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Ter aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een

(allround) timmerman
Als (allround) timmerman werk je op verschillende projecten. 
Dit betekent afwisseling van werkzaamheden, zowel grote als 
kleine verbouwingen. Maar ook bouwen wij vrijstaande woningen.

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV is een bedrijf dat reeds generaties 
lang bestaat. Wij bestaan uit een klein team met gemotiveerde werknemers.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag een gesprek, twijfel niet en neem 
contact op met Johan van Scheppingen, telefoonnummer 0297-281369 
of mail naar johan@scheppingenbouw.nl

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV
Bozenhoven 135
3641 AE Mijdrecht
www.scheppingenbouw.nl

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

www.antennagroep.nl

 Recruitment consultant gezocht.  
Word jij onze nieuwe collega?

zaterdag 18 en zondag 19 september 2021
20 locaties -  openingsti jden 12-1 7  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

Verlichte botenshow
De avond begint met de verlichte 
botenshow en eindigt met de negen-
tiende editie van het spectaculaire 
Vuur en Licht op het Water bij de 
Watertoren. Meedoen aan de 
verlichte botenshow is gratis, uiter-
aard moeten de boten sfeervol 
verlicht worden en mag muziek 
gedraaid worden, maar feestjes op de 
boten is vanwege de nog geldende 
coronamaatregelen verboden. De 
deelnemers verzamelen om 20.00 uur 
bij Topsvoort en varen vanaf 20.15 
uur onder aanvoering van de grote 
boot met hierop het verlichte Aals-
meerse wapen over de Ringvaart naar 
de Aalsmeerderbrug. Hier wordt 
gekeerd en de stoet gaat terug om 
naar de Grote Poel te varen en een 
mooie halve cirkel te vormen rond de 
Watertoren voor de grootse vuur-
werkshow die vanaf 23.00 uur de 
lucht boven Aalsmeer zal opvrolijken 
met kleurige stralen, vormen en 
meer. Bezoekers zijn vanaf 21.30 uur 
welkom rond de Watertoren. De 

muziek gaat aan en te zien zal zijn 
hoe de verlichte boten de halve kring 
gaan vormen. Er zullen drankjes en 
ijsjes te koop aangeboden worden. 

Afsluiting wegen
Voor Vuur en Licht op het Water 
worden vanaf 21.00 uur de Stom-
meerweg en Kudelstaartseweg, 
vanaf de 1e J.C. Mensinglaan tot de 
Bachlaan, afgesloten voor verkeer, 
zodat er meer ruimte is voor wande-
lend publiek. De hekken, die langs 
het water staan voor realisatie van 
het Waterfront, blijven staan op het 
eerste gedeelte, maar worden tijde-
lijk weggehaald tussen de Water-
toren en het Surfeiland. De vuur-
werkshow bekijken kan dit jaar ook 
vanaf de landtong op het eiland. Aan 
publiek wordt gevraagd zich te 
houden aan de coronamaatregelen, 
bewaar dus afstand en zoek bij grote 
drukte een ander plekje om te gaan 
genieten van het vuurwerk. Bij teveel 
publiek kan besloten worden de 
boulevard af te sluiten. Gevraagd 

wordt vooral niet met de auto te 
komen, de Hornmeer wordt afge-
sloten en is alleen toegankelijk voor 
bewoners, er gaat wel een fietsen-
stalling ingericht worden. Er zijn nog 
meer regels en verzoeken (eigen 
verantwoordelijkheid), deze zijn te 
lezen in het persbericht van de 
gemeente elders in deze krant. 

Gedichtentuin en expositie
Na de vuurwerkshow wordt eenieder 
gevraagd naar huis te gaan en niet te 
blijven feesten. De volgende dag, 
zondag 5 september (ook al op 
zaterdag 4 september), opent de 
Gedichtentuin in het Boomkwekers-
kerkhof aan de Stommeerweg. Een 
bezoek waard en dit kan tussen 12.00 
en 17.00 uur. Verder is er in de Dorps-
kerk een expositie ‘Passie door Kunst’. 
Tot en met 11 september dagelijks 
gratis te bezoeken tussen 14.00 en 
17.00 uur met elke dag om 16.00 uur 
een mini-concert. En volgende week 
zaterdag 11 september gaat de Aals-
meerse Pramenrace gevaren worden, 
wat uiteraard ook veel kijkplezier zal 
opleveren. Niet op de Pontweg overi-
gens, deze zal alleen toegankelijk zijn 
voor de deelnemers, maar net als 
tijdens de verlichte botenshow is 
langs de Ringvaart ruim plek voor 
kijkers. Toch best een bruisende 
Feestmaand in Aalsmeer!

Feestmaand van start met Vuur 
en Licht op het Water
Aalsmeer - Ligt de Aalsmeerse vlag al klaar? Feestmaand september gaat 
van start en natuurlijk hoort hier de feestelijke presentatie van het rood, 
groen en zwart in straten en op pleinen en terreinen bij. Weliswaar bruist 
het minder dan andere jaren, maar er gaan weer diverse, leuke activi-
teiten plaatsvinden deze maand. Te beginnen aanstaande zaterdag 4 
september. In het Centrum geen braderie, maar wel een gezellige koop-
jesdag met allerlei extra’s voor jong en oud. 

Aalsmeer - Vorige week was in de 
krant te lezen dat een fietsster van 
het Bielzenpad was geraakt en in de 
sloot onder aan de dijk was beland. 
De politie en de brandweer zijn ter 
plaatse gegaan, maar de eerste hulp 
kwam van twee jeugdige inwoners. 

Twee jongens, van rond de 18 tot 20 
jaar, waren aan het trainen op de 
atletiekbaan en hoorden iemand 
roepen. De twee zijn gaan zoeken en 
ontdekken de vrouw in het water. De 
twee twijfelden geen moment en zijn 
het water ingegaan om eerste hulp 

Pluim voor jonge helden! te verlenen. Tot de brandweer en de 
politie arriveerden hebben de twee 
de vrouw bijgestaan en haar boven 
water weten te houden. De namen 
van de jongens zijn bij de geredde 
dame bekend en waarschijnlijk heeft 
zij haar dank al uitgesproken. Maar 
de twee vrienden verdienen ook een 
‘openbare’ pluim. Jullie zijn helden!
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 5 SEPTEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag geen dienst. Zie: www.

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

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

diensten om 10u. en 18.30u.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. S.J. Malie-
paard uit Barneveld.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Zie: dgaalsmeer.nl.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Teus 
Prins. Thuis kijken: http://pgAals-
meer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: Peter 
Burger. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Piet Hildering. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst. Info: 
www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. 

 Zondag 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. diverse leden uit koren. 
Reserveren via www.rkkerkaals-
meer.nl. Om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor. Reserveren 
gewenst, registratie verplicht via 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Aalsmeer - Zorgcentrum ’t Kloos-
terhof is weer in de bloemen gezet 
tijdens het jaarlijkse bloemenfestijn. 
Vrijwilligers hebben prachtige 
bloemdecoraties gemaakt die door 
het hele huis zijn terug te vinden. Het 
bloemenfestijn heeft ieder jaar een 
thema, dit jaar is het thema muziek. 
Ook de huiskamers van de bewoners 
zijn in de bloemen gezet. Alle bewo-
ners hebben een bloemstukje op 
hun kamer gekregen. Zelfgemaakt 
tijdens de bloemschikmiddag of 
gemaakt door de vrijwilligers. Het 
bloemenfestijn is het begin van een 
gezellige feestweek in ’t Kloosterhof. 
De feestweek is dit jaar extra feeste-
lijk, omdat ’t Kloosterhof haar 50 jarig 
bestaan viert. Maandag 30 augustus 
is de feestweek officieel geopend, 
waarna de festiviteiten van start gaan 
me de Krasse Knarren show. 

Optredens
Naast een creatieve ochtend staat er 
natuurlijk ook muziek op de agenda. 
De bewoners kunnen tijdens de 

feestweek genieten van meerdere 
optredens, onder andere van de 
Aalsmeers Harmonie en zangeres 
Tonia. Een dansje kan gemaakt 
worden tijdens de cursus zitdansen. 
Bij de koffie en thee mag iets lekkers 
natuurlijk niet ontbreken. De bewo-
ners genieten van alle leuke activi-
teiten die worden aangeboden.

Bloemenfestijn in ‘t Kloosterhof
Lize en Gerrie bij de bloemdecoratie rond Elvis Presley. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De afgelopen 5 jaar 
woonde Jaap Tromp aan de rand van 
Kudelstaart, uitkijkend over een van 
de laatste wijken die hij als architect 
hielp bouwen. Daarvoor woonde hij 
vele jaren in de Linnaeuslaan. Er was 
een tijd dat er in Aalsmeer geen huis 
gebouwd werd zonder Jaap. Jaap, nu 
in zijn negentigste levensjaar, was 
begonnen als medewerker van de 
grote Berghoef, waarna hij zelf 
uitgroeide tot de ‘dorpsarchitect’. Hij 
bereidde de weg voor Pannekoek, 
Havinga en Preeker, die op hun beurt 
Kok, Ouwerkerk en Kuin weer aan hun 
deur hoorden rammelen. Aalsmeer 

kende na Berghoef vele architecten. 
Maar geen van hen had de invloed en 
dominantie van Jaap Tromp in zijn 
beste dagen. Ik kwam hem tegen, zo 
af en toe. Het afgelopen half jaar zag 
ik hem vrijwel dagelijks op de dijk, 
schuivelend achter zijn rollator. Hij 
moest conditie opbouwen om na de 
zomer nog een keer met zijn dochter 
mee naar Amerika te gaan. Dit was 
zijn droom en doel. De ‘stetson’ had 
hij alvast opgezet. Dat opbouwen 
lukte slecht, eigenlijk lukte het niet. 
Zijn trainingsbaan was een paar 
honderd meter dijk en het kostte hem 
al zijn kracht om deze klus te klaren. 

Een Aalsmeerder verhuist...

Panc op de foto met Marilyn Monroe. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Vanaf zaterdag 11 
september start een extra service in 
Kudelstaart om papier en karton in te 
zamelen. Op drie locaties staat een 
deel van de zaterdag een inzamel-
voertuig waar inwoners zelf papier 
en karton naar toe kunnen brengen. 
De opbrengsten van dit ingezamelde 
papier en karton zijn zoals gebruike-
lijk voor de lokale verenigingen. Er 
wordt tegenwoordig veel karton 
ingezameld doordat mensen veel 
meer online bestellen. Dit karton kan 
vooral in appartementen zonder 
opslagruimte moeilijk worden 
bewaard. Het extra inzamelen 
gebeurt in de vorm van een pilot tot 
eind mei 2022.
Wethouder Wilma Alink van Afval: 
“Wij vinden het belangrijk om papier 
en karton te recyclen. De oud-papie-
rinzameling in Kudelstaart bleek de 
afgelopen tijd niet voldoende. We 
hebben daarom met de verenigingen 
gekeken naar een goede oplossing 

voor alle partijen. Ik ben blij dat we 
nu samen kunnen starten met deze 
extra inzameling. En als de pilot 
succesvol is, willen we er ook na mei 
volgend jaar mee doorgaan.” 

Locaties en tijden
Het inzamelvoertuig staat iedere 
zaterdag van 9.00 tot ongeveer 11.00 
uur bij de sportvelden aan de Wim 
Kan Dreef. Vervolgens van ongeveer 
11.00 tot 13.00 uur bij Dorpshuis ’t 
Podium aan de Kudelstaartseweg 
239 en tot slot van ongeveer 13.00 
tot 15.00 uur bij het winkelcentrum 
aan het Ad Verschuerenplein.

Inzamelen op vrijdag blijft
De service op zaterdag is extra. Dit 
betekent dat er ook een keer per 
maand op de eerste vrijdag van de 
maand papier en karton huis aan 
huis wordt ingezameld volgens het 
normale rooster van de 
Supportersvereniging. 

Extra inzameling papier en karton 
op zaterdag in Kudelstaart

Aalsmeer - Na een gedwongen rust-
periode van meer dan 1,5 jaar is ook 
het Shanty- en Zeemanskoor De Brul-
boeien weer begonnen met de repe-
tities. Met inachtneming van de 1,5 
meter maatregel beginnen de heren 
en dame met oefenen op woensdag 
8 september. Er wordt om de twee 

weken gerepeteerd in een leuke 
accommodatie van 20.00 tot 22.00 
uur bij een van de leden in De 
Kwakel. Nieuwe leden zijn welkom.
Bel en maak een afspraak met René 
Molenaar via 06-28248415 of kom 
gerust langs. De Brulboeien heten 
nieuwe zangers van harte welkom.

Weer repetities De Brulboeien

Hij woont in bij een oudere vrouw, 
een tachtiger. Zij had wat ruimte in 
haar huis en Jaap woonde er graag. 
“Zo’n plekje vind je niet gauw, het is 
hier zo mooi”, vertelde hij. “Maar ik 
kan hier niet blijven, ik moet weg.” Ik 
dacht dat ik hem verkeerd verstond, 
dus keek hem vragend aan. “Buur-
vrouw haar zuster is heel erg ziek”, 
vervolgde hij. “Ze moet er heen om te 
helpen en ze vindt niet dat ik hier 
alleen kan blijven, dus moet ik weg. 
Ergens achter Hilversum, ik weet niet 
waar?” Zei hij vragend. Ik wist het ook 
niet. “Vanavond brengen ze me weg. 
Met mijn dochter mee is niet gelukt, 
zij vertrok gisteren zonder mij naar 
Amerika, jammer.”









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

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

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

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

Officiële Mededelingen
2 september 2021

dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Wilgenlaan 20b, 1431 HT, (Z21-063316), het plaatsen van 

een geluidsscherm in de achtertuin 
-  Johan Frisostraat 16, 1432 HH, (Z21-063315), het plaatsen 

van een puincontainer op een parkeerplaats voor de wo-
ning tot en met 30 september 2021 

-  Vlinderweg 64, 1432 MK, (Z21-063065), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 

-  Mendelstraat 7, 1431 KK, (Z21-062413), het plaatsen van 
een bouwcontainer op een parkeerplaats voor de woning 
tot 15 oktober 2021 

-  Van Cleeffkade 2 en 2a t/m 2c, 1431 BA, (Z21-062485), het 
verbouwen en uitbreiden van de bestaande winkelruimte 
tot zeven appartementen 

- Japanlaan 15, 1432 DK, (Z21-062272), het aanleggen van 
twee in- en uitritten 

- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS, (Z21-062210), het her-
bouwen van de tuinbouwkas 

- Oosteinderweg 109 ws2, 1432 AG, (Z21-062114), het ver-
vangen van een bestaande woonark door een nieuwe wa-
terwoning 

-  Linnaeuslaan 2, 1431 JV, (Z21-061809), het plaatsen van 
een stretchtent zonder zijwanden 

- Witteweg 53, 1431 GZ, (Z21-061803), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een personal trai-
ning studio/sportzaal 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Stommeerkade kavel 1, bouwplan Parkmeer (kad. perceel 

C7571), (Z21-044934), het bouwen van een vrijstaande wo-
ning. Verzonden: 26 augustus 2021 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,  
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 329a, 1432 CP, (Z21-020509), het uit-

breiden van de woning aan de achtergevel op de begane 
grond en eerste verdieping. Verzonden: 26 augustus 2021

- Brazilielaan nabij nr. 187 (kad. perc. B10225), (Z21-054073), 
het tijdelijk plaatsen van een zendmast voor het bereik van 
Vodafone, T-Mobile en KPN voor een periode van 2 jaar. 
Verzonden: 23 augustus 2021

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

Bachlaan, zuidkant

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Ad Verschuerenplein (Z21-059487) Officiele opening ont-

moetingstuin Mijnsheerlijckheid op 15 september 2021, 
verleend op 30 augustus 2021

- Westeinderplassen ( Z21-055857) Vuur en Licht op het Wa-
ter op 4 september 2021, verleend op 31 augustus 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

COLLECTIEVE AANKOOP ZONNEPANELEN

Namens de gemeente biedt 
Regionaal Energieloket gratis 
ondersteuning bij het verduurza-
men van uw woning. Op dinsdag 
7 september (19.30 tot 20.30 uur) 
organiseren wij daarom een on-
line informatiebijeenkomst over 
de collectieve zonnepanelenac-
tie Aalsmeer. Kijk voor meer in-
formatie en om in te schrijven voor de informatiebijeenkomst 
op regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/acties (Zonnepanelen-
actie Aalsmeer).

EXTRA KARTON EN PAPIERINZAMELING 
KUDELSTAART

Vanaf 11 september kunnen inwoners van Kudelstaart iedere 
zaterdag hun oud-papier wegbrengen bij de volgende punten: 
- Van 9:00 tot ± 11:00 uur bij de sportvelden aan de Wim Kan 

Dreef
- Van ± 11:00 tot ± 13:00 uur bij Dorpshuis ’t Podium (Kudel-

staartseweg 239) 
- Van ± 13:00 tot 15:00 uur bij het winkelcentrum aan het Ad 

Verschuerenplein.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

COLLECTES

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Praamplein (Z21-033743) Feestweek Aalsmeer van 5 t/m 

12 september 2021, ingetrokken op 19 augustus 2021
- Openbaar plein gesitueerd tussen het appartementen-

complex Boerhaavehof en Nobelhof (Z21-061032) het 
plaatsen van een tappunt ten behoeve van Feestelijke 
opening ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid op 15 sep-
tember 2021, ingetrokken op 25 augustus 2021

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Begoniastraat van nummer 1 t/m 44 (Z21-058664) Burendag 

op 25 september 2021, melding akkoord 26 augustus 2021
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

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

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

Aalsmeer - De coronacijfers blijven 
landelijk schommelen, ook in Aals-
meer. De afgelopen twee periodes 
kon een daling gemeld worden, van 
18 tot en met 31 augustus zijn echter 
weer meer positieve testen geregis-
treerd in Aalsmeer, 66 in totaal (206,3 

per 100.000) en dat zijn er 16 meer 
dan begin augustus. Ook in Haarlem-
mermeer steeg het aantal coronabe-
smettingen, van 347 naar 406 (+59), 
terwijl in Uithoorn het aantal zakte, 
van 66 naar 52 (-14). Vanuit Amstel-
veen vorige periode geen cijfers, 

Lichte corona-stijging in Aalsmeer maar deze periode 174 (191,6) posi-
tief geteste inwoners. In Uithoorn en 
Haarlemmermeer is dit per 100.000 
respectievelijk 172,2 en 257,3. Er zijn 
4 personen opgenomen met corona 
in het ziekenhuis, 1 uit Aalsmeer, 1 
uit Amstelveen en 2 uit Haarlemmer-
meer. In Aalsmeer, Uithoorn en Haar-
lemmermeer geen overledenen, in 

Amstelveen zijn 3 inwoners 
gestorven aan het coronavirus. 
Ondanks dat het ‘normale’ leven weer 
redelijk op gang komt, blijft het 
belangrijk om de coronamaatregelen 
na te leven: Hou 1,5 meter afstand, 
was regelmatig de handen, blijf thuis 
bij een verkoudheid en ga testen bij 
klachten. Samen tegen corona!
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

GRATIS hoes bij 
aankoop van een 

ukelele of ¾ gitaar

Koopjesdag:

Tip: Ook hét adres voor rookvloeistof!

AGENDA

SEPTEMBER:
*  Expositie Fotogroep rond thema 

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

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

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

DONDERDAG 2 SEPTEMBER:
*  Computerinloop in bibliotheek 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
*  Het Lichtbaken, Aalsmeer-

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

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

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

*  Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

*  Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19.30u.

* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur vanaf 20u. 
Te volgen via livestream.

VRIJDAG 3 SEPTEMBER:
*  Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

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

*  Darten ‘Open Kudelstaart’ in 
Proosdijhal vanaf 19.30u.

3 T/M 5 SEPTEMBER:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

ZATERDAG 4 SEPTEMBER:
*  Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

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

*  Crash Museum in fort bij Aals-
meer, Aalsmeerderbrug 30 jaar. 
Jubileumlezingen om 10.30u. en 
11.30u. Open tot 12.30u.

*  Koopjesdag in Centrum met 
diverse activiteiten.

*  Start BeNe League handbal. 
Greenpark 1 tegen HV Quintus 
in De Bloemhof v/a 16.30u.

*  Filmavond in Bacchus XXL, 
Gerberastraat vanaf 20u.

*  Vuur en Licht op het Water. 
Botenshow vanaf 20.15u. (Ring-
vaart) en Vuurwerkshow v/a 
21.30u. (Watertoren).

4 T/M 11 SEPTEMBER:
*  Expositie Passie door Kunst in 

Dorpskerk, Kanaalstraat. Dage-
lijks 14 tot 17u. open. Elke dag 
mini-concert om 16u.

4 EN 5 SEPTEMBER:
*  Gedichtentuin in Boomkwekers-

kerkhof, Stommeerweg. Open 
zaterdag en zondag 12 tot 17u. 
Ook 11/12 en 18/19 september.

MAANDAG 6 SEPTEMBER:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

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

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

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

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

*  Bridgen bij ‘Het Rondje’ in De 
Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanmelden en info: 0297-
327300, Ingrid Smit.

*  Bridgen voor de gezelligheid in 
buurthuis Hornmeer, Dreef van 
13.30 tot 16u.

*  Koppelkaarten BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u. Zaal open 19.30u.

*  Lezing en veiling bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.

DINSDAG 7 SEPTEMBER:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

*  Fietstocht PCOB senioren. 
Vertrek 13.30u. in Gerberastraat.

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

WOENSDAG 8 SEPTEMBER:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

DONDERDAG 9 SEPTEMBER:
*  Start competitie Sjoelclub 

Rijsenhout in De Reede vanaf 
19.30u.

Aalsmeer – Zes dagen lang geeft het 
Boomkwekerskerkhof Aalsmeer een 
podium aan maar liefst 32 dichters. 
Vrouwen en mannen, waarvan de 
jongste 15 is en de oudste deelnemer 
over de negentig, hebben hun 
mooiste gedachten over het thema 
‘Verlangen’ in een gedicht gegoten. 
Ze zijn op standaards op de oude 
begraafplaats te lezen. De Gedich-
tentuin is tijdens de drie eerste week-
ends van september vrij toegankelijk, 
elke zaterdag en zondag tussen 
12.00 en 17.00 uur. Op zaterdag 4 
september neemt de werkgroep 
Podiumkunsten & Literatuur van KCA  
de opening op zich. Een dag later, 
zondag 5 september, treedt dorps-
dichter Jan Daalman op en draagt 
voor uit eigen werk. Dat doet hij om 
14.00 uur. Bezoekers zijn van harte 
welkom. Net als vorig jaar wordt de 
Gedichtentuin op genoemde tijd-

stippen bemand door een van de 
dichters of een lid van de werkgroep. 
De toegang is kosteloos. Uiteraard 
kan de suppoost hen wegwijs 
maken, of iets over de Gedichtentuin 
vertellen. Bovendien kunnen liefheb-
bers bij de suppoost terecht voor de 
bundel ‘Verlangen’, waarin alle 
gedichten nog eens rustig zijn terug 
te lezen. Bezoekers kunnen de 
bundel voor 5 euro aanschaffen; de 
exposerende dichters krijgen het 
boekje voor 3 euro mee. Het kerkhof 
aan de Stommeerweg biedt een 
poëtisch decor met bijzondere 
boomsoorten waarvan sommige de 
eeuwgrens al ruim hebben over-
schreden. Ook van de graven kan dit 
worden gezegd. Kwekers en familie-
leden uit enkele roemruchte telersfa-
milies hebben hier hun laatste rust-
plaats gevonden. Sommige graf-
stenen zijn nog goed leesbaar. Meer 

Dorpsdichter Jan Daalman draagt 
zondag voor in Gedichtentuin

informatie over de bijzondere 
boomsoorten wordt op bordjes 
vermeld. Al met al een uitgelezen 
gelegenheid om tijdens een van de 
middagen in september naar de 
Gedichtentuin te komen. De 
openingsdagen nog even op een 
rijtje: zaterdagen 4, 11 en 18 
september en de zondagen 5, 12 en 
19 september, alle dagen van 12.00 
tot 17.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
heeft een groot aantal jazzliefheb-
bers volop genoten in cultureel café 
Bacchus. Stichting Kunst en Cultuur 
opende het nieuwe seizoen met liefst 
drie dagen livemuziek rond Louis 
Armstrong en Ella Fitzgerard. Michael 

Varekamp trakteerde vrijdagavond 
op een spetterend optreden en liet 
kennismaken met het veelzijdige 
repertoire van Armstrong. Zaterdag-
avond nam trompettist Loet van der 
Lee de bezoekers mee op jazz-avon-
tuur en het weekend werd afgesloten 

ei oen gestart  a  en fi  in 
cultureel café Bacchus XXL

Opening seizoen met jazzweekend in Bacchus. Foto: www.kicksfotos.nl

met een magnifiek optreden van 
zangeres Esther van Hees die met 
band een prachtige ode bracht aan 
Fitzgerard. Aanstaande zaterdag 4 
september wordt groot Bacchus in 
de Gerberastraat omgetoverd tot 
filmzaal. Tijdens de eerste filmavond 
van het seizoen wordt een documen-
taire vertoond. De film start om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De 
toegang bedraagt 5 euro. Vooraf 
tickets reserveren kan via www.cultu-
reelcafebacchus.nl. 

Fortnight Swing Bigband
Genoten van een jazz-optreden of 
misschien het hele jazz-weekend 
meegemaakt en zin in een vervolg? 
Dan zaterdag 11 september noteren. 
De avond komt de Fortnight Swing 
Bigband uit De Ronde Venen naar 
Aalsmeer. De achttien koppige band 
brengt een gevarieerd muzikaal 
feest, waarbij het repertoire varieert 
van swing, blues en jazz tot latin en 
pop. Het jazzconcert begint om 20.30 
uur, zaal een half uur voor aanvang 
open. Kijk voor kaarten op www.
kunstencultuuraalsmeer.nl 

Aalsmeer - De Stichting Oud Aals-
meer vertoond iedere maand een 
historische film op de website 
https://www.stichtingoudaalsmeer.
nl. Op de site staat de film bovenaan 
onder het tabblad ‘film van de 
maand’. Aan het bekijken van de 
films zijn geen kosten verbonden. U 
kunt deze films bekijken op uw 
computer, maar ook op televisie. De 
films zijn afkomstig uit verschillende 
verzamelingen die zijn geschonken 
aan Oud Aalsmeer. Vanaf woensdag 

1 september wordt een maand lang ‘ 
Bloemencorso door de jaren’  
vertoond. Deze film is beschikbaar 
gesteld door Ton Offerman en 
bewerkt  door Dick P. van der Zwaard 
voor Oud Aalsmeer in Beeld. Het 
betreft een vijftal films die het corso 
door de jaren in beeld brengen 
gedurende 34 minuten. De oudste 
opnamen dateren uit 1955, 1956 en 
1959, niet bekend is wie deze films 
gemaakt heeft. De film uit 1972 
gemaakt van het 25ste corso is 

istoris e oe en orso fi s 
op website Oud Aalsmeer

gefilmd door Daan Offerman en de 
laatste film uit 1987 gemaakt bij het 
40ste corso is gemaakt door Hanoff 
Video (Ton Offerman en Bert de 
Haan). De films laten de ontwikkeling 
van het corso zien, niet alleen het 
bloemwerk en opbouw van de praal-
wagens, maar ook die van de figu-
ratie op en om de corsowagens, 
evenals beelden van het corso in 
Amsterdam op de Dam en in het 
Olympisch Stadion. Daarnaast zijn de 
veranderingen te zien die het dorp 
Aalsmeer heeft ondergaan in een 
tijdsbestek van dertig jaar. De film 
bevat beelden van het Schinkeldijkje, 
Seringenpark, Rozenstraat en onder 
andere het Raadhuisplein. Tenslotte 
staan er heel veel mensen op deze 
films waaronder veel Aalsmeerders in 
het publiek en als deelnemer van het 
corso. Een feest der herkenning?!





Bakkerij Vooges
Gezelligheid buiten met lekkere hapjes 
waaronder hartige snacks en Aalsmeerse 
meisjes

Bloemenkiosk Aalsmeer
3 zonnebloemen in pot voor slechts € 2,50

Bruna Aalsmeer
Een speciale Koopjesdag-tafel met veel 
afgeprijsde artikelen

De Zwarte Ruiter
Foodtruck, pizzaoven en drankjes op 
het Molenplein

diEMode
• 2 bomvolle rekken buiten met koopjes 
 van € 25,00 en € 50,00
• Een aanbiedingen-tafel buiten met o.a. 
 tassen, sieraden, schoenen
• Alle zomerkleding in de winkel met 
 70% korting

• Voor elke klant met een besteding vanaf 
 € 75,00 is er een cadeautje in de boom
• En uiteraard een gezellige tafel met koffie/ 
 thee en wat lekkers

Discus Dierenspeciaalzaak Van der Zwaard
Leuke kortingsacties voor de diverse 
dierengroepen en hengelsport

Fotowinkel Aalsmeer
• Opruiming fotolijsten (formaten 10x15 t/m 
 50x70 cm) 
• Tot 50% korting
• 3 halen = 2 betalen

G&W Gezondheidswinkel
Verschillende spa badzouten met 
korting, waarmee je je eigen ‘staycation 
spabelevenis’ thuis kunt maken

Goemans Slaapcomfort
Speciale Koopjesdag-aanbiedingen 
in de winkel

• Voor elke klant met een besteding vanaf 
 € 75,00 is er een cadeautje in de boom
• En uiteraard een gezellige tafel met koffie/ 

Discus Dierenspeciaalzaak Van der Zwaard
Leuke kortingsacties voor de diverse 

• Voor elke klant met een besteding vanaf 

Koopjesdag 
bij de winkeliers
Kinderspelletjes, muziek en 
horeca op het Molenplein
Uitdeelactie en muziek in de straten
Rad van Fortuin met gave prijzen, 
waaronder een minuut gratis winkelen 
bij Albert Heijn Praamplein! 

Aalsmeer Centrum

Meer Aalsmeer 
heet voortaan

En dat vieren we met onze klanten 
op zaterdagmiddag 4 september!

Koopjesdag-acties 

Dit jaar geen Feestweek-braderie, 
maar de ondernemers in Aalsmeer 
Centrum gaan er toch een speciale 
en gezellige dag van maken met 
leuke acties en activiteiten. 

Iris & Iris
• Leuke spullen in de actie
• Kom een 25% kortingskaartje op een 
 knipbeurt halen

Jill’s Boutique
• Kledingrekken met heel veel final 
 sale koopjes
• Toffe acties
• Hapjes, drankjes en lekkere muziek 

Korenmolen De Leeuw 
• Voor iedere klant staat er 1 kilo gratis 
 Griesmeel klaar voor de lekkerste toetjes
• Pakje poffertjesmix voor slechts € 1,50 
 voor de eerste tien klanten
• Vanaf 10 uur geopend

Phonehouse Aalsmeer
Acties op accessoires 

Siphra’s Studio
• Superkoopjes in de winkel en buiten
• Laatste items tussen de € 10,- en € 30,- 
 per stuk
• Koffie met iets lekkers
• En uiteraard de nieuwe collectie

Stage Music Shop
• Gratis hoes bij aankoop van een ukelele of 
 een 3/4 klassieke gitaar
• Gratis kabel bij aankoop van een 
 elektrische gitaar 

Stijl en Meer
• Iedere klant die meer dan € 35,- besteedt 
 krijgt een leuk cadeautje (op = op)
• Onder alle klanten van die dag wordt een 
 cadeaubon van € 25,- verloot

Total Copy Service
• Kom Oud Aalsmeer foto’s bezichtigen die 
 op allerlei materialen te bestellen zijn
• Heel veel Aalsmeerse producten, zoals 
 vlaggen, kussens, onderzetters etc. 

 Van der Schilden Lingerie
Hele mooie Koopjesdag-aanbiedingen op 
badmode, lingerie en herenshorts

Wereldwinkel
20% korting op de hele collectie Dopper 
waterflessen: Dopper Original, Dopper Steel, 
Dopper Glass en Dopper Insulated.

Zien we jou dan? www.aalsmeercentrum.nlÎÚ
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Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Het Kloosterhof bestaat 
vijftig jaar en dat wordt uitgebreid 
gevierd. Bij de ingang staan de 
verlichte cijfers 50 te knipperen als 
feestelijk welkom voor de bezoekers. 
Aan de gevel wapperen op alle 
etages goudkleurige vlaggetjes en 
binnen in de hal en de recreatiezaal is 
het één bloemenzee. “Sinds het corso 
er niet meer is, houden wij altijd een 
bloemenshow tijdens onze jaarlijkse 
feestweek”, zegt locatie manager 
Ingrid Vonk. “Maar dit jaar pakken we 
extra feestelijk uit, met dank aan Cees 
Noordhoek en zijn dochter Martine, 
die deze bloemenpracht mogelijk 
maken.” Ook gaat er een extra dank-
woordje uit naar mevrouw Jo de 
Kruif, die 48 jaar vrijwilliger is 
geweest. 

Gezellig
Niet alleen de bewoners van het 
Kloosterhof zijn deze ochtend 
aanwezig, maar ook mensen van de 
dagbesteding en uit de wijk, en 
vanzelfsprekend medewerkers en 
vrijwilligers. De recreatiezaal is tot 
aan de laatste stoel bezet. Er is koffie 
met gebak en aan locoburgemeester 
Bart Kabout de eer om de feestweek 
officieel te openen. 
“De afgelopen anderhalf jaar is best 
een lastige periode geweest”, zegt hij 
in zijn toespraak. “Het was moeilijk 
om bezoek te ontvangen en we zijn 
er allemaal aan toe om iets gezelligs 
met elkaar te doen.” Ook hij bedankt 
namens de gemeente alle vrijwilligers 
en medewerkers voor het mooie 
werk dat zij verrichten. 

101-Jarige
Bijzondere aandacht is er voor 

mevrouw Kort-Maas. Zij is vorige jaar 
100 geworden en dat is vanwege de 
pandemie helaas niet gevierd. Inmid-
dels is ze al 101. “En nog steeds van 
de feestjes”, zegt Ingrid Vonk. 
Vandaag dus een prima gelegenheid 
om haar in het zonnetje te zetten.  
Mevrouw Kort is een geboren Kudel-
staartse en woont al 14 jaar in het 
Kloosterhof. Ze vertelt: “Ik kwam hier 
toen ik 87 werd en ik dacht: het zal 
wel gauw afgelopen zijn.” Maar niets 
is minder waar, ze is nog steeds heel 
vief en bij de tijd en komt onder luid 
applaus naar voren om samen met de 
locoburgemeester de verjaardag-
staart aan te snijden, die zojuist met 
vuurwerk is binnengereden. Hij heeft 
een boeket voor haar meegenomen 
en gaat gezellig bij haar aan tafel een 
praatje maken. 

Diverse activiteiten
Er staan de komende week de nodige 
activiteiten op het programma in het 
Kloosterhof. Na de officiële opening 
op deze maandochtend 30 augustus, 
volgt er in de middag een optreden 
van de Krasse Knarren. Dinsdag is er 
een creatieve ochtend en worden er 

corsages gemaakt. In de middag is 
het tijd om te luisteren, want dan 
komt een vertelster verhalen voor-
dragen in de recreatiezaal. In de voor-
avond is er een optreden van de Aals-
meerse Harmonie. De muzikanten 
zelf verheugen zich daar ook op, want 
het is het eerste optreden sinds 
corona. Er is uitgebreid geoefend en 
bij mooi weer vindt dit evenement 
buiten plaats. Op woensdag gaan de 
beentjes en vooral de armen los bij 
het zitdansen. Goed om in de stem-
ming te komen, want om half vier 
gaat de bar open en kunnen de 
mensen uit het zorgcentrum en de 
wijkbewoners gezellig een borreltje 
met elkaar drinken. Muzikaal omlijst 
door accordeonvereniging De Vrolijke 
Noot. Op donderdag is het tijd om 
wat rust te nemen, ter voorbereiding 
van de boerenmaaltijd met een 
stamppotbuffet, die in de namiddag 
geserveerd wordt. Op vrijdag komt er 
een einde aan al die festiviteiten, 
maar eerst is er nog een hartige 
brunch met daarna een optreden van 
Tonia, een dochter van een van de 
bewoners, die komt zingen als afslui-
ting van deze unieke feestweek. 

Feest: Het Kloosterhof 50 jaar

Aalsmeer - Dit jaar wordt het jaarlijkse 
vuurwerkevenement op zaterdag 4 
september heel bijzonder: het vuur-
werk wordt met muziek gecombi-
neerd! Er is een speciale muziekmix 
samengesteld, die samen met het 
vuurwerk een prachtige combinatie 
zal vormen. De muziek wordt uitge-
zonden op Radio Aalsmeer: via een FM 
radio die is afgestemd op 105.9 FM 
kan worden meegeluisterd. Ga je het 
water op? Neem dan vooral een radio 
mee. Belangrijk is om via de ‘ouder-
wetse’ FM te luisteren en niet via 
mobiel, internet of TV. Door de grotere 
vertraging daarvan lopen muziek en 
vuurwerk niet meer synchroon, waar-
door het effect verloren gaat. Bij de 
Watertoren en op het Surfeiland 
worden speakers geplaatst, dus daar is 
een FM radio niet nodig. Het vuurwerk 
start om klokslag 23.00 uur, maar ook 

daarvoor kom je al goed in de stem-
ming met de Vuur en Licht pre-party. 
Live vanuit de watertoren brengt de 
lokale omroep vanaf 21.00 uur alvast 
sfeer bij jou op de boot, in de huis-
kamer of op de Vuur en Licht Boule-
vard. Eric Spaargaren, bekend van de 
Mark en Eric Show, zal de presentatie 
op zich nemen. Samen met organi-
sator Mike van der Laarse wordt 
vooruit gekeken naar het mooiste 
vuurwerk van Nederland. Je hoort hoe 
het dit jaar is georganiseerd, wat je 
kan verwachten en ook zo benieuwd 
hoe de muziekmix tot stand is 
gekomen? Luister aanstaande 
zaterdag vanaf 21.00 uur naar Radio 
Aalsmeer of kom naar het Surfeiland 
of de Kudelstaartseweg om mee te 
luisteren naar de uitzending. Meer 
informatie is te vinden op de website 
www.radioaalsmeer.nl

Pre-party met Radio Aalsmeer bij 
Vuur en Licht en op het Water

Aalsmeer - Het schooljaar is feestelijk 
geopend bij Yuverta! Iedereen heeft 
even aan de nieuwe naam moeten 
wennen, maar met de drie Yuverta 
scholen wordt het groene onderwijs 
sterk vertegenwoordigd in Aalsmeer. 
Groen denken en doen, dat is wat je 
bij Yuverta kunt leren! Yuverta Aals-
meer biedt voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs met het vmbo 
(voorheen de Groenstrook), de mavo/
vmbo-T (voorheen de Westplas) en 
het mbo in diverse groene richtingen. 
Je leert over dieren, voeding, 
bloemen, teelt, handel en techniek, 
maar je kunt er ook voor kiezen om 
de leefomgeving mooier en duur-

zamer te maken. Doordat de organi-
satie groter is geworden, kunnen de 
krachten gebundeld worden en kan 
men kleinschalig onderwijs blijven 
verzorgen. Persoonlijk en dichtbij. 

Doorlopende leerweg
Dit jaar wordt er gestart met een 
‘doorlopende leerweg’. Dit houdt in 
dat de vmbo/mavo leerlingen al 
vroeg kennis maken met de oplei-
dingen die bij Yuverta op het mbo 
gegeven worden. Hierdoor biedt 
Yuverta de vmbo-leerlingen de kans 
om versneld hun mbo-diploma te 
halen met extra verdieping in het 
vakgebied. 

Feestelijke opening Yuverta  Leven lang ontwikkelen
Omdat de maatschappij in hoog 
tempo verandert door ontwikke-
lingen, zoals digitalisering en nieuwe 
technologiën, veranderen de eisen die 
aan werknemers worden gesteld ook 
steeds sneller. Daarom is het belang-
rijk om je te blijven ontwikkelen. 
Yuverta Leven lang ontwikkelen (LLO) 
biedt op maat gemaakte cursussen, 
trainingen en opleidingstrajecten aan. 
 
Eco-Schools
De locaties in Aalsmeer hebben een 
certificering voor Eco-Schools, een 
internationaal keurmerk voor duur-
zame scholen. Door met duurzaam-
heid in de lessen bezig te zijn leren de 
leerlingen en studenten dat ze zelf 

door bewuste keuzes te maken, 
kunnen bijdragen aan een betere en 

groenere wereld! Meer informatie is te 
vinden op www.yuverta.nl 

Aalsmeer - Zonnepanelen dragen bij 
aan een beter milieu. Tegelijkertijd 
kunt u met zonnepanelen flink 
besparen op uw energierekening. 
Wilt u uw woning verduurzamen met 
zonnepanelen? Regionaal Energie-
loket biedt inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart hierbij gratis onder-
steuning. Wethouder Duurzaamheid 
Wilma Alink: “Steeds meer inwoners 
kiezen voor zonnepanelen. Die 
ontwikkeling juichen wij als 
gemeente toe en we willen het Aals-
meerders en Kudelstaarters graag 
makkelijk maken om zelf zonne-
energie op te wekken. Om hen een 
goede prijs-kwaliteitverhouding te 
kunnen bieden, organiseren we nu 
met het Regionaal Energieloket een 
collectieve zonnepanelenactie.”

Informatiebijeenkomst 
Op dinsdag 7 september (van 19.30 
tot 20.30 uur) is er een online infor-
matiebijeenkomst over de zonnepa-
nelenactie, waarbij de gemeente, 
Regionaal Energieloket en de gese-

lecteerde installateur aanwezig zijn. U 
kunt zich tot 19 oktober vrijblijvend 
inschrijven voor de collectieve zonne-
panelenactie in gemeente Aalsmeer. 
Bij iedereen die zich inschrijft voor de 
actie komt de installateur langs en 
vervolgens wordt een offerte op maat 
gemaakt. Deze offerte is vrijblijvend: 
u beslist pas daarna of u de zonnepa-
nelen wilt laten installeren.

21% BTW terug
Tijdens de informatieavond wordt 
meer verteld over de zonnepanelen-
actie. Ook worden de leningen die u 
voor zonnepanelen kunt aanvragen 
besproken. Als particulier kunt u 21% 
BTW op de aanschaf en installatie 
terugvragen via de Belastingdienst. 
Regionaal Energieloket heeft hiervoor 
een simpel stappenplan opgesteld. Als 
u vragen heeft, is er tijdens de infor-
matiebijeenkomst gelegenheid om 
deze te stellen. U kunt natuurlijk ook 
met u vragen terecht bij Regionaal 
Energieloket, via projecten@regionaal-
energieloket.nl of bel 088-5254110.

Collectieve zonnepanelenactie 
voor Aalsmeer en Kudelstaart
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Aalsmeer - Maandagavond 6 
september houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer weer haar eerste 
bijeenkomst van het nieuwe seizoen 
in Het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. Bij bezoek gelden de 
regels van Het Parochiehuis. De 
vereniging registreert de bezoekers 
middels een veiling biednummer. De 
lezing, voorafgaand aan de veiling, 
blijft een verrassing. Voorzitter Sjaak 
Burgers heeft deze week enkele vrije 
dagen opgenomen om naast het 
onderwerp ook de tekst en beelden 
te produceren. Dat is al menigmaal 
goed gelukt, het bestuur heeft er 
vertrouwen in. De avond begint om 
20.00 uur, maar de zaal is al vanaf 
19.15 uur open om te kijken wat er 

op deze avond op de veiling, aan 
postzegels wordt aangeboden. 
Ook op de site www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl is de veilinglijst te 
vinden en zijn veel afbeeldingen te 
zien van zegels die deze avond 
geveild worden. Op de site is ook het 
nieuwe clubblad bewonderen met 
daarin een artikel over ‘Davaar Island’ 
en een verhaal over ‘Wereldvreemd 
in de filatelie’. Verder zijn er veel 
nieuwe stokboeken met zegels voor 
slechts 5 cent om in te snuffelen.
Zoals gebruikelijk kunnen nieuwtjes 
uit binnen- en buitenland bij de 
vereniging besteld worden, evenals 
albumbladen, een catalogus en 
meer. Uiteraard is koffie en een 
drankje verkrijgbaar in de zaal. 

Postzegelvereniging start nieuwe 
seizoen met lezing en veiling

Kudelstaart - Na ruim een jaar mocht 
de Zonnebloem Kudelstaart weer een 
uitje organiseren voor haar gasten. 
Om de corona regels te blijven hand-
haven, werd besloten om 25 gasten 
uit te nodigen, zodat er voldoende 
afstand was zowel in de bus als op de 
boot. Om andere gasten niet teleur te 
stellen gaat de Zonnebloem op 15 
september dezelfde rondvaart, met 
de Princehof, nog een keer doen.
Woensdag 25 augustus vertrok de 

bus om 9.45 uur vanaf het kerkplein 
richting Sleeuwijk. De zon scheen 
heerlijk en het was gelijk gezellig in 
de bus. De mensen waren blij elkaar 
weer te ontmoeten en te kunnen 
bijpraten, maar vooral dat zij weer 
een dagje uit gingen met de Zonne-
bloem. In Sleeuwijk werden de 
gasten welkom geheten door de 
voorzitter, die tot slot iedereen een 
fijne dag wenste. Toen iedereen zijn/
haar plekje in de boot gevonden had 

Rondvaart door de Biesbosch 
met Zonnebloem Kudelstaart

werd het eerste kopje koffie geser-
veerd. Ondertussen werden de 
trossen los gegooid en de mooie 
rondvaart door de Biesbosch kon 
beginnen. Na het tweede kopje 
koffie/thee met warme appelgebak 
en slagroom, wilden de meeste 
mensen het dek op om lekker in het 
zonnetje te zitten en om van de 
mooie omgeving  te genieten. Heel 
fijn was dat er een lift in de boot 
aanwezig was waardoor iedereen 
makkelijk naar buiten gebracht kon 
worden. Om 12 uur werd er een heer-
lijke lunch geserveerd. Zowel binnen 
als buiten genoten de gasten van al 
het lekkers. De rondvaart duurde vier 
uur, dus was er gelukkig ook nog tijd 
voor een glaasje advocaat of een 
ander drankje. Er was van alles te 
krijgen op de boot. De gasten, maar 
ook de vrijwilligers en de gast-
vrouwen, hebben genoten van al het 
moois wat de Biesbosch biedt, de zon 
en de gezelligheid. Het was een zeer 
geslaagde dag en hopelijk kan de 
Zonnebloem dit jaar nog meer leuke 
activiteiten organiseren voor haar 
gasten. Neem voor meer informatie 
over de Zonnebloem of gast worden 
contact op met Els Schaefers via 
0297-342414.

Aalsmeer - Stichting DownTown 
Ophelia is blij met de 39-jarige Jessica 
Albers. Zij heeft met haar tante Tini 
bedacht mondkapjes te gaan 
verkopen voor de stichting. “Mijn 
tante is heel handig en had mooie 
mondkapjes in verschillende kleuren 
gemaakt een tijdje geleden. Ik vond 
het leuk om deze te verkopen aan 
bijvoorbeeld de leiding op mijn 
woonvoorziening in de Koningsstraat. 
Samen hebben we het geld geteld en 
we konden veertig euro schenken”, 
zegt de trotse Jessica. De verkoop-
actie is inmiddels gestopt. “Ik heb er 

nog wel een paar, maar die hou ik 
toch liever zelf.” Jessica was zelf ook te 
vinden op het grote evenement ‘met 
een boodschap’ in de Ophelialaan dat 
in 2017, 2018 en 2019 georganiseerd 
werd. Ze vond het leuk om achter een 
kraampje te helpen op de braderie of 
in restaurant Oh! Stichting DownTown 
Ophelia hoopt volgend jaar op de 
tweede zaterdag in juni Jessica en de 
vele andere mensen met een verstan-
delijke beperking weer te kunnen 
ontvangen, zodat zij kunnen laten 
zien dat ze meer kunnen dan iedereen 
denkt. 

Jessica verkoopt mondkapjes 
voor DownTown Ophelia

Aalsmeer - Afgelopen zondag 29 
augustus gaf Astrid van den Berg van 
Yoga en Pilates Fun een super leuke 
ouder- en kind yogales op donatie-
basis tijdens de maandelijkse speel- 
en ontmoetingsochtend in de 

Clematisstraat. De opbrengst van de 
les komt ten goede aan de hier te 
realiseren speeltuin. 
Na afloop werden de aanwezigen 
door Benita Roetman van Thee & 
Kaart getrakteerd op heerlijke thee. 

Speel- en ontmoetingsochtend 
in de Clematisstraat geslaagd!

Aalsmeer - Mannenkoor Con Amore is 
afgelopen maandag ter vergadering 
bijeen geweest in zaal drie van The 
Beach. De opkomst na bijna een jaar 
niet zingen was goed. Na het 
openingswoord door de voorzitter 
werden de jaarstukken snel afgehan-
deld. De penningmeester presen-

teerde de jaarcijfers en deze werden 
zonder op- of aanmerkingen goedge-
keurd. Ook het verslag van de kascom-
missie werd goed bevonden. Daarna 
was het tijd om liefst drie jubilarissen 
in het zonnetje te zetten. Rob Rip en 
Cor Griffioen zingen beiden al 40 jaar 
bij Con Amore en Dick Houtsma viert 

Drie jubilarissen bij Con Amore

Het was een fijne, gezellige ochtend 
waarbij veel buurtbewoners langs 
kwamen voor een praatje of om te 
spelen. 

Laatste lootjes
Zaterdag 4 september zijn leden van 
het speeltuincomité aanwezig op het 
kinderplein bij Molen de Leeuw tijdens 
de koopjesdag in het Centrum om te 
vertellen over plannen bij de speeltuin 
en kunnen de allerlaatste lootjes 
aangeschaft worden. De opbrengst 
van de loterij wordt toegevoegd aan 
de speeltuin. Er zijn fantastische 
prijzen te winnen van lokale onderne-
mers. Zondag 5 september is de trek-
king van de loterij. De lootjes zijn ook 
nog te koop via speeltuinclematis-
straat@gmail.com en kosten 2 euro per 
stuk, 3 voor 5 euro en 6 voor 10 euro. 

Burendag 25 september
Op zaterdag 25 september is het 
volgende ontmoetings- en speelmo-
ment in de Clematisstraat. Houd de 
website, facebook en/of instagram in 
de gaten voor de actuele tijden en 
wees welkom! 

Aalsmeer - Op dinsdag 28 september 
start bij De Werkschuit een cursus 
Beeldhouwen, een beeld voor binnen 
of buiten. In deze cursus gaan de 
deelnemers een beeld hakken uit 
steen. Afhankelijk van de soort steen 
en de bewerking, kan een beeld voor 
binnen- of buitenshuis gemaakt 
worden. Het vormgeven, waarbij u in 
plaats van opbouwen steeds iets 
weghaalt, is een uitdaging. Het 
werken vanuit een duidelijk 
uitgangspunt helpt daarbij. U maakt 
uw eigen ontwerp, of maakt gebruik 
van een duidelijk voorbeeld. Bijvoor-
beeld een bestaand beeld naar eigen 
fantasie uitwerken. Eerst een voor-
beeld van klei maken kan ook een 
goed begin zijn. U wordt individueel 
begeleid. Er wordt uitleg gegeven 
over steensoorten en gereed-
schappen. In de cursus wordt voor-
namelijk handmatig gewerkt. De 

cursus, van 9.30 tot 12.00 uur, is voor 
beginners en gevorderden. Er zijn 
nog enkele plaatsen. De cursus wordt 
gegeven in de nieuwe locatie van De 
Werkschuit aan de Oosteinderweg 
287. Inlichtingen en aanmelden kan 
via www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
telefonisch bij Marion Buckert via 
06-11864861 of bij Margot Tepas via 
06-12459347.

Start cursus Beeldhouwen bij 
stichting De Werkschuitzijn 25 jarig lidmaatschap. Voor elke 

jubilaris had de voorzitter een toepas-
selijk woordje en natuurlijk werden 
oorkondes en koorspelden uitgereikt. 
Tevens kregen de drie een cadeaubon 
en een bloemetje voor thuis. Ook aan 
familie jubileums werd door de voor-
zitter aandacht besteed, vijf echtparen 
vierden dit jaar feest. 

Meer zangers nodig!
Tot slot komt een lastig, maar oh zo 
belangrijk punt komt aan de orde: de 
toekomst van het mannenkoor. Con 
Amore is nu nog met veertig leden, 
niet meer de jongste mannen, maar 
wel goed van zin om te zingen. Maar, 
er moeten stemmen bij komen! Als de 
komende weken het inzingen goed 
verloopt wil Con Amore weer gaan 
optreden, maar als het kan met meer 
zangers. Interesse? Kom eens langs in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a op maandagavond vanaf 19.30 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.amkconamore.nl.
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Aalsmeer - Radio en TV Aalsmeer en 
Stichting Oud Aalsmeer werken sinds 
dit jaar samen. Elke maand wordt op 
het lokale tv-kanaal een historische 
film uitgezonden onder de noemer 
Oud Aalsmeer in Beeld. Ook op de 
radio wordt hier aandacht aan 
besteed. De film van september is 
‘Steek maar van wal’. Aalsmeer bestaat 
voor een derde deel uit water en in 
deze film wordt aandacht besteed aan 
het waterrijke Aalsmeer, Kudelstaart 
en Rijsenhout. Deze film is samenge-
steld door Dick P. van der Zwaard uit 
vele films die het waterrijke Aalsmeer 
in beeld brengen. De oudste opnamen 
dateren van 1937 en de meest recente 
van 2017. De film laat het watergebied 
zien door alle jaargetijden heen. De 
film wordt tweemaal op tv uitge-
zonden. Vrijdag 3 september is de 
eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een 
dag later, zaterdag 4 september, is de 
film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. 
De uitzending op zaterdag wordt voor-
afgegaan door een inleidend interview 
met een medewerker van Oud Aals-
meer. Het interview door presentator 

Jan van Veen is te beluisteren op zowel 
Radio als TV Aalsmeer en begint 
omstreeks 12.45 uur.

‘Echt Esther’ over de Feestweek
En dan is er ook dit jaar geen feest-
week omdat Nederland nog steeds 
corona-maatregelen heeft die het 
niet mogelijk maken om meerdaagse 
feesten te organiseren. Dat is natuur-
lijk hartstikke jammer. Ook voor de 
Stichting Dag van je leven betekent 
het dat veiligheid en gezondheid van 
mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking voorop 
komen en dat ook hun feestdag in de 
tent sowieso al niet door kon gaan. 
Dirk Box vertelt donderdag om 19.00 
uur hoe de stichting zich in deze crisis 
toch hart gemaakt heeft voor mensen 
met een beperking in de regio. Wat 
het betekent het voor hen dat de 
feestweek niet doorgaat? Daarnaast 
probeert programmamaker Esther 
Sparnaaij nog iemand te spreken van 
het bestuur van de feestweek. Om 
ook te horen hoe zij kijken naar de 
afgelopen periode, waarin ze eerst 

Film ‘Steek maar van wal’ op 
Radio en TV Aalsmeer

 Foto van Oud Aalsmeer over waterrijk Aalsmeer.

een feestweek konden organiseren, 
maar twee weken vooraf toch 
moesten besluiten dat het niet door 
kon gaan. Als kers op de taart, leest 
Truus Oudendijk haar column voor.

Jaren zestig in ‘Aalsmeer by Night’ 
Donderdag 2 september vanaf 22.00 
uur klinkt de muziek uit de jaren 
zestig op Radio Aalsmeer. Meindert 
van der Zwaard start eenmalig weer 
de ‘September Sixties’ uit de tijd van 
sixties-helden, zoals Creedence Clear-
water Revival, Boudewijn de Groot en 
Elvis Presley. ‘Aalsmeer by Night’ gaat 
‘Back to the sixties’! Ook de vele vaste 
onderdelen, zoals onder andere ‘De 
Reclameplaat’ (22.25 uur), komen uit 
de jaren zestig. 

Gast in ‘Door de Mangel’
Na een zomerstop van zeven weken 
is afgelopen maandag het team van 
‘Door de Mangel’ weer gestart met 
een nieuwe serie live-uitzendingen. 
Maria Eickhoff beet het spits af in het 
nieuwe seizoen als 315e gast. De 
Pilatus instructrice vertelde enthou-
siast over haar sportieve werk, dat zij 
na een operatie sinds kort weer heeft 
kunnen oppakken. Ook Maria is 
opzoek gegaan naar een opvolger en 
heeft deze gevonden in de persoon 
van Nicole Suurendonk. Zij opende in 
mei een winkel in tweedehands 
kleding in de Ophelialaan. Maria wil 
graag weten hoe zij zo snel haar 
winkel vol met kleding heeft 
gekregen. Dit en meer maandag 6 
september vanaf 19.00 uur. 

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken op 
televisie via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Aalsmeer - Het was een tijdje stil 
rond het SPIE bestuur, de organisatie 
van de Aalsmeerse Pramenrace. Dit 
had alles te maken met de laatste 
voorbereidingen. Al eerder waren 
verschillende scenario’s in vergade-
ringen besproken, maar pas drie 
weken geleden kon gestart worden 
met de verdere uitwerking van de 
plannen. De scenario’s zijn eerst 
uitvoerig met de gemeente 
besproken en daarna in werking 
gebracht. Veel extra werk, maar 
zowel SPIE als de gemeente willen er 
alles aan doen om op 11 september 
de Pramenrace te laten plaatsvinden. 
Helaas moet er wel gevaren worden 
met enkele aanpassingen.   

Bingoballen
Zo is er geen sportavond. De start-
nummers zijn bepaald door middel 
van bingoballen en gedaan door 
iemand buiten het SPIE-bestuur om. 
De startnummers staan al op de site 
(www.pramenrace.nl) vermeld. 
Het palaver kan helaas ook niet door-
gaan in  de kantine van FC Aalsmeer. 
Maar iedereen kan dit thuis zien en 
volgen via het tv kanaal van Radio 
Aalsmeer. Vrijdag 10 september om 
21.00 uur begint het programma en 
dan zit iedereen natuurlijk klaar met 
pen en papier om aantekeningen te 
maken. Want, let op: De film wordt 
maar één keer vertoond! 
Geen publiek op Pontweg
De start is zaterdag 11 september om 
12.00 uur vanaf de Pontweg. De 
Pontweg is alleen toegankelijk voor 
deelnemers, publiek is niet welkom. 
De deelnemers moeten zich vooraf 
melden bij de organisatie. Zij krijgen 
dan een bandje. Dit bandje krijgen ze 
na het tonen van een geldige 
QR-code (dus compleet gevacci-
neerd, herstelbewijs of negatief 
getest) heb je geen QR-code, dan 
mag je ook je vaccinatiebewijs laten 
zien of een bewijs van een negatieve 
coronatest.  

QR-check
De QR-checks (zo heeft SPIE het maar 
even genoemd) vinden vrijdagavond 
10 september plaats tussen 17.00 en 

19.00 uur op drie locaties in de Aals-
meer (op parkeerterreinen van The 
Beach, naast zwembad de Waterlelie 
en achter het Dorpshuis in Kudel-
staart). Ga niet in discussie met de 
mensen die daar staan. Het SPIE 
bestuur zou dit liever ook niet doen, 
maar het is een regel vanuit de veilig-
heidsmaatregelen. En zonder deze 
regel geen Aalsmeerse Pramenrace. 
Uiteraard zijn ook de medewerkers 
van te voren gecheckt. 

Extra op de Ringvaart
Na de start bij de Pontweg wordt er 
eerst richting Oost gevaren daarna 
gaat de stoet richting Dorp. Dit jaar 
wordt er extra gevaren op de Ring-
vaart, zodat de kijkers genoeg ruimte 
hebben om alle pramen te bekijken 
en de deelnemers aan te moedigen. 
Ook de kijkers dienen zich natuurlijk 
te houden aan de geldende corona-
maatregelen. Kijk voor een ‘goed 
plekkie’ op de website van de 
Pramenrace, de gehele route staat 
hier afgebeeld.

Zaterdag geen prijsuitreiking
Enkele opdrachten zijn al door SPIE 
bekend gemaakt. Zo moeten de 
deelnemers onder andere een 
ouderwetse pannenlap maken en 
een begonia en cyclamen inle-
veren. De finish is zoals vele jaren 
in het kommetje bij jachthaven 
Otto. Na de finish wordt iedereen 
verzocht naar huis te gaan. Bij het 
Praamplein is het verboden om 
aan te meren, niet alleen voor 
pramen, maar ook voor andere 
vaartuigen (de deelnemers varen 
twee keer door de Brande-
wijnsloot). De prijsuitreiking vindt 
dus niet plaats op zaterdag, maar 
zondag en is alleen toegankelijk 
voor de winnaars. Het SPIE-bestuur 
hoopt dat alle deelnemers en 
kijkers snappen dat ze de corona-
regels niet zelf hebben bedacht, 
maar opgelegd zijn van hoger-
hand. De Pramenrace anders dan 
anders, maar de tocht der tochten 
wordt dit jaar wel gevaren. Ga het 
meemaken en geniet van elkaar en 
van het spektakel!

Pramenrace: Wel varen, maar 
met enkele aanpassingen!

Aalsmeer - Het was een hele klus. De praam na ruim een jaar weer boven water 

halen om vaarklaar te maken voor de Pramenrace. Afgelopen zaterdag startte een 

groep met deze klus. De mannen namen de eerste zware werkzaamheden voor 

rekening, maar daarna was het de beurt aan de dames om te gaan hozen. Hoeveel 

emmertjes water er geschept zijn, is niet bekend. Wel dat het gelukt is en de praam 

nu ligt te drogen om volgende week zaterdag 11 september trots deel uit te kunnen 

maken van de tocht der tochten! Foto: Andries Cornelisse

Aalsmeer - Vooruit kijken naar nog 
betere tijden. Dat doen de onderne-
mers uit Aalsmeer Centrum. De ruim 
honderd ondernemers zijn positief 
ingesteld en hebben vertrouwen in 
de toekomst! En daar hoort ook 
vernieuwing bij. Volgend jaar wacht 
de metamorfose voor de Zijdstraat 
met nieuwe bestrating en onder 
andere meer groen. Maar eerst een 
nieuwe naam: Aalsmeer Centrum. 
Ook al liggen de winkelstraten niet in 
het midden van het dorp, ze vormen 
van oudsher het hart van Aalsmeer. 
In de volksmond werd het winkelge-
bied al vaak zo genoemd. Daarom 
Aalsmeer Centrum, vertrouwd en 
gezellig! De ondernemers maken 
deel uit van Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer en dit zal intern officieel 
wel zo blijven heten. 

Fris nieuw logo
Bij alleen een nieuwe naam bleef het 
niet, want er hoort natuurlijk ook een 
nieuwe website en logo bij. Enthousiast 
zijn de experts van Debo Projects aan 
de slag gegaan met alles wat de onder-
nemers belangrijk vinden. Het resultaat 
is een frisse en moderne huisstijl met 
mooie kleuren. In het logo komen de 
ondernemers terug: winkels, horeca, 
dienstverlening en zorg. Van een 
kledingwinkel of bakker, een restaurant 
of hotel tot een kapsalon of notaris en 
een tandarts of apotheek. En allemaal 
zijn ze met elkaar verbonden en staat 
bij iedereen de klant op de eerste 
plaats in Aalsmeer Centrum! Ook de 
website is in een nieuw jasje gestoken. 
De ondernemers staan centraal op aals-
meercentrum.nl, het laatste nieuws en 
alle activiteiten zijn terug te vinden op 

Nieuwe naam: Meer Aalsmeer 
wordt Aalsmeer Centrum

Van links naar rechts: Voorzitter Ondernemersfonds Dirk Box, wethouder Robert van 

Rijn en penningmeester Christiaan Sijnen. Foto: Patrick Spaander 

de site. Via de plattegrond kunnen alle 
ondernemers ‘bezocht’ worden. 

Onthulling bij Floriworld
Tijdens de jaarvergadering van de 
ondernemers, die bij Floriworld werd 
gehouden, had wethouder Robert van 
Rijn de eer om het nieuwe logo te 
onthullen met een druk op de knop. De 
ondernemers zijn er blij mee en hopen 
dat ook de klanten net zo enthousiast 
zijn. Wethouder Economische Zaken 
Robert van Rijn: “Het is geen gemakke-
lijke periode geweest voor veel onder-
nemers en voor velen is dit het nog 
steeds niet. Daarom heb ik respect voor 
de ondernemers van Aalsmeer 
Centrum dat zij zich richten op de 
toekomst met een nieuwe naam, logo 
en website. Ik roep ook iedereen op: 
Kom winkelen in Aalsmeer Centrum, 
vertrouwd en gezellig!”

Feestje 4 september
De ondernemers willen dit heugelijke 
feit vieren met hun klanten. Daarom 
worden aanstaande zaterdag 4 
september allerlei activiteiten georga-
niseerd in Aalsmeer Centrum. De 
winkeliers pakken uit met acties, er is 
muziek in de straten en er worden 
cadeautjes uitgedeeld. Op het Molen-
plein zijn kinderspelletjes, een spring-
kussen, horeca, muziek van de 
Zingende DJ en een Rad van Fortuin, 
waar mooie prijzen mee te winnen zijn, 
zoals een minuut gratis winkelen bij 
Albert Heijn Praamplein, cadeau-
bonnen en gratis toegangskaarten 
voor Floriworld.
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Aalsmeer - Vanavond, donderdag 2 
september, vergadert de commissie 
Maatschappij en Bestuur van de 
gemeenteraad van Aalsmeer. Op de 
agenda staan onder andere het 
onderzoek dat de Rekenkamer heeft 
uitgevoerd naar Jeugdhulp in Aals-
meer en het vaststellen van de 
kaders voor de veranderopgave 
inburgering. De vergadering begint 
om 20.00 uur. Publiek is echter 
vanwege corona niet welkom. De 
vergadering is rechtstreeks te volgen 
(en achteraf terug te kijken) via 
livestream op de website van de 
gemeente.
Zinnig, zuinig en zorgvuldig
De Rekenkamer Aalsmeer is een 
onafhankelijk instrument om de raad 
te ondersteunen bij zijn controle-
rende taak. Elke gemeente heeft 
verplicht een rekenkamer of rekenka-
merfunctie die onafhankelijk onder-
zoek doet naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid 
van het gemeentebestuur. De reken-
kamer bepaalt zelf welk onderwerp 
zij wil laten onderzoeken en beant-
woordt per onderzoek de vraag of 
het geld van de gemeente zinnig, 
zuinig en zorgvuldig is besteed. Zo 
nodig doet de rekenkamer aanbeve-
lingen voor verbeteringen. Het is aan 
de gemeenteraad om te bepalen of 
die aanbevelingen overgenomen 
worden. 

Meer inzicht uitgaven
De uitgaven aan jeugdhulp in Aals-
meer nemen elk jaar fors toe. Het is 
daarom al lang een wens van de 
gemeenteraad om meer inzicht te 
krijgen in de achtergrond van deze 
budgetoverschrijdingen. Ook wil de 
raad weten of en hoe er op deze 
kosten gestuurd kan worden. Uit het 
onderzoek blijkt onder andere dat 
Aalsmeer relatief weinig geld van het 
Rijk krijgt, omdat het inkomensni-
veau van Aalsmeerse huishoudens in 
verhouding tot andere gemeentes 
hoog is. De gemeente geeft meer 
geld uit dan ze van de Rijksoverheid 

ontvangt. Maar uit het onderzoek 
blijkt ook dat er weinig drempels zijn 
voor ouders om jeugdhulp aan te 
vragen. Hulpverleners zijn betrokken 
en steeds meer kostenbewust, maar 
de kosten van een behandelingen 
zijn niet van invloed op de keuze. 
Ook is de zorgadministratie voor 
verbetering vatbaar. Zo is bijvoor-
beeld geen zich op verwijzingen die 
niet via de gemeente lopen, maar via 
artsen en andere instellingen. Er is 
geen controle op het gebruik van 
behandelingen. De gemeente betaalt 
de volledige rekening, ook als een 
kind niet of niet alle behandelingen 
gekregen heeft. De gemeenteraad 
wordt gevraagd de conclusies van 
het onderzoek vast te stellen.

Kaders inburgering 
In het huidige inburgeringsstelsel 
zijn alle inburgeringsplichtigen zelf 
verantwoordelijk voor hun inburge-
ring in Nederland. Volgend jaar gaat 
de nieuwe Wet inburgering in. De 
regierol wordt in de veranderopgave 
inburgering bij gemeenten gelegd. 
Elke gemeente wordt verplicht om 
een passend traject te bieden aan de 
meest kwetsbare inburgeringsplich-
tigen: de asielmigranten ofwel 
statushouders. De inschatting is dat 
het in Aalsmeer gaat om ongeveer 20 
trajecten per jaar. De raad wordt 
gevraagd de kaders hiervoor vast te 
stellen.

Stem laten horen 
De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op de website van de gemeente. Via 
www.aalsmeer.nl is ook de vergade-
ring rechtstreeks vanaf 20.00 uur te 
volgen. Inwoners die de commissie 
overwegingen willen meegeven over 
onderwerpen die op de agenda 
staan, is het verzoek een bijdrage bij 
voorkeur te mailen naar griffie@aals-
meer.nl. Toch liever mondeling 
inspreken? Neem dan contact op 
door een mail sturen naar de griffie 
of bel 06-44165032.

Onderzoek naar Jeugdhulp in 
commissievergadering

Aalsmeer - Door de nog geldende 
coronamaatregelen kunnen de festi-
viteiten die normaal gesproken 
begin september in Aalsmeer plaats-
vinden op onderdelen doorgaan en 
alleen in aangepaste vorm. In nauw 
overleg met de gemeente heeft de 
organisatie van Vuur en Licht op het 
Water besloten het evenement dit 
jaar wel door te laten gaan, hetzij 
aangepast op de geldende corona-
maatregelen. De gemeente Aalsmeer 
heeft de vergunning voor dit evene-
ment afgegeven.

Regels voor in de openbare ruimte 
op het land en op het water:
Mensen in de openbare ruimte op 
het land én op het water zijn zelf 
verantwoordelijk voor naleving van 
de corona maatregelen. Houd mini-
maal anderhalve meter afstand 
(leden van het zelfde huishouden/
woonadres uitgezonderd).
Heeft u corona gerelateerde klachten 
dan blijft u thuis! Zelfs als deze mild 
zijn kunt u anderen besmetten en 
laat u zo snel mogelijk testen.
Feesten in de openbare ruimte op 
het land én op het water (feestpon-
tons e.d.) worden niet toegestaan. 
Hier zal scherp op worden gecontro-
leerd en direct worden ingegrepen 
op basis van de corona wetgeving of 
de APV. Ook op de Ringvaart zal 
hierop gecontroleerd worden.
 
Voldoende veilige ruimte
Om bezoekers ruimte te bieden om 
voldoende afstand te houden zijn 
enkele wegen ruimer opengesteld 

dan andere jaren. De Stommeerweg 
en Kudelstaartseweg worden vanaf 
21.00 uur afgesloten tussen de 1e J.C. 
Mensinglaan en de Bachlaan.
Het oevergebied tussen de water-
toren en het surfeiland wordt tijdelijk 
opengesteld voor toeschouwers. De 
aanwezige hekken zijn dan verwij-
derd. Ook het surfeiland is toeganke-
lijk. Het gebied aan de waterzijde van 
restaurant ‘On the Rock’ zal afge-
sloten zijn tijdens het vuurwerk.
Bij oplopende drukte kan de organi-
satie in overleg met de gemeente en 
politie besluiten dat het maximum 
aantal bezoekers is bereikt om veilig 
afstand te houden. Het gebied wordt 
dan afgesloten voor nieuwe bezoe-
kers. Nieuwe bezoekers worden in 
dat geval gevraagd elders rond de 
Poel het vuurwerk en de bootjes te 
bekijken. Het gebied verlaten kan 
altijd. Indien u de drukte wilt 
vermijden, zoek dan van tevoren al 
een ander mooi plekje rond de 
plassen op om dit te bekijken.
Rond de watertoren wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe wandelpro-
menade aan het Waterfront. Door de 
werkzaamheden die hier in volle 
gang zijn is het niet veilig om het 
terrein noordelijk van de watertoren 
open te stellen. Ga niet achter de 
hekken, het terrein is (zeker in het 
donker) gevaarlijk. Bovendien kan 
het een boete opleveren.

Vervoer/parkeren
Kom zoveel mogelijk met de fiets of 
lopend. De wijken grenzend aan het 
gebied rond de watertoren worden 

tijdens het evenement afgesloten, 
behalve voor autoverkeer van bewo-
ners uit die wijken. Komt u toch met 
de auto dan graag parkeren op de 
parkeerplaatsen bij zwembad de 
Waterlelie, FC Aalsmeer of bij de 
brandweerkazerne.
Mensen die buiten Aalsmeer wonen 
adviseert de gemeente om niet naar 
Aalsmeer te komen. Parkeren in het 
gebied is moeilijk. Tevens is de 
bereikbaarheid van Aalsmeer deze 
weken moeizaam door de vele 
(verlengde) werkzaamheden aan 
hoofdwegen en rotondes.

Opvolgen instructies
Luistert u goed naar de aanwijzingen 
van de organisatie, beveiliging, 
politie en gemeente. Wees vriendelijk 
voor hen én voor elkaar. Er zijn een 
tiental boten op het water van 
politie, handhaving, brandweer en de 
organisatie die toezien op naleving 
van de regels. Op het land is dit 
toezicht natuurlijk ook aanwezig.

Veilig en verantwoord
Samen het goede voorbeeld geven
Na lange tijd van beperkende maat-
regelen kijkt menigeen uit naar de 
prachtige verlichte boten en vuur-
werkshow. Gemeente: “Wij kunnen 
dat alleen met elkaar op een veilige 
en verantwoordelijke manier doen. 
Geniet, houd voldoende afstand en 
wees aardig voor elkaar. Laten we als 
Aalsmeer een goed voorbeeld 
geven.” Meer informatie over het 
evenement is te vinden op  
www.vuurenlichtophetwater.nl

Gemeente: ‘Samen goed voorbeeld 
geven tijdens Vuur en Licht’

Aalsmeer - Omwonenden van 
Schiphol zijn de voortdurende 
inbreuken door het vliegverkeer op 
hun gezondheid en hun woongenot 
meer dan zat. Daarom eisen zij in een 
sommatiebrief aan luchtvaartmi-
nister Visser dat zij het luchtvaartla-
waai drastisch terugbrengt. De 
minister moet zich houden aan de 
normen die de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) heeft geadviseerd 
en moet zorgen dat de individuele 
bewoner niet wordt blootgesteld aan 
een geluidsbelasting die hoger is. Als 
de minister daartoe niet bereid blijkt, 
legt Stichting RBV de kwestie aan de 
civiele rechter voor.
Stichting Recht op Bescherming 
Vliegtuighinder (RBV) is ruim een jaar 
geleden voor en door omwonenden 
opgericht om paal en perk aan te 
stellen aan de overlast en schadelijke 
effecten van het vliegverkeer. Omwo-
nenden van Schiphol ondervinden al 
jaren in toenemende mate ernstige 
geluidsoverlast. Vanaf 2004 is het 
vliegverkeer met 25% (100.000 
vluchten) toegenomen. Het aantal 
mensen dat ernstig wordt gehinderd 
door luchtvaartlawaai is in die tijd 
met maar liefst 60% toegenomen. 
Inmiddels ondervinden meer dan 

200.000 omwonenden ernstige 
hinder van het luchtvaartlawaai. Toch 
wil de luchtvaartminister Schiphol 
nog veel verder laten groeien, om te 
beginnen met nog eens 40.000 vlieg-
bewegingen bovenop de 500.000, 
die in het huidige stelsel zijn 
toegestaan. 

Gezondheidsproblemen
Dat is desastreus voor het woon-
genot en de gezondheid van de 
omwonenden. De relatie tussen 
vliegtuiglawaai en gezondheidspro-
blemen staat wetenschappelijk vast. 
GGD onderzoek bevestigt dat omwo-
nenden van Schiphol gezondheids-
problemen hebben vanwege het 
lawaai van het vliegverkeer van en 
naar de luchthaven. Meer dan de 
helft van de respondenten heeft 
luchtwegklachten, hoge bloeddruk, 
hart- en vaatziekten, psychische 
klachten, of gebruikt vanwege slaap-
verstoring medicatie. Ook bij 
kinderen eist het vliegverkeer zijn tol: 
geluidsoverlast heeft een negatief 
effect op de cognitieve ontwikkeling 
van kinderen, waaronder hun lees-
vaardigheden en het geheugen, zo 
volgt uit het onderzoek. 
Ook de Wereldgezondheidsorgani-

satie (WHO) heeft de ernst van deze 
gevolgen onderkend. Daarom advi-
seert de WHO om de blootstelling 
aan geluid dat afkomstig is van de 
luchtvaart niet hoger te laten zijn 
dan 45 dB Lden. Rond Schiphol 
wonen 1,4 miljoen mensen die 
worden blootgesteld aan aanzienlijk 
hogere geluidsniveaus. 

Beschermen
In haar brief eist Stichting RBV 
namens de omwonenden onder 
meer dat de minister het luchtvaart-
lawaai tot de WHO-normen terug-
brengt en dat omwonenden van 
Schiphol voortaan daadwerkelijk 
tegen geluidsoverlast worden 
beschermd. De brief legt ook uit dat 
de wijze waarop de minister thans de 
ernstige hinder van luchtvaartlawaai 
berekent, geen recht doet aan de 
werkelijk ervaren hinder van het 
vliegverkeer. Stichting RBV wordt 
bijgestaan door Prakken-d’Oliveira 
Human Rights Lawyers.Bewonersver-
enigingen uit het hele land en orga-
nisaties als Greenpeace, Milieude-
fensie, Milieufederaties Noord-
Holland en Zuid-Holland, Natuur & 
Milieu en Urgenda ondersteunen de 
doelen van Stichting RBV. 

Omwonenden sommeren minister 
vliegtuiglawaai te verminderen

Verkoop provinciale grond voor 
transformatorstation rond
Rijsenhout - Netbeheerders Tennet en Liander hebben grond aange-
kocht van de provincie aan de Aalsmeerderweg en Incheonweg in Rijsen-
hout. Daarmee wordt de komst van een nieuw transformatorstation in de 
gemeente Haarlemmermeer mogelijk, om ook in de toekomst voldoende 
elektriciteit voor de omgeving te kunnen leveren en de overgang naar 
duurzame energie verder mogelijk te maken. Gedeputeerde Esther 
Rommel (Grondzaken en Natuur): “Als provincie zorgen we ervoor dat het 
energienetwerk de toekomstige veranderingen aankan. De energietran-
sitie, woningbouwplannen en een circulaire economie vragen steeds 
meer elektriciteit. Om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan, 
verkopen we deze gronden daarom aan Tennet en Liander. Op die manier 
versterken we tegelijk de economie in de regio.”

Zoektocht
Tennet en Liander zijn met de gemeente al lange tijd op zoek naar loca-
ties voor nieuwe transformatorstations. De locatie aan de Incheonweg 
heeft de voorkeur voor een van de nieuwe transformatorstations die er 
moeten komen. Deze wordt verder onderzocht op haalbaarheid. De 
gemeenteraad is daarmee eind mei akkoord gegaan.

Bestemmingsplan wijzigen
Voordat het transformatorstation aan de Incheonweg kan worden 
gebouwd, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Naar verwach-
ting komt het ontwerpbestemmingsplan na de zomer ter inzage te 
liggen. 
Het duurt nog tot 2025 voor een mogelijk nieuw transformatorstation 
aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen.
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Aalsmeer - De groei van het aantal 
huishoudens met zonnepanelen op 
het dak zet onverminderd door. Op 
30 augustus werd het 1,5 miljoenste 
huis in Nederland van panelen voor-
zien. Dit gebeurde in Aalsmeer, 
onder toeziend oog van wethouder 
Duurzaamheid Wilma Alink, Ed 
Nijpels van het Voortgangsoverleg 
Klimaatakkoord, Vera Luijendijk van 
woningcorporatie Eigen Haard, 
Roland van der Klauw van Wocozon 
en Rolf Heynen van Dutch New 
Energy Research. Staatssecretaris 
Klimaat en Energie, Dilan Yeşilgöz-
Zegerius, was aanwezig met een 
videoboodschap: “We hebben wat te 
vieren. Het is mooi dat deze mijlpaal 
zo snel bereikt is. Er is nog veel plek 
op daken. We profiteren allemaal. Je 
wekt, duurzame energie op, panelen 
op daken nemen geen schaarse 
ruimte in en bewoners zijn minder 
geld kwijt aan hun energierekening.” 

Feest in Aalsmeer
Deze 1,5 miljoenste woning in Aals-
meer en van de Woningstichting 
Eigen Haard. Tegen een vergoeding 
in de servicekosten krijgen bewoners 
panelen op hun dak. Gemiddeld 
levert het een fikse daling in de ener-
gierekening op. De familie 

Hammoutti heeft zich goed georiën-
teerd voor ze instemden met de acht 
panelen. ”Het aanbod van Eigen 
Haard zag er goed uit. Gemiddeld 
besparen we flink op de stroomreke-
ning en we dragen bij aan een beter 
milieu”.  

“Victorie begint in Aalsmeer”
Ed Nijpels vergeleek tijdens de 
bijeenkomst verduurzamen met 
olympische sport. “Daarvoor moet je 
oefenen. De victorie begint vandaag 
hier in Aalsmeer”, aldus de 
bestuurder. 

Koop- en huurwoningen
Wethouder Duurzaamheid Wilma 
Alink: “Ontzettend mooi dat deze 
mijlpaal in Aalsmeer gevierd kan 
worden. Het gaat hier hard met het 
aantal zonnepanelen op daken. We 
proberen de inwoners waar mogelijk 
te helpen bij het nemen van maatre-
gelen om hun koop- of huurwoning 
te verduurzamen. Mensen uit Aals-
meer en Kudelstaart kunnen nu ook 
meedoen met de collectieve zonne-
panelenactie de we organiseren met 
het Regionaal Energieloket. Hopelijk 
dragen we als gemeente dan nog 
meer bij als we richting de twee 
miljoen huishoudens met zonnepa-

nelen in Nederland gaan.” De ander-
half miljoenste woning is van Eigen 
Haard. Eigen Haard wil in 2050 al 
haar woningen CO2 neutraal 
hebben. Tegen een vergoeding in de 
servicekosten krijgen bewoners 
panelen op hun dak. Gemiddeld 
levert het voor de huurders een 
flinke daling in de energierekening 
op. Momenteel wordt er tussen 
bedrijfsleven, corporaties en over-
heden intensief overlegd over de 
juiste mix aan regels die ervoor moet 
zorgen dat het voor particulieren en 
woningcorporaties aantrekkelijk blijft 
panelen op daken te leggen. 

Collectieve zonnepanelenactie
Op dinsdag 7 september (van 19.30 
tot 20.30 uur) is er een online infor-
matiebijeenkomst over de zonnepa-
nelenactie, waarbij de gemeente, 
Regionaal Energieloket en de gese-
lecteerde installateur aanwezig zijn. 
Geïnteresseerden kunnen zich tot 19 
oktober 2021 vrijblijvend inschrijven 
voor de collectieve zonnepanelen-
actie in gemeente Aalsmeer. Kijk voor 
meer informatie op de website van 
het Regionaal Energieloket: 
https://regionaalenergieloket.nl/
indebuurt/projecten/
zonnepanelenactie-aalsmeer-2021 

Anderhalf miljoen huishoudens met 
zonnepanelen: Feest in Aalsmeer!

Schiphol-Rijk – Op de Boeinga-
venue is donderdag 26 augustus 
een bestelbus in brand gevlogen. 
De brand werd rond 11.00 uur in 
de ochtend ontdekt. Meerdere 
brandweerwagens werden opge-
roepen naar de brand te gaan. De 
brandweer heeft water uit een 
nabij gelegen sloot gepompt en 
de bestelbus geblust. De oorzaak 
van de brand is vooralsnog onbe-
kend. De bestelbus raakte total 
loss en is afgesleept door een 
berger.

Bestelbus geheel 
uitgebrand

Muziek en kunst in Dorpskerk
Aalsmeer – Komende vrijdagavond 
3 september opent de burgemeester 
de expositie Passie door Kunst in de 
Dorpskerk. Een week lang zijn er 
dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur 
kunstwerken te bewonderen van 
plaatselijke (amateur)kunstenaars. 
Dat niet alleen, ook is er elke dag van 
af 16.00 uur een miniconcert van 
eveneens lokale muzikanten.
De expositie is een initiatief van 
interkerkelijk platform Aalsmeer over 
Hoop dat juist in een tijd dat er 
vanwege corona weinig mogelijk is, 
wil laten zien dat er hoop is op 
betere tijden. De rode draad van de 
expositie is het leven van Jezus, 
waarbij ook het sterven en de 
opstanding niet vergeten worden.

Kunstenaars
Te zien zijn in totaal zeventien kunst-
werken van: Wim Lodder, Jan Mille-
naar, Lenie de Haas, Alma Piké, Lottie 
Poortvliet-Sparnaaij, Janneke 
Eveleens, Dik Vollmuller, Engelien van 
der Weijden, Helma van der Wal, 
Daphne Klein, Milan Derlagen, Ursula 
Hooijman, Elize Eveleens, Marcel 
Harting, Jan Dreschler, Ineke 
Kroonen, Jurjen van Houwelingen, 
Monic Persoon en Reint Baarda. 

Muzikanten
De muziek wordt (onder voorbe-
houd) verzorgd door onder meer 
verschillende organisten waaronder 
Rogier Postma en Theo Griekspoor, 

het blazerskwartet van Sursum Corda 
en de duo’s Adrie de Rooy en Thirza 
Hulsebosch, Dirk en Daphne 
Sijbersma, Mark en Mariëlle Knol en 
Theo Griekspoor en Monique 
Eigenhuis.

Geven en ontvangen
Een bijzonder onderdeel van de 
expositie vormen de twee bomen 
waarin bezoekers een wens of een 
aanbod van hulp kunnen bevestigen. 
Een boom om te geven en een boom 
om te ontvangen. Daarmee wil de 
organisatie een brug slaan tussen 
mensen onderling, zodat de rode 
draad en de boodschap van de expo-
sitie niet ophoudt bij het verlaten 
van het gebouw. Er wordt geen 
entree geheven, Passie door Kunst in 
de Dorpskerk aan de Kanaalstraat 
kan tussen zaterdag 4 en zaterdag 11 
september gratis worden bezocht.

Fragment van ‘De Ster van Bethlehem’ 

van Lottie Poortvliet-Sparnaaij.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Ach het schilderen, het 
levert de in Marseille geboren Henry 
Calvetti zoveel mooie geluksmo-
menten op. Niet dat dit hem met de 

paplepel is ingegeven. Hij tekende 
graag en zijn  moeder bewonderde 
vooral het schip op zee dat hij met 
een, in verf gedoopte, platte schroe-
vendraaier had geschilderd. Maar 
verder speelde hij gitaar in een 
bandje op feesten en partijen. Na zijn 
schoolperiode reed hij als 16 jarige 
op zijn solex door heel Marseille om 
documenten te bezorgen bij verschil-
lende ondernemingen. Het was in de 
roerige jaren van 1968 dat er in Parijs 
de revolutie uitbrak. In de havenstad 
was daar weinig van te merken. “Ik 
verdiende 450 Franse franken omge-
rekend in euro’s is dat 75 euro per 
maand. Mijn eerste salarisbrie�e heb 
ik ingelijst.”

En toen was daar de liefde
Tijdens een vakantie in 1975 werd 
Henry smoorverliefd op een meisje 
uit Aalsmeer. Na de vakantie 
scheidden hun wegen; de één weer 
terug naar Marseille, de ander bleef 
in Aalsmeer.  De liefde zat zo diep dat 

Henry Calvetti: “Schilderen 
brengt mij veel geluk”

Hondenportret door Henry Calvetti: “Ik 

heb er zestien weken aan gewerkt.”Henry Calvetti met zelfportret.

de tot over zijn oren verliefde Henry 
datzelfde jaar zijn baan opzegde, 
Marseille, familie en vrienden verliet 
op weg naar zijn grote liefde en terug 
naar Aalsmeer waar hij goede herin-
neringen aan had overgehouden. De 
vreugde was overigens van korte 
duur, want veertien dagen later was 
het uit! Toch besloot hij in Aalsmeer 
te blijven. Henry had inmiddels werk 
gevonden bij de kwekerij van 
gebroeders Man, had leuke collega’s 
waarmee hij wel eens ging stappen 
in De Oude Veiling en daar 
ontmoette hij een meisje waarmee 
het meteen klikte. “Ik nodigde haar 
uit voor mijn verjaardag, maar zij kon 
niet, want zij was op dezelfde dag 
jarig.” Deze liefde beklijfde, want het 
echtpaar is alweer heel wat jaren 
getrouwd en hebben een dochter en 
een zoon plus twee kleinkinderen.

Wat te doen na het pensioen?
In 1989 ging Henry voor verschil-
lende bloemenexporteurs werken 
om het handels succes op de Franse 
markt te verhogen. “Ik heb dat werk 
met veel plezier gedaan, de hele dag 
communiceren in mijn moedertaal.” 

Het Nederlands leerde Henry door 
het lezen van kranten en luisteren 
naar de televisie, hij beheerst inmid-
dels zijn tweede moeder taal perfect, 
zowel grammaticaal als communica-
tief.  De jaren verstreken en het 
pensioen naderde. “Ik wilde iets crea-
tiefs gaan doen, ik volgde you tube 
filmpjes en internet; zag hoe de 
verschillende kunstenaars aan het 
werk waren en dat wilde ik ook wel.
Mijn eerste verf, penselen en doeken 
kocht ik bij Ingma, in Amstelveen, 
later koos ik voor Van Beek in 
Badhoevedorp. Ik ben groepslessen 
gaan volgen bij het AKM in Mijdrecht 
tot ik op internet Rob de Reus aan 
het werk zag. Zijn werk sprak mij aan 
en ook zijn wijze van lesgeven. Ik ben 
hier nu voor het derde jaar en leer 
veel van de opdrachten die ik mee 
naar huis krijg. Verftechnieken, 
perspectief, stillevens, stadsge-
zichten en portretten van personen 
en dieren.”

Grootste geluksmoment
“Mijn grootste geluksmoment was 
het portretteren van de hond van 
onze dochter. Ik heb er zestien weken 

aan gewerkt met nuttige aanwij-
zingen van mijn docent. Toen mijn 
vrouw het schilderij zag was zij zo 
onder de indruk. Na het overlijden 
van de hond heb ik het schilderij aan 
onze dochter geschonken. Dat was 
een heel emotioneel moment. En 
dan zie je ook de toegevoegde 
waarde van een schilderij. Het is het 
geluksgevoel dat je tijdens het schil-
deren in het werk stopt wat het zo 
bijzonder maakt.” Henry Calvetti is 
één van de deelnemers aan de expo-
sitie Amazing Amateurs. Hij won de 
tweede publieksprijs met zijn schil-
derij van de Watertoren.

Foto: VTF – Laurens Niezen
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Aalsmeer - Geen braderie zaterdag, 
maar toch een feestje in Aalsmeer 
Centrum en ook bij Total Copy 
Service in de Dorpsstraat. Zo wordt 
weer op traditionele wijze uitgepakt 
met vele unieke oude foto’s van Oud 
Aalsmeer. Deze zijn te bewonderen 
op twee grote doeken buiten voor de 
winkel. Maar er liggen ook inkijk-
boeken met veel foto’s, die u rustig 
door kunt bladeren. Wilt u een foto 
hebben, dan kunt u deze direct laten 
printen op A4 formaat en er zelfs een 
poster van laten maken. De gekozen 
foto kan zelfs bedrukt worden op een 
mok. Naast de oude foto’s-actie zult u 
vele producten in de kleuren van 
Aalsmeer zien zaterdag. Total Copy 

Service verkoopt naast de verschil-
lende vlaggen, veel andere 
producten zoals sleutelhangers, 
mokken, tassen en meer.
Ook is de winkel een samenwerking 
aangegaan met Stichting Ons 
Tweede Thuis, die ook unieke Aals-
meerse producten produceert. Vanaf 
zaterdag 4 september zijn diverse 
eigen gemaakte kaarsen in de 
kleuren van Aalsmeer te koop en 
wast dacht u van een bijzonder Aals-
meers bierkrat-kussen? Zaterdag 4 
september krijgt iedere klant een 
klein presentje (op is op). Het is 
tenslotte toch een beetje feest in het 
Centrum. Kom dus gezellig naar Total 
Copy Service in de Dorpsstraat. 

Zaterdag koopjesdag-feestje  
bij Total Copy Service  

Door Miranda Breur

Aalsmeer - De derde editie van 
Happen en Stappen in Aalsmeer was 
weer een succes. Maar liefst tien 
restaurants hadden heerlijke hapjes 

bereid voor de innerlijke mens. De 
kaarten à vijftig euro (naar horen 
zeggen iets meer dan tweehonderd 
van verkocht) konden ingewisseld 
worden voor een hapje. Dit keer kon 
dat gelukkig ook binnen in de deel-

Happen en Stappen, editie 3.0
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Sinds 1 juli ondersteunt 
het Servicepunt Energieadvies VvE’s, 
bewonersinitiatieven, maatschappe-
lijke organisaties en (kleine) particu-
liere verhuurders in Aalsmeer en 
Kudelstaart met advies over het 
verduurzamen van hun gebouwen. 
Daarnaast wordt procesbegeleiding 
aangeboden om de verduurzaming 
daadwerkelijk uit te voeren. 
Wethouder Duurzaamheid Wilma 
Alink: “Veel VvE’s en maatschappe-
lijke organisaties kunnen energie en 
dus ook geld besparen. Bijvoorbeeld 
door het beter inregelen van de 
cv-ketels en/of kleine isolatiemaatre-
gelen te nemen rondom de stookin-
stallatie en leidingen. Wij willen hier 
graag bij helpen.” 
De gemeente biedt eenmalig vijf 
VvE’s met een collectieve cv-ketel of 
maatschappelijke organisaties met 
minimaal twee cv-ketels gratis advies 
aan. Zo kunnen zij snel inzicht krijgen 
hoe ze met een collectieve cv-ketel 
energie kunnen besparen. Een extern 
adviesbureau voert het onderzoek 
uit naar de stookinstallatie, het 
leidingenwerk en het warmteafgifte-
systeem op zoek naar verbeter-
punten. Hierdoor krijgen de VvE’s en 

maatschappelijke organisaties inzicht 
in de mogelijke verduurzamings-
maatregelen en de terugverdientijd. 
Heeft u interesse? Neem dan contact 
op via servicepuntenergieadvies@
aalsmeer.nl. Vermeld daarbij naam en 
adres van VvE of organisatie, contact-
gegevens, bouwjaar van het pand en 
aanscha�aar van de huidige cv-ketel.

Duurzaamheidsfonds
Het Servicepunt Energieadvies is de 
opvolger van het Duurzaamheids-
fonds. Voor VvE’s, bewonersinitia-
tieven, maatschappelijke organisa-
ties, energiecoöperaties en particu-
liere verhuurders verzorgt het 
Servicepunt naast energieadvies ook 
procesbegeleiding bij het nemen van 
maatregelen om energie te besparen 
of duurzame energie op te wekken. 
Het Servicepunt helpt bedrijven ook 
met het realiseren van zonnepanelen 
op grote daken. 
Voor meer informatie kunnen geïnte-
resseerden terecht op: aalsmeer.nl/
servicepuntenergieadvies. Particu-
liere woningeigenaren kunnen nog 
altijd terecht bij het Regionaal Ener-
gieloket (https://regionaalenergie-
loket.nl/aalsmeer). 

Servicepunt Energieadvies 
biedt gratis energieadvies

nemende horeca gelegenheden. Bij 
sommigen kon er gekozen worden 
voor vis, vegetarisch of vlees. Zo had 
De Praam een heerlijke papadum 
met Oosterse groenten en garnalen, 
Het Wapen van Aalsmeer serveerde 
Pulled Pork in een zwarte wrap, Pasta 
Vino had een heerlijke ravioli met 
truffel, De Oude Veiling twee bellini’s 
met zalm en carpaccio, de Jonge 
Heertjes een lekker hamburgertje, 
restaurant Oh! verse kalfstartaar, 
Vleghaar eendenhamsalade met 
granaatappelpitjes, On the Rock 
schotelde een plastic glaasje voor 
met een vis of vegetarisch gerechtje, 
Café Sportzicht had broodje hete kip 
bereid en De Zwarte Ruiter maakte 
een Dame Blanche klaar. Iedereen 
smulde van al het lekkers onder het 
genot van een drankje en gezellig 
samenzijn lopend of op de fiets. 
Soms met een buitje, maar het meest 
droog, was het afgelopen zondag-
middag weer een geslaagde Happen 
en Stappen in Aalsmeer.

Door Miranda Breur

Rijsenhout - De laatste puntjes 
worden op de i gezet tijdens het 
gesprek met tandartsen Angelica van 
Schuilenburg en Charlotte van der 
Heijden-Burger. Klusjesmannen 
lopen af en aan, het pand ligt 
bezaaid met bouwmaterialen die 
nog een plekje moeten krijgen, aan 
de entree moet nog het een en ander 
worden opgeknapt, de naamborden 
worden nog bevestigd en nog meer 
zaken geregeld alvorens Tandarts-
praktijk Rijsenhout open kan op 6 
september aanstaande. Heel belang-
rijk; de telefoon werkt en ook 
internet is aangesloten. De dames 
hebben bijna geen tijd om de krant 
te woord te staan, maar zijn super 
enthousiast over het resultaat. Het 
wordt prachtig aan de Jolweg 25 in 
Rijsenhout. De inrichting is netjes en 
strak maar met voldoende sfeer en 
warmte, er is een stoere  leestafel, 
een vrolijke kinderhoek, vier praktijk-
ruimtes en een ruime balie. Tevens is 

er voldoende parkeergelegenheid 
rondom het pand. “Angelica en ik 
kennen elkaar uit Aalsmeer en 
hebben dezelfde opleiding aan de 
ACTA doorlopen.” Begint Charlotte. 
“Op een verwijzers-avond raakten we 
weer eens met elkaar in gesprek en 
hadden dezelfde toekomstvisie. 
Afgelopen december kwam dit pand 
op ons pad, dus konden we die visie 
in de praktijk brengen en onze 
krachten bundelen.” Angelica had 
samen met Ellen Warnars de tand-
artspraktijk aan de Leimuiderdijk, 
maar Ellen is gestopt en de praktijk 
kon worden overgenomen. De tand-
artsen maken meteen van de gele-
genheid gebruik om Ellen te 
bedanken voor de jarenlange samen-
werking en de kans die ze gegeven 
heeft om de praktijk voort te zetten 
die zij in veertig jaar heeft opge-
bouwd. Angelica: “Ik ben vanaf 2009 
al betrokken bij Tandartspraktijk 
Rijsenhout. Ook leuk om te vertellen: 
Ellen is ooit begonnen aan de 
Jolweg, Patiënten van het eerste uur 

Tandartspraktijk Rijsenhout 
betrekt nieuwe locatie

weten dat nog wel. De cirkel is rond.” 
Ook Charlotte heeft goede herinne-
ringen aan Ellen. “Ze is een echte 
‘vakgek’ en ik kan haar daar goed in 
opvolgen.”

Nieuwe patiënten welkom
Patiënten staan voorop bij Tandarts-
praktijk Rijsenhout. “Tandartspraktijk 
Rijsenhout is een praktijk met een 
sterke focus op kwaliteit en persoon-
lijke aandacht. Daar houden wij van. 
Bij ons ben je geen nummer. We 
werken met een team van negen 
mensen in totaal.” Angelica en Char-
lotte werken allebei vier dagen en er 
is een mondhygiëniste op dinsdag 
en vrijdag aanwezig. Ook zijn er twee 
preventie-, twee stoelassistenten en 
een vaste receptioniste. Nieuwe pati-
enten worden van harte uitgenodigd 
om zich aan te melden. Via de 
website kan een aanmeldformulier 
eenvoudig worden ingevuld. 
Tandartspraktijk Rijsenhout biedt een 
behandelplan op maat en komt altijd 
met passende oplossingen. Angelica 
zegt: “Kinderen zijn ook zeer welkom 
vanaf jonge leeftijd. Zelfs al met het 
doorbreken van de eerste tandjes. 
Het gebit is zo belangrijk. Dat willen 
we ouders graag meegeven. En wist 
je dat vanuit de basisverzekering de 
tandartskosten vergoed worden tot 
18 jaar?” Naast algehele tandheel-
kunde kun je er terecht voor behan-
delingen op esthetisch vlak, maar ook 
voor lastige kanaalbehandelingen. 
Een allround praktijk dus aan de 
Jolweg 25 in Rijsenhout die van 
maandag tot en met vrijdag geopend 
is van 8.00 tot 17.00 uur. Telefoon-
nummer 0297-327969. Volg hen op 
Facebook en Instagram of bekijk 
tandartspraktijkrijsenhout.nl. Char-
lotte en Angelica staan te popelen 
om te beginnen en helpen je graag!

Aalsmeer - Dorcas is een christelijke 
hulp- en ontwikkelingsorganisatie en 
werkt in Oost-Europa, het Midden-
Oosten en Afrika. De organisatie 
bestaat 40 jaar en richt zich op blij-
vende verandering in het leven van 
mensen in nood. Dit alles is ontstaan 
door de visie van één man: Dirk Jan 
Groot uit Andijk. Hij leek voorge-
stemd voor een leven als 
ambachtsman, maar een ommekeer 

in zijn leven betekende ook een 
breuk in zijn maatschappelijke loop-
baan. De bevlogen timmerman uit 
Andijk ging zich inzetten voor chris-
telijke en joodse gewetensver-
volgden en hun familieleden. 
Daarmee legde hij de grondslag voor 
de stichting Dorcas, die onder hem 
uitgroeide tot een wereldwijde hulp-
organisatie. Om hulp te kunnen 
bieden is natuurlijk geld nodig. 

Dorcas bestaat veertig jaar! Inmiddels heeft de organisatie 41 
kringloopwinkels in heel Nederland 
die worden gerund door duizenden 
vrijwilligers. Ook zijn er veel 
bedrijven en particulieren die regel-
matig donaties doneren. Over de 
organisatie en de projecten die zij 
ondersteunt is alles te lezen op www.
dorcas.nl
De Dorcaswinkel in Aalsmeer gaat 
van 4 tot en met 11 september 
aandacht aan het jubileum geven. Er 
zijn de komende week diverse acties. 
Zo is er vanaf aanstaande zaterdag 

uitverkoop op de kledingafdeling. 
Maar, Dorcas heeft nog veel meer 
betaalbare spullen, onder andere 
glazen, beeldjes, boeken (ook voor 
kinderen) en leuke hebbedingetjes. 
Vergeet ook niet om de meubelhal te 
bezoeken. Het is weer mogelijk om 
spullen op te laten halen. Afspraken 
hierover alleen telefonisch.
Geïnteresseerd in bijzondere voor-
werpen of boeken? Kijk dan eens op 
‘marktplaats Dorcas Aalsmeer’.
Bij drukte kan het zijn dat er even 
buiten gewacht moet worden. Dit 

garandeert voor iedereen veilig 
(corona proof ) winkelen. Tot slot: 
Mocht de parkeerplaats vol zijn, dan 
is er richting de Sanidump nog een 
terrein beschikbaar. Parkeren langs 
de weg is niet toegestaan.
Dorcaswinkel Aalsmeer aan de Turf-
stekerstraat 15-19 is iedere dinsdag, 
donderdag en zaterdag open van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Neem voor meer informatie contact 
op via 0297-361043 of kijk op de 
website www.dorcas.nl/winkels/
aalsmeer.
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Aalsmeer - Na uitgebreid onderzoek 
naar de marksituatie en de positie 
van RFH in de sierteeltsector, heeft 
de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) haar goedkeuring gegeven 
aan de samenwerking tussen Royal 
FloraHolland (RFH) en de vervoersbe-
drijven De Winter, Van Zaal en Wema-
trans. De bedrijven hebben hierdoor 
groen licht voor de oprichting van 
logistiek dienstverlener Floriway. De 
ACM heeft geconstateerd dat er 
voldoende vrijheid van keuze is voor 
de handel en logistieke dienstverle-
ning in de sierteeltsector en dat de 
oprichting van Floriway geen grote 
gevolgen heeft voor de concurrentie.
 
Transportdiensten
Floriway wordt een zelfstandig trans-
portbedrijf dat logistieke diensten 
levert voor sierteeltproducten. 
Floriway gaat zich onderscheiden 
door gemak en service te bieden en 
wordt op termijn onder andere 
gekoppeld aan de digitale markt-
plaats Floriday. Met een druk op de 
knop kan straks, indien gewenst, 
eenvoudig en snel de logistieke 
afwikkeling en het transport worden 
geregeld. Dit wordt een volledig 
geïntegreerd proces. De bloemen en 
planten worden dan opgehaald en 
afgeleverd op de plek en in het 
tijdvak dat klanten wensen. Via track 
en trace kunnen klanten de bestel-
ling volgen. Kwekers, kopers en retai-
lers hebben de vrije keuze om 
gebruik te maken van de transport-
diensten van Floriway. Van enige 
verplichting is geen sprake, ook niet 
bij levering op een RFH-locatie of 
afvoer vanaf een RFH-locatie.
 
Verduurzaming sector
Met Floriway kan RFH een groter deel 
van de logistieke sierteeltketen opti-
maliseren. Door de vervoersstromen 
voor directe en voor klok stromen te 
bundelen, kunnen we het vervoer en 
logistieke activiteiten vanaf de tuin 
slimmer regelen waardoor tijd en 
kilometers worden bespaard. Dit 

draagt bij aan de verduurzaming van 
de sector. 
Steven van Schilfgaarde, CEO RFH, is 
verheugd dat Floriway nu officieel 
van start kan gaan: “RFH wil als B2B 
(Business to Business) dienstverlener 
onze kwekers en hun kopers onder-
steunen in hun bedrijfsvoering en 
hen verder helpen. Als coöperatie 
hebben wij de taak om optimale 
prijsvorming tegen minimale kosten 
voor onze kwekers te realiseren. 
Wanneer je als coöperatie het trans-
port samen met een aantal transpor-
teurs organiseert, ben je in staat dit 
slimmer uit te voeren en kun je de 
dienstverlening verbeteren.”
 
Op eigen kracht
Toekomstig algemeen directeur van 
Floriway,Toon Vos: “Floriway is er voor 
kwekers, kopers en retailers. Vanuit 
onze achtergrond staan we als 
vervoerders dicht bij de markt. 
Floriway staat voor persoonlijk en 
dichtbij; we zijn een echte sierteelt-
specialist en hebben gezamenlijk 
veel kennis van de markt en ervaring 
in de sector. Ik ben dan ook heel blij 
dat de voormalige directeuren van 
de vervoersbedrijven met mij het 
management van Floriway gaan 
vormen. Het is belangrijk voor 
kwekers en kopers te weten dat de 
betrokken vervoerders hun eigen 
klanten blijven bedienen en de 
bestaande afspraken met vervoer-
ders gelijk blijven. Ook in de 
toekomst kunnen klanten gebruik 
maken van de vervoerder die hun 
voorkeur heeft. We willen op eigen 
kracht klanten voor ons winnen. 
Door ons gezamenlijke grote wagen-
park kunnen we snel en flexibel 
inspelen op de wensen van onze 
klant.”
De komende tijd verandert er niets 
voor de klanten van de verschillende 
transportbedrijven. Vanaf heden start 
Floriway met de integratie van de 
verschillende bedrijven. Op termijn 
zullen de bedrijven onder de nieuwe 
naam Floriway gaan opereren.

Groen licht ACM voor Floriway

Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 27 
augustus was een deel van de CDA-
fractie op werkbezoek bij bierbrou-
werij De Bezwooren Kerf aan de 
Hoofdweg in Kudelstaart. In deze 
brouwerij wordt Buck bier 
gebrouwen, het enige bier dat 
afkomstig is uit de gemeente Aals-
meer. De fractie kreeg een uitge-
breide uitleg van brouwer Paul Buck, 
voordat er een kleine proeverij werd 
gehouden en er een rondleiding 
door de brouwerij volgde. Paul Buck 

vertelde uitgebreid over het proces 
van bier brouwen, van het combi-
neren van suiker en gist om koolzuur 
en alcohol te creëren, tot het gebruik 
van bepaalde soorten hop en mout 
om de smaak te bepalen. Bij deze 
uitleg mocht de CDA-fractie wat 
gebrand mout proeven, om zo de 
biersmaak in een vroeg stadium van 
het proces te ontdekken. Paul, die 
samen met zijn zwager in 2017 is 
begonnen, vertelde verder over hoe 
zijn eigen bier gebrouwen wordt. Hij 

CDA bezoekt De Bezwooren Kerf

laat grote partijen bierbrouwen bij 
brouwerij De Naeckte in Amstelveen 
en inmiddels biedt Buck bier zeven 
verschillende smaken aan, waar-
onder een IPA, een blond biertje en 
een weizen. Etiketten worden op de 
flesjes geplakt door Ons Tweede 
Thuis aan de Zwarteweg, waardoor 
Buck bier een product uit de Aals-
meerse en Kudelstaartste samenle-
ving is waarbij meerdere partijen 
betrokken zijn. 

De fractie mocht zichzelf gelukkig 
prijzen toen zij vijf van de zeven bier-
tjes mocht proeven, die allemaal in 
de smaak vielen. Na deze kleine 
proeverij volgde er nog een rondlei-
ding door de micro-brouwerij van 
Paul, waar hij bezig is nieuwe smaken 
te ontwikkelen. Hij wist al een klein 
tipje van de sluier te lichtte door te 
vertellen dat er volgend jaar een 
partij Buck Whisky op de markt komt.
De fractie van het CDA is erg enthou-
siast over dit werkbezoek. Buck bier 
is een prachtig product uit Kudel-
staart en door de samenwerking met 
Ons Tweede Thuis laat het zien waar 
Aalsmeer voor staat: hard werken, 
samenwerken en vooral genieten!

Door Janna van Zon

Aalsmeer - En daar stonden de 
mannen van KNAB op het podium bij 
de bekendmaking van de Starter van 
het Jaar verkiezing in 2018. Zij 
werden tot winnaars uitgeroepen!  
Als jonge honden toonden zij hun 
blijdschap en wisten de lachers op de 
hand te krijgen met de uitspraak: “Ik 
wil even mijn moeder bedanken.” Een 
jaar later moesten zij al zoeken naar 
een groter pand omdat het huidige 
niet meer paste bij hun toekomst-
plannen. En nu drie jaar later weten 
zij als interieurbouwers menigeen te 
verbazen met hun dynamische 
bedrijf. Prachtig hoe het proces te 
volgen is van een plank die verandert 
in een wonderschone kast. En alles 
zo perfect op maat gemaakt dat het 
tot op de millimeter klopt. Moest de 
uitvoer daarvan vroeger worden 
uitbesteed, nu gebeurt dat allemaal 
binnen het eigen bedrijf. Nu nemen 
zij zelf de opdrachten van buiten aan. 

Gouden greep
Marc van der Knaap en Ab Baksteen 
werkten al jaren samen onder één 
dak, maar sinds 2017 hebben zij 
besloten om hun krachten te 
bundelen. En dat is een gouden 
greep gebleken. Met behulp van een 
business coach werden alle voor- en 

nadelen tegen elkaar afgewogen en 
waterdichte afspraken gemaakt. Inte-
ressante vragen kwamen aan de 
orde, maar ook minder leuke onder-
werpen werden niet geschuwd. 
“Soms moet je je trots opzij zetten. 
Dat heeft er echter wel toegeleid dat 
onze samenwerking perfect loopt. 
Wij versterken elkaar door onze 
kennis te delen en wij hebben een 
goede taakverdeling. Ook de verhou-
ding tussen tijd voor privé en bedrijf 
loopt veel beter. Wij kennen elkaar 
van haver tot gort.” 

 De nieuwe machines die als reuzen 
de grote ruimte vullen waren een 
pittige investering maar wie werk op 
maat wil leveren kan niet zonder. De 
afzuiging, de kant aanlijmer, de frees-
machine, de computer gestuurde 
opdeel zaagmachine is zo ingenieus 
dat het, als buitenstaander, je 
verstand te boven gaat. Maar de 
KNAB mannen konden met de 
nieuwe machines die qua techniek 
nogal wat van het brein vragen direct 
uit de voeten. Zo goed was de voor-
bereiding geweest. “Met deze 
machines kunnen wij de opdrachten 
van A tot Z realiseren.” De tekeningen 
- waar Ab een ware meester in is - zijn 
de basis van alles. Ab en Marc doen 
verder alles samen aan voorberei-
ding en uitvoering. Waarvan Marc 

Mannen van KNAB snel gegroeid dan weer - volgens Ab - de slimste 
van de twee is, wat betreft het 
vinden van praktische oplossingen. 

Naamsbekendheid
Zij zijn trots op hun gezonde klanten-
kring die door mond tot mond 
reclame alleen maar groeit. Het 
winnen van de Starter van het Jaar 
verkiezing heeft hen geen windei-
eren gelegd. “Niet dat het nu meteen 
storm liep met nieuwe klanten, maar 
je merkt duidelijk dat onze naamsbe-
kendheid mooie opdrachten ople-
vert.” Alleen het personeel dat is nog 
wel even een ‘dingetje’, een paar 
extra mankrachten zouden zij goed 
kunnen gebruiken. KNAB is een 
erkend stage adres en leerlingen van 
de meubelvakschool kunnen heel 
wat leren bij hen. “Wij vinden het ook 
leuk om jonge enthousiaste en leer-
gierige mensen te helpen bij hun 
toekomst. Want dit is toch echt wel 
een business waar je later je brood 
mee kan verdienen.” Voor Marc is 
toch wel het mooiste een goed resul-
taat laten zien. “De dynamiek van het 
gehele proces is zo mooi om te zien 
en te horen.” Ab vindt het contact 
met de opdrachtgevers weer heel 
boeiend. “Aftasten wat er gevraagd 
wordt, wat wil de klant zien en wat 
verwachten zij van ons.” Maar voor 
beiden staat toch de tevreden klant 
voorop. “Daar doen wij het allemaal 
voor.”

Aalsmeer - Begin deze week is een 
aanvang gemaakt met het bergen 

van de gezonken kajuitboot in de 
Westeinderplassen nabij De Rijssen. 

Gezonken kajuitboot verwijderd

Berging van de gezonken kajuitboot door Otto. Foto: Bert Willems

De boot lag hier al geruime tijd en 
het achtergelaten wrak was bij 
menigeen een doorn in het oog. 
Baggerbedrijf Otto heeft de 
berging van het wrak op zich 
genomen. In de boot bleek een 
flink gat te zitten. Het was een 
behoorlijke klus, maar de kajuitboot 
is met succes verwijderd en zal zo 
goed als zeker niet meer vaarklaar 
gemaakt worden. Hiervoor was het 
achterstallig onderhoud te groot. 
Voor de deelnemers aan de 
verlichte botenshow vast een hele 
opluchting dat dit obstakel uit het 
water is gehaald. Het is ‘s avonds 
namelijk pikkedonker op de Poel. 
En een ongeluk zit tot slot in een 
klein hoekje...  

Aalsmeer - Maandag 23 augustus 
was de opening van de digitale 
bibliotheek in IKC Triade. Veel nieuwe 
kinderboeken zijn aanwezig en door 
dit systeem gericht kunnen kinderen 
gericht geholpen worden bij het 
kiezen van het juiste boek.  
IKC Triade besteedt veel aandacht 
aan het belang van lezen en voor-
lezen. Dit is belangrijk om de taalont-
wikkeling van kinderen te versterken 
en de taalomgeving te verrijken. Ook 
als kinderen nog niet kunnen praten, 
hebben zij profijt van voorlezen. 
Opvang en onderwijs besteden 
daarom veel aandacht aan het 

belang van lezen. Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat kinderen 
die worden voorgelezen een grotere 
woordenschat hebben. De omvang 
van de woordenschat heeft een 
grote invloed op het leren lezen, 
spelling en het leren begrijpen van 
teksten. Ook vrij lezen is van belang. 
Wie iedere dag een kwartier in een 
boek leest, kan wel 1000 nieuwe 
woorden per jaar leren! Daarom start 
IKC Triade elke dag met een kwartier 
lezen. De taalexpert en leescoördina-
toren van Triade zorgen voor inspi-
ratie en het verhogen van de 
leesmotivatie. 

Eigen bibliotheek op IKC Triade
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Jonas Ponsen wordt deze maand zeventien, 
hij is geboren in Amsterdam, maar woont al sinds zijn 
vierde jaar in Aalsmeer. Hij heeft een tweelingbroer: 
Jurriaan en een oudere broer: Valentijn.  Zep van Veen is 
zijn vriend en die heeft hem uitgenodigd voor de Schijn-
werper.  Vlak voor ons gesprek is Jonas naar de introduc-
tiedag van zijn nieuwe opleiding geweest. “Ik heb dit jaar 
examen gedaan voor de mavo en ga nu mbo verpleeg-
kunde doen op het ROC Top aan de Zuidas in 
Amsterdam. Zo’n eerste dag vond ik eerlijk gezegd wel 
spannend, want ik kende er niemand, maar al snel was 
het best wel gezellig. We beginnen met vijfentwintig 
leerlingen in de klas, waarvan vijf jongens.” 

Waarom heb je die keuze gemaakt? 
“Ik hou er sowieso van om voor mensen te zorgen; ik 
vind het leuk om er voor ze te zijn. Lotte Zethof is een  
vriendin van mij en zij heeft een broer met het syndroom 
van Down. Samen met haar heb ik wel eens voor hem 
gezorgd of op hem gepast en dat vond ik bijzonder. Toen 
dacht ik: dit is wel iets voor mij, dit wil ik wel gaan doen.” 

Je gaat nu een mbo opleiding volgen, overweeg  
je ook om er nog verder mee te gaan?
“Ik twijfel nog een beetje. Op dit moment lijkt het mij 
heel leuk, maar als het leren mij toch tegenvalt ben ik 
van plan om een opleiding van drie maanden te volgen 
om als steward te kunnen gaan werken bij Transavia of 
KLM. Maar als het mij wel bevalt ga ik misschien nog wel 
door met een hbo opleiding. Ik zou heel graag op de 
spoedeisende hulp werken of op de ambulance. En ik 
ben erg geïnteresseerd in kinderoncologie.”  

Zep vertelde dat je heel actief bent bij  
Radio Aalsmeer
“Dat staat nu een beetje stil, omdat ik het druk had met 
mijn eindexamen dit jaar en met een nieuwe opleiding. 
Maar ik hoop dat wel weer op te pakken. Ik had een 
eigen programma: Young Ones op woensdagavond, 
speciaal een programma voor jongeren van mijn leeftijd. 

Dat deed ik samen met Stevan van der Voet als 
technicus.”

Hoe ben je er terecht gekomen?
“Ik ben al heel jong begonnen. Ik was acht jaar toen ik wat 
bij de radio  wilde gaan doen. Samen met mijn ouders 
heb ik het gewoon gevraagd en toen zeiden ze: kom maar 
langs. Ik heb een gesprek gehad met Dennis Wijnhout en 
bij hem mocht ik meekijken bij het programma: Nou En?! 
Toen dat stopte ben ik met hem meegegaan naar Hartelijk 
Zondag. Daar mocht ik uiteindelijk niet meer komen, 
omdat er een klacht binnen gekomen was dat ik te jong 
was. Ik heb ook geholpen bij het programma Let’s go van 
Kim Maarse. Daar heb ik radio maken echt geleerd. Maar 
het feit dat ik niet meer welkom was bij Hartelijk Zondag 
heeft mij wel gestimuleerd om een eigen programma te 
beginnen. Toen Let’s go ook stopte was ik inmiddels veer-
tien en ben ik begonnen met Young Ones.”

Wat hield dat in? 
“Presenteren, muziek uitzoeken, interviews met mensen 
en stukjes lokaal nieuws. Daar hielp Kim mij allemaal 
mee. Het programma was echt gericht op jongeren van 
mijn leeftijd. Want ik vind dat er voor die categorie veel 
te weinig te doen is in Aalsmeer.”

Hoe is het om een tweelingbroer te hebben? 
“Iedereen denkt altijd dat we een heel speciale band 
hebben als tweeling, maar het voelt gewoon als een 
normale broer. Natuurlijk kunnen we het goed met 
elkaar vinden en hebben we een goede band, maar dat 
geldt ook voor mijn andere broer.” 

Hoe heb je op school corona ervaren?
“In het derde jaar heb ik veel thuis les gehad, maar dat 
was allemaal nog niet zo goed geregeld. We kregen 
studiewijzers, maar dat was zo veel, ik kreeg het gewoon 
niet af.  Het was al een zware tijd voor ons, omdat door 
corona alles dicht was en we geen vrienden konden zien. 
Als eindexamenklas mochten we gewoon naar school. Ik 
heb er heel hard voor geleerd en ik ben geslaagd. We 
hebben ook een klein feestje gevierd met  klasgenoten.”   

Er is te weinig voor jongeren vind je,  
wat zou je willen veranderen?
“In de wijk Stadshagen in Zwolle staat een gebouw dat 
heet Level 6. Daar mag je met vrienden een feestje 
geven, kun je een karaoke avond organiseren of gamen 
met elkaar. Er zijn allemaal afzonderlijk ruimtes waarin je 
iets kunt doen. Zoiets zou ik in Aalsmeer ook graag 
willen. Dat je gewoon bij elkaar kunt komen en niet op 
straat hoeft te hangen. We hebben wel Place2Bieb, maar 
daar zijn niet zoveel leuke activiteiten voor mijn leeftijd.” 

En wat is er leuk aan Aalsmeer?
“Het water. Mijn broers en ik hebben een boot en we 
gaan vaak met onze vrienden varen en zwemmen. Dat is 
hartstikke leuk. Ik kijk ook heel erg uit naar Vuur en Licht 
op het Water.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Lotte Zethof, ze is heel sterk in wat ze doet. Dat vind ik 
heel knap.” 

Jonas Ponsen: “Ik hou ervan om 
voor mensen te zorgen”

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Je hebt mensen die van 
de cijfertjes en de regeltjes zijn en je 
hebt mensen die denken in creatieve 
oplossingen. Thomas Visser - oud 
Zaailing - is er één die weet te 
enthousiasmeren en te inspireren, 
kijkt niet achterom maar naar de 
toekomst die hem toelacht. 

Vissersvreugd en Visserbitter
Thomas en zijn broer Joeri (ook een 
oud Zaailing die een geslaagde 
ondernemer is geworden) zijn geze-
gend met een stel sociaal ingestelde 
ouders, het zijn levenskunstenaars 
waar vrienden zich thuis voelen. In 
1999 kochten zij een eiland dat werd 
omgetoverd tot een mooie locatie. 
Het aardse paradijs; Vissersvreugd  
doet zijn naam alle eer aan. In de 
zomer en zelfs in de wintermaanden 
is de familie op het eiland te vinden. 
Het is er altijd één brok gezelligheid, 
want horeca mensen houden van 
reuring. De zestigste verjaardag van 
vader Jan werd ook op prettige wijze 
gevierd en kreeg ook een leuk 
staartje, want het gegeven cadeau, 
een fles visser-bitter, ging een heel 
eigen leven leiden. Inmiddels is er 
zoveel vraag naar het naar meer 
smakende Visserbitter in de zwarte 
fles, dat de voorafgaande research 
van beide broers zijn vruchten begint 
af te werpen. Als geboren onderne-
mers haakten Joeri en Thomas gretig 
op de vraag in. Er kwam een website, 
een eigen logo, er werden bij de 
brouwerij afspraken gemaakt en het 
assortiment uitgebreid met aller-
hande accessoires, zoals glaasjes, 
verpakking, flacons. Want het Visser-
bitter is niet alleen het favoriete 
drankje geworden bij de familie 
Visser en vrienden, ook de vele 
vissers-liefhebbers nemen graag een 
bittertje mee in de borst- of kontzak.   

Westeinder premium 
Thomas is een gezelligheidsdier. Niet 
zo vreemd met zulke leuke ouders. 
“Ik houd van feestjes en van een 
drankje”, zegt hij met een brede lach. 
“Het is een leuke wereld, de mensen 
zijn altijd vrolijk.” In een overigens 
minder leuke tijd - de corona periode 
- zag de visionair toch weer zijn 
kansen liggen en kocht samen met 
vriend Sam Carpay kleine en grote 
taps en barretjes op. Er werd flink 
geïnvesteerd, er werden brouwerijen 
bezocht, er werd geproefd en uitein-
delijk is er gekozen voor een lekker 
licht zoet biertje dat makkelijk 
wegdrinkt. Het eigen merk West-
einder premium zal binnenkort in 
fusten van 20 en 50 liter te koop zijn 
en de taps worden verhuurd. Dit is 
nog maar het begin, want er zijn 
plannen te over. Voorlopig werkt 
Thomas nog enkele dagen als ZZP’er 
als veelgevraagde hovenier bij meer-
dere bedrijven.

Vrijheid en voldoening
“Een eigen onderneming betekent 
voor mij vrijheid en voldoening die 
leiden naar nog meer creativiteit. Je 
kan ook tegenslag krijgen, maar ik 
geloof dat wanneer je je blijft 
focussen op de toekomst dit ook 
weer voor veel inspiratie kan zorgen. 
Tot nu toe zijn er alleen maar dingen 
voorbij gekomen die zich uitbreiden. 
Voor mij was Zaai heel belangrijk 
voor het vergroten van het netwerk. 
Het heeft mij geprikkeld en in alle 
problemen waar ik en de andere 
Zaailingen tegen aan liepen, zijn wij 
begeleid. Ik ben heel blij dat ik de 
sprong in het diepe gewaagd heb. 
Zaai vormt de basis voor vrolijk 
ondernemerschap”, aldus Thomas.
Neem voor meer informatie over Zaai 
contact op met projectleider Kirsten 
Verhoef via 0297- 366182 of stuur 
een mail naar kirsten@syltsupport.nl.

Thomas Visser: “Zaai vormt basis 
voor vrolijk ondernemerschap”

Thomas en Joeri Visser, geboren ondernemers. 

Amstelland - Ben jij zoekende in 
werk- en loopbaanzaken? Meld je dan 
aan voor de Week van de Loopbaan 
2021! In heel Nederland zetten loop-
baanprofessionals en jobcoaches hun 
deuren voor je open tijdens de lande-
lijke Week van de Loopbaan van 13 tot 
en met 17 september. Maak vrijblij-
vend kennis met een Noloc loopbaan-
expert bij jou in de buurt en krijg 
persoonlijk advies over jouw loopb-
aanvraagstuk. Ben je werkzoekend of 
wil je meer plezier en energie uit je 
werk halen? Sta je stil in jouw ontwik-

keling? Ben je toe aan een volgende 
stap in jouw loopbaan? Wil je weten 
waar jouw kwaliteiten liggen? Er 
kunnen talloze redenen zijn waarom 
je vastloopt in je werk. Het kost veel 
energie als je te lang met loopbaan-
vragen blijft rondlopen. Je zelfver-
trouwen loopt een forse deuk op. Als 
je bedenkt dat je gemiddeld zo’n 
90.000 uur van je leven werkt, dan 
besef je nog meer hoe belangrijk het 
is om werk te doen dat bij je past en 
waar je gelukkig van wordt. Met bege-
leiding van een loopbaanprofessional 

Check je loopbaan tijdens de 
Week van de Loopbaan

kan je je doel scherp krijgen en een 
ontwikkelplan opstellen, zodat je in 
beweging blijft. Het begrip Leven 
Lang Ontwikkelen wordt steeds actu-
eler, want ook als je het prima naar je 
zin hebt, kun je al nadenken over je 
toekomst. Tenslotte zijn de tijden dat 
je 30 jaar bij dezelfde werkgever werkt 
voorbij. Door jezelf voortdurend te 
ontwikkelen blijf je bij en groei je mee 
met de veranderende arbeidsmarkt. 
Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Hoe doe je dat dan: blijvend 
ontwikkelen? Moet je daarvoor de 
schoolbanken in of kan dat ook in de 
praktijk? Betekent het een carrière-
switch of eens snuffelen in een andere 
branche? Of is een werkervaringplek 

voor jou dé oplossing? Veel vragen 
waar je met een loopbaanprofessional 
over kunt sparren. 

In Bibliotheken
Wil je meedoen en eens van 
gedachten wisselen over je werk en 
loopbaan? Meld je dan aan bij Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coaching 
Uithoorn voor de Week van de Loop-
baan. Rose-Marie is Register Loop-
baanprofessional en Noloc gecertifi-
ceerd en doet als vanouds weer mee, 
in samenwerking met de bibliotheken 
in de regio. Aanmelden gaat snel en 
makkelijk door haar een whatsapp te 
sturen op 06-53135015 o.v.v. WvdL en 
de bibliotheek waar je wilt afspreken. 

Ieder jaar is er enorm veel belangstel-
ling, dus wacht niet te lang met 
aanmelden, want vol is vol. 
Rose-Marie is op dinsdag 14 
september van 13.00 tot 18.00 uur  in 
de Bibliotheek Uithoorn aan de Dorps-
straat 43 Uithoorn, op woensdag 15 
september van 18.00 tot 22.00 uur in 
de Bibliotheek Aalsmeer aan de 
Marktstraat 19, op donderdag 16 
september van 13.00 tot 18.00 uur in 
de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. 
van der Haarlaan 8 en op vrijdag 17 
september van 11.00 tot 18.00 uur in 
de Bibliotheek Amstelveen op het 
Stadsplein 102.  
Check voor meer informatie de 
website www.rooskleurigcoaching.nl
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Uithoorn - Zanggroep Musica zoekt 
60-plussers, zangeressen en zangers, 
om de zanggroep te versterken. 
Musica bestaat alweer enige jaren en 
heeft zich tot doel gesteld regel-
matig ouderen een plezierige 
middag te bezorgen in de vele instel-
lingen die deze regio rijk is.
Musica zingt hoofdzakelijk operette-
muziek, maar ook Musicalliedjes en 
het Hollands repertoire vindt bij de 
toehoorders een willig oor. De zang-
groep wordt aan de piano afwisse-
lend begeleid door een pianiste of 
pianist. De dames en heren repeteren 
wekelijks op woensdagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur in Het Hoge Heem 
in Uithoorn en treden regelmatig op 
bij een verzorgings- of bejaardente-
huis, bijna altijd in de middag.
De leden bestaan uit dames en heren 

met de nodige koorervaringen die 
het plezierig vinden om met elkaar te 
zingen. Ook mensen met solistische 
ervaringen kunnen zich laten horen. 
De lat ligt niet hoog, maar alle leden 
zijn enthousiast en hebben plezier in 
het zingen voor met name de 
mensen die in een instelling wonen.
De zanggroep is een groep enthousi-
aste, meest gepensioneerde mensen 
met liefde voor het zingen -tezamen 
of solistisch- die het plezierig vinden 
voor hun medemens op te treden. 
Kom eens kennismaken op de 
woensdagavond in Het Hoge Heem 
in Uithoorn. Voor meer informatie 
over aanvang van de eerste repetities 
kan contact opgenomen worden 
met: Kees Oskam via 06-29283733 of 
mail naar: zanggroepmusica@
kpnmail.nl

Zing mee met Zanggroep Musica

Hoofddorp - De Heimanshof krijgt 
zaterdag 4 en zondag 5 september 
heel bijzonder bezoek. Tijdens het 
Fête de la Nature (het feest van de 
natuur) komen een boerin, een veen-
steker (die ook een beetje houtvester 
is), een duinwachter en Kruiden 
Marie van 13.00 tot 17.00 uur naar de 
heemtuin om verhalen te vertellen 
over al het moois dat de diverse 
landschappen in de tuin te bieden 
hebben. Zaterdagavond is er ook een 

vleermuizenexcursie. “Daar zal het 
zeker niet bij blijven”, vult beheerder 
Jan van Steijn enthousiast aan. Hij is 
al weer ruim een jaar betrokken bij 
de heemtuin en ziet met eigen ogen 
hoe hard er gewerkt wordt in de tuin, 
hoe veel activiteiten er georgani-
seerd worden en hoe graag de vrij-
willigers hun kennis met de jonge en 
oude(re) bezoekers willen delen. Met 
verhalen die onder meer gaan over 
de relatie tussen hun ambacht en het 

Feest in De Heimanshof met een 
weekend vol verhalen

landschap. “Het zijn unieke verhalen 
van bijvoorbeeld een veensteker. 
Hoeveel uur hij in het werk stopt. 
Welk gereedschap hij nodig heeft. 
Wat het werk oplevert en voor wie en 
niet te vergeten: hoe het landschap 
er door verandert.” Zaterdagavond is 
er een vleermuizenexcursie voor 
jong en oud in de tuin. Marja van 
Diemen van het IVN houdt om 19.30 
uur een korte presentatie en daarna 
wordt er met batdetectors gezocht 
naar vleermuizen in de tuin. 
Aanmelden is verplicht via secre-
taris@deheimanshof.nl. Het Fête de 
la Nature is dit weekend een unieke 
gelegenheid om de heemtuin op een 
nieuwe manier te leren kennen, ook 
in het donker. “De verhalen leveren 
hele mooie inkijkjes op”, aldus Van 
Steijn die ook zelf informatie geeft 
over delen van de heemtuin. “De tuin 
is een landschap vol verhalen. Die 
willen we graag met anderen delen.” 
De toegang tot de heemtuin, inclu-
sief het bomenpad en de Struintuin, 
is gratis. Op zondag verzorgt Jan van 
Til de muzikale omlijsting in de sfeer 
van de diverse landschappen. Voor 
meer informatie zie www.dehei-
manshof.nl. Adres: Wieger de Bruin-
laan 1 in Hoofddorp.

Regio - Kom nazomeren van 4 tot en 
met 12 september bij de forten, 
bunkers en vestingsteden van de 
waterlinies tijdens het Fortenfestival. 
Luister naar een openlucht-concert, 
bekijk een expositie of geniet van 
een film onder de sterren tijdens de 
buitenbios. Ontdek de geheimen en 
verhalen van de forten tijdens een 
rondleiding of bezoek één van de 
vele musea. Met talloze wandel - en 
fietsroutes ervaar je het linieland-
schap en de prachtige natuur. 
Ontspannen op een terras met een 
hapje en drankje kan natuurlijk ook. 
Met uitzicht op onder andere 
UNESCO Werelderfgoed de 
Hollandse Waterlinies komt het 
vakantiegevoel vanzelf terug. Bekijk 
hier het programma.  
www.fortenfestival.nl.

Onontdekt gebied
Verscholen in het landschap liggen 
de Hollandse Waterlinies. Decennia-
lang beschermden de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stelling 

van Amsterdam samen het westen 
van Nederland. In tijden van oorlog 
konden grote stukken land onder 
water worden gezet, terwijl robuuste 
forten de doorgangspaden 
bewaakten. Lange tijd mocht het 
linielandschap niet worden 
bebouwd. Daardoor ontstond een 
open landschap van natuur, akkers 
en weilanden. Een onontdekt gebied 
met rust en ruimte, vol verhalen en 
bijzondere objecten. Met unieke flora 
en fauna in de natuurgebieden op en 
rond de forten. Dit jaar brengt Neder-
land een Ode aan het landschap 
middels verhalen, activiteiten en 
belevenissen. 
Ook de Hollandse Waterlinies doen 
mee. Ontdek dit prachtige UNESCO 
Werelderfgoed tijdens het Fortenfes-
tival; het ideale dagje uit voor alle 
leeftijden. Kijk op forten.nl voor een 
fort, bunker of vesting bij jou in de 
buurt. 
Let op: vanwege corona moet je in 
de meeste gevallen vooraf reser-
veren. Plan je bezoek dus op tijd.

orten esti a  eater  fi  nst 
en muziek op mooie locaties

Nazomeren op een terras bij een fort. Foto: Abe Jonker

2 Oscarwinnaars in 
Cinema Amstelveen
Amstelland - Op dit moment zijn 
twee Oscarwinnaars volop te zien in 
Cinema Amstelveen, ook als matinee. 
Beide films zijn overladen met 
lovende recensies.
* Druk (Another Round) (drama). Dene-
marken, duur 120 minuten, voor 12 jaar 
en ouder. Vier uitgebluste leraren 

beginnen aan een gewaagd experi-
ment: elke dag voor de les een slokje 
alcohol. Want een half promille alcohol 
in je bloed neemt, volgens de Noorse 
psycholoog Finn Skårderud, remmingen 
weg, waardoor ze leuker en creatiever 
worden. 
* The Father (Florian Zeller). Engeland, 
duur 105 minuten, voor 9 jaar en ouder. 
Anne (Olivia Colman) zoekt opnieuw 
een verzorgster voor haar demente-

rende vader Anthony (Hopkins), die 
steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil 
zeker zijn dat er goed voor hem 
gezorgd wordt wanneer zij er niet is. 
Voor Anthony is niet meer duidelijk wat 
echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt.
Het is noodzakelijk om vooraf online te 
reserveren via www.cinemamastelveen.
nl (ook met een Cinevillepas). Op de 
website ook het complete filmaanbod 
inclusief aanvangstijden.

Uithoorn - Zondag 5 september is de 
tweede en helaas ook al weer de 
laatste openstelling van Tuin Bram de 
Groote van dit jaar. Bezoekers kunnen 
nog komen genieten van alles wat 
groeit en bloeit in de tuin. De herfst is 
nog niet echt ingetreden en er zijn 
nog volop zomerbloeiers, zoals Cana-
dese guldenroede, herfstaster, 
kattenstaart, zeepkruid. Ook zijn er 

veel planten met vruchten en zaden 
en dat heeft zeker ook zijn charme. 
De oevers van de vijver en de sloot 
zijn gebaggerd. De vrijwilligers zijn 
druk bezig met het schonen van de 
oevers en verzamelen zaden om ook 
volgend jaar weer verzekerd te zijn 
van een bloemrijke tuin. De kal�es 
groeien intussen als kool. Ze 
gebruiken bij een regenbui graag het 

Open dag Tuin Bram de Groote

Bovenkerk - Vrijdag 27 augustus is 
de laatste van de 99 dikke houten 
platen op het dak van de St. Urba-
nuskerk Bovenkerk geplaatst. Nu kan 
de isolatielaag worden aangebracht 
en kunnen de leidekkers verder met 
hun werk. Het dak zit erop. Daarmee 
komt een eind aan een periode van 3 
jaar waarin de kerk in weer en wind 
heeft gestaan. Het drogen van de 
muren kan nu beginnen. Opnieuw 
een mijlpaal in het herstel van deze 
monumentale kerk. Tijdens de Open 
Monumentendagen van 11 en 12 
september is het eerste gedeelte van 
de kerk tijdelijk open en kunnen de 
eerste teruggebouwde gewelven 
worden bewonderd. Bijna een jaar 
geleden, op 12 september, gaven 
tien jonge kinderen met het leggen 
van de eerste steen het startsein voor 
de herbouw van de St. Urbanuskerk. 
Nu, bijna een jaar later zit de hele kap 
erop en is de kerk wind en water-
dicht. De kap is geheel nieuw 
ontworpen en bestaat uit 33 houten 

dakspanten van 14 centimeter dikke 
houten platen. De dakplaten variëren 
in grootte van 6 tot 37 vierkante 
meter. De spanten en de platen zijn 
gemaakt in Oostenrijk. In de afge-
lopen maanden zijn deze met vijf 
grote vrachtwagens naar Bovenkerk 
vervoerd. Daar zijn alle onderdelen in 
drie fases als een grote driedimensio-
nale puzzel in elkaar gezet. Hierop 
wordt een isolatielaag aangebracht 
en dan volgen de dakleien en het 
loodwerk. Het dak van het schip is 
reeds klaar. Tegelijkertijd met het dak 
is er veel vooruitgang geboekt aan 
terugbouwen van de bakstenen 
gewelven. Ook hier is begonnen met 
het schip van de kerk. Vrijwilligers 
laten deze gewelven graag zien op 
Open Monumentendag. Intussen 
loopt de actie ‘Maak de Urbanus Blij 
met een Lei’ door. Voor een bedrag 
van minimaal 10 euro kan er online 
een lei worden gesigneerd met een 
persoonlijke tekst. Voor kunstenaars 
is er een speciale actie ‘Kunst gaat 

St.Urbanuskerk heeft weer een dak

St. Urbanuskerk heeft weer een dak. 

Foto: Dolf Middelhoff

het dak op’. Op 4 september en 2 
oktober organiseert SAKB Kunstlo-
kaal vrije inloop van 14.00 tot 17.00 
uur. Onder begeleiding kan er een 
kunstwerk gemaakt worden. Schil-
dermaterialen en dakleien zijn 
aanwezig.  
Kijk voor alle informatie en acties op:  
www.helponsuitdebrand.com

schapenhok om te schuilen, maar 
voor een handje biks komen ze graag 
naar het hek. Zondag 5 september 
wordt iedereen weer welkom 
geheten van 13.00 tot 16.00 uur. De 
Tuin Bram de Groote ligt in Uithoorn 
op de hoek van de Boterdijk en Elzen-
laan. De toegang is gratis. Bezoekers 
kunnen naar binnen via de zij-ingang 
tegenover de werkschuur van Land-
schap Noord Holland (Elzenlaan 
(nummer 27). Fietsen kunnen worden 
gestald bij de werkschuur. 





30 inderegio.nl • 2 september 2021SPORT

Aalsmeer - Ook het komende seizoen 
biedt DanceSport Academy NL weer 
de mogelijkheid voor stijldanslessen 
in Aalsmeer. In de hypermoderne en 
ruime studio’s aan de Oosteinderweg 
staan de lessen voor stijldansen op de 
zondagavond op het programma. De 
beginners starten om 19.00 uur, 
gevolgd door de gevorderden om 
20.00 uur en als laatste de vergevor-
derde dansers om 21.00 uur. Zowel 
voor als na de les is het uiteraard 
mogelijk om nog even wat te drinken 
in de bar. De lessen stijldansen 
worden gegeven door Herman Spilker 
en Leonie Borneman. Naast gediplo-

meerd dansdocent en jurylid zijn ze 
meervoudig Nederlands kampioen bij 
de professionals en finalist bij de 
wereldkampioenschappen. Geen 
vraag is dus te gek voor deze twee 
docenten! Wil je verzekerd zijn van 
een seizoen vol dansplezier voor 
twee? Meld je dan aan voor een van 
de cursussen via www.dancesportaca-
demy.nl. Naast de lessen voor stijl-
dansen zijn er ook volop dans- en 
sportlessen die  individueel gevolgd 
kunnen worden, zowel voor beginners 
als vergevorderde dansers, van 
peuters tot en met volwassenen. Zo 
dansen de allerkleinsten op de zater-

(Stijl)dansen bij DanceSport 
Academy voor alle leeftijden

Aalsmeer – De Nederlandse sporters 
presteren zeer goed tijdens de Para-
lympics in Tokio. In de nacht van 
woensdag 25 op donderdag 26 
augustus is een Kudelstaarts succes 
geboekt. Larissa Klaassen wist met 
haar pilote Imke Brommer uit Kudel-
staart de snelste tijd (1 minuut en 
5,291 seconde) neer te zetten op de 
1.000 meter baanwielrennen, goud 
voor dit duo en een persoonlijk record! 
Wethouder sport en locoburgemeester 
Bart Kabout heeft, namens alle mede-
werkers van de gemeente Aalsmeer, 
de Kudelstaartse baanwielrenster 
gefeliciteerd met de prachtige gouden 
plak in Tokio. “Een doel uitspreken en 
dat ook halen, dat is een geweldige 
prestatie”, zegt de wethouder. “Samen 
met Larissa Klaassen en TeamNL is iets 
heel bijzonders neergezet.” Vrijdag-
nacht kwamen Larissa en Imke 
opnieuw in actie. Dit maal voor de 
3.000 meter op de wielerbaan. Helaas 
werd het eerste succes niet herhaald, 
de twee eindigden op de zevende 
plek. 

Drie keer goud voor Jetze
Jetze Plat, lid van UWTC en woon-
achtig in Vrouwenakker, heeft zondag 
29 augustus een gouden medaille 
gewonnen bij de paralympische 
Spelen op het onderdeel triathlon. Hij 
was favoriet en wist dit ook waar te 
maken. Met ruim 2 minuten voor-
sprong kwam hij over de streep. En in 
de nacht van maandag 30 op dinsdag 

31 augustus behaalde Jetze zijn 
tweede gouden medaille op het 
onderdeel tijdrit. Ook dit keer finishte 
Jetze met een ruime voorsprong. 
Woensdag wachtte de wegwedstrijd 
en ook hiermee wist hij met een ruime 
voorsprong goud te behalen. Voor 
aanvang kondigde Jetze aan voor drie 
keer goud te gaan. Het is hem gelukt! 
Een geweldige prestatie van deze 
sympathieke handbiker.

Ruben uitgeschakeld in 3e ronde
Ook tennisser Ruben Spaargaren uit 
Aalsmeer hoopte een medaille te 
bemachtigen, maar is uitgeschakeld in 
ronde drie. Op vrijdag 27 augustus 
wist hij de tweede ronde te bereiken 
door te winnen van de Oostenrijker 
Josef Riegler en zondag 29 augustus 
bereikte hij de derde ronde na winst 
op Alexander Cataldo. Enkele uren 
later moest Ruben de tennisbaan weer 
op, dit maal voor het dubbelspel, 
samen met zijn tennispartner Carlos 
Anker. Ook in het dubbelspel werd de 
derde ronde een feit. Ruben en Carlos 
versloegen het Chileense duo Cataldo 
en Sepulveda. In de derde ronde op 
maandag 30 augustus was Ruben 
Spaargaren helaas niet opgewassen 
tegen Alfie Hewelt uit Australië, de 
nummer twee van de wereld. De 
eerste set verloor Ruben, maar hij 
kwam sterk terug en wist de tweede 
set te winnen. Tijdens de beslissende 
derde set ging het even gelijk op, maar 
na het eerste matchpunt sloeg de 

Goud voor Imke, Larissa en 
Jetze op Paralympics Tokio

Larissa en Imke na het behalen van 

goud op de 1.000 meter 

baanwielrennen.

Australiër toe en pakte de overwin-
ning. Dezelfde dag wachtte ook het 
dubbelspel met Carlos Anker. Ruben 
en Carlos hadden een flinke kluif aan 
het Japanse duo Kunieda (nummer 1 
van de wereld enkelspel) en Sanada. 
De eerste set waren de teams aan 
elkaar gewaagd, maar in de tweede set 
werd een tandje bijgezet en pakte de 
Japanners de winst. Helaas dus geen 
halve finales voor Ruben Spaargaren, 
Tennis of Wheels. Zowel het enkel- als 
het dubbeltoernooi zit er op. Maar, 
natuurlijk is Aalsmeer trots op Ruben. 
“Een geweldige prestatie, met opge-
heven hoofd terug naar Nederland”, 
aldus wethouder Bart Kabout (sport) in 
een reactie. Zowel Larissa en Imke als 
Jetze en Ruben worden gesteund door 
de Mike Multi Foundation. De Paralym-
pische Spelen in Tokio duren nog tot 
en met zondag 5 september.

Kudelstaart - Morgen, vrijdag 3 
september, start dartsclub Poel’s Eye 
dan eindelijk het nieuwe seizoen in de 
Proosdijhal. Helaas heeft corona nog 
steeds invloed. Omdat de sluitingstijd 
vervroegd is (24.00 uur) wordt iets 
eerder gestart dan gebruikelijk, name-
lijk om 19.30 uur. Wees dus op tijd. De 
seizoenopening heeft een dubbele 
lading, het is de Open Kudelstaart én 
de eerste speelavond van het seizoen. 
Zodoende is er voor iedereen wat wils. 
Voor de toppers is er de kans om de 
Open te winnen én om de eerste 
koploper van het seizoen te worden. 
De overige darters hebben echter ook 
nog genoeg te winnen. Aangezien de 
formule volgens het vier niveau 
systeem is eindigt de avond met maar 
liefst vier finales. Het motto van de 
Poel’s Eye is dan ook niet voor niets: 
“Zoveel mogelijk darten, op zoveel als 
mogelijk het eigen niveau”. Zodoende 
ontstaan er meer gelijkwaardige 

wedstrijden. Maar uiteindelijk gaat 
het natuurlijk om de gezelligheid. 
Daarom zijn er nog twee  spelletjes 
(Mystery Out en de Triple Pot). 
Kortom, genoeg reden om te komen 
darten in de sporthal van Kudelstaart. 
Nieuwelingen zijn meer dan welkom. 
Men kan gedurende het seizoen aan 
elk willekeurig dartsactiviteit deel-
nemen, de speelavonden zijn toer-
nooitjes op zich. Het seizoen omvat 
vijftien speelavonden op vrijdag-
avond, die om de week plaats vinden, 
plus twee zaterdag toernooien. 
Lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Deelname is 
geheel vrijblijvend en houd geen 
verplichtingen in voor later in het 
seizoen. De inschrijving sluit om 19.30 
uur, deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
allerlei informatie te vinden.

Open Kudelstaart bij Poel’s Eye

Het podium van ‘twee’ seizoenen geleden : Martin, kampioen René en Floortje.

Aalsmeer - Op dinsdag 7 september 
stappen de fietsers van PCOB Seni-
oren Aalsmeer voor het eerst in bijna 
twee jaar weer op de fiets. In juli 
moest de fietstocht nog worden 
afgelast vanwege stijgende corona-
cijfers. Nu staan alle seinen op groen: 
volgende week dinsdag wordt er 

weer gefietst. De groep vertrekt om 
13.30 uur bij Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Er wordt gefietst zonder al te 
veel voorwaarden, wel wordt de 1,5 
meter in acht gehouden. De tocht 
gaat via Kudelstaart naar Langeraar.  
Voor een pauze stappen de fietsers af 
bij De Sfeerstal. Daar is een ruim 

PCOB senioren gaan weer fietsen

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Volgens mijn echtgenoot heb ik last van het dochter 
syndroom. Hij ook trouwens. De bewuste dochter is de jongste van de 
twee en een zeer trouw kind. Kan moeilijk afscheid nemen van dingen. Als 
tiener mocht ze een nieuwe fiets uitkiezen toen ze naar de middelbare 
school ging. Tot verbijstering van de fietsenmaker ging ze onverrichter 
zake weer de winkel uit “Ik kan het niet hoor, ik vind het zo zielig voor mijn 
oude fiets.” De nieuwe fiets kwam er uiteindelijk wel, maar het had even 
tijd nodig. Toen wij onze gezinsauto in gingen ruilen voor een ander 
exemplaar vond ze dat ook niks. “Waarom? Deze is toch nog prima? Hij 
doet het toch nog?”Een paar weken later kwam ze opgetogen thuis. “Ik 
heb hem zien rijden hoor. Hij is goed terechtgekomen. Er zaten allemaal 
leuke kinderen in en gelukkig geen vieze oude man die sigaren rookt.” Een 
sigaren rokende vriend van ons voelde zich persoonlijk aangesproken 
door deze aantijging. Maar dit terzijde. Nu kamp ik met hetzelfde 
probleem. Ik heb afscheid moeten nemen van onze auto en voor het eerst 
in mijn leven doe ik dat met pijn in mijn hart. Ik heb niks met auto’s, kleur 
of model zal mij een zorg zijn. Ik vind het belangrijk dat er vier wielen 
onder zitten en een rem en verder heb ik maar één wens: dat ie het altijd 
doet! Bij onze Suzuki was dat het geval. Zo trouw als een hond. Heerlijke 
auto, bood ruimte aan van alles en nog wat, de honden pasten erin, de 
boodschappen, de kano kon op het dak. En door dat leuke reservewiel 
achterop kon ik hem op ieder parkeerterrein terugvinden. Heel handig, 
want ik herken nooit een auto, ook die van mijzelf niet. Hij heeft ons heel 
Europa doorgevoerd, tent achterin. Het was een 4wheeldrive en hij reed 
ons net zo makkelijk door de sneeuwmuren in het Jotunheimen gebergte 
in Noorwegen als door de middenberm van de Aalsmeerderweg als ik 
weer eens stom geparkeerd had. Ik ben het meest van hem gaan houden 
tijdens onze vakantie op IJsland. Hij bracht ons dwars door rivieren, tot 
vlak bij vulkanen en tot aan de rand van de gletsjer Vatnajökull, die het 
dak van IJsland vormt. Probleemloos, hij liet ons nooit in de steek. Of het 
nou plus twintig of min twintig was, je drukte de knop in en hij startte. 
Maar hij werd te groot en te duur. Zo’n auto is in gebruik niet zuinig en 
sinds we een camper hebben rijden we met de Suzuki alleen maar korte 
afstanden. “We moeten kleiner”, zei 
manlief. “En het liefst elektrisch.” Dat is 
gelukt, we zijn nu in het bezit van een 
charmante kleine auto, een KIA Soul, 
helemaal elektriek, dus ik lever mijn 
bijdrage aan het milieu. En ik ben van 
dat schakelen af. Riant, alleen maar gas 
geven en remmen. Maar een beetje 
pijn doet het wel om onze trouwe 
Suzuki in te leveren. Net als dochter 
hoop ik dat hij goed terecht komt. 
Reageren? Truus@bente.net 

Afscheid

dagochtend tijdens de Peuterdans en 
Minidance. Kinderen vanaf 7 jaar 
kunnen op de maandag kiezen uit 
StreetJazz, Klassiek Ballet en Modern. 
Voor volwassenen staat op maandag 
een workout op het programma 
tijdens de les Minutes! of kies voor 
Solo Latin. Lekker dansen op de tropi-
sche klanken kan op dinsdag en 
donderdag tijdens de lessen Rootz en 
Salsation. Toch liever Moderne dans? 
Ook dat kan op donderdag van  19.00 
tot 20.00 uur voor de leeftijd 18+. 
Uiteraard is dit maar een kleine greep 
uit het brede aanbod aan danslessen. 
Kijk voor een volledig overzicht op 
www.dancesportacademy.nl of stap 
gerust een keertje binnen om kennis 
te maken. DanceSport Academy NL is 
gevestigd aan de Oosteinderweg 287f.

terras en bij minder goed weer een 
grote binnenruimte. Via Nieuwveen 
wordt vervolgens terug gefietst naar 
de Gerberastraat. 
Vooraf aanmelden voor de fietstocht 
is niet nodig. Kom gewoon naar de 
Gerberastraat en fiets mee! Voor 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Jan Westerhof via 
06-22350307.

Ervaar de kracht van 
lokaal adverteren!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:
Rodi Media

0226-333311 of advies@rodi.nl

5,3 
Miljoen 

Nederlanders lezen 

wekelijks de 

huis-aan-huiskrant.

Neem contact op met:
Nieuwe Meerbode

0297-341900 of info@meerbode.nl



KOM KIJKEN BIJ SCOUTING WWB
Scouting is helemaal van deze tijd. Jongens en meisjes leren in 
teamverband hun eigen verantwoordelijkheden kennen. De WIOL 
& Willem Barendszgroep is een waterscoutinggroep. Ze hebben 
12 zeilboten, 6 optimistjes, 6 waterfietsen en een sleper. Ook 
heeft deze groep een eigen eiland in de Westeinderplassen.

BEVERS 
Speltak voor jongens en meisjes van 5 
tot 7 jr. Elke zaterdag van 10.45-12.30 
uur maken ze pret en doen ze allerlei 
leuke dingen. 

DOLFIJNEN
DEZE GROEP IS BIJNA VOL
Speltak voor meisjes van 7 tot 11 jr. El-
ke zaterdag van 10.30-12.30 uur spe-
len de dolfijnen een spel op dolfijnen-
eiland en komen allerlei verschillende 
figuren tegen. Verder doen ze knutse-
len, koken/bakken, spelletjes en met 
mooi weer zeilen met de optimistjes. 

WELPEN VRIJDAG 
DEZE GROEP IS BIJNA VOL
Speltak voor jongens en meisjes van 7 
tot 11 jr. Elke vrijdag van 18.30-20.00 
uur spelen de welpen een spel in de 
jungle en komen allerlei verschillende 
figuren tegen. Verder doen ze vuurtje 
maken, broodjes bakken, leren kno-
pen, spelletjes en met mooi weer zei-
len met de optimistjes.

WELPEN ZATERDAG 
Speltak voor jongens van 7 tot 11 jr. 
Elke zaterdag van 13.00-14.45 uur 
spelen de welpen een spel in de jun-
gle en komen allerlei verschillende fi-
guren tegen. Verder doen ze vuurtje 
maken, broodjes bakken, leren kno-
pen, spelletjes en met mooi weer zei-
len met de optimistjes.

ZEEVERKENNERS
Speltak voor jongens van 11 tot 16 jr. 
Elke zaterdag zeilen de verkenners in 
de lente/zomer van 13.00-17.30 uur. 
Vanaf november wordt het te koud en 
hebben ze opkomst van 15.30-17.30 
uur. Dan worden er er allerlei andere 
activiteiten gedaan.

GIDSEN
Speltak voor meiden van 11 tot 16 jr. 
Elke zaterdag zeilen de gidsen in de 
lente/zomer van 13.00-17.30 uur. Van-
af november wordt het te koud en 
hebben ze opkomst van 13.00-15.00 
uur. Dan worden er er allerlei andere 
activiteiten gedaan.

WILDE VAART
Speltak voor jongens en meiden van 
16 tot 21 jr. De opkomst wordt gehou-
den op zaterdag van 15.30-17.30 uur. 
Zij maken zelf een programma.

Wil je lid worden van een speltak, 
dan krijg je als eerste kennisma-
king 3 weken gratis de tijd om 
te kijken of je het echt leuk vindt. 

De opkomsten starten v.a. 
17 SEPTEMBER

en vinden plaats aan het 
einde van de Oude Spoordijk 

te Aalsmeer.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SCOUTINGWWB.NL 
0628114804I   |  INFOSCOUTINGWWB.NL

Laat jongeren 
kennismaken met 
méér cultuur.
Ga naar 
cultuurfonds.nl/
educatie  

Hij kent BOEF... 
nu Bowie nog!

Schiphol – Tot dusver is er op de 
luchthavens van Royal Schiphol 
Group een bescheiden herstel van 
het luchtverkeer waarneembaar. Uit 
de cijfers over het eerste hal�aar van 
2021 blijkt dat de COVID-19 
pandemie en daarmee verband 
houdende reisbeperkingen nog 
steeds een ongekende impact 
hebben. Tegelijkertijd heeft Royal 
Schiphol Group haar ‘building back 
better’ strategie voortgezet, met 
meerdere innovaties om de kwaliteit 
van de luchthavens te verbeteren.

Minder passagiers
In het eerste hal�aar is het passa-
giersvolume op Amsterdam Airport 
Schiphol met 57,1% gedaald naar 5,6 
miljoen (2020: 13,1 miljoen en 2019: 
34,5 miljoen). Het aantal vliegtuigbe-
wegingen op Schiphol daalde met 

25,8% naar 86.037 (2020: 115.952 en 
2019: 242.107). Het vrachtvolume 
steeg met 27,7% naar 838.000 ton 
(2020: 656.000 ton). Op Eindhoven 
Airport daalde het aantal passagiers 
naar 288.109 (een daling van 74,4%) 
en het aantal vliegtuigbewegingen 
naar 3.745 (een daling van 55,1%). 
Op Rotterdam The Hague Airport 
daalde in het eerste hal�aar van 2021 
het aantal passagiers met 79,8% naar 
55.484 passagiers en waren er 690 
vliegtuigbewegingen (een daling van 
72,6%).

Verlies
Het nettoresultaat over het eerste 
hal�aar van 2021 kwam uit op een 
verlies van 158 miljoen euro, verge-
leken met een verlies van 246 
miljoen euro in het eerste hal�aar 
van 2020 (HJ 2019: een positief resul-
taat van 133 miljoen euro). Ongerea-
liseerde waardeveranderingen en 
ontvangen subsidie in het kader van 
de NOW-regeling buiten beschou-
wing gelaten, is het nettoresultaat in 
het eerste hal�aar van 2021 iets 
gedaald naar een verlies van 258 
miljoen euro. Dat is een daling van 
3,3% ten opzichte van het eerste half 
jaar van 2020.

Organisatie aangepast
Schiphol heeft de totale bedrijfs-
lasten met circa 20% weten te 
verlagen door afslanking van de 
bedrijfsvoering en doorvoering van 

Bescheiden herstel Schiphol in 
eerste halfjaar van 2021

kostenbesparende maatregelen, 
onder meer op het gebied van dien-
sten en contracten. In maart heeft 
Schiphol Group de herstructurering 
van zijn organisatie afgerond. De 
organisatie is aangepast aan de 
nieuwe omstandigheden en de 
werkmethoden zijn verbeterd. In 
2020 heeft Schiphol de uitgaven voor 
investeringsprojecten met circa 25% 
verlaagd.

Gematigd positief
CEO Dick Benschop van Royal 
Schiphol Group: “Tot dusver heeft 
2021 een herstel laten zien, maar 
minder dan wij hadden verwacht. 
Door de hogere vaccinatiegraad en 
de geleidelijke opheffing van reisbe-
perkingen zijn wij gematigd positief 
voor het tweede hal�aar. In de 
tussentijd blijven wij investeren in de 
kwaliteit van onze dienstverlening en 
de kwaliteit van de leefomgeving, 
waarmee we invulling geven aan 
‘building back better’.”

Vooruitzichten voor 2021
In lijn met eerder gepubliceerde 
vooruitzichten verwacht Schiphol 
Group dat de passagiersaantallen op 
zijn vroegst pas in 2024 weer het 
niveau van 2019 zullen bereiken. Op 
basis van het vliegverkeer in het 
eerste hal�aar verlaagt Schiphol 
Group zijn verwachtingen voor 2021 
van 27-37 miljoen passagiers (zoals 
bekendgemaakt op 19 februari 2021) 
naar 21-28 miljoen op Amsterdam 
Airport Schiphol. Het verwachte 
aantal vluchten op Schiphol voor dit 
jaar is 240.000-275.000.

Aalsmeer - De Schijnwerper van vorige week waarin 
Zep van Veen zijn persoonlijke verhaal heeft verteld 
heeft onbedoeld nogal wat emoties los gemaakt. 
Alhoewel Zep het artikel heeft gelezen en het er mee 
eens was, blijkt het toch een onjuiste weergave van de 
werkelijkheid. Zep’s vader, Rob van Veen, herkent zich 
namelijk absoluut niet in het verhaal van zijn zoon en 
voelt zich in zijn eer en goede naam aangetast. “Ik heb 
altijd goed voor mijn kinderen gezorgd”, vertelt hij in 
zijn reactie. “En in overleg voor een goede omgangsre-
geling gezorgd. Ook heb ik heb met alle vier nog steeds 

een goede band.” Ook de opmerking over alcoholisme 
schuift hij met klem aan de kant. “Ik drink wel eens een 
wijntje. Maar wie niet?” Uit de reactie van Rob van Veen 
blijkt duidelijk dat Zep zijn verhaal gebaseerd heeft op 
de beleving van een 10-jarige en dat de gezinssituatie 
genuanceerder in elkaar stak dan hij doet voorkomen. 
Het is spijtig dat de Schijnwerper, die toch bedoeld is 
als een persoonlijke en positieve rubriek, in dit geval 
mensen heeft gekwetst. Dat is geenszins de bedoeling 
geweest. Redactie en verslaggever bieden hun 
oprechte excuses aan voor deze gang van zaken.

Onjuiste weergave in rubriek Schijnwerper
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Rijsenhout – Afgelopen week organi-
seerde SCW uit Rijsenhout voor de 
37e keer de SCW jeugddagen voor de 
jeugd uit Rijsenhout en omgeving. Na 
een jaar afwezigheid verheugde het 
iedereen bij SCW enorm dat er in 
2021 weer een editie gehouden kon 
worden.

Diverse spelletjes
Meer dan 90 kinderen tussen de 4 en 
12 jaar deden gedurende drie dagen 
vol enthousiasme mee met de diverse 
spelletjes. Dat was natuurlijk voetbal, 
maar ook tennis en waterspelletjes. 
Deze dagen worden door sponsoren 
mogelijk gemaakt en zijn daarom 
gratis! Een super leuk event dus in de 

laatste week van de zomervakantie.  
Ondanks dat het geen tropische 
editie was, viel het weer erg mee en 
kon alles doorgaan zoals gepland. 

Tennis clinic
De SCW Jeugddagen zijn ook dit jaar 
weer mogelijk gemaakt door vele vrij-
willigers in alle leeftijden. Daarnaast 
organiseerde team Sportservice Haar-
lemmermeer de tennis clinic bij de 
naast gelegen tennisclub, waardoor 
de jeugd op een hele laagdrempelige 
manier  kennis kon maken met tennis. 
Meedoen is bij de SCW jeugddagen 
natuurlijk belangrijker dan winnen, 
maar ook dit jaar was er een felbe-
geerde wisselbokaal. Deze bokaal is 

SCW jeugddagen groot succes!

Wisselbokaal deze 37e editie voor 

Mees de Breuk.

dit jaar gewonnen door Mees de 
Breuk.

Aalsmeer - De volleybaltrainingen 
zijn vorige week bij Omnia/Oradi 
weer begonnen. Waar het voor de 
senioren weer even wennen was (zij 
mochten na 1,5 jaar eindelijk de zaal 
weer in) was het voor de jeugd 
vooral fijn elkaar weer te spreken na 
de vakanties. Extra leuk was de 
aanloop van een aantal nieuwe 
jeugdspeelsters. 
Lijkt het jou ook leuk om te komen 

volleyballen? Kom eens een keertje 
gratis meetrainen. Op woensdag 
traint de groep 6 tot 12 jaar, op 
donderdag trainen de oudere jeugd 
en de volwassenen. 
Daarnaast zijn er op woensdag en 
donderdag enthousiaste recreanten-
groepen die naast technische trai-
ning lekker veel partijtjes spelen. 
Meer informatie over de trainingen is 
te lezen op www.svomnia.nl.

Nieuw volleybalseizoen van 
start bij Omnia/Oradi

De Kwakel - De kidsrun over 1 kilo-
meter, een loopevenement voor de 
jeugd tijdens de Polderloop op zondag 
12 september, start om 10.00 uur. 
Inschrijven is nu reeds mogelijk via 
www.voorinschrijven.nl. 
De organiserende vereniging AKU 
biedt ook de mogelijkheid om in te 
schrijven op zaterdag 11 september 

van 13.00 tot 15.00 uur op het evene-
mententerrein in De Kwakel. Deelne-
mers krijgen direct het startnummer 
mee dat de volgende dag voor de start 
opgespeld moet worden. Voor alle 
kinderen wacht een leuke herinnering. 
Deelnemers aan de 4 en 10 kilometer 
moeten zich wel van te voren 
inschrijven via www.voorinschrijven.nl.

Kidsrun tijdens de Polderloop

Rijsenhout - Terwijl de meesten nog 
in korte broek lopen en genieten van 
de nazomerweer, zijn de leden van 
IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsen-
hout weer volop in training voor het 
winterseizoen. Dit jaar is er wederom  
voor gekozen om de veldtraining  in 
een andere vorm te geven als voor-
heen. Op maandagavond trainen de 
senioren en de jeugd op het ijsclubte-
rrein aan het Konnetlaantje. Onder 

leiding van een ervaren trainer 
worden de  leden weer klaargestoomd 
voor het ijs. Op dinsdag- en woens-
dagavond vindt de skeelertraining 
plaats op de skeelerbaan in Kudel-
staart en op donderdagavond is er 
een fietstraining vanaf het clubge-
bouw, er wordt dan voornamelijk 
getraind op duur en interval. Op zater-
dagmorgen 25 september wanneer de 
ijsbaan weer haar deuren opent start 

Schaatslessen en -trainingen voor 
jeugd bij De Blauwe Beugel

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 28 augustus 
mochten de FCA meiden 13 -1 voor 
het eerst op een groot veld spelen. 
Dat was natuurlijk best wennen voor 
de meiden. De tegenstander was 
Hoofddorp MO13-1. Het grote veld 
werd al snel goed benut en het spel 
ging heen en weer. In de eerste helft 
waren er kansjes aan beide zijde, 
maar de defensies stonden als een 
huis. De ruststand ging dan ook als 
een brilstand in 0-0.
In de tweede helft kon je aan de rode 

koppies van de speelsters zien dat 
zo’n groot veld veel energie kost. In 
de 10e minuut kreeg FCA de bal niet 
uit het doelgebied en een slimme 
Hoofddorp speelster prikte de bal 
langs FCA keepster Eline in het doel: 
0-1. De FCA meiden bleven knokken 
voor een goed resultaat maar de 
Hoofddorp defensie gaf niets weg. In 
de allerlaatste minuut wist de rech-
tervleugel speelster van Hoofddorp 
voor de tweede keer FCA keepster 
Eline te verrassen: 0-2. Na dit doel-
punt floot de scheids voor het einde. 
Goed gespeeld meiden!

Voetbal: FCA MO13-1 verliest 
nipt van Hoofddorp

Roza (rechts) ziet lachend hoe teamgenootje Ginthe haar lange tegenstandster 

blokt. Foto: Ruud Meijer

ook het jeugdschaatsen op de Kenner-
merijsbaan in Haarlem. Vanaf 8.20 uur 
geeft een zeer enthousiaste gediplo-
meerde  groep trainers schaatslessen 
aan kinderen van 6 tot en met 13 jaar. 
Op hun eigen niveau en spelenderwijs 
krijgen de jeugdleden twintig schaats-
lessen, met rond de kerst een heus 
wedstrijdje en in maart als afsluiting 
een Elfdorpentocht. Er is nog 
voldoende ruimte om aan te melden. 
Er kan gekozen worden uit tien lessen, 
of de gehele twintig lessen. Opgeven 
kan bij www.ijsclubdeblauwebeugel.
nl-jeugdschaatsen.
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Aalsmeer - De zomer is weer voorbij 
en de scholen zijn weer begonnen. 
Zo ook Dansschool Robert Bogaart. 
Vanaf 15 september biedt de dans-
school in De Oude Veiling in de 
Marktstraat weer volop mogelijk-
heden voor iedereen die graag een 
avondje gezellig uit wil en samen wil 
dansen. Elke week kunt u met de 
voetjes van de vloer en genieten van 
een ongedwongen sfeer. 
Halverwege de les is er een korte 
pauze waar u de mogelijkheid krijgt 
om beneden in het restaurant een 
drankje te drinken. Plezier hebben in 
dansen is ontzettend belangrijk voor 
Robert en Chantal Bogaart, maar ook 
vinden zij het zaak om hun leerlingen 

technisch goed te leren dansen. 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan 
een kijkje op de website van deze 
dansschool en schrijf u nu in! Elke 
maand worden er vrije dansavonden 
aangeboden voor zowel leerlingen 
als mensen van buitenaf die wel in 
zijn voor een avondje uit. Het is 
daarbij wel van belang om via mail of 
telefonisch aan te geven dat u komt 
dansen, want er is een maximum 
aantal plaatsen beschikbaar voor 
deze avonden (zie advertentie elders 
in deze krant). De volgende dans-
avonden zijn op 9 oktober en 6 
november. Het jaar wordt op 18 
december weer afgesloten met een 
spetterend kerstbal. 

Gezellig avondje dansen bij 
dansschool Robert Bogaart

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - FC. Aalsmeer had voor 
zaterdag 28 augustus een pittige 
wedstrijd op de rol gezet voor de FCA 
meiden 19-1. Zij mochten het 
opnemen tegen de senioren vrouwen 
1 van Quick Boys uit Katwijk aan Zee.  
De toeschouwers langs de lijn 
verwachtten dat de FCA meiden niet 
opgewassen zouden zijn tegen het 
vrouwelijk senioren geweld. Na twee 
minuten stonden de FCA meiden met 

0-1 achter. Quick Boys maakten 
gebruik van het slecht weg werken 
van de bal uit het FCA doelgebied. 
Zouden de mensen langs de lijn gelijk 
krijgen? Coach Dave spoorde zijn 
meiden aan en dat werkte. De FCA 
meiden knokten zich in de wedstrijd 
en dat resulteerde in de 11e minuut in 
de gelijkmaker. Rechtervleugel speel-
ster Fleur werd de diepte ingestuurd. 
Fleur schudde enkele Quick Boys 
verdedigsters van zich af en met een 
geweldig mooi schot vloog de bal in 

Voetbal: Knap verweer FCA meiden 
tegen vrouwen van Quick Boys

Met een geweldige reflex werkt FCA keeper Bloem een Quick Boys schot buiten haar 

doel. Foto: Ruud Meijer

de Quick Boys kruising, een super 
beauty goal: 1-1. Na dit doelpunt 
golfde het spel wat heen en weer met 
Quick Boys af en toe wat gevaarlijker, 
maar FCA keepster Bloem voorkwam 
met mooie reddingen tot de rust een 
nieuwe tegentreffer. De 1-1 ruststand 
was echt een compliment voor de 
FCA meiden. De tweede helft begon 
FCA voortvarend. In de 4e minuut was 
het FA spits Roxy die zich keurig vrij 
speelde en de Quick Boys keepster 
met een fraai schuiver verschalkte: 
2-1. Dat Quick Boys een minuut later 
gelijk maakte (2-2), was best een 
domper. De Quick Boys vrouwen 
werden nu wat sterker, de krachten bij 
de FCA meiden namen wat af. In de 
20e minuut scoorde Quick Boys uit 
een mooie aanval: 2-3. De FCA 
meiden gaven zich nog niet 
gewonnen en in de 33e minuut werd 
de Quick Boys defensie uit elkaar 
gespeeld en scoorde FCA: 3-3. 
Scheidsrechter Kwaks keurde deze 
zuivere goal onterecht af, dus bleef de 
stand 2-3. Toen scheidsrechter Kwaks 
kort daarna maling had aan de vlag-
gende grensrechter Ed voor buiten-
spel scoorde Quick Boys 2-4. De 
laatste minuten geloofden de FA 
meiden het wel waardoor Quick Boys 
in de laatste minuut nog 2-5 kon 
scoren. Jammer dat de scheidsbeslis-
singen invloed hadden op de 
wedstrijd.

Kudelstaart - De jaarlijkse clubkam-
pioenschappen van Tennisvereniging 
Kudelstaart (TVK) zijn in volle gang 
en net als de twee voorgaande jaren 
werd er weer een G-tennismiddag 
aan gekoppeld. Het was zaterdag-
middag 28 augustus dan ook gezellig 
druk op het tennispark in Kudelstaart 
met niet alleen kinderen en volwas-
senen, maar ook tennissers met een 
verstandelijke beperking, die fanatiek 
met elkaar de strijd aan gingen. 
Maar liefst zeventien spelers uit 
Kudelstaart, De Kwakel, Nieuw 
Vennep en Vogelenzang speelden 
spannende poulewedstrijden samen 
met een buddy. Sommigen hadden 

hun eigen tennismaatje meege-
nomen en anderen kregen een 
partner geregeld door de 
G-tenniscommissie. 

Plezier en gezelligheid
Omdat de meeste spelers nog niet 
zoveel tenniservaring hebben, 
werden de velden iets verkleind en 
werden er geen officiële games 
gespeeld, maar werd doorgeteld. En 
dat de bal niet altijd netjes in het 
servicevak kwam of twee keer stui-
terde maakte niemand wat uit. 
Belangrijkste was het plezier en de 
gezelligheid op en rond de banen. Al 
waren er ook een paar bij die nauw-

Sportieve strijd en gezelligheid 
bij G-tennis buddytoernooi

De deelnemers aan het G-tennis buddytoernooi. Foto: Koos Paehlig

lettend in de gaten hielden wie de 
meeste punten verzamelde en zo in 
de halve finale en finale kwamen. Het 
ging tenslotte wel om de winst, want 
die felbegeerde bekers in de wacht 
slepen dat wilden ze toch allemaal 
wel. Uiteindelijk ging Jeroen van TV 
Nieuw Vennep samen met zijn 
moeder als buddy met de eerste prijs 
naar huis. Kudelstaarter Rick met 
vriend Daan werd, een beetje teleur-
gesteld omdat hij de finale net niet 
had gewonnen, tweede en Tim uit De 
Kwakel met buddy Inge kreeg de 
kleinste beker in handen. Maar 
omdat deze beker een beetje goud 
had, werd deze toch wel beschouwd 
als de mooiste. Tim was helemaal blij 
met deze derde prijs. Iedereen ging 
tevreden naar huis met een goodie 
bag met daarin onder andere 
dempertjes en een nieuwe grip voor 
je racket. 

Tennis voor iedereen
De G-tenniscommissie kan terug-
kijken op een gezellig en geslaagd 
toernooi, waarbij ook de zon het 
voor de spelers en de toeschouwers, 
die flink hebben aangemoedigd, een 
aangename middag maakte. Reden 
om de G-tennissers vaker uit te 
nodigen bij TVK voor tennisavonden, 
toernooitjes en clinics. De commissie 
hoopt deze groep sporters meer te 
kunnen bieden met wekelijkse trai-
ningen en een lidmaatschap. En ook 
meer mensen met een verstandelijke 
beperking uit de regio kennis te laten 
maken met deze leuke balsport. 
Tennis moet voor iedereen mogelijk 
zijn! 

Aalsmeer – Wind Surf Club Aalsmeer 
(WSCA) lid Luuc van Opzeeland heeft 
op het wereldkampioenschap IQ Foil 
de bronzen medaille gewonnen. Na 
een intensieve week met wedstrijd-
dagen met de complete wereldtop is 
dit een lovenswaardige prestatie.
Het WK IQ Foil vond dit jaar van 16 
tot 22 augustus plaats in het Zwit-
serse Silvaplana, nabij St. Moritz. Het 
WK had dit jaar een enorm internati-
onaal deelnemersveld met 157 deel-
nemers. De eerste dagen werden de 
deelnemers daarom opgedeeld in 2 
groepen die om beurten manches 
tegen elkaar surfden. 
Na een aantal kwalificatie dagen 
stond Luuc 1e in de tussentijdse 
ranking. Dit leidde ertoe dat Luuc 
rechtstreeks tot de gold fleet door-
drong, met de beste deelnemers. In 
de gold fleet begon de telling weer 
opnieuw en werden de 12 beste 
surfers op basis van hun uitslagen 
geselecteerd voor de medal races. In 
die laatste races woedde er een felle 
strijd met de complete wereldtop, en 
daarbij ook Luuc. Luuc lag goed op 
koers voor de winst maar miste net 
een cruciale slag op het water waar-
door hij de derde plaats op het 
podium behaalde.

“Een prestatie van wereldformaat”, 
aldus Hugo Hekkenberg, voorzitter 
van de WSCA. “Zeker als je beseft dat 
Luuc het heeft opgenomen tegen 
grotendeels professionele windsur-
fers, terwijl Luuc ‘gewoon’ studeert in 
Italië. We zijn bijzonder trots om Luuc 
als lid binnen de club te hebben.” 
Na het succes van windsurfer Kiran 
Badloe op de Olympische Spelen in 
Tokio is er dus nu ook een nieuw 
talent dat internationaal furore 
maakt. IQ Foil is de nieuwe internati-
onale windsurf klasse die de huidige 
RSX klasse, waar Kiran Badloe 
onlangs in Tokio Olympisch 
kampioen in werd, gaat vervangen. 
IQ Foil staat op de agenda van de 
Olympische Spelen van Parijs in 
2024. 

Verbouwingsplan
De WSCA merkt al jaren dat wind-
surfen aan populariteit toeneemt. 
Mede door de prestaties van diverse 
talenten groeit het ledenaantal 
daarom flink. De WSCA bereidt 
daarom een groot verbouwingsplan 
voor om het clubgebouw op het 
Surfeiland aan alle bestaande en 
nieuwe leden nu en in de toekomst 
ruimte te bieden.

WSCA-lid Luuc van Opzeeland 
wint brons op WK IQ Foil

Aalsmeer - Vanaf de eerste partij zat 
de stemming er goed in afgelopen 
vrijdag bij Buurtvereniging Horn-
meer. Het winnen van de poedel 
begint tijdens de kaartavonden een 
heuse wedstrijd te worden. 
Aanstaande vrijdag 3 september 

kunnen de koppels de strijd onder-
ling weer aan gaan. Het kaarten 
begint om 19.30 uur en de zaal van 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 
is vanaf 19.00 uur open. Kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom, alleen of 
met partner. Het koppelkaarten op 

Goede sfeer bij koppelkaarten vrijdag 27 augustus is gewonnen 
door Rob Feenstra en Corry Feenstra 
met 5497 punten. Frits Zeldenthuis 
en Mia Huijkman werden tweede 
met 5098 punten en op drie zijn Siem 
Burgers en Ben Johannessen geëin-
digd met 4888 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Ria Muller 
en Maaike Spaargaren met 3917 
punten.
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Aalsmeer - Op zaterdag 28 augustus 
werd het 45e Bloementoernooi 
gespeeld in het Recreatiepark Horn-
meer. Het Bloementoernooi is voor 
de Midgetgolf Club Aalsmeer een 
van de belangrijkste landelijke toer-
nooien van het jaar. Er waren spelers 
uit Alphen, Appelscha, Baarn, 
Bennekom, Boskoop, Heerhugo-
waard, Lexmond, Ridderkerk en 
Zoetermeer. De crème de la crème 
uit de vaderlandse Midgetgolf scene 
streed mee om de felbegeerde 
wisselbeker. Het was een match over 
vier ronden voor de categorieën 
Dames, Heren (algemene klasse) en 
Heren senioren. Dirk Jan Jongkind 
(Zoetermeer) opende sterk met 29 
holeslagen. De tweede ronde was 
overtuigend voor Els van der Stroom 
(Boskoop) met 26 holeslagen. Deze 
score zou niet meer worden verbe-
terd. In de derde ronde scoorden Els 
van der Stroom, Ruud Slappendel 
(Ridderkerk) en Henk Buskermolen 
(Aalsmeer) allen 27 holeslagen. In de 
vierde ronde wisten Marrie Bonhof 
en Hetty de Jong (beiden Aalsmeer) 
te overtuigen met 28 holeslagen. Het 
weer zat geweldig mee. Om kwart 
over een was er een korte regen-
pauze. Maar om half twee kon de 
match weer worden hervat. Een 
kniesoor, die daar op let.
Dirk Jan werd na vier ronden alge-
meen toernooiwinnaar met 116 hole-
slagen. Els van der Stroom werd 
tweede met 118 holeslagen. Hans 

Broodbakker was de beste van de 
heren senioren met 125 holeslagen.
Het was een zeer geslaagd toernooi. 
Voor alle deelnemers was er aan het 
slot een mooie chrysant, aange-
boden door Midgetgolf Club Aals-
meer. Je bent nu eenmaal bloemen-
hoofdstad van Nederland!

Gesloten voor renovatie 
Met het Bloementoernooi is het 
zomerseizoen 2021 feitelijk beëin-
digd. Maandag 30 augustus gaat de 
tweede fase van de renovatie van de 
midgetgolf banen van start. Dat 
betekent het ontmantelen van de 
banen, het verwijderen van de 
toplaag, het aanbrengen van een 
nieuwe toplaag en het aanbrengen 
van de coating. De projectuitvoering 
is in handen van de gemeente Aals-
meer in samenwerking met de 
betonmonteur. Een voorzichtige 
schatting is dat de werkzaamheden 
twee maanden zullen vergen. In deze 
periode zijn de banen voor publiek 
gesloten. 
Als de renovatie is voltooid, zullen de 
banen op feestelijke wijze worden 
heropend. Wanneer en in welke 
vorm, daar is het Bestuur nog niet 
over uit. Maar zeker is, dat de Midget-
golf Club deze gelegenheid niet 
ongemerkt voorbij zal laten gaan. 
Het Bestuur en de leden hopen u in 
november in groten getale op de 
gerenoveerde banen te mogen 
begroeten.

Midgetgolf: Dirk Jan Jongkind 
zet de bloemetjes buiten

Els, Dirk Jan en Hans, de winnaars in de categorieën dames, heren en heren senioren.

Aalsmeer - Zondagmiddag 29 
augustus was er een mooi atletiek-
feest bij Atletiekvereniging Aalsmeer. 
Sprinten, 600, 800 of 2000 meter 
hardlopen, discuswerpen, kogel-
stoten en verspringen waren onder-
deel van AVA’s clubkampioen-
schappen met 66 deelnemers. 
Daarna volgde een ludieke Zweedse 
estafette, waarbij viertallen om-en-
om een 400, 300, 200 of 100 meter 
liepen. Aan dit spectaculaire onder-
deel deden maar liefst 27 teams mee, 
bestaande uit uiteenlopende combi-
naties van AVA-leden, opa’s, oma’s, 
vaders, moeders, broers, zussen, 
vrienden en bekenden. Met ruim 
honderd hardlopers tegelijkertijd op 
de atletiekbaan leverde dit prachtige 
taferelen op. Leuk voor de vele 

toeschouwers, die ook een kijkje 
kwamen nemen in AVA’s nieuwe 
clubgebouw, dat eind 2020 vanwege 
corona digitaal werd geopend en nu 
echt gebruikt kan worden. De volle-
dige uitslagen en meer foto’s van de 
clubkampioenschappen zijn te 
vinden op www.avaalsmeer.nl.

Mooi atletiekfeest bij AVA

Sportieve vaders lopen hard tijdens de Zweedse estafette. Foto: www.kicksfotos.nl

KORT
KLAVERJASSEN BIJ  
DE GELUKSVOGELS
Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Er wordt iedere woensdagavond 
vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Het 
klaverjassen op 25 augustus is 
gewonnen door Gerard Pouw 
met 5111 punten. Jan Raad-
schelders werd tweede met 
5019 punten en
Ben v/d  Voort eindigde op 
plaats drie met 4921 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Willy Mulder met 3999 punten.

KOPPELKAARTEN BIJ  
BV OOSTEND
Aalsmeer - Op maandag 6 
september hoopt Buurtvereni-
ging Oostend het koppelklaver-
jassen weer op te starten na de 
coronatijd. Vanaf 19.30 uur is de 
zaal open en om 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Het 
inschrijfgeld is nog steeds 1,50 
euro per persoon. Er wordt 
gekaart in ‘t Middelpunt aan de 
wilhelminastraat 55 in Aalsmeer 
Oosteinde.

SJOELEN IN DE REEDE
Rijsenhout - Ook Sjoelclub 
Rijsenhout gaat weer van start 
met de competitie. Op 
donderdag 9 September komen 
de leden weer bijeen om te 
proberen de schijven weer in de 
gaten te gooien. De leden 
hopen dit seizoen weer op een 
normale manier te kunnen 
sjoelen. Ook eventuele nieuwe 
leden zijn van harte welkom. Het 
sjoelen begint om 19.30 uur en 
is in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat 14. 

GEZELLIG BRIDGEN  
IN DE HORNMEER
Aalsmeer - Op maandagmiddag 
is er voor de gezelligheid 
bridgen in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. De nadruk ligt op 
gezelligheid! Er wordt niet in 
competitie verband gespeeld, 
dus geen wedstrijdspanning. 
Het is vrije inloop met een kleine 
geldelijke bijdrage van 2 euro 
per persoon. Kom alleen of 
samen eens gezellig proef 
bridgen op maandag van 13.30 
tot 16.00 uur.

ZONDAG WIELERRONDE  
VAN UITHOORN
Uithoorn - Zondag 5 september 
wordt er weer bij UWTC 
gekoerst, want de wielerronde 
van Uithoorn staat op het 
programma. Ook dit jaar wordt 
deze weer verreden op het club-
parcours van UWTC op sport-
park Randhoorn.  UWTC 
verwacht ongeveer 200 deelne-
mers. Het programma begint om 
10.30 uur met een wedstrijd 
voor veteranen 60+, om 12.00 
uur start de interclub en cate-
gorie 7 nieuwelingen, om 13.30 
uur is het de beurt aan de sport-
klasse en om 15.00 uur klinkt de 
start voor junioren en amateurs. 
Publiek is welkom. Uiteraard 
dienen allen zich te houden aan 
de corona-regels.

Aalsmeer - Surfplanken van mini-
maal 28 jaar oud en enkele nog met 
een houten giek waren afgelopen 
zondag 29 augustus te bewonderen 
op de Westeinderplassen tijdens de 
jaarlijkse Oude Deuren Cup van 
Windsurf Club Aalsmeer. Het long-
board en vintage windsurf evene-
ment trok veel deelnemers en een 
groot aantal toeschouwers. Het weer 
voor de surfers was goed. De tempe-
ratuur had hoger gemogen, maar er 

stond een stevige windje en dit 
leverden spectaculaire beelden en 
hoge snelheden op. Het was alweer 
de dertiende editie van leuke en 
sportieve evenement waarvoor 
surfers uit het hele land naar Aals-
meer komen. Veelal ook een groep 
vaste deelnemers, die de Oude 
Deuren Cup ook benutten om elkaar 
weer gezellig te ontmoeten en bij te 
praten.
Foto: www.kicksfotos.nl

Stevig windje bij Oude Deuren Cup

Aalsmeer - Afgelopen weekeinde 
stond het Nationaal kampioenschap 
waterskiën op de kalender. Voor 
Waterski Vereniging Aalsmeer 
(WSVA) deed Belinda Boekee mee op 
het onderdeel slalom. Het NK vond 
plaats bij Waterski vereniging Maurik 
(in de Betuwe). Belinda had de voor-
gaande weken veel getraind en was 
dus goed voorbereid. Ze had zich 
ingeschreven voor de categorieën 
dames 35+ en bij de dames open. Op 
zaterdag 28 augustus stond de cate-
gorie 35+ op het programma.  De 
enorme sterke rugwind maakte het 
moeilijk voor alle skiërs. Belinda had 
enorme pech en miste de laatste 
boei. De andere skiërs hadden ook 
moeite met de omstandigheden en 

daardoor behaalde Belinda toch nog 
een nette derde plaats en dus een 
bronzen medaille. Op zondag 29 
augustus waren de wedstrijden voor 
alle skiërs die uitkwamen in de open 
klasse. Ook deze dag kenmerkte zich 
weer door veel wind en ook nog 
regen er bij. Belinda had lering 
getrokken uit de zaterdag en kwam 
nu wel om de laatste boei.
Uiteindelijk scoorde ze vier boeien 
op 55 kilometer en dat leverde haar 
wederom een bronzen medaille op!
Wakeboard &Waterski Vereniging 
Aalsmeer is bijzonder trots op 
Belinda! Volgend jaar wil de vereni-
ging met meer deelnemers naar het 
NK om nog meer medailles naar Aals-
meer te halen.

NK waterskiën: Twee keer brons 
voor Belinda Boekee van WSVA 

Aalsmeer - Na 11 maanden 
verplichte rust, gaat Sjoelclub Aals-
meer weer starten met de compe-
titie. De eerste stenen gaan 
vanavond, donderdag 2 september, 
vanaf 19.30 uur richting de gaten 
rollen in dorpshuis ’t Podium aan de 
Kudelstaartseweg. Er wordt eens per 
twee weken op donderdagavond 
gesjoeld, waarbij er twee keer tien 

bakken worden gegooid. Er wordt in 
drie klassen gesjoeld, ieder op zijn 
eigen niveau. Leeftijd maakt niet uit. 
In de pauzes tussen de wedstrijden 
door is er tijd om gezellig bij te 
praten. Ook nieuwe leden zijn 
welkom. Kom gerust een avond 
kijken of de sjoelsport bevalt. Bel 
voor informatie naar 06-25167402 of 
kijk op www.sjoelclub-aalsmeer.nl

Sjoelen start weer!





38 inderegio.nl • 2 september 2021SPORT

Aalsmeer – De zevende editie van de 
‘Poeloversteek’ was weer een succesvol 
en gezellig evenement. De oversteek 
in 2020 kon door de corona pandemie 
niet doorgaan en daarnaast zijn er ook 
twee seizoenen bijna geen zwemwed-
strijden meer geweest vanwege de 
pandemie. De leden van Oceanus 
konden eindelijk trainen voor een 
zwemuitdaging. De laatste jaren was 
de Poeloversteek steeds de eerste dag 
van de WesteinderWaterWeek, maar 
nu was het een kleiner ‘feestje’ voor 
alleen Oceanus leden. Dit jaar heeft de 
organisatie gekozen voor een corona 
proof alternatief. Niet met bussen vol 
deelnemers naar Leimuiden, maar een 
driehoek met boeien uitleggen vanaf 
het surfstrand in Aalsmeer, maar dan 
wel over de Poeloversteekafstand van 
6 kilometer. Daarnaast ook nog een 
driehoek voor de zwemmers die 3 kilo-
meter een uitdaging vinden. En langs 
de Stommeerweg een parcours van 
1500 meter en voor de jongste leden 
de 750 meter. 

Start en finish
De totaal 65 zwemmers startten en 

finishten op die manier op dezelfde 
plek en de toeschouwers vonden dat 
ook wel eens leuk. Vanwege de Covid 
pandemie dit jaar alleen een vereni-
gingsevenement, zodat het beter en 
overzichtelijk te organiseren was. In 
de zomer van 2022 hopelijk weer als 
onderdeel van de WesteinderWater-
Week en ook met deelnemers vanuit 
de regio daarbij. Na enkele zonnige 
dagen was er op woensdagavond 25 
augustus een bewolkte en winderige 
avond met meer golfslag en daar-
door een grotere uitdaging voor de 6 
kilometer zwemmers tijdens de 
terugweg richting de watertoren. De 
tijden op de 6 kilometer waren geen 
recordtijden in deze editie. Het doel 
is het volbrengen van de afstand, 
maar natuurlijk wordt er ook 
gekeken wie als eerste het surfstrand 
oploopt. Sjoerd Kelderman was de 
snelste man met 1 uur 25 minuten en 
16 seconden. Margreet van der Pol 
de snelste vrouw met 1 uur 49 
minuten en 14 seconden. Frans van 
Heteren finishte op de 3 kilometer in 
46 minuten 40 seconden als eerste. 
Maar de eerste vrouw Danique 

Oceanus beleeft succesvolle 
alternatieve Poeloversteek

De starts van de 6 en 3 kilometer en 1500 meter bij het Surfeiland.  

Snelste dame op de 3 kilometer: 

Danique Pannekoek.

Pannekoek kwam niet veel later als 
tweede op de kant en was de snelste 
vrouw in 47 minuten 56 seconden. 

Begeleiding
De zwemmers op de 3 en 6 kilometer 
werden weer voortreffelijk begeleid 
door kanoërs van kanovereniging 
Michiel de Ruijter uit Uithoorn en 
daarnaast enkele boten met onder 
andere EHBO/AED begeleiding en de 
boot van palingvisserij Rekelhof als 
bevoorrading halverwege op het 3,3 
kilometer punt. Veel jeugd had zich 
ingeschreven voor de 1500 meter en 
de 750 meter. Vera Keessen was met 
9 jaar de jongste die de golven van 
de Westeinderplassen trotseerde. 
Liam Breebaart en Naomi Visser 
waren de snelsten op de 1500 meter 
en op de kortste afstand waren Aiton 
Veldt en Viggo Jonkind het eerst 
weer terug op het surfstrand. Oud 
Paralympisch zwemster Gerda 
Stokkel maakte indruk door de 1500 
meter te volbrengen. 

Alvast trainen
In 2022 zal de Poeloversteek weer 
plaatsvinden op de woensdagavond 
van de WesteinderWaterWeek. Geïn-
spireerde toeschouwers kunnen 
alvast gaan trainen. Oceanus heeft 
trainingsgroepen voor elke leeftijd, 
van 5 tot 85 jaar.

Aalsmeer - Een handvol dartliefheb-
bers was aanwezig op de vaste dins-
dagavond in buurthuis ‘t Middelpunt. 
Er hoefde dus maar 1 poule gemaakt 
te worden en iedereen kwam tegen 
elkaar uit. Ben van Dam en Peter 
Bakker wisten nog wel 1 leg af te 
snoepen van Johan Zuidwijk, maar 
verder bleek hij onverslaanbaar. Niet 
alleen pakte hij de eerste plaats, maar 

in de loop van de avond deelde hij 
ook vele ervaringen uit en gaf vele 
goede adviezen en raadgevingen. 
Louise Jurka kon alle facetten van het 
18-vak goed vinden met haar pijlen 
en wist zodoende zowel Ben als Peter 
te verschalken. Kees de Lange pakte 
uiteindelijk de tweede plaats, mede 
door een overwinning op Ben, waarbij 
hij een 180-score gooide. Wat thuis 

Johan Zuidwijk opnieuw beste 
darter van de dinsdagavond

Aalsmeer – Afgelopen seizoen was 
bijzonder voor de leden van Zwem-
vereniging Oceanus vanwege de 
landelijke coronamaatregelen. 
Zwembad De Waterlelie moest de 
deur sluiten, hierdoor was er minder 
zwemtraining mogelijk en er 
mochten geen zwemwedstrijden 
gezwommen worden. Maar dankzij 
inventiviteit van de trainers werd 
enkele weken na de sluiting de 
ligweide van het buitenbad gebruikt 
voor landtraining en kort daarna 
mocht er ook in het buitenbad van 
De Waterlelie gezwommen worden. 
De laatste weken van het zwemsei-
zoen mocht er als gewoonlijk weer 
getraind worden in het binnenbad. 
Op 27 augustus hebben vijfentwintig 
Oceanus leden hun eerste zwemme-
ters gemaakt in de sloten van Polder-

sport De Kwakel tijdens het afleggen 
van het klimparcours. Het was een 
regenachtige, koude avond, maar de 
minioren en junioren van Oceanus 
genoten van het parcours en waren 
zeker niet bang voor een nat pak. 
Sterker nog, er werden flink wat extra 
bommetjes gemaakt om het nieuwe 
zwemseizoen in te luiden.  
Na deze spetterende start van het 
seizoen hebben alle leden en trainers 
weer zin om een volledig seizoen te 
kunnen zwemmen in De Waterlelie, 
en uiteraard ook om weer 
wedstrijden te kunnen zwemmen 
tegen andere zwemverenigingen. 
Wil je ook komen zwemmen bij 
Oceanus Aalsmeer? Ga naar de 
website van de zwemvereniging en 
meld je aan voor een gratis 
proeftraining.

Spetterende seizoenstart voor 
wedstrijdzwemmers Oceanus

Aalsmeer - Het 93ste seizoen zit er 
weer op voor Het Oosterbad. Het was 
een prachtige maand juni waarin 
volop werd genoten van het natuur-
zwembad door de jeugd van Aals-
meer. Ondanks de coronamaatregelen 
kon toch de zwemvierdaagse georga-
niseerd worden met de altijd in trek 
zijnde extra activiteiten die veel 
bekijks trokken. Veel hebben genoten 
van weer een prachtig seizoen 
jammer dat het weer het een beetje 
liet afweten in de zomervakantie, 
waardoor het bezoek wel degelijk 
terug liep. Maar, de echte zwemlief-
hebbers hebben volop genoten 
tijdens hun vakantie van de duiktoren 
en tikkertje doen met elkaar. Dat is 

ook heel belangrijk om elkaar te 
ontmoeten en te spelen. De zwem-
lessen hebben weer vruchten afge-
worpen en heel veel zwemlessertjes 
hebben voor het eerst kennis 
gemaakt met een echt buitenbad met 
donker water. Lintjes zijn behaald en 
afgelopen maandag heeft een groep 
afgezwommen onder toezicht van 
een afgevaardigde van de NRZ en 
diploma ABC gehaald. Nu gaat het 
Oosterbad aanstaande vrijdag 3 
september de deuren weer sluiten en 
gaan de zwemlessen weer verhuizen 
naar de Meerkamp in Amstelveen 
waar de rest van het jaar de zwemles-
sengecontinueerd worden. Het 
Oosterbad heeft, ondanks alles, een 

93ste Seizoen zit er weer op 
voor Het Oosterbad

heel mooi en prima seizoen gehad. 
Nu hopen dat de nieuwjaarsduik wel 
door mag gaan. Met hulp van veel 
vrijwilligers gaat nu gestart worden 
aan de renovatie van de daken van 
het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 
1. Voor meer info: www.hetoosterbad 
of kijk op de facebook pagina voor 
actueel nieuws.

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Na zijn verrassende 
zevende plek in de Bretagne Classic 
van vorig jaar kreeg wielrenner Nils 
Eekhoff afgelopen zondag alle steun 
van zijn Team DSM om het succes 
van toen een vervolg te geven. Dat 
lukte niet. Het tot 4000 hoogteme-
ters opgewaardeerde parcours bleek 
dit jaar vooral het ideale terrein voor 
sterke renners met klimmersbenen 
en was net te lastig voor Nils. Twintig 
kilometer voor de finish moest de 
Rijsenhouter het al gehalveerde 
peloton laten gaan op een 13 
procent steil klimmetje. Hij eindigde 
als 75ste in een groepje dat werd 
aangevoerd door Tour de France-
winnaar Tadej Pogacar. De 251 kilo-
meter lange heuvelrit werd 
gewonnen door de Fransman Benoît 
Cosnefroy vóór wereldkampioen 
Julien Alaphilippe. 
Komende zondag 5 september kan 
Nils Eekhoff met Team DSM 
beginnen aan de Tour of Britain. De 
karavaan start bij Land’s End in Wales 
en trekt vervolgens in acht dagen 
noordwaarts naar eindpunt 
Aberdeen in Schotland. Blikvangers 
op de deelnemerslijst zijn Wout van 
Aert, Julien Alaphilippe en Mark 
Cavendish. Eurosport tv doet dage-
lijks verslag van de race.

Derde plaats Jytte
De Aalsmeerse jeugdrenster Jytte 
Timmermans (13 jaar) werd afge-
lopen zaterdag na een mooie vlakke 

tijdrit in Spaarnwoude derde in de 
categorie 5 en 6 jongens en meisjes. 
Een dag later eindigde het lid van 
UWTC Uithoorn in Zaandam in het 
peloton als veertiende. 

Ronde van Uithoorn
Amateurrenners kunnen komende 
zondag 5 september starten in één 
van de nog vrij zeldzame nationale 
wedstrijden in dit seizoen, de Ronde 
van Uithoorn. Op UWTC-parcours De 
Randhoorn openen om 10.30 uur de 
masters 60-plus met podiumfavoriet 
John Tromp (Kudelstaart) het 
programma. Vervolgens zijn er races 
voor jeugdrenners, nieuwelingen, 
renners in de sportklasse, junioren en 
amateurs. De laatste start is om 15.00 
uur.

Nils Eekhoff moet passen in 
slotfase Bretagne Classic

Jeugdrenster Jytte Timmermans 

(rechts) viert haar podiumplaats in 

Spaarnwoude. Foto: UWTC Uithoorn

een leuke training blijkt te zijn is het 
uitgooien vanaf 201. Dat zou in 
enkele beurten moeten kunnen, maar 
soms zit het tegen en dan moet je 
links en rechts corrigeren. Tevens raak 
je zo bedreven in het aftellen naar nul. 
In buurthuis ‘t Middelpunt staat 
iedere dartavond op zich en lid 
worden is niet nodig. Per avond zijn 
de kosten 2,50 per deelnemer en 
iedereen vanaf 16 jaar is welkom om 
een keer (of liever) meerdere dinsdag-
avonden te komen darten. Aanvang is 
19.45 uur, adres: Wilhelminastraat 55.





LEKKER WEEKEND
Dat is lekker thuiskomen.

VR ZA ZODO VR ZA ZODO
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Binnenkort nemen we afscheid Wilt u weten welke winkels straks omgebouwd worden tot Albert Heijn, 
Vomar of DekaMarkt? Kijk dan op DEEN.nl/verkoop-deen.

DEEN spareribs
piri piri, Indisch of smokey bbq saus
500 gram
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Heineken pils of 0.0%, Brand, Birra Moretti 
of Alfa pils 30 cl*
krat 24 flesjes
15.70 - 19.80
11.77 - 14.85

korting

25%
BIJVOORBEELD HEINEKEN

NU €12.60

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 2 T/M ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021

ROBUUSTROBUUST

ROBUUSTROBUUST

korting

25%

Anciano Spaanse wijn*
Tempranillo, Reserva 5 years, Gran Reserva 
7 years of Gran Reserva 10 years
fles 75 cl
5.75 - 8.00
4.31 - 6.00

Amoretti tapasschotel
schaal 320 gram

6.95

XL schaal
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Ambachtelijk schepijs
alle soorten
2 bekers à 500 ml

voor

4.00
2

6.00 - 6.20

Amstel Radler**
alle soorten
2 x 6-pack
7.60 - 10.80
5.70 - 8.10
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TOT € 2.70
KORTING

Red Bull Energy Drink 250 ml
regular of sugarfree
4-pack

Lay’s Flat, Mama Mia’s, 
Pomtips of Grills
alle soorten
2 zakken à 125 - 225 gram

voor

2.00
2

2.50 - 2.90

4.00

4-pack
5.55 - 5.60

*De prijs verschilt per product. **De prijzen kunnen verschillen. De kassa berekent 25% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

RACE SNEL 
NAAR DE 
WINKEL!

DEEN Formule 1 oranje 
tompoucen met banket-
bakkersroom
doos 2 stuks

2.00




