ging wel altijd naar de kerk maar 
liet mij zelf kiezen.” Toen Merce-
des 14 jaar was, ging zij met een 
vriendin naar een waarzegster die 
haar veel vertelde wat later ook is 
uitgekomen. Wat haar het meest 
bijgebleven is, dat de vrouw een 

beetje ‘raar’ deed toen zij het had 
over het aantal kinderen dat zij 
zou krijgen. “Met een triest ge-
zicht vertelde zij dat het een on-
even aantal was.” Als 21 jarige 
kreeg Mercedes als cadeau een 
afspraak met een bekende Engel-
se kaartlegster. “Ook zij deed heel 
raar over kinderen dat mij een 
vervelend gevoel gaf. Zij vertel-
de ook dat ik rond mijn dertigste 
zou kiezen voor het spirituele pad 
en dat ik vele mensen hierin zou 
helpen. Dit was mij al eerder ver-
teld. Op dat moment zelf begreep 
ik niet hoe en wanneer maar nu 
krijg ik dit soort boodschappen 
ook door voor anderen.”

Dochter Olivia 
Als tweede kind kregen Merce-
des en haar man hun dochter Oli-
via. Zij werd slechts vier maan-
den oud. Het verdriet was onme-
telijk groot. Op één van de blad-
zijde in haar boek schrijft Mer-
cedes: “Dood lijkt het einde. Het 
laatste. Het idee dat jij jouw kind 
nooit meer zult vasthouden, kus-
sen en weerzien. Het is te pijnlijk 
om zelfs ook maar voor te stellen. 
Zo ervoer ik het ook. Vooral als ik 
ouders zag die een kind hadden 
verloren. Dan dacht ik: hoe kun-
nen zij verder, hoe leven zij met 
hun pijn? Toch zag ik hen dat 
doen. En ik doe het ook!” Zij geeft 
aan dat zij hoopt dat haar lezers 
dit doen of gaan doen. Zij reikt 
vele handvatten aan in de dertig 
boodschappen die zij heeft voor 
families die een kind hebben ver-
loren. “Wat ik van Olivia heb mee 
gekregen is de liefde die er nog 
steeds is. Mijn compassie is er al-
leen maar door gegroeid. Kinde-
ren zoals zij raken je op een ma-
nier en zo vol liefde, dat is moei-
lijk te beschrijven. Vaak weten 
mensen niet de kracht die zij in 
zich hebben. Ik weet dat ik veel 
rijker geworden ben doordat Oli-
via bij ons was. Deze kinderen 
worden eigenlijk onze leermees-
ters. Wat ik kreeg, was een scher-
per ‘derde oog’, mijn zintuigen 

raakten steeds meer ontwikkeld, 
het visuele aspect werd versterkt. 
Onder begeleiding heb ik helder 
leren zien, horen, weten, proe-
ven, ruiken en voelen.” Door haar 
studie en de daarbij behorende 
onderzoeken en interviews - zo-
wel in Nederland als Engeland - 
weet Mercedes dat overledenen 
graag willen laten weten dat zij 
er nog zijn en ook dat de aardse 
manier van denken niet te verge-
lijken is met die van de spiritue-
le wereld. “Het begrip is op aarde 
veel kleiner.” Via dromen en medi-
tatie krijgt Mercedes contact met 
de spirituele wereld. “Maar”, be-
nadrukt zij, “dat telt voor mij. Wat 
mij op dit pad heeft gebracht is 
het overlijden van Olivia. Ik kreeg 
dromen waarbij mij werd verteld 
te kiezen voor het spirituele pad. 
Dat ben ik gaan doen, ik werd ge-
leid en trof de juiste mensen op 
het juiste moment. Het is zo mooi 
organisch gegaan, zo liefdevol.”
 
Leven na de dood
“Als je komt te overlijden dan ga 
je naar het licht. Ik begrijp dat het 
niet voor iedereen even gemak-
kelijk is om dit te kunnen bevat-
ten. Ook artsen willen een bewijs, 
het moet eerst tastbaar zijn. Maar 
als ik over één ding zeker ben, 
dan is dat ik weet dat er leven is 
na de dood. 95 % van de door mij 
geïnterviewde mensen met een 
bijna doodervaring vonden het 
een mooie ervaring. Zij zagen het 
licht.”

Aan/uit knop
Mercedes geeft - gezien de coro-
na maatregelen - op de verlangde 
afstand cursussen en jaartrainin-
gen. Houdt lezingen, geeft rea-
dings en demonstraties. En ver-
der is zij online te bereiken. “Ik fo-
cus mij alleen op de behoefte van 
de mensen, vooraf wil ik niets we-
ten. Ik ben slechts een doorgeef-
luik. Het is de energie die ik krijg 
van mensen in de spirituele we-
reld. Ik heb geleerd hoe ik mij kan 
focussen en opladen. Ik heb als 

het ware een aan/uit knop. Het 
contact duurt 45 tot 50 minuten 
en dan voel ik dat de energie af-
neemt. Mensen die bij mij ko-
men wil ik de spirituele wereld 
bewijzen waardoor er geen twij-
fel meer bestaat. Ook zij kunnen 
de aanwezigheid voelen. Ik roep 
zelf niemand op, het komt en het 
gaat zoals het gaat. Ik denk dat ie-
dereen over deze gave beschikt, 
maar niet iedereen wil of heeft 
hieraan behoefte of gelooft er 
niet in.”

Witte vlinder
In het hoofdstuk dieren beschrijft 
Mercedes haar bijzondere con-
tact met de witte vlinder. “De vlin-
der staat voor transformatie en 
voor Olivia is dat de witte vlinder.”
En in het hoofdstuk muziek is het 
‘Here comes the sun’ van de Beat-
les waaraan Mercedes en haar 
echtgenoot zoveel dierbare her-
inneringen bewaren. 
Toeval bestaat niet, zoveel is wel 
duidelijk. De dag na mijn gesprek 
met Mercedes kijk ik uit het raam 
en vraag mij af met welke zin 
ik dit interview ga beginnen, ik 
weet het nog niet, moet het ge-
sprek laten bezinken en dan flad-
dert er voor het raam een wit-
te vlinder voorbij met een fraaie 
boog de lucht in om nog weer 
eens terug te komen. Op radio 
vier hoor ik John Lennon ‘Imagi-
nation’ zingen. 
Janna van Zon 

Voor meer informatie: zie de web-
site mercedessharrocks.nl of stuur 
een e-mail naar mercedes@merce-
dessharrocks.com 
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Amstelland – In het Amsterdam-
se Bos worden in de maand sep-
tember diverse activiteiten voor 
jong en oud georganiseerd. Vanaf 
woensdag 2 september 13.00 uur 
kan er zonder begeleiding, maar 
met een beschrijving een mooie 
wandeling gemaakt worden in 
het Bos. De route is ongeveer 7 
kilometer lang en na a�oop staan 
ko�e en thee klaar. De start is bij 
de Boswinkel en de kosten zijn 
1,50 euro per persoon.

Schemerwandeling
Op zondag 6 september start om 
19.30 uur bij de Boswinkel een 
schemerwandeling met de bos-
wachter. Loop mee en zie dat de 
vogels een rustplek zoeken, som-
mige dieren stil worden terwijl 
nachtdieren langzaam actief wor-
den. De wandeling is geschikt 
voor iedereen ouder dan 12 jaar 
en deelname kost 5 euro per per-
soon.

Kleine Beestjeslab
Wie kruipt het snelst? De huisjes-
slak of de naaktslak? Vraag het 
de slak zelf maar! Je kunt van al-
les over diertjes te weten ko-
men door het zelf te onderzoe-
ken tijdens het kleine beestjes-
lab op zondag 13 september van-
af 13.00 tot 15.30 uur bij de Bos-
winkel. Deze activiteit staat onder 
leiding van Natuur is een Feest en 
is voor kinderen van 4 tot 9 jaar 
en hun ouders of begeleiders. De 
kosten bedragen 5 euro per kind 
en 2,50 euro per volwassene. Dit 
is een open inloop activiteit. Start 
tussen 13.00 en 14.30 uur.

Bessen- en zadentocht
Het is hamstertijd voor de die-
ren in het Bos. Wat verzamelen 
de dieren en wat kunnen ze alle-
maal vinden in het Bos? Hoe zien 

de lijsterbes en vlierbes er uit? En 
wat is er zo bijzonder aan dekar-
dinaalsmuts? En wie heeft er aan 
de dennenappel geknaagd? Ont-
dek het allemaal tijdens de bes-
sen- en zadentocht met de bos-
wachter op zondag 20 septeem-
ber. De start is bij de Boswinkel 
om 14.00 uur. De tocht is geschikt 
voor iedereen vanaf 6 jaar en de 
kosten zijn 5 euro per persoon.

Huttenbouw
Wil jij ook wel in je eigen hut wo-
nen? Bouw je eigen heksen- of pi-
ratenhut op zondag 27 septem-
ber vanaf 13.00 tot 15.30 uur! 
De start is bij de Boswinkel. Wie 
maakt de mooiste hut? Onder 
leiding van Natuur is een Feest. 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
en hun ouders/begeleiders. Kos-
ten: 5 euro voor kinderen en 2,50 
euro voor volwassenen. Dit is een 
zgn. open inloop activiteit, start 
tussen 13.00 en 14.30 uur. Reser-
veren voor alle activiteiten is ver-
plicht. Dit kan via 020-2517840 of 
in de Boswinkel aan de Bosbaan 
5, iedere woensdag, donderdag 
en vrijdag geopend van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk 
op de boskalender voor alle acti-
viteiten en evenementen: www.
amsterdamsebos.nl/boskalender

Diverse activiteiten in 
het Amsterdamse Bos

Amstelveen - Bijna 400 belang-
stellenden hadden zich aange-
meld voor de Indië Herdenking 
op vrijdag 14 augustus in het 
Broersepark Amstelveen. Aan-
melden was dit jaar noodzake-
lijk om op basis van de gelden-
de RIVM-richtlijnen de herden-
king te kunnen organiseren. An-
ders dan voorgaande jaren om-
ringden bezoekers het door El-
la van de Ven vervaardigde In-
dië Monument en zaten zij op 
stoelen verspreid over het gehe-
le veld op gepaste afstand van el-
kaar. Het leverde een indrukwek-
kend beeld op. Na het intreden 
van de Bondsbanierwacht van de 
Bond van Wapenbroeders open-
de Clemens Bouwens, voorzitter 
Stichting Herdenking Gevallenen 
en Slachto�ers in Nederlands-In-
dië, met een welkomstwoord de 
75ste herdenking. De voorzitter 
refereerde aan de lege ruimtes 
tussen de stoelen en dat deze nu 
ook symbool staan voor de men-
sen die door de oorlog niet meer 
onder ons zijn. De burgemeester 
van Amstelveen, Tjapko Poppens, 
sprak over het belang om de laat-
ste generatie ooggetuigen aan 
het woord te laten en te blijven 
luisteren naar hun verhalen. Lui-
tenant-kolonel Edwin Saiboo, al-
gemeen voorzitter Bondsbestuur 
van de Bond van Wapenbroeders 
haalde aan dat er onder 17 mil-
joen Nederlanders zo’n twee mil-
joen zijn met een Indische achter-

grond. Hij benadrukte deze ge-
deelde geschiedenis en hoe be-
palend die is voor je identiteit. De 
hoofdspreker van de herdenking 
was mevrouw Thea Meulders, ge-
boren in 1939 in Magelang op Ja-
va en bestuurslid van de Stich-
ting Gastdocenten WOII Zuid-
oost-Azië. Zij herdacht haar fa-
milieleden, onder wie haar vader, 
aan wie zij amper tot geen herin-
neringen heeft, omdat de oorlog 
hen die heeft afgenomen. Het ge-
brek aan herinneringen en verha-
len over familieleden deed haar 
bese�en dat ze in de oorlog ook 
een deel van haar identiteit is ver-
loren. Tot slot verwees mevrouw 
Meulders naar de onzichtbare vij-
and, corona, en dat deze ons al-
len nog meer moet doen besef-
fen hoe goed wij het hebben met 
elkaar en hoe belangrijk solidari-
teit is. De herdenking werd afge-
sloten met het Indisch Onze Va-
der, gezongen door Merel van 
Geest. De zangeres nam ook het 
Wilhelmus voor haar rekening na 
de twee minuten stilte, vanwe-
ge de geldende RIVM-regels met 
betrekking tot zingen in groeps-
verband. Gedurende de gehe-
le herdenking was het prachtig 
weer ondanks de voorspelde re-
gen en onweer. Na a�oop bleven 
veel bezoekers met elkaar napra-
ten bij het informele deel van de 
herdenking.

Foto: Natalia van der Zalm.

‘Blijf luisteren naar verhalen laatste ooggetuigen’

Indië Herdenking op 
gepaste afstand

Vestingsteden, forten en schansen
Fotowedstrijd ‘Iconen van de 
Oude Hollandse Waterlinie’
Regio - Een foto zegt vaak meer 
dan duizend woorden. Daarom 
organiseert de Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie ook dit jaar 
weer een fotowedstrijd. Het the-
ma is dit jaar: ‘Iconen van de Oude 
Hollandse Waterlinie’, waarmee 
de aandacht wordt gevestigd op 
gebouwen en monumenten bin-
nen de Oude Hollandse Waterli-
nie. De gefotografeerde objecten 
moeten een iconische uitstraling 
hebben. Denk hierbij aan vesting-
steden, forten en schansen zoals 
bijvoorbeeld het Muiderslot, Fort 
Wierickerschans of de Koene-
schans. Belangrijk bij het opstu-
ren is dat de foto’s niet ouder zijn 
dan twee jaar en minimaal 1,5 MB 
groot zijn. Er is nog tot woensdag 

30 september de tijd om maxi-
maal drie foto’s op te sturen naar 
contact@ohwl.nl. Een onafhan-
kelijke jury zal de foto’s beoorde-
len. Uiterlijk (donderdag) 15 okto-
ber worden de winnaars bekend 
gemaakt. De winnaar ontvangt 
een geldbedrag van 150 euro, de 
nummer twee van 100 euro en de 
nummer drie van 50 euro.

Verkoelend en minder wateroverlast
Tuinvergroeners krijgen 
vaker subsidie
Regio - Nederland beleeft zomer-
se warme dagen. Een groen dak 
of groene tuin werkt verkoelend 
bij het warme weer en het vangt 
bij regenbuien water op en zorgt 
voor meer insecten en dieren. 
Steeds meer gemeenten geven 
subsidie aan mensen die hun dak 
of tuin vergroenen. Met de vo-
rige week gelanceerde Groene-
subsidiewijzer.nl van Milieu Cen-
traal kunnen mensen ontdekken 
of ook hun gemeente zo’n subsi-
die geeft voor bijvoorbeeld een 
groen dak, het afkoppelen van 
een regenpijp of voor het vervan-
gen van tegels door planten. De 
subsidie geldt voor zowel huisei-
genaren als Vereniging van Eige-
naren.
 
Belangrijk
Waarom zijn deze tuinaanpassin-
gen zo belangrijk? Met een groe-
ne tuin zijn mensen beter voorbe-

reid op de gevolgen van klimaat-
verandering: droogte, hitte en ex-
treme neerslag. Een groene tuin 
werkt bijvoorbeeld verkoelend 
én zorgt voor minder waterover-
last, omdat de grond en planten 
een deel van het water opvan-
gen. Wanneer water wordt op-
gevangen in een regenton kan 
dat water in droge periodes ge-
bruikt worden om de tuin mooi 
en gezond te houden zonder veel 
drinkwater te gebruiken.

Samen met je buren
Voor een aantal subsidies gelden 
bepaalde voorwaarden. Soms is 
bijvoorbeeld een minimaal aantal 
vierkante meters aan dakopper-
vlak nodig om subsidie voor een 
groen dak te krijgen. Tip: als jouw 
dak niet groot genoeg is, vraag 
dan samen met buren subsidie 
aan. Dat maakt de hele buurt 
goedkoper groener. 

Doorfietsen op netwerk 
in Noord-Holland
Regio - De provincie Noord-Hol-
land werkt aan één groot netwerk 
van aaneengesloten �etspaden. 
Steeds meer Noord-Hollanders 
kiezen voor de (elektrische) �ets 
als zij naar hun werk reizen of als 
zij er op uit gaan. Het is dan pret-
tig om op veilige �etspaden te rij-
den, zonder obstakels, die je snel 
richting de plaats van bestem-
ming brengen. Omdat veel �ets-
paden binnen de gemeentegren-
zen vallen, stelt de provincie geld 
beschikbaar voor de gemeente-
lijke �etspaden die aansluiten op 
het regionale �etsnetwerk. 
De afgelopen jaren nam het �ets-
gebruik in Nederland �ink toe. 
Ruim een kwart van alle dagelijk-
se verplaatsingen gaat per �ets. 
Ook worden grenzen verlegd: 
we �etsen steeds vaker en ver-
der. En we stappen over op ande-
re �etsmethoden, zoals de elek-
trische �ets of de speedpedelecs. 

Fietspadennetwerk 
Om het �etsen te stimuleren 
werkt de provincie Noord-Hol-
land aan een hoogwaardig �ets-
netwerk dat het wegennet ont-

last. Om op de plaats van bestem-
ming te komen, moeten �etsers 
veelal ook routes over gemeen-
telijke �etspaden nemen. Indien 
deze �etspaden aasluiten op het 
regionale �etsnetwerk, kan een 
gemeente nu subsidie aanvragen 
om de �etspaden te verbeteren. 

Regionale �etsnetwerk
De provincie Noord-Holland stelt 
dit jaar ruim 4,3 miljoen euro be-
schikbaar aan gemeenten. Ge-
meenten in Noord-Holland, met 
uitzondering van de Vervoerregio 
Amsterdam, kunnen tot en met 
29 oktober 2020 (of totdat het 
subsidieplafond bereikt is) sub-
sidie aanvragen voor de aanleg 
voor door�etsroutes of andere in-
vesteringen in het regionale �ets-
netwerk. Met het extra geld kun-
nen bijvoorbeeld �etspaden en 
–kruisingen verkeersveiliger ge-
maakt worden of nieuwe stukken 
�etspad of �etsbruggen of -tun-
nels worden aangelegd. 
Voorwaarde hierbij is wel dat de 
�etspaden al onderdeel uitma-
ken van het regionale �etsnet-
werk. 

Schiphol - Luchthaven Schiphol 
voert de komende weken onder-
houdswerkzaamheden aan res-
pectievelijk de Polder- en Kaag-
baan uit. Het onderhoud aan 
de Polderbaan vindt plaats van 
maandag 31 augustus tot en met 
zaterdag 5 september. Van maan-
dagochtend 21 september tot 
en met zaterdagavond 26 sep-
tember worden vervolgens on-
derhoudswerkzaamheden uit-
gevoerd aan de Kaagbaan. Tij-
dens dit onderhoud wordt er 
meer landend vliegverkeer op de 
Aalsmeerbaan en Zwanenburg-
baan verwacht. Voor het startend 
verkeer wordt er meer gebruik 
gemaakt van de Aalsmeerbaan, 
Buitenveldertbaan en Zwanen-
burgbaan. Bel voor meer infor-
matie of vragen naar meldpunt 
BAS: 020-6015555 of raadpleeg 
de website.

Asfalt en markering
Aan beide start- en landingsba-

nen wordt steeds in een week 
tijd het jaarlijkse, reguliere on-
derhoud uitgevoerd. Tijdens de 
werkzaamheden is de betre�en-
de start- en landingsbaan niet 
beschikbaar voor vliegverkeer. 
Dit heeft gevolgen voor het vlieg-
tuiggeluid in de omgeving. Aan 
de twee start- en landingsbanen 
wordt regulier jaarlijks onder-
houd uitgevoerd waarbij de bo-
venste laag van het asfalt wordt 
vervangen en markering wor-
den hersteld waar nodig, de he-
melwaterafvoer wordt schoon-
gemaakt en geïnspecteerd, beka-
beling en elektra worden gecon-
troleerd en omliggende grasvel-
den worden gemaaid. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
in samenwerking met Heijmans. 
Er wordt in verschillende ploe-
gen gewerkt. De werkzaamhe-
den gaan 24 uur per dag door om 
te zorgen dat de banen niet lan-
ger dan strikt noodzakelijk buiten 
gebruik zijn.

Oppervlakte- en afvalwater geschikt 
om gebouwen te verwarmen 
Streek - Bijna al de 1.513.680 ge-
bouwen in Noord-Holland kunnen 
aangesloten worden op duurza-
me warmte. Maar liefst 96% van de 
woningen en utiliteitsgebouwen 
kan worden aangesloten op de 
grootste warmtebron die waterrijk 
Noord-Holland heeft: warmte uit 
oppervlaktewater (TEO). De overi-
ge 2% gebouwen zou aangesloten 
kunnen worden op warmte uit af-
valwater (TEA). Dit blijkt uit onder-
zoek naar de aanwezige warmte-
bronnen in Noord-Holland en de 
mogelijkheden om in de toekomst 
gebouwen te verwarmen in alle 
449 Noord-Hollandse wijken. Het 
onderzoek is uitgevoerd door ‘Syn-
traal’ in opdracht van provincie 
Noord-Holland. Noord-Holland is 
omgeven door water en ook in de 
provincie is veel oppervlaktewater. 
Oppervlaktewater wordt in de zo-
mer opgewarmd door de zon en 
kan worden gebruikt voor het ver-
warmen van huizen. Het is daar-
door een oneindige warmtebron. 
 
Alternatieve warmte
Daar waar het niet mogelijk is 
kan gekeken worden naar ande-
re warmtebronnen, bijvoorbeeld 
restwarmte afkomstig van de in-
dustrie en datacenters, of geother-
mie; warmte uit de diepe onder-
grond.
 
Aardgasvrij
Nederland moet in 2050 aardgas-
vrij zijn. Dit is afgesproken in het 
Klimaatakkoord. Gemeenten wer-

ken momenteel aan de Transitie-
visie Warmte die eind 2021 klaar 
is. In deze visie staat welke wij-
ken het eerste van het gas af gaan 
en in welk tempo. Het aanslui-
ten van huizen op warmtebron-
nen is afhankelijk van de �nanci-
ele haalbaarheid, ruimtelijke mo-
gelijkheden, milieu en draagvlak. 
Om wijken te verwarmen met be-
hulp van oppervlakte water (TEO) 
is een warmtekoudeopslag (WKO), 
warmtewisselaar en warmtepomp 
nodig. Bij thermische energie uit 
afvalwater (TEA) wordt gebruik ge-
maakt van de warmte van riool-
water, warmte die vrijkomt bij de 
rioolwaterzuivering (RWZI’s) en 
warmte die vrijkomt bij rioolge-
malen. De inventarisatie laat zien 
waar warmtebronnen beschikbaar 
zijn, maar we kunnen niet allemaal 
onze warmte onttrekken uit de-
zelfde bron. Om warmtebron en 
warmtevraag e�ciënt aan elkaar 
te koppelen, wordt binnen de Re-
gionale Energiestrategieën Noord-
Holland Zuid en Noord de Regio-
nale Structuur Warmte (RSW) uit-
gewerkt. De RSW geeft gemeen-
te inzicht in welke bronnen zij 
het beste kunnen gaan gebruiken 
voor welke wijk.

Warmtedataregister
De provincie heeft alle warmte-
bronnen in Noord-Holland in kaart 
gebracht. Deze zijn terug te vin-
den in het online warmtedatare-
gister op https://maps.noord-hol-
land.nl/kaartenportaal. 

Weer Kijk op kunstserie in Amstelveen

‘Arts in Cinema’ start 
met Leonardo da Vinci
Amstelland - Woensdag 2 sep-
tember start de serie Arts in Cine-
ma - Kijk op Kunst weer in Cinema 
Amstelveen. Het spits wordt deze 
dag afgebeten door Leonardo da 
Vinci met The Works. Leonardo da 
Vinci wordt gezien als ‘s werelds 
populairste kunstenaar. Veel tv-
shows en speel�lms hebben ge-
probeerd dit buitengewone ge-
nie te laten zien, maar nooit goed 
genoeg onderzocht, is het be-
langrijkste element van alles: zijn 
kunst. Arts in Cinema is een se-
rie spraakmakende documentai-
res over internationale topexpo-
sities en bevlogen kunstenaars. 
Deze documentaires bieden een 
exclusief kijkje achter de scher-
men van internationale musea. 
De �lms zijn informatief, toegan-
kelijk en onderhoudend en bie-
den een meeslepende, �lmische 
reis langs ‘s werelds meest gelief-
de kunst en hun makers.

De complete serie:
Dinsdag 8 september: Lucian 
Freud, A Self Portrait. 
Dinsdag 22 september: Gauguin, 
From The National Gallery of Lon-
don.
Woensdag 28 oktober: Secret Im-
pressionists.
Woensdag 11 november: Frida 
Kahlo.
Dinsdag 17 november: Maverick 
Modigliani
Dinsdag 1 december: Raphael, 
The Young Prodgy. 

Inclusief inleiding
Voorafgaand aan iedere verto-
ning verzorgt museumdocent en 
beeldende kunstenaar Henk van 
den Bosch een korte, informatie-
ve inleiding over de kunstenaar 
en/of stroming. Aanvang 19.30 
uur. Kijk op www.cinemaamstel-
veen.nl voor alle tijden, data en 
reserveren van tickets. 

Meer gebruik van Aalsmeerbaan
Onderhoud aan Kaagbaan
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Uniek weekend voor Top 
Nederlandse schermjeugd

mers (jongens en meisjes) in al-
le  leeftijdscategorieën tot 18 jaar, 
met toptrainers uit Nederland, Bel-
gië en China, had een grote aan-
trekkingskracht op een groot 
deel van de Nederlandse top-
pers. De Ben Goudsmithal in Am-
stelveen bleek hiervoor een goe-
de locatie.  Dat het plezier voorop 
stond was duidelijk zichtbaar bij 
de deelnemers. De verscheiden-
heid aan trainingsmethoden, oe-
feningen, sparringsessies en indi-

viduele lessen was groot en zorg-
de voor veel sportplezier. Als van-
ouds had Henk Kenter gezorgd dat 
de technische kant weer pico bel-
lo op orde was, doordat op maar 
liefst 19 lopers elektrisch kon wor-
den geschermd. Ook konden de 
meeste schermers voor de eerste 
keer kennismaken met draadloos 
elektrisch schermen. Deze tech-
niek bestaat al veel langer, maar 
voor een kleine sport is het kos-
tentechnisch lastig om dat groot-

Inloop voor jeugd 10 tot 18 jaar
Kennismaken met roeien 
bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Op zaterdag 5 sep-
tember organiseert Michiel de 
Ruyter van 12.00 tot 13.30 uur 
een inloopmoment voor roei-
jeugd. De jeugd kan deze dag zelf 
ervaren hoe leuk roeien bij de Uit-
hoornse roei- en kanovereniging! 
Jongens en meiden tussen de 10 
en 18 jaar organiseert kunnen 
deelnemen aan een gratis proef-
les waarna er aansluitend getrak-
teerd wordt op een pannenkoek 
kunt eten in het clubhuis. Geleerd 
wordt roeien in smalle éénper-
soons boten, maar ook in meer 
persoonsboten, waar in samen-
werken erg belangrijk is. Michiel 
de Ruyter doet mee aan wedstrij-
den bij andere verenigingen en ’s 
winters worden indoorwedstrij-
den georganiseerd.
Michiel de Ruyter is een gezelli-
ge vereniging waar in een mooie 
omgeving op de Amstel geroeid 

kan worden. Midden in de na-
tuur, met uitzicht op weilanden 
en koeien alleen of in boten met 
meer roeiers varen over de Am-
stel en de Kromme Mijdrecht. De 
vereniging heeft een goedgevul-
de botenloods en een actief ver-
enigingsleven met als middel-
punt de ‘Kampanje’, de kantine 
van het clubhuis. Michiel de Ruy-
ter doet mee aan wedstrijden bij 
andere verenigingen en ’s winters 
worden indoorwedstrijden geor-
ganiseerd.
Interesse? Kom op zaterdag 5 
september tussen 12.00 en 13.30 
uur een gratis proefles volgen bij 
URKV Michiel de Ruyter aan de 
Amsteldijk Zuid 253 in Uithoorn.
Voor vragen kan een mail ge-
stuurd worden naar: jc@mdr.nu 
of bezoek de website: www.mdr.
nu. 
Tekst: Kim de Vries

Van links naar rechts: Tanisha Franke, Julian Croes, Isabelle Croes en Ro-
din Tel. Foto: Lex van Emden

Atletiek
AKU sluit zomer met tijdloop
Uithoorn - Iedereen kent van 
het wielrennen het begrip ‘tijd-
rit’. Renners starten met een tus-
senpose van twee of drie minu-
ten achter elkaar en leggen indi-
vidueel een parcours af van een 
aantal kilometer. AKU organiseert 
de laatste jaren in september als 
afsluiting van het zomeravondcir-
cuit een uurloop. In verband met 
de coronamaatregelen kan er 
niet tegelijkertijd met een groep 
gestart worden en daarom kwam 
Jos Lakerveld van de wedstrijd-
commissie van de Uithoornse At-
letiekvereniging op het creatieve 
idee om een individuele tijdloop 
te organiseren. De tijdloop wordt 
op zondag 13 september georga-
niseerd over een afstand van 10 
kilometer. Er wordt gestart tus-
sen 10.00 en 13.00 uur. De lopers 
starten om de minuut, waarbij de 
eerste loper om 10.00 uur start en 
de laatste om 12.58 uur. Dat bete-
kent dat maximaal 180 lopers aan 
dit evenement kunnen meedoen.
De deelnemers lopen op de wie-

lerbaan van UWTC die om het 
sportpark de Randhoorn in Uit-
hoorn ligt. De gelopen tijd wordt 
geregistreerd met een chip in het 
startnummer. Alle lopers ontvan-
gen na afloop een mooie herin-
nering.

Inschrijven
Om onnodige contacten te ver-
mijden kan er op de dag van de 
loop zelf niet worden ingeschre-
ven, deelnemers geven zich uiter-
lijk tot 7 september op via www.
inschrijven.nl en betalen dan di-
rect de inschrijfkosten van 5 euro.
In de week voor de loop krijgen 
de deelnemers van de organi-
satie een starttijd doorgegeven. 
Geef daarom bij het inschrijven 
een duidelijk en actueel e-mail-
adres door. Op de dag van de 
loop dienen de deelnemers zich 
te melden in het clubhuis van at-
letiekvereniging AKU. Voor infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met Jos Lakerveld via 06-
57036868.

Toekomst ‘Benoorden’ en munitiebos

Wensen en grenzen voor 
Fort in Spaarndam
Regio - Recreatieschap Spaarn-
woude start met een participatie-
programma rond het monumen-
tale Fort Benoorden Spaardam 
en het naastgelegen munitiebos. 
Het doel is om samen met men-
sen uit de omgeving na te den-
ken over een nieuwe toekomst 
voor ‘Het Benoorden’, waarbij de 
belevingswaarde wordt vergroot 
en de cultuurhistorische waarde 
behouden blijft. Belangstellen-

den kunnen zich vanaf nu aan-
melden voor het participatie-
programma via het nieuwe onli-
ne platform www.hetbenoorden.
nl. Naast het online platform is 
er een open dag op zaterdag 29 
augustus, waarbij het publiek ter 
plaatse een mening kan geven. 
Naast het online en offline parti-
cipatieprogramma laat het recre-
atieschap zich in deze eerste fase 
van de herbestemming adviseren 

door verschillende belangenver-
tegenwoordigers.
 
Structurele oplossing
De hoeveelheid en diversiteit aan 
historische schilderingen en te-
keningen, ontdekt door vrijwilli-
gers van de stichting Krayenhoff, 
maken het fort en het voormali-
ge munitiecomplex uniek binnen 
de Stelling van Amsterdam. Het 
recreatieschap, beheerder van 

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus
Familieconcerten op het 
Fort van Hoofddorp
Hoofddorp - Op zaterdag 29 en 
zondag 30 augustus organiseert 
Poppodium Duycker twee fa-
milieconcerten op het Fort van 
Hoofddorp. De concerten zijn al 
geschikt voor kinderen vanaf 1 
jaar. Naast dit familieprogram-
ma is het historische forteiland 
publiek toegankelijk als stads-
park, zijn er gezinsrondleidin-
gen te boeken via info@fortvan-
hoofdorp.nl en wordt ter plek-
ke een ijsje, frietje of drankje ver-
zorgt door het restaurant Vis aan 
de Linie.
Op zaterdag 29 augustus om 
15.00 uur spelen de muzikan-

ten van So What Kinderconcer-
ten een jazzprogramma. Klappen, 
dansen, spelen, zingen, luisteren, 
klassieke muziek en voorlezen, al-
les komt aan bod. Het allerleuk-
ste is dat de kinderen zelf mo-
gen meedoen. Op zondag 30 au-
gustus om 11.00 uur speelt Maya 
het familieconcert ‘Maya Zingt 
De Wereld Rond’. Verwacht mu-
ziek met variaties op samba, sal-
sa met een vrolijke knipoog naar 
de calypso. Maya zingt liedjes uit 
het repertoire van Samba Salad. 
Meer informatie en tickets voor 
de losse events zijn verkrijgbaar 
via www.duycker.nl

Mini-musical in 
Poppentheater

Amstelland - Op zondag 30 au-
gustus om 14.30 uur speelt The-

ater van Santen ‘Stamppot, een 
sprookjesmix’ voor iedereen van-
af 4 jaar in het Amstelveens Pop-
pentheater. Even lijkt het of je de 
sprookjeswereld van Sneeuwwit-
je binnenstapt, maar dat duurt 
niet lang. Spoedig krijgt het ver-
haal een onverwachte wending. 
Zo is de boze Stiefmoeder stik ja-
loers op mooie Sneeuwwitje. De-
ze gemene vrouw stelt alles in het 
werk om Sneeuwwitje uit te scha-
kelen. Ze jaagt zelfs haar eigen 
spiegelbeeld de stuipen op het 
lijf. Toegangsprijs bij alle voor-
stellingen is 9 euro per persoon. 
Reserveren kan via www.amstel-
veenspoppentheater.nl; info@
amstelveenspoppentheater.nl of 
bel 020-6450439. 

Op burendag, zaterdag 26 september
Eerste rommelroute van 
Amstelveen in Elsrijk
Amstelland - De Rommelroute 
is een bekend fenomeen in vele 
steden, maar nog niet in Amstel-
veen. De wijk Elsrijk is de eerste 
wijk in Amstelveen waar tijdens 
Burendag op zaterdag 26 sep-
tember van 11.00 tot 15.00 uur 
een rommelroute georganiseerd 
wordt. Tijdens de Rommelrou-
te kunnen bewoners van de wijk 
Elsrijk hun tweedehands spul-
len vanuit hun tuin, huis of gara-
ge verkopen. Bewoners kunnen 
zich aanmelden als deelnemer. 
Hoe meer mensen er meedoen 
als deelnemer, hoe groter de rou-
te door de wijk wordt. 
Bewoners kunnen buurten bij de 
buren, snuffelen naar leuke spul-

letjes, maar ook de buren en de 
buurt meer leren kennen. 
Uiteraard zijn ook mensen van 
buiten de wijk welkom om door 
de buurt te lopen. De deelnemers 
zijn herkenbaar aan een raam-
poster. Begin september worden 
de deelnemers op een kaart op 
de website weergegeven.
Tijdens de Rommelroute wor-
den de richtlijnen van het RIVM 
gehanteerd. Let op 1,5 meter af-
stand en sta alleen met gezinsle-
den in de tuin. Er mag alleen ver-
kocht worden vanuit de eigen 
tuin of garage. Meer informatie 
en het aanmeldformulier is te vin-
den op de website www.stads-
dorpelsrijk.nl/rommelroute

Noord-Holland op twee 
meeste wifi-hotspots
Regio - Noord-Holland heeft, 
op Zuid-Holland na, de mees-
te openbare wifi-netwerken: 
213.233. Dat omvat 28,7% van 
het totale aantal hotspots in Ne-
derland. Dit en meer blijkt uit 
onderzoek van VPNGids.nl naar 
de toegang tot openbare wifi.
In heel Nederland bevinden zich 
in totaal 744.229 openbare wifi-
punten. Zuid-Holland heeft met 
216.124 wifi-hotspots de mees-
te toegankelijke internetpunten. 
Noord-Brabant vult de top 3 aan 
met 84.966 openbare netwerken. 

Hoge wifi-dichtheid
In verhouding tot het aantal in-
woners telt Noord-Holland te-
vens veel wifi-punten: ongeveer 
1,5 openbaar netwerk per Noord-
Hollander. Zuid-Holland heeft de 
hoogste openbare wifi-dichtheid 
met ruim 2 netwerken per inwo-
ner. In Noord-Brabant is er per in-
woner ook meer dan één netwerk 
per persoon.

Regio Amsterdam
Noord-Hollandse gemeenten 

hebben gemiddeld 5.923 wi-
fi-hotspots. Binnen de provin-
cie zijn echter grote verschillen 
te zien. Zo bevinden zich in Am-
sterdam veruit de meeste net-
werken (126.888). In de gemeen-
te Waterland zijn er slechts 35 ge-
registreerde wifi-punten. In ver-
houding tot het aantal inwoners 
heeft Diemen meer wifi-punten 
dan Amsterdam. In Diemen delen 
10.000 inwoners 1.517 netwer-
ken, terwijl 10.000 Amsterdam-
mers 1.454 netwerken tot hun 
beschikking hebben. 
Ook in Amstelveen en de ge-
meente Haarlemmermeer bevin-
den zich meer dan 1.000 open-
bare netwerken per 10.000 inwo-
ners. Velsen heeft in verhouding 
tot het aantal inwoners de laag-
ste openbare wifi-dichtheid. Per 
10.000 Velsenaren zijn er 16 net-
werken beschikbaar.
Meer regionale verschillen en an-
dere resultaten uit het onderzoek 
zijn te lezen op https://www.
vpngids.nl/veilig-internet/sur-
fen/statistieken-openbare-wifi-
hotspots/

Amstelland - Het coronavirus 
heeft de afgelopen maanden na-
tuurlijk ook de schermsport stilge-
legd. Om het onzekere aankomen-
de seizoen toch goed voorbereid 
te zijn, besloot maître Pascal Ken-
ter van schermschool Tréville uit 

Amstelveen, een open trainings-
weekend te organiseren. Binnen 
een week was duidelijk dat de ani-
mo zo groot was dat het maximum 
aantal deelnemers van 50 zou wor-
den gehaald. Dit tweedaagse trai-
ningsweekend voor floretscher-

het fort, besteedt jaarlijks circa 
50.000,- euro aan beheer, onder-
houd en noodmaatregelen rond-
om het fort. Zo is een aantal ja-
ren geleden het lekkende dak ge-
restaureerd en starten deze week  
werkzaamheden gericht op con-
servering van de muurschilderin-
gen. Vrijwilligers dragen bij aan 
het onderhoud en organiseren zo 
nu en dan een open dag, maar er 
is behoefte aan een meer struc-
turele oplossing zodat de locatie 
door veel meer mensen kan wor-
den beleefd. Dat een structure-
le oplossing nodig is, werd in juni 
nog eens extra duidelijk toen bij 
een inbraak onderdelen van his-
torische wapens, de fortsleutels 
en lampen uit het fort verdwenen.
 
Participatieprogramma
Het recreatieschap trekt ruim een 
jaar uit om in overleg met de om-
geving te komen tot een ‘bid-
book’ waarin de wensen, gren-
zen en mogelijke herbestem-
mingsrichtingen staan beschre-
ven. Streven is om in het najaar 
van 2021 dit bidbook aan het 
bestuur te kunnen presenteren. 
Daarna volgt een besluit over het 
vervolg. Het recreatieschap wordt 
bij het proces geadviseerd door 
BOEi, een non-profit organisatie 
gericht op restauratie en herbe-
stemming van cultureel erfgoed. 

schalig in te voeren. Natuurlijk wa-
ren de schermers uit de omgeving 
Amstelveen, Amsterdam, Uithoorn 
en Aalsmeer goed vertegenwoor-
digd, maar ook uit de rest van het 
land was de aanloop groot. Dat het 
weekend goed in trek was bleek 
ook door de komst van enkele 
Britten en Belgen. Hilariteit was er 

soms dan ook als bleek dat som-
mige jargonwoorden in een ander 
land net weer even anders worden 
uitgelegd. Vijftig smileys en een 
dik applaus voor de trainers en or-
ganisatie kan eigenlijk niks anders 
betekenen dan dat dit weekend 
een aftrap wordt van een mooie 
jaarlijkse traditie. 
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Vooraf aanmelden is verplicht
Voetbalclinics voor mini’s 
en meiden bij RKDES
Kudelstaart - Ben je geboren in 
2014 of 2015 en heb je altijd al 
willen weten of voetballen de 
sport voor jou is? Kom dan naar 
de voetbalclinic voor mini’s bij 
RKDES op zaterdag 29 augustus 
aanstaande tussen 9.15 tot 10.30 
uur. Onder leiding van oud RK-
DES speler en ex-profvoetballer 
van AZ, Michael Buskermolen, 
mogen alle jongens en meisjes 
deze ochtend gratis komen mee-
trainen! Op speelse wijze zal Mi-
chael laten zien hoe een voetbal-
training eruit ziet en er wordt na-
tuurlijk ook een onderling partij-
tje gespeeld.
Ook organiseert RKDES deze dag 
voor de meiden een Meidenoch-

tend van 10.30 tot 12.00 uur. Ben 
je geboren tussen 2010 en 2014? 
Kom dan gezellig langs om een 
balletje te trappen. Zit je al op 
voetbal neem dan een vriendin-
netje mee! Deelnemers aan de 
clinics krijgen als aandenken een 
mooie oorkonde. Als je na de cli-
nic enthousiast bent geworden 
kan je nog drie keer gratis komen 
trainen bij RKDES. Dus als jij de 
volgende Michael wil worden of 
gewoon met veel plezier een bal-
letje wilt trappen kom dan 29 au-
gustus naar RKDES aan de Wim 
Kandreef Aanmelden voor de-
ze leuke clinics is in verband met 
de coronamaatregelen verplicht: 
www.rkdes.nl

Zwemvereniging Oceanus
Wedstrijdzwemmers starten 
seizoen bij Poldersport
Aalsmeer - Maandag 17 au-
gustus is eindelijk  het seizoen 
voor de wedstrijdzwemmers 
van Oceanus van start gegaan. 
Zwembad De Waterlelie was het 
toneel voor een reguliere zwem-
training voor de wedstrijdzwem-
mers. Gedurende de coronaperi-
ode heeft Oceanus zich van haar 
beste kant laten zien door snel 
weer van start te gaan met land-
trainingen op de ligweide van 
het buitenbad voor alle zwemaf-
delingen. De wedstrijdzwem-
mers waren hier goed vertegen-
woordigd, maar hoe heerlijk is 
het dat na de (geplande) zomer-
stop de reguliere trainingen ge-

woon weer van start gaan, zoals 
de zwemmers gewend zijn. Dit 
moment mocht niet ongemerkt 
voorbij gaan. Daarom is op vrij-
dagavond de spits van het sei-
zoen afgebeten met een avond-
je Poldersport in De Kwakel. Ruim 
30 zwemmers deden mee. Het 
weer werkte mee en het was een 
geslaagde teambuilding met ple-
zier voor de sport en gezellig-
heid met de teamgenoten. Ook 
zwemmen bij Oceanus? De ver-
eniging heeft voor elke leeftijd 
een aanbod. Ga naar de website 
van Oceanus Aalsmeer en meld 
je aan voor twee kennismakings-
trainingen.

Handbal oefenduels
Geen winst Greenpark 
Aalsmeer Heren 1
Aalsmeer - Het is Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer handbal 
niet gelukt om het eerste week-
end van de oefenduels winst 
te boeken. Zaterdag 22 augus-
tus was Herpertz Bevo de tegen-
stander van Aalsmeer thuis in De 
Bloemhof. De wedstrijd ging voor 
Greenpark nipt verloren.  Vanaf 
de aanvang nam Bevo HC de lei-
ding. Aalsmeer wist terug te ko-
men (ruststand 12-14), maar het 
was uiteindelijk Bevo HC dat won 
met 31-29. 

De volgende dag, zondag 23 au-
gustus, werd afgereisd naar Vo-
lendam voor het tweede oefen-
duel. Het team van coach Bert 
Bouwer stond niet geheel op 
scherp. De winst moest Green-
park Aalsmeer in Volendam laten. 

Van Kras Volendam werd met 31-
24 verloren.  Komend weekend, 
zaterdag 29 en zondag 30 augus-
tus, zijn de oefenduels in Pannin-
gen en in Sittard. Eerste tegen-
stander voor Greenpark Aalsmeer 
is Kembit Lions, dat afgelopen 
zaterdag Kras Volendam op z’n 
plaats zette door in De Bloemhof 
Aalsmeer te winnen met 32-21.

Landskampioenschap
Een week later, op 5 en 6 septem-
ber, gaat de Handbal NL League 
van start en begint officieel de 
strijd om het landskampioen-
schap. In deze eerste ronde ont-
vangt Hurry Up Volendam en 
speelt Greenpark Aalsmeer thuis 
in De Bloemhof tegen (opnieuw) 
Kembit Lions.
Foto’s: www.kicksfotos.nl Persoonlijke records in Grootebroek

Storm en veel regen voor 
AV Aalsmeer atleten
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
22 augustus stonden drie atleten 
van Atletiekvereniging Aalsmeer 
in Grootebroek aan de start tij-
dens het West-Fries Gala op de 
1500 meter. Door de stormachti-
ge wind en zware regenval in het 
begin van de middag waren de 
omstandigheden anders dan tij-
dens de warme en windstille da-
gen van de afgelopen weken. Op 
de 1500 meter mocht de 15-jari-
ge Gwen Alewijnse als eerste aan 
de start verschijnen. Na een ster-
ke eerste 800 meter, waar Gwen 
rap op weg was naar een verbe-
tering van haar persoonlijke re-
cord, moest ze in de tweede helft 
van haar wedstrijd hierop enkele 
seconden inleveren Gwen finishte 
in 5:10,3 minuten. Kort na Gwen 
was het de beurt aan haar broer 
Colin, die ondanks zijn 13 jaar een 
uitgekiende wedstrijd liep, waar-
bij hij zijn persoonlijke record met 
ruim 32 seconden wist te verbete-
ren en voor het eerst onder magi-
sche 5 minuten grens wist te dui-
ken: 4:46,87 minuten. Tot slot was 
het Corné Timmer, die als laatste 
van het trio Aalsmeer atleten de 

middag mocht afsluiten. Corné, 
die te boek staat als de man van 
de lange afstand, had als doel om 
rond de vier minuten te lopen. 
Helaas bleek voor hem dat hij van 
de start af aan de kop moest ne-
men waarbij de harde wind een 
grote spelbreker bleek te zijn. Uit-
eindelijk finishte Corné in 4:09,05 
minuten, een ruime verbetering 
van het zes jaar oude persoonlijke 
record, maar toch met het gevoel 
dat er onder goede omstandighe-
den veel meer in de benen zit.

Colin Alewijnse in actie. 
Foto: Erik Witpeerd

Midgetgolfclub Aalsmeer
D-J en Frans winnaars 
van koppeltoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 22 augustus 
was eigenlijk het jaarlijkse Bloe-
mentoernooi gepland. Door de 
toenemende corona-dreiging in 
de regio heeft het bestuur van 
de Midgetgolfclub Aalsmeer be-
sloten om dit grootschalige eve-
nement af te gelasten. Als troost-
prijs werd voor de leden een 
kleinschalig twee tegen twee 
(koppel)toernooi georganiseerd 
over vier ronden. Werd het op-
starttoernooi ingekort vanwe-
ge de hitte, nu werd het koppel-
toernooi met één ronde ingekort 
vanwege de vele regenpauzes. In 
Aalsmeer is altijd wat te doen.
De eerste ronde ging het kop-
pel D-J Jongkind en Frans van Er-
ve aan kop met 27 holeslagen. 
Op de voet gevolgd door Ton Sil-
vius en Arie van Weldam met 29 
holeslagen. Na de tweede ron-
de stond het koppel Jongkind en 
Van Erve nog steeds eerste met 
54 holeslagen. Ton Silvius en Arie 
van Weldam moesten het kop-
pel Hetty de Jong en Sonja Klu-
ver vòòr laten gaan. Zij namen de 
tweede plaats over met 60 hole-

slagen. Met een prachtige laat-
ste ronde van 26 holeslagen liet 
het koppel Jongkind en Van Erve 
de rest ver achter zich en eindig-
de met 80 holeslagen op de eer-
ste plaats. 
De dames De Jong en Kluver ga-
ven de tweede plaats niet meer 
weg. Score na drie ronden: 91 
holeslagen. Marrie Bonhof en 
Bram de Jong eindigden als der-
de met 94 holeslagen.

Baan open voor recreanten
Ook recreanten zijn natuurlijk 
van harte welkom om een rond-
je te komen golfen. De midget-
golfbaan is open op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur. Om teleur-
stellingen te voorkomen is in de-
ze coronatijd reserveren gewenst, 
zeker met mooi weer. Er worden 
circa 40 personen tegelijk toege-
laten op de baan in de Beetho-
venlaan. Uiteraard worden de be-
staande regels in acht gehouden: 
Volwassenen houden 1,5 meter 
afstand en met verkoudheids-
achtige klachten blijf je thuis. 

Foto: D-J Jongkind, Frans van Erve, Bram de Jong, Marrie Bonhof, Gerrit 
Splinter (wedstrijdleider), Sonja Kluver en Hetty de Jong.

Voetbal oefenwedstrijd
FCA JO17-1 verliest van 
Sporting Martinus 17-1

ker en ging er stevig tegen aan. 
Er ontspon een gelijk opgaande 
wedstrijd met kansen voor bei-
de doelen. Met fraaie reddingen 
lieten de keepers zien waarom ze 
in het doel stonden. In de 38e mi-
nuut een mooie Sporting Marti-
nus combinatie, nu was het Spor-
ting  Martinus schot te machtig 
voor de goed keepende FCA goa-
lie Sven: 1 -1. Met deze stand gin-
gen de spelers aan de thee.
De eerste 25 minuten na de rust 
ging de strijd gelijk op. Sporting 

Martinus bleef goed combineren 
en bij de FCA boys werd het com-
bineren wat minder. In de 27e mi-
nuut werd een mooie Sporting 
Martinus aanval afgerond met 
een fraaie goal: 1–2. De FCA-voet-
ballers probeerden met hun laat-
ste krachten nog om gelijk te ma-
ken, maar het was Sporting Mar-
tinus die in de 37e minuut met 
een fraai doelpunt scoorde en 
de eindstand daarmee op 1–3 
bracht. 
Verslag en foto: Ruud Meijer  

Bonus voor inzet en prestaties
Wielrenner Eekhoff jaar 
langer bij Team Sunweb
Rijsenhout - Team Sunweb heeft 
eind vorige week het contract 
met wielrenner Nils Eekhoff met 
een jaar verlengd tot eind 2022. 
“Ik ben er erg blij mee”, zegt de 
22-jarige Rijsenhouter, die afge-
lopen zondag tweede werd in het 
nationaal kampioenschap. “Hoe-
wel ik dit seizoen door de coro-
nastop niet veel heb kunnen ra-
cen heb ik al mooie momenten 
beleefd met het profteam. De 
sfeer is goed, ik voel me er op 
mijn gemak.” Dat Team Sunweb 
zijn contract nu al heeft openge-
broken dankt hij aan zijn inzet en  
prestaties in de afgelopen maan-
den. Sunweb-hoofdcoach Rudi 
Kemna: “Nils heeft zijn kwalitei-
ten als eerstejaars op World Tour-

niveau al laten zien. Hij deed het 
uitstekend in de Ronde van Al-
garve en Parijs-Nice, waar hij als 
toegewijde teamgenoot een heel 
hoog niveau haalde.” Kemna heeft 
er vertrouwen in dat Eekhoff  zich 
in de toekomst kan blijven ont-
wikkelen in de sprintgroep van 
Sunweb. “Maar af en toe willen 
we hem ook de kans geven zelf 
voor een resultaat te rijden.” Be-
halve met Nils Eekhoff brak Team 
Sunweb de contracten open van 
topsprinters Bol en Dainese. Cees 
Bol, vanaf aankomende zaterdag 
actief in de Tour de France, verte-
genwoordigt de ploeg zeker tot 
eind 2022 en de talentvolle Itali-
aan Alberto Dainese heeft nu een 
verbintenis tot eind 2023.

Schaakclub Westeinder
Willem Hensbergen wint 
zomercompetitie
Kudelstaart - Met nog een speel-
ronde te gaan heeft Willem Hens-
bergen de overwinning in de zo-
mercompetitie van schaakclub 
Westeinder veiliggesteld. In de 
elfde ronde sloeg hij een beslis-
send gat door zowel Joran als Rik 
te verslaan. Naaste concurrent Pe-
ter Verschueren had een weekje 
vakantie en kreeg dus niet meer 
dan de reglementaire 3 pun-
ten voor de eerste afwezigheid, 
waardoor Willem niet meer door 
hem in te halen is. Een volkomen 
verdiende overwinning, Willem 
heeft vanaf ronde één de kop ge-
pakt, alle directe concurrenten 
meerdere malen verslagen en de 
kop niet meer afgestaan. Deze 
week vindt de laatste speelronde 
van de zomercompetitie plaats 
en wordt duidelijk wie er naast 
Willem op het podium als twee-
de en derde eindigen. Na de ope-
ning van de horeca per 1 juni was 
schaakclub Westeinder de eerste 

vereniging in Nederland die weer 
een echte schaakcompetitie or-
ganiseerde, corona proof spelend 
op twee borden met ruim 1,5 me-
ter afstand tussen de spelers. De 
animo was groot, maar liefst 22 
schakers hebben aan de zomer-
competitie meegedaan.

Nieuw seizoen
Donderdag 10 september start 
de competitie voor het seizoen 
2020 – 2021. Deze is ook zeer ge-
schikt voor huisschakers of men-
sen die willen leren schaken. De 
schaakclub heeft een speciaal 
programma voor beginners en 
het eerste hal�aar betaal je geen 
contributie!  Wil je hier meer over 
weten? Stuur een mailtje naar 
schaakclubwesteinder@gmail.
com en er wordt contact opge-
nomen of kom langs op donder-
dag 10 september om 20.00 uur 
in Dorpshuis ‘t Podium aan de Ku-
delstaartseweg.

Aalsmeer - Zaterdag 22 augustus 
speelde FCA JO17-1 haar tweede 
oefen wedstrijd tegen Sporting 
Martinus 17-1 uit Amstelveen. 
FCA ging flitsend van start. In de 

tweede minuut profiteerde FCA 
aanvaller Jayson van slecht uit-
verdedigen door Sporting Mar-
tinus en scoorde beheerst: 1–0. 
Sporting Martinus was gelijk wak-
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Nieuw seizoen van start bij 
zwemvereniging Oceanus
Aalsmeer - Zwemvereniging 
Oceanus heeft na een zomerstop 
van 6 weken haar deuren weer ge-
opend, tijdens de zomerstop is er 
door diverse afdelingen hard ge-
werkt aan Horizontaal trainen. 
Tijdens de corona tijd hebben alle 
afdelingen de handen ineen gesla-
gen wat resulteerde in een prach-
tig sportaanbod met gebruik ma-
kende van de kennis van de diver-
se afdelingen. Net voor de zomer-
stop is als vereniging besloten om 
hiermee door te gaan en de term 
horizontaal trainen is eraan ge-
koppeld. Dat houdt in dat ieder-
een traint bij de eigen afdeling, 
maar er gebruik gemaakt wordt 
van de specialisaties van de ande-
re afdelingen om alle sporters nog 
veelzijdiger te maken dan dat ze 
nu al zijn. Met hulp van alle hoofd-
coördinatoren van de diverse af-

delingen gaat Oceanus komend 
seizoen aan de slag. Wat voor sei-
zoen gaat het worden? Nou dat 
kan nog wel eens heel spannend 
gaan worden, want helaas regeert 
Covid-19 nog steeds de wereld en 
lopen de besmettingen weer op, 
dus het kan ook maar zo zijn dat 
alle plannen de vriezer in moeten. 
In ieder geval zijn nu alle afdelin-
gen terug in training, van de jong-
ste jeugd tot aan masters. Voor al-
le leeftijden biedt Oceanus on-
der begeleiding van diverse trai-
ners/sters sporten aan. Of dat nu 
zwem-, hardloop-, fiets-, of water-
polotraining is, Oceanus heeft het 
in haar pakket. Nieuwsgierig ge-
worden naar de vereniging? Aan-
melden voor een proefles kan via: 
info@oceanusaalsmeer.nl. Meer 
informatie is te vinden op www.
komzwemmenbijoceanus.nl 

Winst Huub en 
Jopie bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis ’t Podium te Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 30 augustus is het jokeren 
gewonnen door Jopie de Grauw 
met 195 punten, gevolgd door 
Trudy Knol met 344 punten. Bij 
het klaverjassen was de hoogste 

Buurtvereniging Hornmeer
Weer hoge scores bij 
koppelkaarten 
Aalsmeer - Met een score van 
maar liefst ruim 5000 punten was 
het weer raak voor twee koppels 
tijdens de kaartavond afgelopen 
vrijdag bij Buurtvereniging Horn-
meer. De hoogste score was dit-
maal voor het koppel Chris van 
Wijhe en zijn kompaan Theo Nag-
tegaal en wel liefst 5541 punten.
Het koppel Mia Huijkman en Ge-
rard Pauw werd tweede met 5053 

punten. Het koppel Gerie van de 
Dool en Jan Damen eindigde met 
4986 punten op de derde plaats.
De poedel was voor het koppel 
Corrie Balder en Cor Knol met 
3544 punten. Komende vrijdag 
28 augustus is er weer koppel-
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef. Aanvang is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. Voor een 
maat kan gezorgd worden.

Twee generaties achter de boot
Waterskiën is voor jong 
en oud(er)
Aalsmeer - “Op 11 augustus vier-
den wij het 55-jarige huwelijk van 
onze ouders met een etentje. Tij-
dens dat etentje nam zwager Mi-
chel even het woord en zei tegen 
mijn vader (inmiddels 79 jaar, oud 
bestuurslid en wedstrijd secreta-
ris van WSVA): “Hoe leuk zou het 
zijn om met twee generaties ach-
ter de boot te waterskiën? Het 
water borrelt, zo warm is het nu 
en aan je knieën kan het ook niet 
meer liggen, want die zijn nieuw.” 
Versleten knieën was de reden 
dat mijn vader al zo’n 30 jaar niet 
meer op de waterski’s had ge-
staan. In de afgelopen jaren zijn 
deze vervangen, dus daar kon 
het niet meer aan liggen, was het 
idee. Langzaam brainstormend 
ontstond het idee dat onze moe-
der (ook 79 jaar) en mijn zoon Ze-
fanja (16 jaar) ook maar moesten 
meedoen. Hoe gaaf zou dat zijn, 
drie generaties achter één boot 
aan het waterskiën. Omdat het 
weer nu zo goed is hebben we 
maar snel gepland en zaterdag 

15 augustus moest het gaan ge-
beuren. Helaas was Zefanja door 
de griep geveld en kon niet mee-
doen. Met vier boten om 09.00 
uur verzameld. Vervolgens de 
skipakken en waterski’s aange-
trokken, dat gaat niet meer van-
zelf als je 79 jaar ben. Na een aan-
tal keren starten hebben wij een 
klein stukje kunnen skiën. Onze 
moeder had ook al een jaar of 30 
niet meer gewaterskied en bleek 
de benodigde skills om langer te 
blijven staan niet meer volledig 
te beheersen. Vervolgens hebben 
Karin en Gaby nog een hele ron-
de samen geskied met vader Ge-
rard. Wat is het waardevol om dit 
met onze ouders samen te doen 
en wat waren wij ontzettend trots 
op ze”, aldus Gaby en Karin Copi-
ni. 

Heb jij ook zin om te komen wa-
terskiën? Leeftijd speelt geen rol. 
Neem dan contact op met Wa-
keboard & Waterskivereniging 
Aalsmeer via www.wsva.nl

Van links naar rechts: Gaby, Gerard en Karin Copini.

Zilver na slopende wielerrace

Nils Eekhoff buigt alleen 
voor Van der Poel op NK
Rijsenhout - Tweede worden in 
Dwars door het Hageland, ver-
rast worden met een contractver-
lenging bij zijn Team Sunweb, ver-
volgens een hoofdrol spelen en 
een zilveren medaille pakken op 
het Nederlands kampioenschap 
wielrennen. Het kon de afgelo-
pen dagen niet op voor Nils Eek-
hoff uit Rijsenhout, die zondag op 
het NK na een uitputtende race 
alleen moest buigen voor wereld-

topper Mathieu van der Poel. Hoe 
zwaar het was geweest? Puffende 
Van der Poel: “Een van de zwaar-
ste wedstrijden die ik ooit heb ge-
reden.” En Eekhoff: “Ik ben stikka-
pot, het was slopend.”

Materiaalpech
Voor Eekhoff was het middagje 
armpje drukken op twee wielen 
in het Drentse Wijster overigens 
in mineur begonnen. Geremd 

door materiaalpech moest hij kort 
na de start al extra krachten aan-
spreken om terug te keren in de 
spits van de wedstrijd. Vervolgens 
brak hij tachtig kilometer voor de 
finish met een gedurfde aanval 
de titelrace open.”Ik hoopte dat 
er renners zouden aansluiten”, zei 
Eekhoff. “Zo’n actie kost wat extra 
energie, maar ik had nog genoeg 
over.” Tien kilometer lang reed hij 
solo met een kleine voorsprong, 

De medaillewinnaars van het NK wielrennen: links Nils Eekho�, dan kampioen Van der Poel en Timo Roosen. 
Beeld: NOS.

waarna negen renners onder aan-
voering van Van der Poel bij hem 
aansloten. De overige deelnemers 
konden meteen hun titelaspira-
ties opbergen.

Afmattend
Met nog een uur fietsen op het 
parcours met twee steile klimme-
tjes plaatste Van der Poel zijn be-
slissende aanval. Eekhoff, ingeslo-
ten in het groepje, kon niet direct 
reageren, maar ging even later 
alsnog in de achtervolging met 
Pascal Eenkhoorn, met wie hij 
vorige week een trainingsrond-
je had gemaakt in de Belgische 
Voerstreek. De leeggereden Eenk-
hoorn moest zijn vriend echter 
snel laten gaan waarna Eekhoff als 
een man van staal twintig kilome-
ter lang soleerde tussen koploper 
Van der Poel en het eerste groep-
je achtervolgers. Hoe afmattend 
de wedstrijd was geweest illu-
streerden de tijdsverschillen op 
de streep. Eekhoff kwam ander-
halve minuut na Van der Poel bin-
nen en weer anderhalve minuut 
later volgde Timo Roosen als der-
de. Slechts zeventien renners re-
den de wedstrijd uit.

Owen Geleijn twaalfde
Behalve Nils Eekhoff kon ook 
Owen Geleijn terugkijken op een 
zeer geslaagd nationaal kampi-
oenschap. In de categorie belof-
ten finishte de eerstejaars ren-
ner uit wielerdorp Rijsenhout af-
gelopen vrijdag knap als twaalf-
de. De race werd in een ijzeren 
greep gehouden door renners 
van opleidingsploeg Jumbo-Vis-
ma. In overtal steunden ze een 
aanval van hun kopman Mick van 
Dijke en vier anderen. Dat bleek 
een misrekening. Van Dijke werd 
in de slotklim geklopt door Stijn 
Damen. Daarachter sprintte een 
sterk uitgedund peloton met veel 
Jumo-renners, onder wie Geleijn, 
om de overige ereplaatsen.

Afwisselend en intensief weekend
Start seizoen Dames 1 
Green Park Handbal
Aalsmeer - Voor de zomer kon-
den reeds de ambities gemeld 
worden van de Dames afdeling 
binnen Green Park Handbal. Een 
aantal versterkingen kon worden 
gehaald en vanuit de jeugd wordt 
er gewerkt aan een Topsportpro-
gramma met talenten. Deze men-
gelmoes zal de komende jaren 
het gezicht moeten gaan bepa-
len van het vlaggenschip binnen 
de Dames afdeling van Aalsmeer. 
Herman Schaap heeft de taak op 
zich genomen om dit team te 
gaan coachen en hij is geen on-
bekende voor de meeste van de-
ze dames. Zo leidde hij de groep 
van talenten in het seizoen 2018-
2019 naar het Nederlands kampi-
oenschap in de C-Jeugd.
Afgelopen weekend stond in het 
teken van een weekend vol trai-
ningen en afsluitend een twee-
tal oefenwedstrijden voor Dames 
1. Een groep van in totaal 33 da-
mes meldde zich al vroeg in De 

Bloemhof, bestaande uit Dames 
1, Dames 3 en de DB selectie. De 
zaterdagochtend stond in het te-
ken van een fysieke training met 
veel spelvormen, zaterdagmid-
dag was zwembad De Waterle-
lie het decor en zondag kreeg het 
gebeuren weer een vervolg in De 
Bloemhof. Een mooie afwisseling 
voor een intensief weekend.
Zondagmiddag konden de Da-
mes eindelijk aan de bak en had-
den daar zichtbaar zin in. De 
Bloemhof was goed gevuld met 
de maximale toegestane 100 toe-
schouwers en met medewerking 
van Green Park TV konden ook de 
thuisblijvers mee genieten van 
het frisse en snelle spel. Het oe-
fenduel tegen Hercules DS1 werd 
met 15-13 gewonnen en de wed-
strijd tegen VZV DS2 ging met 16-
22 verloren. Al met al een succes-
vol weekend en er zijn genoeg 
mogelijkheden gezien voor de 
toekomst.

eer voor Huub Bouwmeester met 
5844 punten, Regina Geleijn ein-
digde met 5655 punten op plaats 
twee en de derde plaats was voor 
Nico de Jong met 5312 punten. 
Belangstelling voor deze kaart-
middag? De leden van de Oude-
rensoos heten zowel jokeraars als 
klaverjassers van harte welkom.
Kom gerust eens kijken en speel 
een keer vrijblijvend mee. Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met Hans van Schui-
lenburg, penningmeester, via: 06-
12699009

Zaterdag oefenwedstrijden
Korfbalseizoen van start
Kudelstaart - Afgelopen zaterda-
gen is  korfbalvereniging VZOD  
weer begonnen met het nieuwe 
seizoen. Om dit nieuwe seizoen 
te starten zijn er vele aanpassin-
gen gedaan op en rond het veld 
en de kantine van de buitenloca-
tie aan de Wim Kandreef in Ku-
delstaart om deze volledig vol-
gens de regels van het RIVM zo 
veilig mogelijk te maken voor de 
sporters en de supporters. Zater-
dag 15 augustus speelde de se-
lectie VZOD FIQAS een oefen-
wedstrijd tegen de ploegen van 
Erasmus. Er werd een leuke pot 
gespeeld na een aantal maanden 
niet meer hebben kunnen spe-
len. In het zonnetje was het bui-

ten echt genieten om de korfbal-
lers in actie te zien. Afgelopen za-
terdag waren de teams van DKV 
aan de beurt, nadat een team van 
de jongste jeugd tegen Sporting 
West ook een wedstrijd had ge-
speeld. Wederom werd er een 
leuke partij gekorfbald en werd 
deze zaterdag weer met een vol-
daan gevoel afgesloten. 
Aankomende zaterdag 29 augus-
tus staan nog enkele oefenwed-
strijden, waaronder ook een wed-
strijd van de junioren, op het pro-
gramma en dan zal de echte com-
petitie volgende week zaterdag 5 
september starten met voor de 
meeste ploegen thuiswedstrij-
den.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Beeball-wedstrijd jeugd
Winst Thamen rookies
De Kwakel -Op zaterdag 22 au-
gustus speelden de Thamen 
rookies in Haarlem een beeball-
wedstrijd tegen Kinheim.
Een druilerige ochtend met pit-
tige buien, mocht de pret niet 
drukken. Alle rookies stonden vol 
enthousiasme te spelen. De eer-
ste inning wist vooral Thamen 
veel punten te scoren. De tweede 
inning werd het een stuk span-

nender en kwam Kinheim aardig 
terug. Maar door het goede sa-
menspel van Jack, Arno, Deano, 
Sascha, Finn, Ellouise, Thijs en Li-
sa wisten ze ook de tweede in-
ning goed af te sluiten. Tel daarbij 
twee homeruns van Deano op en 
Thamen wint weer!
Wil je ook eens meetrainen met 
deze toppers? Neem dan contact 
op via secretaris@thamen.info.

Kan Kees zijn titel prolongeren?
Tour de Kwakel digitaal
De Kwakel - Is het laatste Tour-
spel ter wereld dat nog pen en 
papier gebruikt nu ook ten onder 
gegaan aan de digitalisering? Ge-
lukkig niet! Maar de Tour de Kwa-
kel gaat wel met haar tijd mee. 
Gegeven de huidige corona-si-
tuatie is de loting dit jaar live op 
de Facebook pagina van Tour de 
Kwakel te volgen. Traditioneel 
worden de deelnemers van Tour 
de Kwakel de woensdagavond 
voor de Tourstart verdeelt in 
ploegen. Dit jaar zijn er 18 ploe-
gen van 5 deelnemers. De best 
geklasseerde renners van vorig 
jaar zijn kopman van een ploeg. 
Het lot bepaald vervolgens wie 
hun schaduwkopmannen, super-
knechten, knechten en waterdra-
gers worden. De ploegen dragen 
dit jaar namen gerelateerd aan 
Joop Zoetemelk, ter ere van het 
40 jarig jubileum van zijn Tourze-
ge. Een Tourzege die vooralsnog 
ook de laatste blijkt te zijn voor 
Nederland. Al zou daar dit jaar zo 
maar eens verandering in kunnen 
komen. Jumbo-Visma lijkt ster-
ker dan ooit uit de corona-break 
te zijn gekomen en huisvest met 
Tom Dumoulin en Steven Kruijs-
wijk twee Nederlandse favorie-
ten. De tijd zal leren of zij voor 

hun eigen kans mogen gaan of 
zich moeten scharen achter hun 
Sloveense ploeggenoot Primoz 
Roglic. 
In De Kwakel is de vraag of Kees 
van der Meer het kopmanschap 
kan dragen en kans ziet zijn titel 
te prolongeren. Runner-up van 
vorig jaar, Bart Peek, zal er alles 
aan willen doen niet De Eeuwige 
Tweede van de Tour de Kwakel te 
worden. Een ieder die benieuwd 
is naar de loting of benieuwd is of 
de gezelligheid van Tour de Kwa-
kel ook online gewaarborgd blijft, 
kan inschakelen op de Facebook-
pagina van Tour de Kwakel.

Kan Kees van der Meer dit jaar zijn 
titel prolongeren?

15, 20 of 45 kilometer fietsen
Zondag Uithoorns Mooiste
Uithoorn - Op zondag 30 augus-
tus start de eerste editie van Uit-
hoorns Mooiste Fietstocht met drie 
afstanden van 15, 20 en 45 kilome-
ter. De uitgezette routes door Uit-
hoorn, Ronde Venen, Kaag & Braas-
sem en Aalsmeer zijn eenvoudig te 
fietsen op zowel gewone als stads-
fietsen of met de e-bike. Voor ge-
zinnen is een verkeersveilige route 
uitgestippeld en fietsvrienden ko-
men langs punten die vragen om 
even af te stappen. Op de start bij 
wielervereniging UWTC en op be-
mande stempelposten onderweg 
wordt fris en fruit gedeeld en bij 
terugkomst een fraai herinnering 
voor elke deelnemer. Voor de lief-
hebbers zijn er rondleidingen over 
het wielercomplex met beklim-
ming van de vijf meter hoge start-
heuvel boven de BMX baan. Uiter-
aard zijn er aanpassingen in ver-
band met corona, maar door ver-
spreiding van de deelnemers over 
de drie routes is deelname verant-
woord. Ook is de moderne kantine 
van UWTC is ingericht volgens de 
richtlijnen van het RIVM. De fiets-

tocht is niet alleen voorbehouden 
aan inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel, maar ook uit de omliggen-
de gemeenten kunnen belangstel-
lenden met affiniteit voor fietsen 
aansluiten en genieten van al het 
moois in de omgeving. De afstan-
den kunnen op een rustig tempo 
worden gefietst. Het clubgebouw 
van UWTC is geopend tot 16.00 
uur.

Fiets mee!
Tevoren inschrijven voor de fiets-
tocht is niet nodig. Belangstellen-
den melden zich zondag 30 au-
gustus tussen 10.00 en 12.00 uur 
in de kantine van UWTC, Rand-
hoornweg 90 in Uithoorn voor re-
gistratie en startkaarten. Deelna-
me is 4 euro per volwassene, 2 eu-
ro voor jeugd tot 18 jaar en kin-
deren tot 12 jaar zijn gratis. Dat is 
inclusief uitgepijlde routes, start/
stempelkaart, verzorging en her-
innering. Meer informatie op 
www.uwtc.nl of per telefoon 06-
12147694.
Foto: Frits van Eck

Honkbalcompetitie
‘Topper’ Dodgers toch te 
sterk voor Thamen
De Kwakel - De Thamen honk-
ballers gingen afgelopen zondag 
op bezoek bij Domstad Dodgers 
in Utrecht, dat al jaren bij de top 
drie in de Topklasse meespeelt en 
wat dus echt een tegenstander is 
van formaat. Thamen pakte in de 
eerste slagbeurt meteen het eer-
ste punt door een homerun van 
Lars Vogelaar en in de tweede in-
ning kwam daar nog een home-
run bij van Menno Schouten. In 
de derde inning pakte Domstad 
de leiding nadat de honkballers 
op de honken komen door een 
4 wijd en een fout in de verde-
diging, Verhoeven en Raaff slaan 
daarna beiden een tweehonk-
slag waarop dus gescoord kon 
worden en Raaff scoorde even la-
ter ook door een doorgeschoten 
bal, 4-2. Thamen wist in de vier-
de inning langszij te komen door 
een homerun van Gijs Rikken en 
ook Sjoerd van Hoek kwam op 
de honken met een honkslag, 
waarna hij kon scoren in de slag-
beurt van Djeraldo Soerka, 4-4. 
Jemail Streedel stond tot op dat 
moment prima te pitchen voor 
Thamen, maar is even de fines-
se kwijt in gelijkmakende vijfde 
slagbeurt voor Domstad. De eer-
ste drie slagmensen komen op 
de honken met twee keer vier 
wijd en een geraakt werper. Pe-
troniela, sloeg daarna de enige 
homerun voor Domstad in de-

ze wedstrijd, maar dat brengt de 
stand wel meteen weer met 8-4 
in het voordeel van Domstad. 
Streedel herpakt zich en gooit 
daarna nog drie keer drie slag.In 
de zesde slagbeurt wist Thamen 
de stand weer gelijk te trekken, 
Rick Groen slaat de bal over de 
hekken voor een homerun, Jel-
le Vogelaar slaat een honkslag 
en scoort op de tweehonkslag 
van Rikken en Wouter Schouten 
slaat de bal ook over de hekken: 
8-8. Domstad blijft echter terug-
komen, Lars Vogelaar neemt het 
over van Streedel en de eerste 
slagman van Domstad krijgt een 
geraakt werper, daarop volgt een 
mooie nul en een drie slag. Ech-
ter Weymouth en Petronella we-
ten de bal weer voor een honk-
slag weg te slaan en wederom 
pakt Domstad de leiding met 
10-8. Soerka neemt in de zeven-
de inning het werpen over van 
Vogelaar en door een veldfout 
en drie honkslagen loopt Dom-
stad verder uit naar 13-8. Tha-
men weet in de laatste paar in-
nings nog wel 2 punten te sco-
ren, maar komt niet meer langs-
zij, en dat brengt de einduitslag 
op 14-10. Aanstaande vrijdag 28 
augustus om 19.30 uur komt Je-
ka uit Breda op bezoek bij Tha-
men aan de Vuurlijn. Bezoekers 
ter aanmoediging zijn welkom, 
de toegang is gratis.

Jong en oud welkom bij hockeyvereniging

Qui Vive houdt open dag
De Kwakel - Hockeyvereniging 
Qui Vive houdt op zondag 30 au-
gustus een open dag. Iedereen 
(jong en oud) kan op deze dag 
kennis komen maken met Qui Vi-
ve en ontdekken hoe leuk hockey 
en de verschillende speel- en trai-
ningsmogelijkheden zijn. Op de-
ze dag zijn veel vrijwilligers aan-
wezig die bezoekers het een en 
ander kunnen vertellen over hoc-
key en Qui Vive. Deze open dag is 
dan ook een mooie kans om te er-
varen hoe leuk deze teamsport is. 
Alles uiteraard corona-proof!
Om 11.00 uur starten er clinics 

voor kinderen die op de basis-
school zitten (dus vanaf 4 jaar).  
Als je hieraan mee wil doen is 
het handig om sportkleding aan 
te trekken en eventueel scheen-
beschermers en een bitje mee 
te nemen. Een stick heeft Qui Vi-
ve te leen.
Meer informatie over de hockey-
vereniging is te vinden op www.
quivive.nl en voor vragen kan 
een mail gestuurd worden naar: 
proefles@quivive.nl
De open zondag 30 augustus is 
van 10.30 tot 12.00 uur. Adres: 
Vuurlijn 30 in De Kwakel.

Deelnemers uit Aalsmeer en Amstelveen
Bijna 400 pokeraars in finale 
Pokerkampioenschap 19/20
Regio - Meer dan 20.000 deel-
nemers hebben een poging ge-
waagd de finale van het Open Ne-
derlands Kampioenschap Poker 
(ONK Poker) te bereiken. Op 4 en 
5 september zullen de 392 spe-
lers die daarin geslaagd zijn de 
strijd met elkaar aangaan. Dit jaar 
op een bijzondere plek, name-
lijk vanuit hun eigen huiskamer. 
Finale-deelnemers uit Aalsmeer 
zijn Otto van Andel en Patrick 
de Brock. Ook Dennis Waaijer uit 
Amstelveen heeft zich gekwalifi-
ceerd.

Online
“Of misschien wel op een hele an-
dere plek”, lacht organisator Ma-
thijs Jonkers. De finale van het 
pokerkampioenschap kan dit jaar 
niet live gespeeld worden vanwe-
ge de corona maatregelen. “An-
derhalve meter afstand bewaren 
aan een pokertafel van 2,4 me-
ter breed wordt een lastig verhaal 
met meer dan 3 personen. Geluk-
kig hebben we een online oplos-
sing gevonden om de finale toch 
door te kunnen laten gaan. Zo-
lang de mensen over internet op 
hun telefoon beschikken, kunnen 
zij dus spelen waar ze willen. Het 
online organiseren van de voor-
rondes maakte het kampioen-
schap nog laagdrempeliger om 
mee te doen, wat resulteerde in 
veel nieuwe deelnemers. Het aan-

tal mensen dat zich kwalificeert 
voor de (halve) finale is afhanke-
lijk van het deelnemersaantal van 
een voorronde. Dit aantal vervier-
voudigde waardoor we nu bijna 
400 finalisten hebben! Een on-
gekend aantal voor het amateur-
kampioenschap dat nu voor het 
zesde jaar op rij georganiseerd 
wordt.”

Finale
De finale zal vanwege de coro-
na maatregelen online plaatsvin-
den en zal door het grote aan-
tal finalisten twee dagen duren. 
“We starten vrijdag 4 september 
om 18.30 uur”, vertelt organisator 
Jonkers. “Er zal de hele avond een 
livestream te volgen zijn waarin 
we live beelden van de online ta-
fels uitzenden voorzien van com-
mentaar. Ook benaderen we de 
finalisten om live geïnterviewd te 
worden. De finalisten zitten thuis 
op de bank te spelen, maar op de-
ze manier hopen we tijdens deze 
bijzondere finale toch zoveel mo-
gelijk beleving te creëren.” Vlak 
voor middernacht zal de finale 
worden gepauzeerd om deze op 
zaterdag 5 september om 18.30 
uur te hervatten. De nieuwe po-
kerkampioen van Nederland zal 
naar verwachting rond 23.45 uur 
bekend zijn. Liefhebbers kunnen 
de finale live volgen op onkpo-
ker.nl/live

De slaven van de weg
Nog twee dagen wachten 

op de Tour de France
Aalsmeer - Het is werkelijk 
‘schan-da-lig’, zei Tom Dumou-
lin - terwijl het vuur van woe-
de uit zijn ogen spoot - tegen 
de commentator na een hecti-
sche etappe. Vele renners wer-
den het slachtoffer door met 
een snelheid van 85 kilome-
ter in de afdaling pijnlijk ken-
nis te maken met het grindpad 
vol kuilen. Dat de wielrennerij 
niet voor watjes is dat weten 
wij nu wel zo langzamerhand. 
Het is vallen en opstaan. Maar 
de nalatigheid van de Tourdi-
rectie door de veel te gevaarlij-
ke wegen niet vooraf te contro-
leren is gewoon ontoelaatbaar. 
Wielrenners zijn de slaven van 
de weg geworden, zij hebben 
geen enkele zeggenschap. Het 
risico van deze onnodige val-
partijen worden steeds groter 
en gaan altijd ten koste van de 

renners en hun ploegen. Ook 
voor de kijkers zijn deze beel-
den niet om aan te zien. Treurig 
is het dat Steven Kruiswijk een 
dikke streep door zijn Tour de 
France moest zetten. Wat een 
aderlating is dit voor het team 
Jumbo-Visma. Laten wij hopen 
dat Primoz Rogliç - gezien als 
dé grote kanshebber voor het 
geel - niet al te veel last heeft 
over gehouden aan zijn val. 
De Tour 2020 zal - ook vanwe-
ge alle coronamaatregelen - 
één van de meest onvoorspel-
bare Tours worden. Maar daar-
om des te spannender. Ik voel 
mij net een kind dat niet kan 
wachten en de dagen telt voor 
het grote feest begint. Nog 
twee dagen na vandaag en 
dan begint mijn wieleravon-
tuur voor de buis!
Janna 

“Voortekenen zijn goed”
Aalsmeer - Over een paar da-
gen is het zover, de Tour de 
France, editie 2020, gaat van 
start. De vooruitzichten zijn 
goed, dat is te zeggen, qua  
ploegen dan. Het is jammer 
dat een paar grote namen niet 
zijn opgesteld, of te kampen 
hebben met blessures, of ge-
woon niet goed genoeg zijn. 
Waar ik eerder nog een strijd 
verwachtte tussen de Ineos 
en de Jumbo mannen, zal dat 
er anders gaan uitzien. Bij het 
ontbreken van Froome en Tho-
mas en natuurlijk Kruijswijk 
zullen de degens worden ge-
kruist door  Dumoulin, Roglic, 
Bernal en de gevaarlijke ‘outsi-
ders’ Bardet,  Alaphilippe, Quin-
tana en Pinot. De voortekenen 
zijn goed, hoewel niet opti-
maal. Het is maar zeer de vraag 
of alle ploegen ook daadwer-
kelijk de eindstreep in Parijs 
gaan halen. De door de orga-
nisatie in het leven geroepen 
Covid maatregel dat, bij een 

corona besmetting van 2 per-
sonen in dezelfde ploeg, de-
ze hele ploeg naar huis wordt 
gestuurd, zal nog voor onaan-
gename verrassingen kunnen 
gaan zorgen. Het is te hopen 
dat dit geen maatregel gaat 
worden die de sportieve pres-
taties van de renners in de weg 
gaat staan. Ook ben ik wel be-
nieuwd naar het gedrag van 
de supporters, of wat daar ook 
soms voor doorgaat. Zij zou-
den wel eens een beslissende 
rol kunnen gaan spelen, hoe-
wel,  tijdens het Frans nationa-
le kampioenschap op de weg, 
hebben de wielerfans zich uit-
stekend, met mondkapjes, ge-
dragen. Goed voorbeeld doet 
goed volgen. zou ik willen zeg-
gen. Nu tijd om me nog even 
te verdiepen in het laatst ver-
schenen boek over Joop, met 
veel foto’s en een medaille. Ge-
niet ook de komende drie we-
ken van de Tour en van elkaar.
Dick

De Tour met Janna en Dick
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 29 augustus gaat dan toch 
eindelijk de Tour de France van 
start. Gestart wordt in de Cô-
te d’Azur en de 107e editie ein-
digt, als altijd, in Parijs op zon-
dag 20 september. Janna van 

Zon en Dick Kuin kijken beiden 
uit naar dit voor hen sportief-
ste feest van het jaar. Ze lopen 
warm.... Vanaf volgende week 
hun verhalen over de dagelijk-
se ‘perikelen’ tijdens de Tour in 
deze krant.

Rick Groen slaat een honkslag in de negende inning.
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