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De penta’s mogen weer pruttelen 
voor de 36ste editie van de Aals-
meerse Pramenrace. Thema dit jaar 
is ‘Cartoons’, dus wie weet laten Tom 
en Jerry zich zien, raast Road 
Runner voorbij en geniet Bugs 
Bunny van een worteltje in een 
praam. Ook zo benieuwd hoe de 
ruim 150 teams een eigen draai aan 
het thema hebben gegeven? Het 
blijft een verrassing of Da� y Duck 
en Tweety present zijn op de 
tweede zaterdag in september, of 
the Tasmanian Devil meevaart en 
naar welke ‘beroemdheden’ er nog 
meer gezwaaid mag worden. 

Start aan de Pontweg
Om 12.00 uur is de start aan de 
Pontweg, maar ruim een uur voor 
aanvang arriveren al de eerste 
pramen en bokken en begint de 
‘kijkshow’, niet alleen door bezoe-

kers, maar ook door de deelnemers: 
Ook zij zijn benieuwd wat de ‘colle-
ga’s’ dit jaar bedacht hebben. 
De startvolgorde is weliswaar 
bepaald tijdens de spelletjesavond 
in de Feesttent, maar welke cate-
gorie als eerste de Penta mag 
aanslingeren gaat volgens een vast 
patroon. Er zijn namelijk vier cate-
gorieën: De snellen (racers), dames, 
bokken en recreanten. De categorie 
snellen mag als eerste vertrekken, 
deze teams krijgen alle ruimte om 
snelle eindtijden te halen. Wie weet 
wordt het parcours nog sneller 
afgelegd dan voorgaande jaren... 
Daarna mogen de damesteams 
starten, gevolgd door de grotere 
bokken. De sloot naast de Pontweg 
zal dan ongeveer half leeg zijn, 
want de grootste groep deelnemers 
vaart mee in de categorie recre-
anten en deze teams mogen als 

laatste gaan varen. Voor hen is lol 
en gezelligheid het belangrijkste, 
alhoewel gehoopt wordt op een 
mooie prijs als aandenken. 

Prijzenpakket
Het prijzenpakket van SPIE is divers. 
De snelste deelnemer wint de 
zilveren praam en voor recreanten-
teams zijn er prijzen voor de leukste 
en gezelligste praam, voor de 
mooiste out� t en wie pech heeft 
gehad onderweg wordt mogelijk 
opgevrolijkt met de pechprijs. De 
Pramenrace is veel meer dan een 
‘rondje’ over de Ringvaart en 
Westeinderplassen. 
De tocht zit vol opdrachten en of 
deze goed uitgevoerd worden, 
zitten heren en dames met scherpe 
ogen klaar op diverse controle-
posten. Een overtreding maken of 
een opdracht niet uitvoeren, 
kunnen strafpunten en zelfs diskwa-
li� catie opleveren. De opdrachten 
bestaan uit spelletjes doen op 
verschillende eilanden, spullen inle-

Zaterdag 36ste Pramenrace met thema ‘Cartoons’
veren, enkele al thuis gemaakt (als 
het goed is), en goederen uitgereikt 
krijgen. Bij de snelle teams worden 
in deze de rollen van te voren 
verdeeld, zodat na iedere opdracht 
weer snel weggevaren kan worden. 
Bij de recreantenteams verloopt dit 
alles veel rustiger en veelal hilari-
scher. Niet iedereen is even handig 
met uit de boot stappen...

Op land en vanaf het water
Wie de Pramenrace op het water wil 
bekijken, kan het beste gaan varen. 
Meer niet af in de vaarroute, maar 
blijf aan de kant. Voor publiek op 
het land is ergens langs de Ring-
vaart, vanaf de Pontweg tot Rijsen-
hout, plaatsnemen een relaxe 
aanrader. Op het Praamplein en bij 
Nieuwe Meer wordt het dubbel 
genieten, bij beide locaties komen 
de pramen en bokken twee keer 
langs. Belangrijkste items voor de 
deelnemers aan de Pramenrace zijn:  
veilig varen en geen alcohol voor 
de captain en, dit geldt ook voor 
alle kijkers: Genieten en rekening 
houden met elkaar. Het bestuur van 
SPIE en de redactie van de Praam-
bode wensen alle deelnemers een 
behouden vaart en alle bezoekers 
veel kijkplezier!

In 2020 geen Pramenrace, in 2021 een aangepaste editie, maar aanstaande zaterdag 10 september wordt het weer ouderwets gezellig op Ringvaart en de Westeinderplassen. 
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Aalsmeer bruist in september met 
naast de feestweek ook ieder 
weekend activiteiten. Te beginnen 
aanstaande zaterdag 3 september 
met een gezellige braderie in de 
straten in het Centrum. Heerlijk slen-
teren langs diverse kramen, koopjes 
op de kop tikken en natuurlijk elkaar 
weer zien. En ‘s avonds gaat het spek-
takel verder met Vuur en Licht op het 
Water oftewel de verlichte botenshow 
en een knallend vuurwerk. De veelal 

groots met lichtjes versierde boten 
verzamelen bij het Topvoortsebos in 
de Westeinder en varen vanaf 20.15 
uur door het Zwet en langs Stenhuis 
richting de Ringvaart, waar de eerste 
boten rond 20.30 uur richting de Aals-
meerderbrug gaan varen en daarna 
weer terug om een haag te vormen 
rond de Watertoren waar om 21.30 
uur het feest begint in aanvang op de 
kleurige vuurwerkshow, inmiddels 
één van de grootsten in Nederland. 

Feestweek, Pramenrace en Kunst
En na deze knallende start van de 
feestmaand opent de feesttent op 
zondag 4 september voor het eerst 
het doek voor de tentdienst door de 
gezamenlijke kerken. Voor iedereen, 
jong en oud, vinden vervolgens de 
hele week activiteiten plaats: SPIE 
sportavond op maandag, Nostalgisch 
Filmfestival op dinsdag, kinder-
middag op woensdag, Dag van je 
Leven feest op donderdag en oude-
renmiddag op vrijdag. En tijdens de 
avonden woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag zijn er diverse 
optredens van bekende artiesten en 
bands in de tent. 

Een aanrader is ook een bezoek aan 
de gedichtentuin de komende week-
enden (zaterdag en zondag) in het 
Boomkwekerskerkhof. En na dit 
weekend blijft het gezellig in Aals-
meer met op zaterdag 10 september 
de Pramenrace, op 17 en 18 
september de Kunstroute en op 24 
en 25 september de Amb8route in 
Kudelstaart. Ga genieten, ontdekken 
en ontmoeten!

Feestmaand september start 
met braderie en Vuur en Licht 
Aalsmeer - Het is september en wie al wat langer in Aalsmeer woont weet 
dat deze maand niet alleen start met weer naar school, naar concerten en 
naar sportevenementen, maar ook met feest met een hoofdletter. 

Spoorlijnpad in voorbereiding
Aalsmeer - Gebruikers weten het al 
een jaartje, het Spoorlijnpad is deels 
opgebroken om de burgemeester 
Ho� scholteweg aan te leggen die 
vanaf het Centrum aansluiting krijgt 
op de weg naar de nieuwe N201. 
Het Spoorlijnpad komt terug, maar 
dit vergt nog enige tijd geduld 
oftewel omrijden. Met het mooie 
weer tijdens de vakantieperiode zijn 
heel wat � etsritjes gemaakt en 
stuitte menig bezoeker op de 
bewegwijzeringsborden voor � et-

sers bij het Spoorlijnpad. De richting 
wijst rechtdoor, maar het is een 
zandpad. Welke kant nu op? 
Volgend jaar zal dit anders zijn en 
kan de route zonder obstakels 
gereden worden. De nieuwe � ets-
voetverbinding is de gemeente 
namelijk aan het voorbereiden. De 
verwachting is dat in het voorjaar 
van 2023 de aansluiting tussen de 
Stommeerkade en het Baanvak 
middels het Spoorlijnpad aangelegd 
kan worden.

Burgemeester Ho� scholteweg
Overigens is een deel van de Burge-
meester Ho� scholteweg al gereali-
seerd. Om de toekomstige bewoners 
van Stommeerho�  comfortabel van 
en naar hun nieuwe woningen te 
laten rijden, is onlangs de Ho� schol-
teweg tussen de Aalsmeerderweg en 
de nieuwe huizen geasfalteerd. 
Precies op tijd voor de oplevering die 
een dezer dagen gaat plaatsvinden. Er 
is, zo laat de gemeente tot slot weten, 
nog geen zicht op het moment 
waarop de hele Burgemeester Ho� -
scholteweg afgemaakt kan worden.

VOLGENDE WEEK 
VERSCHIJNT DE 
PRAAMBODE 
APART IN UW 
BRIEVENBUS
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

134e 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 4 SEPTEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

om 10u. Tentdienst op Praam-
plein en 18.30u. dienst met ds. 
S.B. van der Meulen uit Delft.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dienst 
om 10u. met ds. A.G. v/d Heijden 
uit Zaandam.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Waldemar Epp. Collecte: 
Ouderenwerk DGA. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. Teus 
Prins. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Tentdienst op Praamplein 
en 10u. dienst in zorgcentrum 
met dhr. E. Wesselius, Aalsmeer. 
Om 19u. kampdankdienst met 
Kim van Willegen, Aalsmeer. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. Tentdienst op 
Praamplein. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 

Spreker: Kees van Tilburg. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. In Karmel-
kerk: Zondag om 9.30u. en 
woensdag 7 september 10.30u. 
Eucharistieviering. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Zondag: Geen dienst. 

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst ds. Gonja 
van ‘t Kruis (startzondag). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor. Info: stjange-
boortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. 
Start 6 september om 20u. met 
Hoite Slagter over ‘Het gehei-
menis van de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeerderbrug - Op 3 september 
begint in Aalsmeerderbrug het 
nieuwe seizoen van de EC Bijbel-
cursus van het Evangelisch College. 
De EC Bijbelcursus is er voor iedereen 
die wil groeien in geloof en meer wil 
begrijpen van de grote lijn en de 
samenhang van de Bijbel. Ter kennis-
making zijn de lessen in september 
gratis te volgen. In de lessen wordt 
onder meer aandacht besteed aan de 
achtergronden, thema’s, context en 
de hoofdgedachten van elk Bijbel-
boek. De cursisten worden op deze 
manier betrokken bij de Bijbelse 
boodschap voor het dagelijks leven. 
De inhoud van de cursus is verdeeld 
over vier cursusjaren waarin alle 
Bijbelboeken aan bod komen. Per les 

wordt doorgaans één Bijbelboek 
behandeld. Ook in Aalsmeerderbrug 
wordt de EC Bijbelcursus aange-
boden. De lessen vinden plaats op de 
eerste zaterdag in de maand en zijn 
van 9.30 uur tot 15.00 uur bij de 
Levend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55. De lessen worden 
verzorgd door de docenten Folkert 
Pomstra (Oude Testament) en Eric 
Poelman (Nieuwe Testament). Geïn-
teresseerden zijn van harte uitgeno-
digd om vrijblijvend een proe�es bij 
te wonen. Van te voren aanmelden 
via de website wordt gewaardeerd. 
Ga voor meer informatie en 
aanmelden voor deze proe�es naar: 
www.evangelisch-college.nl/
bijbelcursus.

Proefles EC Bijbelcursus bij LEG

Aalsmeer - Na een zonnige zomerva-
kantie hoopt het Interkerkelijk Koor 
Caritas op 5 september weer te 
starten. De repetities zijn op maan-
dagavond in de Ontmoetingskerk in 
Rijsenhout en beginnen om acht uur. 
Het koor is al 40 jaar een begrip in 
Aalsmeer en omgeving! De afge-
lopen jaren stond de koorzang op 
een laag pitje door alle corona-peri-
kelen. De komende tijd hopen de 
Caritassers weer met elkaar te 
genieten van het zingen en de 
muziek. Er staan al verschillende 
optredens in kerken op de agenda. 
Ook is er een jubileumconcert 
gepland op 22 april 2023 ter ere van 
het 40-jarig bestaan van Caritas. De 
komende tijd wordt er geoefend aan 
de musical, die tijdens het jubileum-
concert wordt gezongen. Deze 

Nederlandstalige musical gaat over 
het leven van Jozef. Het is een 
prachtig verhaal uit de bijbel, met 
veel herkenning uit het leven van nu. 
Arie Vooijs is de dirigent en Peter van 
Dongen begeleidt het koor op de 
piano. Helaas is het jubileumconcert 
ook Peters afscheidsconcert. Peter 
heeft het koor vanaf de beginjaren 
begeleid en na zoveel jaren kunnen 
de Caritassers hem eigenlijk niet 
missen. Des te meer een reden om 
de komende tijd te genieten van zijn 
pianospel en volop te oefenen voor 
de optredens en het concert.
Nieuwsgierig geworden en zin om 
lekker in een koor te zingen? Kom 
dan gerust eens kijken op de maan-
dagavond. Op de website www.cari-
tasaalsmeer.nl is meer informatie te 
vinden.

Vakantie voorbij voor Caritas

Weer ouderensoos in 
Het Middelpunt
Aalsmeer - De vakantie is weer 
voorbij en dus gaat de Ouderensoos 
in het Middelppunt in de Wilhelmina-
straat weer beginnen. De start is 
donderdag 8 september en vanaf 
13.00 uur is iedereen welkom. Ko�e 
en thee zullen klaar staan. Het kaarten 
begint vervolgens om 13.30 uur.

Kaarten bij/met OVAK
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 7 
september gaan de wekelijkse kaart-
middagen van de OVAK weer van start 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. Aanvang is 13.30 uur, zaal 
open vanaf 13.00 uur voor een praatje, 
ko�e en thee. De kaartmiddagen zijn 
alleen toegankelijk voor leden van de 
Ouderenvereniging Aalsmeer Kudel-
staart. Er is geen competitieverband, 
eens in de maand komen is ook 
mogelijk. Er wordt geen inleggeld 
gevraagd en geen loterij gehouden. 
Kijk voor meer informatie op www.
ovakaalsmeer.nl of neem contact op 
met Ria Pieterse via 0297-322187.

Koffie-inloop De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 
september houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse ko�e-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. Van 
10.00 tot 11.30 uur is Iedereen welkom 
en de toegang is gratis.
Ko�e en thee staan klaar. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven aan zieke mensen of om een 
gesprek van mens tot mens te hebben. 
Kom ook en neem gerust iemand mee.

Een geslaagde buurtbarbecue!
Op zaterdagavond 27 augustus werd 
er weer een buurtbarbecue georga-
niseerd in het laatste ho�e van de 
Mendelstraat. Door corona was de 
vorige buurtbarbecue alweer drie 
jaar geleden, het was er dus weer tijd 
voor. In de afgelopen jaren zijn er 
nieuwe bewoners gekomen. Een 
buurtbarbecue is dan een prima 
gelegenheid om elkaar onder het 

genot van een hapje en een drankje, 
muziek en foto’s van voorgaande 
edities, beter te leren kennen. 
Budget Buurtinitiatieven, met Milena 
Luteijn van Participe als buurtver-
binder, ondersteunt initiatieven om 
buren met elkaar in contact te laten 
komen. Mede door een bijdrage van 
Participe konden de gezamenlijke 
kosten laag gehouden worden. Het 
was tot in de kleine uurtjes gezellig.

Geslaagde buurtbarbecue in 
laatste hofje Mendelstraat

Aalsmeer - De maandelijkse dorps-
wandeling van de Historische Tuin 

Wandelen met oud-burgemeester
stond afgelopen zaterdag 27 
augustus weer op het programma en 

gids deze keer was oud-burge-
meester Joost Ho�scholte, die grote 
kennis heeft van de lokale historie en 
hier graag en boeiend over kan 
vertellen. Hij nam de bezoekers mee 
op het reisje door het dorp met 
onder andere aandacht voor de 
doopsgezinde kerk en korenmolen 
De Leeuw. Terug in de Historische 
Tuin kon vervolgens plaats genomen 
worden op de banken van het 
veilinggebouw om te bieden op 
bloemen, planten, groenten en fruit. 
Wandelingen, veilsessies en rondlei-
dingen op de Tuin zijn tot en met 
eind oktober ook te boeken voor 
groepen. Kijk voor meer informatie 
op www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl
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ALLE KIDS JEANS!
PETROL/CARS/NAME IT/LTB HALVE PRIJS

2EJEANS

39,95 49,95 59,95 59,95 69,95 79,95 69,95 79,95 89,95

JEANS JEANS JEANS

10,- 15,- 20,-
2E JEANS 2E JEANS 2E JEANS

HALVE PRIJS

39,95 49,95 59,95

PME LEGEND
FREIGHTER - HEREN JEANS

LTB
NICOLE - DAMES JEANS

DONDERDAG 1 T/M ZONDAG 4 SEPTEMBER

59,95
119,95 29,95

69,95







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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
1 september 2022

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 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/�xi 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.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Brożyna P.K. 28-01-2002 26-08-2022
Kokot P.J. 14-05-1983 26-08-2022
Kuczyński M. 02-09-2000 26-08-2022
Kulik M. 29-06-2000 26-08-2022
Pietrasik Z. 07-01-2002 26-08-2022
Wnęk P.J. 05-08-1982 26-08-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum  
datum voornemen

 Agbontaen E.O. 12-08-1986 26-08-2022
 Baranicz A.A. 20-12-1989 26-08-2022

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Schweitzerstraat 31, 1433 AE, (Z22-067287), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- P.F. von Sieboldlaan 27, 1431 KG, (Z22-067283), het maken 

van een houten veranda met glazen schuifwand en een 
houten schuurtje aan de zijkant van de woning 

- Boomgaard 101, 1432 LD, (Z22-067092), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 

- Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-066572), het vervangen van 
de bestaande brug (oprit) 

- Oosteinderweg 313a (sectie G, nrs. 6920 en 6928), 1432 
AW, (Z22-066555), het dempen van water voor circa 160 m2

- Dreef 7A , 1431 WC, (Z22-066343), brandveilig gebruik KDV 
Kindkoers 

- Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-066111), brandveilig ge-
bruik kinderopvang Solidoe 

- Uiterweg 202, 1431 AT, (Z22-065825), het pannendak ver-
vangen door een bietenkap en het metselwerk van de ge-
vels vervangen door stucwerk 

- Oosteinderweg 125A, 1432 AH, (Z22-065649), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het uitbreiden naar cat. 1 
en 2 bedrijven 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Margrietstraat 13, 1432 HR, (Z22-057078), het plaatsen van 

een bouwcontainer in de straat Verzonden: 25 augustus 
2022

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:
- Oosteinderweg 268b, 1432 BC, (Z22-055336), het afwijken 

van het bestemmingsplan ten behoeve van het wijzigen 
van de bestemming van Bedrijf naar Wonen. Verzonden: 
29 augustus 2022

- Zijdstraat 43a, 1431 EA, (Z22-053103), het transformeren 
van het bestaande pand in winkel en appartementen en 
het bouwen van appartementen aan de achterzijde. Ver-
zonden: 29 augustus 2022

- Maarse & Kroon Hof 1, 1431 PB, (Z22-055193), het maken 
van een opbouw op het dakterras, het wijzigen van enkele 
kozijnen en het plaatsen van een berging. Verzonden: 29 
augustus 2022

- Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-048113), het verbreden 
van de in- en uitrit en het plaatsen van een reclamebord 
(legalisatie). Verzonden: 23 augustus 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Ophelialaan 186, 1431 HR, (Z22-049172), het aanleggen 

van een in- en uitrit. Verzonden: 29 augustus 2022

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:
- Schweitzerstraat 135, 1433 AN, (Z22-048954), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 26 augustus 2022

- Ophelialaan 23, 1431 HA, (Z22-035681), het vervangen van 
de dakpannen, het aanbrengen van dakisolatie en het op-
trekken van de gevel. Verzonden: 26 augustus 2022

- Legmeerdijk 313 (sectie C, nr. 4013), 1431 GB, (Z22-
057281), het plaatsen van een koelcel (035) in bestaande 
ruimte voor opslag en overslag van bloemen en planten. 
Verzonden: 24 augustus 2022

- Cyclamenstraat 46, 1431 SC, (Z22-039709), het maken van 
een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden: 22 au-
gustus 2022

- Kudelstaartseweg 150e, (Z21-093403), het bouwen van 
een woning. Verzonden: 19 augustus 2022

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Legmeerdijk 313 (Z22-066038) Trade Fair op 9 tot 11 no-

vember 2022, ontvangen op 24 augustus 2022

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Op de stoep naast Ketelhuis 6 (Z22-066682) BuurtKo�e 

Burendag op 24 september 2022, melding akkoord 29 au-
gustus 2022

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

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.
- Pontweg (Z22-013987) Pramenrace Aalsmeer op 10 sep-

tember 2022, verzonden 30 augustus 2022

TER INZAGE

t/m 08-09-22 de verleende omgevingsvergunning met bij-
behorende stukken Oosteinderweg 49 ten 
behoeve van de legalisatie van een bestaand 
parkeerterrein en de uitbreiding daarvan 
met een aantal nieuwe parkeerplekken, om 
voldoende parkeerruimte te kunnen bieden 
aan de werknemers van de op deze locatie 
aanwezige scheepswerf.

t/m 30-09-22 ontwerp omgevingsvergunning en het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken m.b.t. het perceel gelegen aan 
de Stommeerkade 45, kadastraal perceel C 
7584, te Aalsmeer

t/m 30-09-22 ontwerp omgevingsvergunning gedurende 
6 weken met de daarbij behorende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4)
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AGENDA

DONDERDAG 1 SEPTEMBER:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Openbare vergadering 

commissie Maatschappij en 
Bestuur in het Raadhuis vanaf 
20u. Beeldvormend.

* Start sjoelcompetitie in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER:
* Nieuwe expositie ‘Ben naar het 

Bos’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag t/m 
zondag 14 tot 17u.

* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 om 19.30u. 
Inschrijven: 19u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Met liveoptreden 
band Het Verbondt.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open van 10.30 tot 16.30u. 
* Braderie in straten Centrum van 

10 tot 16u.
* Midgetgolfbaan open voor 

publiek. Beethovenlaan. Open 
zaterdag zondag en woensdag 
van 13 tot 17u.

* Hardcore-festival Hakkuh 4 Kids 
in N201, Zwarteweg, 13-19u.

* Bacchus da Musica met optre-
dens Outlaw Queen en Oxblood 
in Bacchus, Gerberastraat, 21u.

* Vuur en Licht op het Water met 
verlichte botenshow (v/a 20u.) 
en vuurwerkshow vanaf 21.30u.

3 EN 4 SEPTEMBER:
* Gedichtentuin op Boomkwe-

kerskerkhof, Stommeerweg 
open. Zaterdag en zondag van 
12 tot 17u. Ook 10/11 en 17/18 
september.

ZONDAG 4 SEPTEMBER:
* Tentdienst Aalsmeerse kerken in 

feesttent, Praamplein v/a 10u. 
* Expositie ‘Beyond Nature’ in 

Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open: donderdag 
t/m zondag 13 tot 17u. Tot en 
met 6 november.

* Expositie Henry Calvetti bij 
Cultuurpunt, Marktstraat.

* Buurthuis Beach Bingo in Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 14u.

* Livemuziek in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer, 16u.

MAANDAG 5 SEPTEMBER:
* Penta-sleuteldag vanaf 9u. 

Uiterweg 27.
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

* Laatste lezing Wim Rodenburg 
bij Postzegelvereniging in Paro-
chiehuis, Gerberastraat om 20u. 
Zaal open vanaf 19.15u.

DINSDAG 6 SEPTEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u.

* Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16:30u. 
Ingang via Praamplein.

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. Taal-
café van 13.30 tot 14.30u.

* Fietstocht PCOB senioren. Start 
13.30u. bij Bacchus/Parochie-
huis, Gerberastraat.

* Midgetgolf voor leden OVAK op 
baan, Beethovenlaan, 14-16u.

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.

WOENSDAG 7 SEPTEMBER:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Elke woensdag 50+midget-
golfen, Hornmeer, 10-12u. 

* Ko�e-inloop in De Spil, Kudel-
staart van 10 tot 11.30u.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

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

DONDERDAG 8 SEPTEMBER:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Start sjoelcompetitie in De 

Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Kaarten bij BV Oostend in ‘t 

Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

4 T/M 10 SEPTEMBER:
* Feestweek Aalsmeer in tent op 

Praamplein. Zondag tentdienst 
om 10u., maandag SPIE sport-
avond van 19.30 tot 23u. 
Dinsdag Nostalgisch Filmfestival. 
Voorstellingen om 14u. en 20u. 
Woensdag Rabo kindermiddag 
van 14.30 tot 17u. Donderdag 
Dag van je Leven Feest, vrijdag 
Seniorenmiddag van 14 tot 
15.30u. en zaterdag Finish 
pramenrace van 13 tot 17.30u. 
Feestavonden op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
met diverse liveoptredens.

Aalsmeer - Bacchus da Musica start 
het seizoen met twee fantastische 
optredens. De bands Outlaw Queen 
en Oxblood verzorgen aanstaande 
zaterdag 3 september optredens in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Outlaw Queen zal iedereen 
weer even te laten rocken en Oxblood 
zal verrassen met een speciale akoesti-
sche set.

Outlaw Queen
Gitaargedreven alternative/Indie Rock, 
dat is waar het bij Outlaw Queen om 
draait. Deze vier vrienden, oorspron-

kelijk uit Amsterdam, hebben hun 
passie voor dit genre gecombineerd 
en er hun eigen draai aan gegeven 
door zich te laten inspireren door 
bands als Wolf Alice, Nothing But 
Thieves en Paramore. De lockdowns 
zorgden ervoor dat de band niet live 
kon spelen, maar het zorgde wel voor 
een inspirerend mindset waarin ze 
zich volledig konden concentreren op 
het schrijven van hun eigen nummers. 
Het resultaat? Luide, fuzzy en 
moshable gitaarri�s gecombineerd 
met dreunende baslijnen, energieke 
drum�lls en aanstekelijke melodieën.

Bacchus da Musica start seizoen 
met Outlaw Queen en Oxblood

Aalsmeer - Vrijdag 2 september een 
band op het podium van N201 aan 
de Zwarteweg waarbij je niet stil 

kunt blijven staan, want de Neder-
landstalige funky rockband Het 
Verbond is catchy, energiek en 

Vrijdag Bandbrouwerij in N201 
met optreden Het Verbondt

swingt als een gek. Een van de opval-
lendste verschijningen in de  regio 
wat jonge opkomende bands betreft, 
dus zorg dat je er bij bent!
De hele zomer is er elke vrijdagavond 
Bandbrouwerij in N201. De Band-
brouwerij is dé verzamelplek van 
jonge muzikanten om samen te 
jammen en nieuwe muziek te maken 
in een ongedwongen sfeer. Alle 
oefenruimtes kunnen worden 
gebruikt en uiteraard zijn de bar en 
het gezellige terras geopend voor 
een drankje en daarbij zijn er regel-
matig optredens van bands uit de 
regio. De entree en deelname aan de 
Bandbrouwerij is gratis en de zaal is 
open vanaf 20.00 uur.

Let op: De Bandbrouwerij is deze 
zomer elke vrijdagavond tot en met 
16 september. Daarna is het weer om 
de week vanaf 30 september.

Oxblood
Dreamy Indie rock, met deze 
woorden wordt de band Oxblood het 
best omschreven. Met beladen 
teksten en open melodieën staat de 
groep garant voor een dromerige 
sfeer. Joy (zangeres en slaggitarist) 
componeert de nummers zelf, die ze 
vervolgens uitwerkt met de leden. 
Bands die haar beïnvloeden zijn: 
Annabelle Chairlegs, Mazzy Star, 
Cigarettes after Sex en Mac de Marco. 

Bacchus is zaterdag geopend 
vanaf 20.30 uur, de eerste band 
speelt om 21.00 uur. De toegang 
bedraagt 5 euro per persoon en 
tickets zijn verkrijgbaar via 
www.cultureelcafebacchus.nl. 

Zanggroep Musica gaat weer 
zingen: nieuwe leden welkom
Uithoorn - De zanggroep Musica is 
een koor van bijzonder enthousiaste 
60-plussers die regelmatig optredens 
verzorgen voor mensen in zorginstel-
lingen en bij samenkomsten van 
senioren. Het repertoire bestaat uit 
Operette- en Musicalmuziek. Maar 
ook Nederlands repertoire wordt 
door de zanggroep gezongen. De 
mensen voor wie Musica optreden 
kunnen met een aantal melodieën 

meezingen doordat een aantal 
teksten achterop het programma 
worden vermeld. 
De zanggroep treedt meestal op in 
de middag en een enkele keer ‘s 
avonds en wordt begeleid door een 
pianist(e). Het is voor de mensen in 
de zorginstellingen een welkome 
a�eiding wanneer de leden van 
Musica bij hen in Oostenrijkse 
kleding komen zingen. 

Sopraan, tenor en bariton
Uiteraard wordt er ook solistisch 
gezongen door een aantal koorleden 
en natuurlijk kan Musica daarbij nog 
een paar enthousiaste leden 
gebruiken die een goede sopraan, 
tenor of bariton zijn. 
Vanaf woensdag 7 september starten 
de repetities weer in Het Hoge Heem 
in Uithoorn. Tussen 20.00 en 22.00 
uur gaat Musica er weer zingend 
tegenaan! Mocht u eens een repetitie 
willen meemaken, kom gerust eens 
een repetitie bijwonen op de 
woensdagavond.

Optreden cadeau?
Heeft u bekenden die in een zorgin-
stelling wonen en wilt u hen een 
optreden cadeau doen? Dat natuur-
lijk ook bespreekbaar. De leden van 
Musica zijn dol op feestjes!
Bezoek voor meer informatie de 
website: www.zanggroepmusica.nl. 
Voor vragen die niet op de website 
beantwoord worden, kan een mail 
gestuurd worden naar: 
zanggroepmusica@kpnmail.nl of bel 
(voor snel contact): 06-29283733.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Leuke

tijdens de
braderie

aanbiedingen
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Aalsmeer - De Werkschuit Aalsmeer 
opent binnenkort de deuren voor 
een nieuw creatief seizoen. Voor 
kinderen en jongeren is er onder 
andere het Tekenatelier. Deze cursus 
start op woensdag 28 september en 
op zaterdag 1 oktober aanstaande, 
bestaat uit tien lessen en wordt 
gegeven door Anne�e van Itterzon.
In het tekenatelier krijgen kinderen 
op een speelse en leerzame manier 
les in tekenen en schilderen. Stap 
voor stap maken ze kennis met 
allerlei materialen, zoals krijt, pen, 
ecoline, verf en mooi papier. 
Kinderen zijn van nature ontvankelijk 
voor kunst en worden door leuke, 
gerichte opdrachten gestimuleerd 
om nog beter te kijken. De kinderen 
maken kleine voorstudies in pen en 
inkt en leren ook groot op het vlak 
met verf te werken. Aan het begin 
van iedere les wordt het gekozen 
thema aan de hand van een kunste-
naar of kunstwerk besproken waar-
door de kinderen ook leren kijken 
naar kunst van anderen. Aan het 

einde van de cursus nemen de 
kinderen een map prachtige werken 
mee naar huis. Dus houd je van 
tekenen en wil je aan de slag met 
een inspirerende opdracht? Geef je 
dan snel op. Kijk voor inschrijven en 
het complete cursusaanbod op www.
werkschuit-aalsmeer.nl. Voor inlich-
tingen kan ook contact opgenomen 
worden met Margot Tepas via 
06-12459347 of met Anja van 
Leeuwen via 06 40384069.

Nieuw creatief seizoen Werkschuit

Aalsmeer - Henry Calvetti exposeert 
met schilderijen bij het Cultuurpunt 
in De Oude Veiling van 4 september 
tot en met 22 oktober. Henry Calvetti 
is één van de Amazing Amateurs, hij 
won de tweede publieksprijs met zijn 
schilderij de Watertoren van 
Aalsmeer. 
De openingsreceptie is op zondag 4 
september van 16.00 tot 17.30 uur. 
Belangstellenden zijn welkom. Te 
zien zijn stillevens, stadsgezichten en 
portretten in olieverf op doek en 
paneel. De in Marseille geboren 
Henri Calvetti pakte het schilderen 
op na zijn pensioen. Hij haalt inspi-

ratie bij Rob de Reus en kunstenaars 
die actief waren op Youtube en 
internet. Henry ontwikkelt zich nog 
altijd in verftechnieken en genres. 
Henry: “Mijn grootste geluksmoment 
was het portretteren van mensen en 
dieren. Dat brengt soms emotie mee. 
Hierin zie je de toegevoegde waarde 
van een schilderij. Het is het geluks-
gevoel dat je tijdens het schilderen in 
het werk stopt. Dat is wat het zo 
bijzonder maakt.” 
De expositie is te zien bij het Cultuur-
punt op de eerste etage van De 
Oude Veiling in de Marktstraat en is 
gratis te bezoeken. 

Expositie Henry Calvetti bij 
Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer - Vanaf aanstaande vrijdag 
2 september is er weer een bijzondere 
tentoonstelling van KCA te zien in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. 
Kunstenaarscollectief IMIX, bestaande 

uit Marion Albers, Mireille Schermer 
en Gemma Distelbrink, hebben in het 
kunsthuis van KCA een kunstzinnige 
boservaring gecreëerd die kunst en 
natuur in harmonie samenbrengt en 

Nieuwe tentoonstelling ‘Ben 
naar het Bos in Oude Raadhuis

Aalsmeer - In het Flower Art Museum 
is een nieuwe tentoonstelling te zien: 

‘Beyond Nature – Abstracte verbeel-
ding van de natuur’. Verschillende 

Tentoonstelling ‘Beyond Nature’ 
in het Flower Art Museum

Foto: www.kicksfotos.nl

kunstenaars laten zien hoe de natuur 
hen inspireert tot het maken van zeer 
uiteenlopende, abstracte kunst. Met 
schilderijen, sculpturen, tekeningen 
en installaties laten zij hun fantasie en 
emoties de vrije loop met de natuur 
als belangrijke bron. Deelnemende 
kunstenaars zijn Hans van Horck, 
Mieke Sampers, Hedwig Smulders, 
Anita Duijf, Wil Jansen en Karen Birn-
holz. Naast deze kunstenaars is in de 
kleine zaal van het museum werk te 
zien van Paul Heijmink (fotogra�e) en 
Judith Walboomers (sculpturen). In 
de museumtuin staan beelden van 
diverse kunstenaars, onder wie Jos 
Out en Elly de Jong. De nieuwe 
tentoonstelling in het Flower Art 
Museum aan de Kudelstaartseweg 1 
is te bewonderen tot en met 6 
november iedere donderdag tot en 
met zondag tussen 13.00 en 17.00 
uur. Meer informatie op: www.�ower-
artmuseum.nl.

alle zintuigen prikkelt. De tentoonstel-
ling ‘Ben naar het Bos’ is tot en met 9 
oktober iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag te zien tussen 14.00 en 17.00 
uur. Tijdens de braderie op zaterdag 3 
september zijn er allerlei activiteiten 
in en om het Oude Raadhuis in het 
teken van het bos en bezoekers zijn 
deze dag al vanaf 12.00 uur welkom. 

Aalsmeer - Maandagavond 5 
september houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer haar maandelijkse 
bijeenkomst in Het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. Wim Roodenburg 
heeft kenbaar gemaakt dat hij geen 
lezingen meer gaat houden en er na 
zo’n twintig jaar mee stopt. Wim komt 
wel zijn belofte aan Postzegelvereni-

ging Aalsmeer na en verzorgt 
aanstaande maandagavond zijn laatste 
lezing. 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 www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl is de veilinglijst 
te vinden en zijn veel afbeeldingen te 

Laatste lezing Wim Roodenburg 
bij Postzegelvereniging

zien van zegels die deze avond geveild 
worden. Op de site kan ook het nieuwe 
clubblad bewonderd worden met 
daarin een artikel over ‘De Tasmaanse 
landschapzegels van 1896’. Verder zijn 
er veel nieuwe stokboeken met zegels 
voor slechts 5 cent om in te snu�elen. 
Zoals gebruikelijk kunt u nieuwtjes uit 
binnen en buitenland bij de vereniging 
bestellen, evenals uw albumbladen, 
catalogus etc. Uiteraard is ko�e (gratis) 
en een drankje verkrijgbaar in de zaal. 
Weet u welkom deze maandagavond.

Amstelland - Vandaag, donderdag 1 
september, opent Cinema Amstel-
veen weer haar deuren met negen 
verschillende titels van Lady Di, 
André Rieu tot Maarten van 
Roozendaal en Soof 3. Het �lmsei-
zoen start met de première van de 
documentaire over Lady Di, the 
People’s Princess. Verder staat een 
compilatie van alles shows vanaf het 

Vrijthof van André Rieu van afge-
lopen zomer twee maal op de 
agenda, op zaterdag 3 september 
om 19.00 uur en zondag 4 september 
om 16.00 uur. Dinsdag 6 september 
19.30 uur draait eenmalig de docu-
mentaire ‘Ik ben de man die naast mij 
staat’ over Maarten van Roozendaal 
in de Filmzaal. Na a�oop is een Q&A 
gepland in de zaal. Woensdag 7 

Cinema Amstelveen weer open september kunnen alle vriendinnen, 
zussen en moeders en collega’s (v) 
weer afspreken bij een Ladies 
Morning (10.00 uur) of Ladies Night 
(18.45 en 21.15 uur) bij de langver-
wachte �lm Soof 3. Op de �lmagenda 
staan ook nog titels uit Frankrijk, 
Spanje en Italië: De jeugd kan naar 
Minions, Hoe Gru superschurk werd 
of de Allergrootste Slijm�lm. Kijk op 
www.cinemaamstelveen.nl voor alle 
overige titels, data en tijden.

Aalsmeer – Vanaf volgend weekend 
opent de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer weer de Gedichtentuin in 
het Boomkwekerskerkhof aan de 
Stommeerweg. De eerste drie week-
enden van september tonen dichters 
uit Aalsmeer en omgeving hun poëti-
sche en kleurrijke gedachten op het 
oude kerkhof. Dit jaar wordt het extra 
leuk op de Gedichtentuin. Zo zijn er 
optredens van Marcel Harting en 
Peter Borghaerts. Marcel is voormalig 
dorpsdichter van Aalsmeer en draagt 
voor op zondag 4 en 18 september, 
om 15.00 uur met muzikale begelei-
ding. Peter is de dorpsdichter van 
Uithoorn. Naar hem kun je luisteren 
op zondag 11 september vanaf 15.00 
uur. En tijdens de Kunstroute op 17 
en 18 september kun je genieten van 
optredens van het jonge violis-
tenduo Elin en Michelle. Kom langs 
op deze sfeervolle locatie om te 
lezen, je te verwonderen en heerlijk 

mee te mijmeren. De Gedichtentuin 
is van 3 tot en met 18 september elke 
zaterdag en zondag geopend van 
12.00 tot 17.00 uur en is vrij toegan-
kelijk. Van de gedichten van alle deel-
nemers is een mooie bundel 
gemaakt en deze is te koop voor 5 
euro voor bezoekers. Dichters 
betalen 3 euro voor het boekwerk.

Gastvrouw/heer
Wil je meer weten over de Gedich-
tentuin of wil je je misschien wel 
aanmelden als gastvrouw/heer voor 
een ‘shift’ van anderhalf uur? Stuur 
een mailtje naar Marijke Haremaker 
via HaremakerJCP@hetnet.nl.

Gedichtentuin dit jaar met een 
(muzikale) plus

Aalsmeer - Zo’n 1400 mensen 
hebben inmiddels een plaatsbewijs 
voor het Nostalgisch Filmfestival, dat 
dinsdag, 6 september wordt 
gehouden in de feesttent op het 
Praamplein. Tot eind deze week is er 
nog gelegenheid om in het Boekhuis 
kaarten te kopen. Zowel voor de 
middag- als avondvoorstelling. Dat er 
ook nog een (zeer gering) aantal 
kaarten voor de avond beschikbaar 
is, komt omdat de zaal iets anders 
wordt ingedeeld. Waardoor er meer 
bezoekers in kunnen dan voorheen. 
De grote LED-schermen staan garant 
voor goed zicht op de �lms voor 
iedereen. Uiterlijk zaterdagmiddag 
om vier uur sluit de kaartverkoop. ’s 
Maandags is het Boekhuis gesloten 

en dinsdag vindt het Nostalgisch 
Filmfestival plaats. Dus wie de 
middag- of avondvoorstelling wil 
bijwonen, kan dus voor kaarten nog 
een paar dagen in de winkel in de 
Zijdstraat terecht. De kaarten kosten 
7,50 euro, inclusief garderobe en 
ko�e/thee. Het programma is voor 
beide voorstellingen hetzelfde. De 
onderwerpen zijn zeer gevarieerd, 
van bruiloften per boeier en arren-
slee in 1941 en 1942 tot Aalsmeer in 
de jaren tachtig; van kolenvervoer 
over het ijs in 1963 tot straattheater 
rond de bloemencorso’s; van unieke 
kleurenopnamen op en rond de 
Buurt tot een hilarisch optreden van 
conferencier Martin Verbeek; van het 
boerenleven en werken in een nog 

Ook extra kaarten Nostalgisch 
Filmfestival bijna uitverkocht

Geluidshinder Burgemeester 
Kasteleinweg in 1976 item op 
televisie.

onbebouwde Hornmeerpolder tot 
de Pramenrace tussen 1992 en 1996. 
En de paaltjes langs de Burge-
meester Kasteleinweg haalden in 
1976 de landelijke tv in ‘Achter het 
Nieuws’. De middagvoorstelling 
begint om 14.00 uur en die van de 
avond om 20.00 uur. De zaal gaat 
een uur voor aanvang open.
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Aalsmeer - Net als alle andere 
feesten gaat dit jaar ook het feest van 
Stichting Dag van je Leven weer door 
tijdens de Feestweek. Na twee jaar 
geen groot feest te hebben kunnen 
organiseren in de feesttent, mogen 
ze eindelijk weer op donderdag 8 
september tussen elf en twee uur 
gaan feesten met elkaar. Ze kunnen 
niet wachten tot het zover is. Ook 
hun gasten met een verstandelijke 
beperking uit de hele regio staan 
weer te trappelen om de tent op het 
Praamplein binnen te gaan om te 
genieten van optredens en 
gezelligheid. 

DJ en clowns
Naast optredens van zanger René 
Eshuijs en Zingende DJ Dennis en de 
vrolijkheid van clowns Fieps en 
Catootje, mogen de gasten zelf ook 
hun momentje op het podium 
pakken. Dat is ieder jaar altijd een 
gezellige boel. Alle gasten worden 
extra verwend met een lekkere lunch 
en voor vervoer wordt gezorgd, 

onder andere in samenwerking met 
Stichting Veteraan Autobussen. 

Donateurs en sponsors
Om dit allemaal te kunnen bekos-
tigen zijn er donaties nodig, want 
Stichting Dag van je Leven kan alleen 
dingen organiseren met hulp van 
donateurs en sponsors. Wilt u een 
kleine bijdrage doen voor een 
genietmomentje voor deze speciale 
doelgroep en niet te vergeten hun 
begeleiders of familie die uiteraard 
ook welkom zijn? Dan kunt u 
doneren op het bankrekening-
nummer van Stichting Dag van je 
Leven NL56 RABO 0314168273. Als u 
meer informatie wilt of een factuur, 
dan kunt u een mail sturen naar 
info@dagvanjeleven.org. Bellen kan 
natuurlijk ook op nummer 
06-20030134. Extra leuk is het dat u 
als donateur of sponsor met eigen 
ogen kunt zien wat er met uw geld 
wordt gedaan, want uiteraard bent 
ook u van harte uitgenodigd om naar 
de feesttent te komen.

Eindelijk weer groot Dag van je 
Leven feest in de feesttent

Aalsmeer - Dit jaar wordt het vuur-
werk tijdens Vuur en Licht op het 
Water op zaterdag 3 september voor 
de tweede keer voorzien van muziek. 
Via drie geluidstorens op de kant en 
via Radio Aalsmeer op 105.9 FM kan 
op en rondom de Poel worden 
meegenoten van dit audiovisuele 
spektakel. Bijzonder is ook de 
primeur van de remix die de Aals-
meerse DJ en producer Robin 
Kesting op speciaal verzoek maakte 
van het nummer ‘Aalsmeer’ van Jan 
Leliveld. Robin (23) woont al zijn hele 
leven in Aalsmeer: “Ongeveer 6 jaar 
geleden ben ik begonnen met het 
leren draaien en het maken van 
muziek op de computer. Mijn oudere 

broer Danny ging toen al naar 
Hardstyle festivals en toen hij de 
after movies daarvan liet zien, werd 
ik meteen smoorverliefd op deze 
wereld. En nu, na jarenlang zwoegen, 
mag ik zeggen dat ik zelf ook draai 
op deze fantastische evenementen!” 
Het idee voor de remix ontstond 
eerder dit jaar tijdens de Mark & Eric 
Show op Radio Aalsmeer, toen Robin 
daar te gast was. “Na de show kwam 
Eric naar mij toe en begon erover hoe 
gaaf het wel niet zou zijn als we een 
remix hadden van de track van Aals-
meer. Toen hij mij dit vroeg ging er 
meteen al iets in mijn hoofd spelen, 
hoe zou zoiets klinken?” Na overleg 
met de familie Leliveld kreeg Robin 

Primeur remix ‘Aalsmeer’ bij 
Vuur en Licht op het Water

de vocalen toegestuurd en kon hij 
aan de slag. 

Bombastisch en dramatisch
“Waar het origineel heel joviaal en 
feestelijk is, wilde ik echt een 
bombastisch en dramatisch gevoel 
creëren in de remix, echt een gevoel 
van saamhorigheid overbrengen aan 
de luisteraar. Ik ben ontzettend trots 
op het resultaat en hoop dat zowel 
het origineel als mijn remix nog 
jaren te horen zullen zijn op Aals-
meerse evenementen en feestjes”, 
aldus een enthousiaste Robin, die 
bekend is onder de artiestennaam 
Aversion. Spannend was de luister-
sessie die volgde in de studio. Naast 
de organisatoren van Vuur en Licht 
op het Water waren ook Jan’s 
weduwe Ans en zijn zonen Bart en 
Joost aanwezig. “Dit was oprecht het 
spannendste gedeelte van het 
maken van de remix”, zegt Robin. 
“Het moment van de waarheid. Ik 
was nerveus hoe ze zouden 
reageren, maar na het luisteren van 
de track was de eerste reactie: ‘Jan 
zou trots zijn geweest’. Ik had geen 
mooier antwoord dan dat kunnen 
krijgen: kippenvel! Dit is waar je het 
voor doet.” De Noisreva remix van 
‘Aalsmeer’ van Jan Leliveld komt na 
het vuurwerk ook beschikbaar op 
streaming-platforms als Spotify en 
Apple Music. Robin geeft een 
gastoptreden tijdens de Feestweek 
op de uitverkochte vrijdagavond.

Aalsmeer – Het bestuur van SPIE 
moet tot grote spijt mededelen dat 
er dit jaar geen proefvaart voor de 
Pramenrace gaat plaatsvinden. Door 
aangescherpte regelgeving zou voor 
dit evenement een aparte vergun-
ning aangevraagd moeten worden. 
De kosten die daarmee gepaard 
gaan, zijn behoorlijk hoog, en 
daarom heeft SPIE besloten geen 
proefvaart te houden.

Startzakken
Geen proefvaart dus op zondag 4 
september, maar ook goed nieuws: 
Het palaver staat weer in z’n oude 
vorm op het programma. Onder het 
genot van een drankje gaat het 
bestuur aan de deelnemers vertellen 
wat nodig is voor de Pramenrace. Het 
palaver vindt als vanouds plaats in 
het clubhuis van FC Aalsmeer aan de 

Beethovenlaan. Alle captains moeten 
aanwezig zijn om te tekenen voor 
deelname en ze mogen best nog een 
bemanningslid meenemen, bijvoor-
beeld om de volle startzak te dragen. 
In de startzak, die uitgereikt wordt 
nadat de handtekening voor deel-
name gezet is, zit alles wat nodig is 
voor de Pramenrace.

Polsbandjes
Ook worden deze avond polsbandjes 
uitgedeeld, verschillende bandjes 
voor de stuurman en de bemanning. 
De stuurman krijgt het bandje gelijk 
om. Tijdens het palaver wordt ook de 
route besproken en de opdrachten 
doorgenomen. Op één opdracht na, 
deze krijgen de deelnemers tijdens 
het ontbijt (weer in drive-thru vorm) 
te horen. Het palaver op vrijdag 9 
september begint om 20.00 uur.

Geen proefvaart, wel palaver 
voor de Pramenrace

Penta-sleuteldag op 5 september
Aalsmeer - Na een jaartje afwezig te zijn geweest organiseren Rene Maas, 
Ronald Biesheuvel en Bram Baardse weer de Penta-sleuteldag. Vorige 
edities waren een groot succes. Als je Penta dus bij het proefvaren in de 
week voor de Pramenrace kapot gaat, is de sleuteldag de oplossing. Het 
motto hierbij is: het gevraagde doet het drietal meteen, wonderen duren 
wat langer. In de werkplaats aan de Uiterweg 27 staan Rene, Ronald en 
Bram op maandag 5 september vanaf 09.00 klaar om te helpen. 

Aalsmeer - Traditiegetrouw wordt 
op de eerste zaterdag in september 
(3 september) door de Winkeliers 

Vereniging Aalsmeer Centrum in 
samenwerking met Richard Piller de 
jaarlijkse Feestweek braderie georga-

Zaterdag braderie in Centrum

Rijsenhout - Van duurzaam je huis 
inrichten tot zelf grondsto�en uit 
een laptop halen. Van voetballen 
met bladblazers tot je vergapen aan 
grote wagens. En van papier 
scheppen tot een rondleiding in de 
groene energiefabriek. Het kon afge-

lopen zaterdag allemaal op het goed 
bezochte Festival voor Hernieuwen.
Angeline Kierkels, algemeen direc-
teur van Meerlanden, was blij met de 
vele reacties: “Mooi om te zien en te 
horen hoe enthousiast de bezoekers 
- inwoners, relaties en ook gezinnen 

Verjaardag Meerlanden gezellig 
feest voor jong en oud

Foto’s: www.kicksfotos.nl

van onze medewerkers – reageren 
op ons festival. Met hen werken we 
tenslotte iedere dag aan een mooie 
en duurzame regio. Dan is een zo’n 
gezellig samenzijn om ons 25 jarig 
jubileum te vieren wel op zijn plaats!”
 Op het festival maakten naar schat-
ting 1700 bezoekers kennis met de 
mensen, het materieel en de activi-
teiten van Meerlanden. 

Inspiratie in festivalstijl
Ook konden ze op een interactieve 
manier de wereld áchter de inzame-
ling van afval en inrichting en 
onderhoud van de openbare ruimte 
ontdekken. Met een mooie mix van 
demo’s, theater, rondleidingen en 
workshops. En natuurlijk met 
lekkere lokale hapjes en gezellige 
gesprekken in de met tweedehands 
meubels ingerichte zithoeken op 
het terrein. Zo vierde Meerlanden 
niet alleen het jubileum met de 
bezoekers, maar probeerde ze hen 
ook weer te inspireren om wat 
groener en duurzamer te leven. 
Ofwel, om hun eigen leefwereld te 
hernieuwen.

niseerd in het dorp. Van 10.00 tot 
17.00 uur zijn de straten in het 
Centrum omgetoverd in een grote 
gezellige braderie met ruim 100 
kramen waar de lekkerste, leukste, 
mooiste en nieuwste spullen te koop 
aangeboden worden. Van speelgoed 
tot huishoudelijke artikelen, van 
kleding tot cosmetica, van boeken, 
sieraden, tassen en cd`s tot ambach-
telijke versnaperingen en etens-
waren, voor een ieder is er wel wat 
om te bekijken en aan te scha�en.
Op verschillende plaatsen in het dorp 
kan bovendien genoten worden van 
gezellige muziek en natuurlijk zijn er 
ook hapjes en drankjes verkrijgbaar 
op de braderie. Het Molenplein 
wordt hiervoor omgetoverd tot 
Foodplein. De toegang is gratis.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Dick Kuin, kunstlief-
hebber, architect, muzikant, maar 
bovenal politicus. Leen Mulder, 
medemuzikant in de Hobo String 
Band heeft hem uitgenodigd, voor de 
volgende Schijnwerper. 

Leen noemt je de Nederlandse Bob 
Dylan, zie je jezelf ook zo?
“Dat Leen dat zegt verbaast me niet. 
Er hangen hier foto’s van mij aan de muur waarvan mensen soms denken dat 
het Bob Dylan is. Ik was 12 of 13 jaar oud toen ik met gitaar spelen begon en les 
kreeg van Arend Jongejan, die in de Aviola’s speelde, een Aalsmeers bandje. 
Voornamelijk dansmuziek, want we hebben het over eind jaren zestig. Dylan en 
Donovan waren in die tijd mijn idolen. Donovan was Engels, Dylan Amerikaans 
en dat trok iets meer, vanwege de hele Folk scene eromheen. Op een van mijn 
eerste talentenjachten, in Bovenkerk, heb ik nummers van beiden gespeeld. Ik 
had een krantenwijk op de Legmeerdijk en als laatste adres kwam ik bij het 
woonwagenkamp en daar stond ook het busje van bakker Doeswijk. Zijn zoon 
Cors hielp hem vaak mee met brood venten en toen we elkaar spraken bleek 
dat hij dezelfde gitaarleraar had. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en 
gezegd; nu zijn we een bandje. Dat heette: Dick en Ik. Legendarisch concert 
was ons optreden tijdens de opening van het Dorpshuis.”

Werkte je toen al, of zat je nog op school?
“In die tijd zat ik op de LTS in Amstelveen, daar heb ik de opleiding timmerman 
afgerond. Bij de vervolgopleiding voor de MTS werd ik niet toegelaten. Ze 
vroegen tijdens het toelatingsexamen dingen die ik nooit had gehad. Ik 
begreep er helemaal niks van. Ik ben aan het werk gegaan als timmerman en 
heb heel veel in de kassenbouw gezeten. Maar ik realiseerde mij ook dat ik dat 
niet tot mijn 65e wilde doen. Ik ben in de avonduren een opleiding aan de HTI 
in Amsterdam gaan volgen, want daar leerde je ook tekenen en dat wilde ik 
graag. Om die vaardigheid ook in de praktijk te brengen, ben ik op de teken-
kamer van een architectenbureau in Buitenveldert gaan werken. Daarna heb ik 
schriftelijk de PBNA opleiding opzichter – tekenaar gevolgd. Het speelde alle-
maal in de tijd van de Hobo String Band. Werken, studeren en muziek maken. 
Best een heftige periode. Ik heb op verschillende architectenbureaus gewerkt 
en in 1977 besloten voor mijzelf te beginnen. Daarnaast ben ik ook architectuur 
gaan studeren. Toen begin jaren tachtig de economie slechter ging en er 
weinig werk was heb ik mij aangemeld bij de stichting Nederlandse Vrijwilligers 
en kreeg ik al snel een vrijwilligerscontract voor ruim 3 jaar aangeboden in 
Benin in Afrika. Ik heb er scholen en bruggen gebouwd. Een heel goede en 
leerzame periode.“

Waar kwam de politiek in beeld?
“In 1981 was er een groepje Aalsmeerders, waaronder Geurt Ouwerkerk, Han 
Carpay, Liesbeth Eilders, Jelle Atema, Cock Scheltens en Joop Kok, kortom een 
grote club mensen allemaal in het creatieve vak, die het niet eens waren met 
de bestaande politici. We hebben toen veel straattheater gedaan, muziek 
gemaakt en dwarsgelegen bij jan en alleman, we waren goed bezig. Het was in 
een tijd dat er veel gebeurde; Boerenvreugd brandde af en aan de Stationsweg 
werd een pand bezet. Dat alles heeft geresulteerd in de oprichting van Aals-
meerse Belangen waarna we meededen aan de verkiezingen van maart 1982. 
Net daarvoor was ik naar Afrika vertrokken, maar via de tamtam werd ik op de 
hoogte gehouden. In 1985 kwam ik terug en in 1986 waren er weer verkie-
zingen en stond ik op de lijst. Tot 1990 ben ik fractievoorzitter geweest en 
daarna kwam ik in de raad. Sindsdien ben ik niet meer weggeweest.” 

Nu ben je wethouder, vind je niet dat het mankeert aan vrouwen in het 
college?
“Die komen eraan. Echt. Bij deze verkiezingen werden we de grootste partij en 
dat betekent ook dat je verantwoordelijkheden hebt. Als fractievoorzitter heb 
ik het voortouw genomen en Danielle meegenomen in de onderhandelingen. 
Mijn uitgangspunt was alle partijen vertegenwoordigd te zien in het college, 
dat is helaas niet gelukt. Politiek bedrijven is ook compromissen sluiten en dat 
is mij niet in dank afgenomen door PvdA en Groen Links en dat begrijp ik ook 
wel. De eindconclusie was onder andere dat wij een wethouder zouden leveren 
en binnen de partij stonden er vijf personen op die de functie ambieerden. 
Maar het was ingewikkeld om de keuze te maken, wie het meest geschikt zou 
zijn. Kortom, we kwamen er op dat moment niet uit. Met als uiteindelijk besluit 
dat ik mijzelf beschikbaar heb gesteld, hoewel dat niet direct mijn ambitie was. 
Maar ik beloof, na de volgende verkiezingen zit er een vrouw in het college.”

Wat hoop je te bereiken voor Aalsmeer?
“Je moet gaan voor doelen die bereikbaar zijn. Ik kan natuurlijk wel zeggen dat 
iedere Aalsmeerder moet kunnen wonen, maar dat is niet realistisch en zeker 
niet haalbaar binnen een aantal jaar. Mijn ambitie is om bij de volgende de 
verkiezingen meer dan de helft van de Aalsmeerders naar de stembus te 
krijgen.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Fred Ottenhof. Vindt hij het niet jammer dat hij een professionele verslagge-
vers carrière is misgelopen?”

Dick Kuin: “Je moet gaan voor 
doelen die bereikbaar zijn”

Aalsmeer – Wat is de favoriete 
muziek van de inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart? Staat het 
nummer ‘Aalsmeer’ van Jan Leliveld 
opnieuw bovenaan of wordt het dit 
jaar iets anders? Vanaf zaterdag 3 
september worden die vragen beant-
woord, want dan start de stempe-
riode voor de Aalsmeer Top 100 van 
2022. Radio Aalsmeer neemt 
opnieuw het initiatief om een toplijst 
te maken met de favoriete muziek 
van de Aalsmeerders. Inwoners 
kunnen tot en met 14 oktober 
stemmen op hun favoriete nummers 
via de website van Radio Aalsmeer. 
De keuze is vrij, elke artiest is te 
kiezen. Van de gedoodverfde lijstjes-
favoriet Queen tot de Hobo String 
Band, van wereldberoemde artiesten 
tot lokale helden. Zondag 30 oktober 
staan Radio en TV Aalsmeer volledig 
in het teken van de Top 100 en 
komen alle nummers voorbij, afge-
wisseld met interviews en leuke 

items over de muzieksmaken van 
Aalsmeer en Kudelstaart.   

Live uitzending 
Radio Aalsmeer maakt niet alleen 
vanuit de studio programma’s, maar 
ook regelmatig op locatie. Zaterdag 
is de lokale omroep aanwezig op de 
braderie in Aalsmeer-Centrum. Van 
10.00 tot 16.00 uur wordt live uitge-
zonden vanaf het Molenplein, waar 
de programma’s Sem op Zaterdag, 
Weekend Magazine en om 13.00 uur 
de aftrap van de stemperiode van de 
Top 100 plaatsvinden. Kom langs 
voor een praatje of stem je radio en 
tv af op de lokale zender.

‘EchtWel’ met Isa Fens
Donderdag 1 september om 19.00 uur 
weer het kinderprogramma ‘EchtWel’ 
met sidekick Isa Fens. Te gast is mari-
nebiologe Suzanne de Fockert–Poiesz. 
Ze houdt zich bezig met het bestu-
deren van al het leven in de zee. En 

Stemperiode Aalsmeer Top 100 
tijdens braderie van start

Carla en Emma hadden een vacature 
open voor een oma, Truus Oudendijk 
werd aangenomen. Ze hebben inmid-
dels van alles met elkaar beleefd. 
Truus komt samen met haar bonus-
kleindochters vertellen over de 
leukste uitjes in en rond Aalsmeer.

Dwars�uitiste in ‘Door de Mangel’
In de eerste editie van alweer het 10e 
seizoen van de Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’ ontvingen presen-
tatoren Mylène en Elbert Willy 
Karsting. Zij is secretaris van de 
Doopsgezinde kerkenraad in Aals-
meer. Zoals elke week, heeft ook 
Willy een nieuwe gast gezocht en 
gevonden. Als 354e gast schuift op 5 
september Erica de Ridder aan de 
studiotafel. Zij is professioneel dwars-
�uitist. Hoe de rode draad van 
muziek in haar leven eruit ziet hoor je 
vanaf 19.00 uur. Radio Aalsmeer is de 
lokale omroep van Aalsmeer en 
omgeving. De omroep is te beluis 
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
zorgcentrum ’t Kloosterhof weer 
feestelijk versierd met bloemen. Het 

bloemenfestijn is ieder jaar weer de 
start van de feestweek voor de 
bewoners. Dit jaar is het thema van 

Bloemenfestijn in ‘t Kloosterhof

Bewoonster mevrouw Jongkind en vrijwilligster mevrouw van der Zwaard bij het 
vrijheidsbeeld. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer– Er wordt wat leuks georga-
niseerd in Aalsmeer! Dat wordt natuur-
lijk genieten tijdens de eerste editie 
van Food la Route Aalsmeer. Lekker op 
stap met je geliefde, vrienden en/of 
familie. In het totaal zijn er vier smaak-
volle gangen. De restaurants waar je 
elk een gang krijgt met een bijpas-
sende wijn, zijn: Eetcafé De Zwarte 
Ruiter, Christiani Vino e Cibo, Bar 
Restaurant De Praam en Restaurant 
Wapen van Aalsmeer. Zo kun je op één 

avond vier verschillende restaurants 
proeven. Je start in een van de restau-
rants, waar je jezelf heerlijk laat 
verrassen met een zalig gerecht die de 
chef-kok speciaal voor jou bereidt. 
Hierna wandel je door de sfeervolle 
straten. Om je heen zie je mensen met 
een grote glimlach op hun gezicht 
omdat zij, net als jij, ook zo genieten. 
Bij elk restaurant waar je komt word je 
gastvrij ontvangen en is er meteen een 
warme sfeer. Het is echt een gezellige 

Eerste editie van Food la Route 
Aalsmeer op 20 oktober

de feestweek landen. De ei�eltoren, 
Oostenrijkse skihut en het vrijheids-
beeld hebben een plekje in het zorg-
centrum gevonden. Tijdens de 
opbouw hebben de bewoners 
gezellig een kijkje genomen bij de 
binders en op zaterdagmiddag 
gingen zijn zij zelf aan de slag om 
een eigen bloemstukje te maken.
Dit jaar is het de veertiende keer dat 
vrijwilliger Cees Noordhoek dit festijn 
organiseert. Met hulp van zijn 
dochter Martine en een vaste groep 
vrijwilligers is zorgcentrum ’t Kloos-
terhof weer omgetoverd tot een 
prachtige bloemenzee. Het idee voor 
het bloemenfestijn is ontstaan na het 
stoppen van het bloemencorso. De 
toenmalige bewoners vonden het zo 
jammer dat het bloemencorso stopte 
dat besloten werd om dan maar de 
bloemen naar ’t Kloosterhof te halen 
en er zelf een bloemenfeestje van te 
maken. Tijdens de feestweek staan er 
leuke activiteiten op de agenda voor 
de Kloosterhof bewoners. Iedere dag 
staat in het teken van een ander land. 
Zo is er onder andere een Ameri-
kaanse �lmmiddag met popcorn, 
milkshakes en suikerspinnen. Op de 
Franse dag worden er croissantjes 
gegeten en een potje jeu de boules 
gespeeld. Delftsblauwe tegeltjes 
maken staat op het programma voor 
de Hollandse dag en dan komt ook 
Theo Rekelhof naar het zorgcentrum 
om te vertellen over de Hollandse 
palingvisserij. Tijdens de Spaanse 
middag gaan de bewoners genieten 
van sangria en op de Oostenrijkse 
dag is er een Tiroler middag. Een 
druk en gezellig programma. 

avond uit met heerlijk eten. Food la 
Route Aalsmeer wordt georganiseerd 
op donderdag 20 oktober.

Deelnemen
Voor deze gezellige en bijzondere 
avond uit, lekker dichtbij huis, betaal je 
75 euro en krijg je naast deze onverge-
telijke en leuke ervaring een heerlijk 
viergangendiner, inclusief drie bijpas-
sende wijnen en ko�e/thee bij het 
nagerecht. De aanmeldingen gaan 
snel, dus meld je snel aan met jouw 
vrienden en/of geliefde voordat alle 
plekken uitverkocht zijn op: 
www.foodlaroute.nl
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Aalsmeer - Bij een integrale bedrij-
vencontrole op 24 augustus is dit 
keer een deel van een bedrijventer-
rein aan de Aalsmeerderweg 
bezocht. Diverse partners waaronder 
de gemeente Aalsmeer, politie en 
Dienst Justitiële Inrichtingen hebben 
daarbij samen gebiedsgerichte 
controles uitgevoerd. 
Deze integrale handhaving heeft als 
doel meer inzicht te krijgen in de 
bedrijvigheid in de gemeente Aals-
meer en mogelijke overtredingen 
van wet- en regelgeving. De 
controles richten zich op de leefom-
geving maar er is ook aandacht voor 
ondermijnende criminaliteit zoals 
bijvoorbeeld drugs- en mensen-
handel. Met behulp van de controles 
wil de gemeente een volledig beeld 
krijgen van de activiteiten in de 
bedrijfspanden en de mensen waar-
schuwen voor eventuele aanwezige 
risico’s die ondermijning en onjuist 
gebruik van bedrijfsruimtes met zich 
meebrengen. 

Wonen in bedrijfspand
In totaal zijn zo’n 15 bedrijven 
bezocht. Tijdens de controles zijn 

diverse overtredingen geconsta-
teerd. In meerdere bedrijfspanden 
zijn personen aangetro�en die daar 
woonachtig zijn en niet (juist) inge-
schreven staan in de Basisregistratie 
Personen. Wonen in een bedrijfspand 
is verboden. Het kan gevaarlijk zijn 
voor de illegale bewoner(s) zelf. En 
voor de hulpdiensten als er bijvoor-
beeld brand uitbreekt. Niet inge-
schreven staan op een woonadres 
kan ook nadelige gevolgen hebben 
voor allerlei regelingen. Daarnaast 
kunt u ‘onzichtbaar’ zijn waardoor u 
geen hulp kunt krijgen, in geval van 
nood. Daarom is het belangrijk dat 
alle inwoners bij de gemeente staan 
ingeschreven op een juist woon-
adres. Daarvoor bestaat de Basisre-
gistratie Personen (BRP).

Goederen registreren
Verder werd tijdens de controle 
geconstateerd dat meerdere tweede-
handshandelaren en opkopers niet 
ingeschreven staan in het Digitaal 
Opkopersregister (DOR). In dit 
systeem moeten tweede-handshan-
delaren en opkopers van goederen 
hun goederen registreren. Met deze 

registratie wil de overheid voor-
komen dat (onbewust) gestolen 
producten worden ingekocht van 
criminelen. Als niet aan de registra-
tieplicht wordt voldaan, kan men een 
bekeuring krijgen.

Veilig en gezond
Regelmatig voeren genoemde 
partijen onaangekondigd integrale 
handhavingscontroles uit. Tijdens 
een dergelijke controle wordt gecon-
troleerd of er aan de wet- en regelge-
ving wordt voldaan. Hiermee wil de 
gemeente Aalsmeer werken aan de 
veiligheid van de bedrijventerreinen 
en een gezond ondernemersklimaat.

Wat kunt u doen? 
In de strijd tegen ondermijning werkt 
de gemeente Aalsmeer samen met 
andere partners. Maar u kunt ook zelf 
iets doen. Ziet, hoort of ruikt u 
onraad? Neem dan altijd contact op 
met de politie. Dat kan via 112 bij 
spoed en via 0900-8844 als er minder 
haast bij is. Doet u liever anoniem 
een melding? Dat kan via Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000 of 
online via meldmisdaadanoniem.nl.

Groot aantal overtredingen bij 
controle bedrijventerrein

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 3 
september kun je weer struinen 
langs de vele kraampjes en genieten 
van iets lekkers op het Foodplein 
tijdens de jaarlijkse braderie. De Zijd-
straat, Molenplein, Schoolstraat en 
een stukje Dorpsstraat en Weterings-
traat staan vanaf 10.00 uur weer vol 
met kraampjes, foodtrucks en leuke 
activiteiten. Radio Aalsmeer zal live 
verslag doen vanaf het Molenplein 
met in de middag de start van de 
stemperiode van de Aalsmeer Top 
100 van 2022. 

Prijsvraag
Om de feestvreugde nog meer te 
verhogen kun je meedoen met de 
prijsvraag en twee vrijkaarten 
winnen voor de Feestweek Aalsmeer. 
Door antwoord op de vraag te geven 
‘Hoe vaak werd deze braderie in 
september georganiseerd?’ maak je 
kans op kaartjes voor de woensdag-, 
donderdag-, vrijdag- of zaterdag-
avond. Deze zijn beschikbaar gesteld 
door de organisatie van de Feest-
week. Kom naar de bar op het food-
plein (Molenplein) en vul een brie�e 
in met je naam en telefoonnummer 
en uiteraard het goede antwoord. 

Om 16.30 uur vindt de trekking 
plaats en via de social media van 
Aalsmeer Centrum wordt de uitslag 
bekend gemaakt. 

Wegafsluitingen
Vanaf vrijdagavond 2 september 
21.00 uur tot zaterdag 3 september 
19.00 uur is er een parkeerverbod in 
de Schoolstraat, Dorpsstraat (tussen 
Schoolstraat/Zijdstraat) en Wete-
ringstraat (tussen Schoolstraat/
Zijdstraat). 
Wilt u zorgen dat uw voertuig vanaf 
dit tijdstip elders is geparkeerd en 
wilt u geen �etsen vast zetten aan de 
�etsenstallingen? Dit in verband met 
de opbouw van de kramen. Er is een 
wegsleepregeling van kracht. 
De wegen worden in de nacht van 
vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur 
afgezet voor autoverkeer. Zaterdag 
komen er op verschillende plekken 
verkeersregelaars te staan voor 
ieders veiligheid en voor het even-
tueel doorlaten van de 
veiligheidsdiensten. 
Parkeren kan onder andere in de 
parkeergarage van Studio’s Aalsmeer. 
Het Praamplein kan niet gebruikt 
worden vanwege de feesttent. 

Laatste vrijkaarten Feestweek 
winnen op de braderie

Aalsmeer - Binnenkort verandert de 
manier waarop in de gemeente Aals-
meer het afval wordt ingezameld. Het 
PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken) mag 
dan bij het restafval. Inwoners krijgen 
vanaf deze week een nieuwe rolcon-
tainer hiervoor. Het bedrijf DBI 
Container Service brengt de nieuwe 
rolcontainers rond. De oude restafval-
containers worden later opgehaald. 
Inwoners krijgen een nieuwe rolcon-
tainer voor het restafval en PBD 
(Plastic, Blik en Drinkpakken). Zij 
hoeven niet meer het PBD apart in te 

zamelen. Het scheiden gebeurt name-
lijk achteraf door een scheidingsinstal-
latie. Die haalt al het PBD uit het afval, 
zodat het hergebruikt kan worden. Dit 
nascheiden heeft als voordeel het 
gemak voor inwoners. De onder-
grondse containers voor PBD worden 
omgebouwd naar containers voor oud 
papier en karton. In Kudelstaart 
gebeurt dit niet, daar blijft het oud 
papier opgehaald worden door de 
Kudelstaartse verenigingen. De 
bovengrondse PBD containers worden 
overal weggehaald. 

Uitdelen nieuwe containers 
voor restafval gestart

Ophalen
Tussen 29 augustus en 16 september 
ontvangen inwoners de nieuwe 
rolcontainers voor hun huis, hierover 
zijn zij per brief geïnformeerd. Op de 
zijkant van de container zit een 
adressticker, zodat duidelijk is voor 
welk huisadres de container is. De 
oude restafvalcontainers worden 
opgehaald tussen 5 en 30 september. 
Als inwoners een nieuwe container 
hebben gekregen, kunnen zij de 
oude container nog één keer 
aanbieden. Daarna wordt deze oude 
container opgehaald. De oude 
containers passen namelijk niet op 
de nieuwe wagens die het afval gaan 
ophalen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Vanaf eind september is het mogelijk 
dat de inzamelroutes en inzamel-
dagen veranderen in delen van de 
gemeente. De juiste inzameldag 
staat op de digitale afvalkalender: 
afvalkalender.meerlanden.nl. 

Ander afval scheiden
Het nascheiden werkt alleen voor 
PBD. Het blijft dus belangrijk om het 
andere afval gescheiden aan te 
bieden. Bijvoorbeeld GFT, papier en 
karton, glas en textiel. Dit zijn grond-
sto�en die goed kunnen worden 
gerecycled. Dat kan alleen als ze 
gescheiden worden weggegooid. En 
door goed te scheiden, is er minder 
restafval. Meer informatie over de 
nieuwe containers en afval scheiden 
staat op: aalsmeer.nl/afvalvragen.

Aalsmeer - Met gemiddeld zo’n zestig 
bridgers tijdens het zomerbridgen bij 
BC Onder Ons viel het aantal van 22 
paren tijdens de slotdrive ietwat 
tegen. Toch werd er door de belang-
stellenden onder gezellige omstan-
digheden gespeeld om de beschik-
bare prijzen. En dat resulteerde in de 
volgende uitslag: in de A-lijn (12 

paren) werden Gerda en Kees Spring 
in ‘t Veld eerste met 59.58%. De 
tweede plaats was voor Rita Ritzen en 
Agnethe v/d Goot met 58.33% terwijl 
de derde plaats werd behaald door 
Pim van der Zwaard en Jan Joore met 
54.17%. In de B-lijn (10 paren) waren 
Dirma en Toon Koningen de sterksten 
met 55.21%, op de voet gevolgd door 

Gerda en Kees winnen slotdrive 
van Bridgeclub Onder Ons

Aalsmeer - De komende week is het 
een komen en gaan van bekende 
artiesten in Aalsmeer en allen komen 
naar de feesttent op het Praamplein 
om op te treden. De feestavonden 
zijn van woensdag 7 tot en met 
zaterdag 10 september en te ‘spotten’ 
zullen onder andere zijn: Tiam en de 
hete mannen op woensdag, Gerard 
Joling, Jeroen van de Boom en Anita 
Meijer op donderdag, Tino Martin 
met band en Kriss Kross Amsterdam 
op vrijdag en Pater Moeskroen, Jan 
Smit en het Meezingteam op 
zaterdag. 
Maar de feestweek-organisatie heeft 

ook nog diverse andere activiteiten 
voor inwoners in de planning, voor 
elk wat wils, voor jong en oud. Op 
maandagavond 5 september de SPIE 
sportavond, op dinsdag 6 het Nostal-
gisch Filmfestival, op woensdag 7 de 
Rabo Kindermiddag, op donderdag 8 
het Dag van je Leven feest, op vrijdag 
9 de ouderenmiddag en hier gaan de 
spots aan voor zanger Ronnie Tober 
en zangeres Willeke D’Estell en 
zaterdag 10 september de �nish van 
de Pramenrace. 
Meer informatie en aanvangstijden in 
de agenda elders in deze krant en op 
www.feestweek.nl. 

Komen en gaan van bekende 
artiesten in Aalsmeer 

Corona stabiel in Aalsmeer en regio
Aalsmeer - De coronacijfers zijn afgelopen dinsdag weer bekend gemaakt, 
gelukkig geen schokkend hoge aantallen. Het virus heeft even rust 
genomen. Van 17 tot en met 30 augustus zijn in Aalsmeer 30 inwoners 
positief getest op corona en dat is er 1 meer dan de vorige periode. In 
Uithoorn een minimale daling van het aantal besmettingen: 30 (-3), net als 
in Amstelveen: 96 (-14) en Haarlemmermeer: 120 (-30). En goed nieuws ook 
wat betreft het aantal mensen die ter behandeling opgenomen moesten 
worden, in alle vier de gemeenten geen ziekenhuisopnames vanwege 
corona. En nog meer goed nieuws: Er zijn in Aalsmeer, Uithoorn en Haar-
lemmermeer geen inwoners overleden aan het virus, in Amstelveen helaas 
2. Corona is niet weg, maar met elkaar kan het virus klein en beheersbaar 
gehouden worden: Was regelmatig de handen, ventileer goed, ga testen bij 
klachten en blijf bij een positieve uitslag enkele dagen thuis!

Emmy en Gerard van Beek met 
54.69% en Wil Groot en Nel 
Kwakernaak met eveneens 54.69% en 
op een eveneens gedeelde derde 
plaats Ria en Renze Bijker en Marco 
Hogenboom en Henk Raadschelders 
met 54.17% Bridgeclub Onder Ons 
kan terugkijken op zeer geslaagde 
zomerbridgedrives. Wellicht was de 
opkomst groter geweest onder wat 
koelere weersomstandigheden. Het is 
in ieder geval volgend jaar voor 
herhaling vatbaar.
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Vijf weken lang hebben 
we rondgezworven door Scandi-
navië. Leuk avontuur en veel 
gezien en beleefd. Het bevalt prima 
dat reizende leven. Eerlijk gezegd 
heb ik alleen een wasmachine 
nodig en dan kan ik weer verder. 
Maar zo werkt het niet, de plicht 
roept. De scholen zijn weer 
begonnen en de kinderen-met-een-rugzakje staan weer klaar om door 
manlief van en naar huis en school gebracht te worden. En voor mij 
liggen er ook zat klussen te doen. De moestuin is ontploft, er liggen mega 
pompoenen tussen de Oost-Indische kers, die bijna alles overwoekert. De 
rabarber doet het nog steeds, de tomaten tieren welig en de laat gepote 
sperziebonen, die tot mijn verrassing snijbonen blijken, zijn klaar om 
geplukt te worden. De peren zijn nog hard, maar vallen wel uit de boom, 
vanwege de hitte denk ik. Een recept van rabarberjam met peer dat ik 
laatst tegenkwam, gaat de oplossing bieden. Dus dat komt wel goed. 
Mijn moestuin schreeuwt aan alle kanten om onderhoud, maar ik heb 
nog even geen tijd. Want, in het Voedselbos in Kudelstaart is de oogst ook 
gigantisch en daar moet wat mee gebeuren. Er is een leuk kraampje gere-
geld waar mensen tomaten en courgettes kunnen halen (graag een 
donatie in de melkbus) en dat vindt gretig aftrek. Maar om de een of 
andere reden is geel een verkeerde kleur. De rode tomaatjes verdwijnen 
als sneeuw voor de zon, maar de gele liggen te verkommeren. Volkomen 
onterecht, want ze smaken eigenlijk net zo, of misschien nog wel nog 
lekkerder dan de rode. Maar goed, we moesten er iets mee, want 
weggooien is geen optie. Ik bood mij aan als kok en drie kratten zonneko-
ninkjes werden mijn keuken ingedragen. Ik heb wat culinaire talenten uit 
de kast gehaald, recepten opgezocht en de keuken in gereedheid 
gebracht; keukenmachine, staafmixer en pannen klaargezet. Ik scoorde 
een paar traytjes glazen potjes bij de Welkoop, en ook nog voor een leuke 
prijs toen ik vertelde dat het voor het Voedselbos was. Een toen volgde 
het traject van: uitzoeken, wassen, wegen, malen en zeven. Het hele 
weekend heeft er van alles staan pruttelen op mijn fornuis. Maar het 
resultaat mag er zijn, want ik heb potten vol met chutney, tomatenket-
chup en tomatensaus, dat laatste als basis voor soep of pasta. Ik zoek nou 
nog een plek waar ik alles op kan bergen. Want al dat heerlijks wordt 
bewaard tot 25 september, dan mogen de ingemaakte zonnekoninkjes 
weer uit de kast komen, voorzien van een etiketje. Op die dag is er name-
lijk de Amb8route en Voedselbos Kudelstaart doet mee. Het is wel de 
bedoeling dat u dan even langskomt. Om te kijken, te proeven en/of te 
kopen. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Oogsttijd

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – In een mensenleven 
gebeurt veel, je maakt veel herinne-
ringen. De schooltijd hoort daar 
onmiskenbaar bij. Niet alleen word je 
door bevlogen docenten met kennis 
bijgespijkerd maar daarnaast sluit je 
vriendschappen, soms voor het leven. 
Het is hoe dan ook een periode die 
indruk achterlaat. Reünies zijn ervoor 
om samen herinneringen op te halen 
aan een tijd waarin je toch voor een 
deel gevormd bent tot wie je nu bent.
Wie onderwijs volgde aan de Middel-
bare Tuinbouwschool in Aalsmeer 
kan op zaterdag 1 oktober herinne-
ringen ophalen, samen met klasge-
noten en docenten. Op die datum 
staat namelijk de grote reünie 
gepland, in het huidige schoolge-
bouw aan de Linnaeuslaan 2. De 
aanleiding is 125 jaar mbo-onderwijs 
voor de Tuinbouw. Speciaal voor deze 
gelegenheid is een website in het 
leven geroepen. Oud-studenten die 

in de afgelopen jaren onderwijs 
volgden aan deze mbo school en zin 
hebben in leuke ontmoetingen, veel 
foto’s en �lms over de school kunnen 
zich inschrijven. 

Grote klus
Het belooft een echt feestje te 
worden. Tenminste; Het enthousi-
asme van Gert Wentzel en Nico van 
der Poel spreekt boekdelen. Het 
tweetal maakt deel uit van een 
commissie die de reünie organiseert 
en dat is nog een grote klus. Wentzel 
kwam in 1965 als gymleraar naar de 
school en Van der Poel was vanaf 
1991 aan het middelbaar tuinbouw-
onderwijs verbonden, als docent 
economie. Beiden hebben naast hun 
job extra functies uitgeoefend, zo 
was Wentzel adjunct-directeur en Van 
der Poel decaan. Het zal niemand 
verbazen dat de twee – inmiddels 
gepensioneerd – in al die jaren veel 
hebben meegemaakt en hebben zien 
veranderen. Niet alleen het onderwijs 

Reünie 125 jaar Middelbare 
tuinbouwschool

Tuinbouwschool in de Linnaeuslaan, later het Proefstation.

De (allang gesloopte) tuinbouwschool aan de Stationsweg. 

Nico van der Poel en Gert Wentzel, 
druk met organiseren van de reünie. 

veranderde, zo kwamen er extra 
opleidingen bij, maar ook de struc-
tuur van school. Door fusies of andere 
bestuursorganen wijzigde de naam 
een paar keer. Er waren gouden 
tijden voor het middelbaar beroeps-
onderwijs met bloemschikken en 
bloemsierkunst als opleidingen maar 
nieuwe tijden brachten ook daar 
weer veranderingen in, zoals nieuwe 
vakgebieden waarvan dierenverzor-
ging er een van is. De naamsverande-
ring is bij Aalsmeerders wel bekend: 
van tuinbouwschool naar Florens 
college en van Wellantcollege naar 
Yuverta nu. Toch weet je alleen als 
student en docent dat de naam van 
de school wel kan veranderen maar 
dat de passie voor het tuinbouwvak 
onveranderd blijft. Uit een gesprek 
met de heren Wentzel en Van der Poel 
komt naar voren dat naast het onder-
wijs de school altijd bekendstond om 
zijn leuke buitenschoolse activiteiten. 
Het Bloemengala, de langste bloem-
slinger om in het Guinness Book of 
Records te komen en nog veel meer. 
De studenten waren steeds het 
belangrijkste, aldus de twee, die druk 
zijn om de reünie handen en voeten 
te geven. 

Feest van ontmoeting
Op 1 oktober is er in het schoolge-
bouw van alles te zien, veel oude 
foto’s, �lmbeelden en uiteraard tijd 
voor ontmoeting en herinneringen 
ophalen. Ook kun je weer even in de 
roemrijke geschiedenis duiken, die 
op 1897 begon in een mooi – maar 
allang gesloopt – pand aan de Stati-
onsweg. De reünie begint om 16.00 
uur en duurt tot 21.00 uur en er is 
horeca aanwezig om tijdens de fees-
telijke middag en avond drankjes en 
eten te serveren. Wil je je inschrijven 
of zien wie zich al ingeschreven heeft 
voor de reünie, kijk dan op de 
website www.reunie-125jaar-
mbo-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - In Aalsmeer-Oost is afge-
lopen week het nieuwe herdenkings-
monument Hells Fury geplaatst. Het 
monument dat er eerder stond, is 
meerdere keren vernield. Daarom is 
besloten op zoek te gaan naar een 
andere uitvoering van het monu-
ment. Het nieuwe monument is van 
roestvrijstaal gemaakt, naar het 
oorspronkelijke ontwerp van Joop 
Kok en Janna van Zon.
De afbeelding wordt aan één kant in 
het materiaal gelaserd. De andere 
kant wordt geborsteld, zodat er geen 
schittering ontstaat. Verder ziet het 
monument er uit zoals het eerdere: 
met dezelfde afbeelding en hetzelfde 
formaat. Ook staat het op dezelfde 
locatie, omdat de fundering opnieuw 
is gebruikt. Wethouder Kikkert: “Het 

is, zeker in deze tijd, belangrijk om de 
slachto�ers uit die vreselijke oorlog 
te blijven herdenken. Daarom ben ik 
blij dat er nu een nieuw, toekomstbe-
stendig herdenkingsmonument 
staat.” Aanvankelijk was het plan dat 
het nieuwe monument er al op 4 
mei, met Dodenherdenking, zou 
staan. Helaas bleek deze planning 
niet haalbaar. Er is toen een tijdelijk 
monument geplaatst op het grasveld 
van de Buismalaan in Nieuw Oost-
einde. Dit monument is nu 
vervangen door het nieuwe.

Bommenwerper neergestort
Op 13 december 1943 is de 
bommenwerper van de Amerikaanse 
luchtmacht nabij de huidige G. den 
Hertoglaan neergestort, nadat deze 

Nieuw herdenkingsmonument 
Hells Fury geplaatst 

was getro�en door Duits luchtaf-
weergeschut. Hierbij zijn zes van de 
zeven bemanningsleden omge-
komen. Tijdens het bouwrijp maken 
van het gebied voor de nieuwbouw-
wijk Nieuw Oosteinde werden brok-
stukken gevonden van de Hells Fury. 
Op het monument staan foto’s van 
het neerstorten van de Hells Fury en 
de namen van de slachto�ers. 

Aalsmeer - In juni hebben de eerste 
energiecoaches in Aalsmeer hun trai-
ning afgerond. Afgelopen zomer 
hebben zij hun eerste bespaarge-
sprekken gevoerd. De vraag naar 
energiebespaargesprekken is groot. 
Het team van energiecoaches kan 
daarom versterking gebruiken. Eind 
september start een nieuwe trai-
ningsronde. Wie sluit zich aan en 
wordt ook energiecoach?

Besparen
De energieprijzen zijn hard gestegen. 
Een half uur douchen per dag kostte 
vorig jaar gemiddeld nog zo’n 750 
euro per jaar. Vandaag de dag kan 
dat al snel oplopen tot ruim het 
dubbele. Deze hoge kosten zijn met 
name problematisch voor mensen 
met een lager inkomen. Energiecoa-
ches leren hoe inwoners kunnen 
besparen door dingen in huis nét 
even anders te doen. Wethouder 
Kikkert (Duurzaamheid): “Het is mooi 
dat inwoners elkaar kunnen helpen. 
Samen kunnen zij kijken naar kleine 
maatregelen die energie besparen. 
Daarvoor is echt niet altijd een grote 
investering nodig.” 
Eén van de energiecoaches is Theo 
Bergonje. Hij heeft al diverse 
bespaargesprekken gevoerd: “Het 
leuke aan de gesprekken is dat je 
mensen echt kunt helpen. Soms 
weten ze nog heel weinig van 
energie besparen. Als energiecoach 
kun je laten zien hoe inwoners op 

een eenvoudige, praktische manier 
kunnen besparen. Bijvoorbeeld door 
LED-verlichting, een waterbespa-
rende douchekop of radiatorfolie.” 

Training
De gemeente Aalsmeer is op zoek 
naar nog meer inwoners die zich 
willen laten opleiden tot energie-
coach. Om energiecoach te worden, 
is geen technische kennis nodig of 
kennis over energie(besparing). Dat 
wordt in de training allemaal behan-
deld. Het is vooral belangrijk dat 
nieuwe energiecoaches het leuk 
vinden om het geleerde door te 
geven aan andere inwoners. En 
samen op zoek te gaan naar bespa-
ringsmogelijkheden die passen bij de 
inwoner. 

Een energiecoach moet (begrijpelijk) 
Nederlands kunnen spreken én 
verstaan. Als de coach een tweede 
taal spreekt is dat een grote plus. 
Eind september start de training voor 
nieuwe energiecoaches. De training 
is gratis en vindt plaats op drie 
donderdagen: 29 september, 6 en 13 
oktober van 10.00 tot 14.30 uur in 
het gemeentehuis in Aalsmeer. Geïn-
teresseerden kunnen zich aanmelden 
bij trainster Imke Tegels per mail: 
tegels@sme.nl of via 06-17544989. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.aalsmeer.nl/wonen-leven/
publicatie/duurzaamheid_ 
energiecoach-worden.

Energiecoaches in Aalsmeer 
zoeken versterking
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Aalsmeer - Hardcore liefhebbers 
van het eerste uur zijn inmiddels 
ook ouders geworden (sommige 
van hen zelfs al grootouder) en zo is 
in 2016 voor het eerst het idee 
opgevat om een hardcore evene-
ment te organiseren in N201 waar 
ook de kids mee naartoe kunnen. 
Dat was zo’n groot succes dat het 
een vast jaarlijks item is geworden. 

Helaas kon het familie-festival 
vanwege corona twee jaar niet geor-
ganiseerd worden, maar dit jaar 
gelukkig wel en de organisatie heeft 
er super veel zin in. Binnen kun je 
lekker hakken op oude en nieuwe 
hardcore hits en buiten zijn er tal 
van attracties en activiteiten voor de 
kinderen, zoals springkussens en 
leuke spelletjes. Uiteraard wordt er 

Zaterdag Hakkuh 4 kids in N201
Hardcore veteraan dj Promo met dochter super Leah.

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Team Sportservice gaat 
de buurt in! Om ook na schooltijd 
lekker actief bezig te zijn gaan de 
buurtsportcoaches in drie verschil-
lende buurten in de gemeente Aals-
meer sport en spel aanbieden. Dit 
gebeurt op (of vlakbij) het school-
plein, zodat het voor iedereen 
makkelijk is om aan te sluiten. Tijdens 
een uur worden er diverse spellen en 
sporten aangeboden en kunnen alle 
kinderen van groep 3 tot en met 8 
gratis deelnemen. Buurtsportcoach 
René Romeijn: “Dit jaar gaan we op 
alle basisscholen een keer in de week 
pauzesport aanbieden, maar ook na 
schooltijd is het hartstikke leuk om te 

bewegen! Door in drie buurten 
aanwezig te zijn, maken we het voor 
alle kinderen in Aalsmeer en Kudel-
staart mogelijk om mee te doen.” Op 
maandag staan de buurtsportcoa-
ches bij de Jozefschool (bij de voet-
balkooi in de Baccarastraat), op 
dinsdag in Aalsmeer Oost (op het 
schoolplein, Catharina Amalialaan) 
en op donderdag in Kudelstaart (bij 
het schoolplein van de Antonius-
school en OBS Kudelstaart). Alle 
dagen zijn de tijden van 15.00 tot 
16.00 uur. Alle activiteiten zijn gratis 
en aanmelden is niet nodig. Alle 
informatie is te vinden op 
www.noordhollandactief.nl.

Gratis bewegen na schooltijd

Aalsmeer - Poppentheater Zelen was 
afgelopen zondag op kinderboer-
derij Boerenvreugd met de poppen-
kastvoorstelling ‘Het rode autootje’. 
Deze keer niet in de hooiberg maar 
in de stolp van de boerderij. De 
kinderen hebben genoten van de 
vrolijke liedjes en het leuke verhaal. 

Na de poppenkast konden de 
kinderen lekker spelen en kijken bij 
de dieren op de boerderij in de Beet-
hovenlaan. Veel kinderen werden 
door hun ouders getrakteerd op iets 
lekkers uit de boerderijwinkel. De 
ijsjes werden goed verkocht en daar 
was ook heerlijk weer voor!

Veel kijkers voor voorstelling 
‘Het rode autootje’

Aalsmeer - Om het nieuwe school-
jaar gezond te starten hebben 
Cultuurpunt Aalsmeer, gro-up Buurt-
werk en Team Sportservice Aalsmeer 
(in samenwerking met JOGG partner 
AH Poldermeesterplein) afgelopen 
week de leerkrachten in het basison-
derwijs verrast met een lekkere 
gezonde snack! De combinatiefuncti-
onarissen van deze drie organisaties 
werken jaarlijks samen met het basis-
onderwijs en geven aandacht aan 
culturele, sportieve en sociale activi-
teiten op de verschillende scholen. 
Zo kunnen scholen onder andere 
gebruik maken van cultuur op maat, 

sportclinics en vuurwerkvoorlichting. 
De combinatiefunctionarissen staan 
het hele jaar weer klaar om leuke 
activiteiten te mogen organiseren en 
wensen alle leerkrachten een gezond 
en succesvol nieuw schooljaar toe!

Gezonde start nieuw schooljaar

Aalsmeer - Basisscholen in de Green-
port Aalsmeer leren tijdens de 
tweede editie van de Tuinbouw Battle 
in de regio de groene sector kennen. 
De leerlingen van de groepen 7 en/of 
8 telen tijdens deze Tuinbouw Battle 
zelf tupen in de klas met behulp van 
oud-kwekers en docenten. Tijdens 
deze battle gaan de leerlingen niet 
alleen zelf kweken, maar gaan ze ook 
‘de strijd’ aan met de andere deelne-
mende scholen in de regio: welke 
school kweekt de mooiste tulpen, 
schrijft het leukste verslag en verzint 
een originele manier om de zelfge-
kweekte tulpen te verkopen? Deze 
school wordt beloond met de Tuin-
bouw Battle prijs!

Oogst en opbrengst
Er zitten ruim 400 tulpenbollen in de 
kratten die op de mobiele teeltinstal-
latie staan. De verzorging van de 
bollen ligt volledig in handen van de 
leerlingen. De bollen hebben 
voldoende licht nodig, ze moeten 
met hun wortels in het water staan 
en het is belangrijk dat ze op het 
juiste moment geoogst worden. Met 
speciale LED-verlichting, een tijdscha-
kelaar en goede uitleg zijn de leer-
lingen verzekerd van een goede 
oogst. Als de tulpen zijn geoogst, 
bepalen de leerlingen zelf wat ze met 
de tulpen doen. Weggeven of 
verkopen? Wie zijn dan de gelukkigen 
en waarom? En als ze verkocht 

Tweede Tuinbouw Battle voor 
scholen in regio Aalsmeer 

Inspectie bij de teeltkar met tulpen. Fotocredit: Greenport Aalsmeer

Aalsmeer - Basisschool De Brug in 
Oosteinde is het schooljaar fris en 
fruitig begonnen. Maandagoch-
tend 29 augustus werden de leer-
lingen en ouders op de eerste 
schooldag verwelkomd met spel-
letjes, muziek, vers fruit en fris 
water. De kinderen konden blik-
gooien, frisbeeën, overgooien, 
puzzelen en kregen van het JOGG 
een appel, banaan of mandarijn 
aangeboden. Ook de meesters en 
ju�en vielen niet uit de toon en 
zagen er samen uit als kleurrijke 
fruitschaal. Een goed en gezond 
begin van een nieuw schooljaar 
voor iedereen op de De Brug. 

De Brug ‘fris en fruitig’ van start

worden: tegen welke prijs doe je dit 
en hoeveel tulpen doe je in een 
bosje? Hoe ga je de tulpen 
verpakken? Over al deze vragen 
moeten de leerlingen met elkaar 
nadenken: samenwerken, naar elkaar 
luisteren en een plan maken zijn 
onderdeel van de Tuinbouw Battle. 

Gouden kansen
Daarnaast heeft de Tuinbouw Battle 
als doel om leerlingen kennis te laten 
maken met de veelzijdige wereld van 
de tuinbouw. Het is een uitdagend en 
inspirerend project dat techniek, 
tuinbouw en handel combineert en 
leerlingen een kijkje biedt in deze 
groene en innovatieve sector. Tijdens 
de Tuinbouw Battle brengen de leer-
lingen ook een bezoek aan een tuin-
bouwbedrijf in de regio om zelf te 
zien hoe het er aan toe gaat bij 
bijvoorbeeld een bloementeler. 

Gratis
Wilt u met uw school en leerlingen 
meedoen aan de Tuinbouw Battle? 
Dat kan! In november 2022, januari 
2023 en maart 2023 starten er weer 
nieuwe rondes van dit gratis project. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar Monique van Weerden-
burg via monique@greenportaals-
meer.nl met daarin de naam van de 
school, contactpersoon (e-mail en 
telefoonnummer) en aan welk start-
moment u wilt deelnemen. Green-
port Aalsmeer zorgt met medewer-
king van de vrijwilligers en kwekers 
voor de rest!

op alle manieren rekening gehouden 
met de kinderen, dus het geluidvo-
lume wordt beschaafd gehouden, 
drugs is uit den boze en de organi-
satie houdt overal toezicht op de 
veiligheid van iedereen. Als je iets 
hebt of had met hardcore: neem 
zaterdag 3 september je zoontje, 
dochtertje, kleinkind, nee�e, nichtje 
of gewoon je buurjongetje mee naar 
centrum N201 aan de Zwarteweg en 
kom gezellig langs; gegarandeerd 
een geweldig middagje uit! De orga-
nisatie is geheel non-pro�t en de 
opbrengst wordt dit jaar gedoneerd 
aan Stichting het vergeten kind. In 
de line up ook deze keer weer een 
aantal bekende houseveteranen met 
hun kids achter de draaitafels, waar-
onder Promo & Super Leahn, JDA, 
Mainstage Ma�, Chosen Few, T-Go & 
DNN, Amisha & DYV-D, Baba & 
Rheeza. Kaarten zijn online verkrijg-
baar via de website van N201 en via 
het Facebookevent. Hakkuh 4 kids is 
zaterdagmiddag 3 september van 
13.00 tot 19.00 uur. Kijk voor meer 
informatie, foto’s en �lmpjes van 
eerdere edities op de Facebookpa-
gina van Early Gabbers Events.

De Kwakel - Op zoek naar een leuke 
sport? Kom lekker meetrainen bij 
Thamen! De honk- en softbalvereni-
ging begint aan het tweede gedeelte 
van de competitie en dus is dit een 
ideaal moment om nog een aantal 
keren geheel vrijblijvend mee te 
trainen. Ben jij op school ook gek op 
slagbal? Of wil je gewoon goed leren 
gooien, hard kunnen slaan en lekker 
kunnen rennen? Dan ben je van harte 
welkom. Wil je die handschoen weer 
van zolder halen? Dan zijn er bij 
Thamen vele mogelijkheden. Thamen 
heeft jeugd (meisjes en jongens) en 
seniorenteams (dames en heren) in 

alle leeftijdsgroepen, maar ook op 
vele niveaus en dus genoeg mogelijk-
heden om in te stromen. Honkbal, 
softbal en beeball voor de allerklein-
sten zijn leuke teamsporten waarbij 
iedereen zich ook heel goed indivi-
dueel kan ontwikkelen. Dus ben jij 
(bijna) 5 jaar of ouder? Kom dan lekker 
geheel gratis vier weken meetrainen. 
Het enige wat je nodig hebt zijn 
gympen en een trainingsbroek. 
Thamen zorgt voor alle andere materi-
alen. Stuur een e-mail met je naam en 
leeftijd naar info@thamen.info of stuur 
een app/bel naar 06-16072728 en er 
wordt snel contact opgenomen.

Honkbal, softbal en beeball 
voor jeugd bij Thamen
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Aalsmeer - Happy Bodies Aalsmeer 
heeft begin januari haar deuren 
geopend aan de Van Clee�kade 3 
(voormalig ING). Happy Bodies is als 
boetiek �tnessclub hét alternatief 
voor de reguliere sportschool: klein-
schalig en persoonlijk is hier het 
motto. Hierbinnen willen de mede-

werkers vanuit hun visie iedereen in 
staat stellen om te werken aan zijn/
haar gezondheid: jong en oud, �t of 
minder �t, veel of weinig tijd. De 
sporter staat op nummer 1, voor 
iedereen wordt op basis van de te 
behalen resultaten een programma 
op maat gemaakt. Samen met jouw 

Happy Bodies: Het alternatief 
voor de normale sportschool

persoonlijke coach stel je eenmalig 
alle toestellen in. Al jouw persoonlijke 
gegevens en voorkeuren worden dan 
vervolgens bewaard op een persoon-
lijke polsband, hiermee is er geen 
ruimte meer voor foutief sporten. Je 
traint 100% veilig, gecontroleerd en 
e�ectief! Deze unieke manier van 
trainen, 35 minuten per keer, zorgt 
ervoor dat resultaat gegarandeerd 
kan worden bij minimaal eens per vijf 
dagen sporten. Bij Happy Bodies staat 
aandacht voor de sporter centraal. Uit 
onderzoek blijkt dat men de moti-
vatie verliest op het moment dat er 
geen resultaten geboekt worden. 
Door persoonlijke begeleiding (zowel 
qua trainingsprogramma als voeding) 
zorgt Happy Bodies voor resultaat, 
altijd, geen uitzondering. Een leuk 
initiatief was de SummerBody Chal-
lenge, alleen maar blije gezichten. 
Kortom, Happy Bodies is er voor 
iedereen die slanker en �tter wil 
worden in een prettige en 
ontspannen omgeving. Check voor 
start informatie de website www.
happybodies.nl of loop eens binnen!

Swingende start stijldansseizoen 
voor Dansschool Robert Bogaart
Na een fantastische zomer met heer-
lijk weer, wordt het weer tijd om de 
dansschoenen aan te doen en weer 
gezellig te gaan dansen. De lessen bij 
dansschool Robert Bogaart gaan 
binnenkort van start. Met een diver-
siteit aan mogelijkheden qua dansni-
veau, kunt u op woensdagavond en 
vrijdagavond terecht in De Oude 
Veiling. Van beginners tot vergevor-

derd, alle niveaus zijn dit jaar 
wederom vertegenwoordigd in het 
nieuwe dansschema. De beginners-
cursus gaat van start op vrijdag-
avond 16 september. De vergevor-
deren en gevorderden hebben 
mogelijkheden op zowel de 
woensdag- als vrijdagavond (14 en 
16 september). 

Vrijdansen
Ook het vrijdansen gaat dit seizoen 

Swingende start stijldansseizoen 
voor dansschool Robert Bogaart

weer elke maand georganiseerd 
worden op zaterdagavond. De eerste 
vrijdansavond vindt plaats op 
zaterdag 24 september en is open 
voor iedereen, dus ook dansers die 
niet op les bij de dansschool Robert 
Bogaart zitten. Mocht u geen dans-
partner hebben, ook dan niet 
getreurd. Het is ook mogelijk om 
uzelf in te schrijven voor een dans-
cursus zonder partner. Neem even 
contact op met Robert en Chantal 
Bogaart om de mogelijkheden te 
bespreken. 

Workoutles
Behalve stijldanslessen, biedt de 
dansschool ook een workoutles aan, 
namelijk de Latin Energy Workout. 
Heerlijk bewegen en zweten op 
zomerse klanken. Een les die u helpt 
soepel te blijven en energie geeft. 
Deze les wordt op woensdag 
gegeven in De Oude Veiling en op 
zondagochtend in gymzaal de Riet-
pluim in Kudelstaart.
Dus, start nu met een goed voor-
nemen en wacht niet tot januari, ga 
heerlijk samen of alleen bewegen bij 
dansschool Robert Bogaart. Robert 
en Chantal heten u van harte 
welkom!

Aalsmeer - Natuurlijk ga je in eerste 
instantie naar dansles omdat je 
dansen leuk vindt. Omdat je niet stil 
kan zitten als je muziek hoort of 
omdat je op social media, op tv of in 
het theater to�e dansroutines ziet 
die je ook wilt leren. Maar wist je dat 
er, naast dat dansen ontzettend leuk 
is, ook heel veel andere positieve 
aspecten aan dansen zitten waar je 
zelf misschien niet zo snel bij stil 
staat? Merel Schrama, eigenaresse 
van en dansdocente bij Blackbird 
Dance Centre, gevestigd in The 
Movement Building aan de Aals-
meerderweg, vindt het belangrijk om 
hier meer bekendheid aan te geven. 
“Dansen is op meerdere vlakken 
bevorderlijk voor de fysieke en 
mentale gezondheid. Wist je bijvoor-
beeld dat dans goed is voor het 
geheugen en dat het veroudering 
tegengaat? Dat dansen gelukkig 
maakt en voor sociale verbonden-
heid zorgt? En wist je dat dansen de 
motorische, creatieve, emotionele en 
sociale ontwikkeling van kinderen 
bevordert?” Merel vervolgt: “Dans is 
voor iedereen, van jong tot oud, van 
enthousiaste amateur tot gedreven 
danstalent. Ik streef ernaar een plek 
te creëren die inspireert, die verbindt, 
een plek waar iedereen zichzelf kan 
zijn en vooral een plek waar mensen 
kunnen samen komen en kunnen 
genieten van hun gezamenlijke 
passie: dans. Of je al jaren danserva-
ring hebt, of je nog niet eerder 
dansles gevolgd hebt, je bent bij ons 
altijd welkom! We geven bij Blackbird 
Dance Centre heel veel verschillende 
stijlen, van hiphop tot ballet, van 
high heels tot modern en van kleu-
terdans tot selectiegroepen, zodat er 
voor ieder wat wils is. In onze dans-
lessen staat plezier voorop, uiteraard 

altijd met de nodige aandacht voor 
techniek.”

Optredens tijdens braderie
Heb je altijd al willen dansen en wil je 
de positieve e�ecten van dans 
ervaren? Twijfel dan niet langer en ga 
kennismaken met Blackbird Dance 
Centre of meld je aan voor een 
proe�es. Merel en enkele docentes 
en leerlingen staan op 3 september 
op de braderie in een kraam. Er 
worden deze dag ook verschillende 
optredens verzorgt. 

Open dag
Daarnaast organiseert Blackbird 
Dance Centre op zondag 25 
september een open dag, zodat 
iedereen kennis kan maken met de 
school en met de verschillende dans-
stijlen die aangeboden worden. Er 
worden gratis dansworkshops aange-
boden in diverse dansstijlen (hiphop, 
modern, clipdance, popshow, kleuter-
dans) voor kinderen en tieners. 
Iedereen is welkom om de sfeer te 
komen proeven en lekker mee te 
dansen in de verschillende dans-
lessen. Op de website www.black-
birddancecentre.nl staat alle infor-
matie over de open dag, workshops 
en lessen het komende seizoen. 

Merel Schrama van Blackbird 
Dance Centre: Dansen is gezond

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De �etsgroep PCOB seni-
oren gaat dinsdag 6 september naar 
het Groene Hart �etsen. 
Het droge weer van de laatste 
maanden heeft nadelen, maar ook 
voordelen: het is nog steeds prachtig 
�etsweer. Zo ook tijdens de �etstocht 
van augustus naar de Waver. 
De �etstocht van 6 september gaat 
iets zuidelijker. De groep gaat langs 
de Kromme Mijdrecht �etsen naar De 
Hoef en verder. Dat riviertje doet zijn 
naam eer aan. Dan heb je de wind in 
de rug en even later blaast hij recht 
van voren. Door de week is het er 
heerlijk rustig. Nieuwe borden 
manen om uit te kijken bij scherpe 
bochten en langzaam te rijden. Geen 
overbodige luxe, want eigenlijk wil je 
alleen maar rondkijken naar de 

prachtige omgeving en het verkeer 
vergeten. Via Nieuwveen gaat de 
tocht naar het Tolhuis.
Het rondje door het Groene Hart 
brengt de �etsers uiteindelijk in 
Kudelstaart. Vandaar is de weg naar 
de Gerberastraat gemakkelijk te 
vinden. Er is een ruime keus uit rust-
plaatsen. Zoals gebruikelijk start de 
groep bij Bacchus aan de Gerbe-
rastraat. Vertrektijd is 13.30 uur.
Zorg voor stroom in de accu en als je 
er een hebt een helm op je hoofd. De 
organisatie zorgt voor de oranje 
hesjes die goed werken om het 
andere verkeer te waarschuwen. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Jan 
Westerhof of met Jan de Jong via 
06- 223550307.

Fietstocht PCOB naar De HoefKudelstaart - Ter ere van het 90-jarig 
bestaan organiseert RKDES voor het 
eerst een Walking Football Toernooi: 
“Kan je lopen? Dan kan je ook voet-
ballen!”, met dit uitgangspunt wordt 
het meest laagdrempelige voetbal-
toernooi voor Kudelstaart en wijde 
omstreken georganiseerd. 
Wat is Walking Football? Een gezellig 
potje voetballen waarbij plezier 
voorop staat. Je speelt met 6 spelers 
en zonder keeper op een klein veldje 
(40 x 25 meter) met een zogenoemd 
‘mini-voetbal doeltje’. Rennen, 
slidings, ballen boven heuphoogte 
zijn allemaal niet toegestaan en 
maken het spelletje dus voor iedereen 
mogelijk of je nu voetbalt, oud-speler 
of speelster bent of nog nooit een bal 
hebt geraakt. Tijdens dit toernooi 
wordt in 3 leeftijdscategorieën 
gespeeld waarbij de jongste speler 
bepalend is voor de leeftijdscategorie: 

18 tot 35 jaar, 35 tot 50 jaar en 50 jaar 
en ouder. De teams kunnen bestaan 
uit mannen, vrouwen of gemengd. De 
poules worden gemengd ingedeeld. 
Deelname aan het toernooi kost 30 
euro per team. Ieder team ontvangt 
na a�oop één kannetje bier of �esje 
wijn. Het toernooi bij RKDES aan de 
Wim Kandreef vindt plaats op zondag 
25 september en start om 13.00. Meer 
informatie over spelregels zijn te 
vinden op www.rkdes.nl. Dus, heb jij 
zin om weer eens gezellig een balletje 
te trappen maar vind je rennen ook 
zo’n gedoe? Wil jij het echte kleedka-
mergevoel weer eens meemaken? 
Heb je zin om met vrienden en vrien-
dinnen een gezellige middag te 
hebben? Schrijf dan nu jouw team in 
via het formulier op www.rkdes.nl. 
Vragen kunnen gesteld worden door 
een mail te sturen aan belindarkdes@
gmail.com. 

Walking football toernooi voor 
iedereen bij 90-jarige RKDES

KAARTMIDDAG 55+ IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis ’t Podium 
in Kudelstaart. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma en 
nieuwe kaarters zijn welkom. Afge-
lopen donderdag 25 augustus 
waren 23 leden aanwezig en is het 
klaverjassen gewonnen door Coby 
van Weerdenburg met 5544 punten, 
gevolgd door An Uiterwaal met 
5100 punten en Annie Buskermolen 
met 4961 punten en 1 mars. Bij het 
jokeren was de hoogste er voor 
Jopie de Grauw met 341 punten. 
Trudy Knol eindigde op plaats twee 
met 513 punten. Belangstelling of 
nieuwsgierig naar deze kaart-
middag? Kom eens kijken, op 1 
september staat de ko�e weer 
klaar. Voor inlichtingen kan Hans 
van Schuilenburg (penningmeester) 
gebeld worden via 06-12699009.
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KORT
KLAVERJASSEN BIJ 
BV ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Na een lange mooie 
warme en droge zomer, gaat er 
weer gekaart worden bij Allen 
Weerbaar. Gestart wordt op 
maandag 12 september om 
20.00 uur in buurthuis Het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. Klaverjassen staat op het 
programma en iedereen is 
welkom. De deuren gaan vanaf 
19.30 uur open voor de inschrij-
ving, ko�e en thee. De inleg is 
1,50 euro per persoon per avond. 
Voor de winnaars van de avond 
zijn er leuke prijzen. Voor vragen 
kan contact opgenomen worden 
met Allen Weerbaar via 
0297-325040.

KAARTSEIZOEN VAN START 
BIJ OOSTEND

Aalsmeer - Het klaverjassen bij 
BV Oostend gaat weer beginnen. 
Het seizoen start op donderdag 8 
september. Er wordt gekaart in 
buurthuis Het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat, aanvang is 
20.00 uur. De zaal gaat open 
vanaf 19.30 uur voor inschrijving, 
ko�e en thee. Deelname kost 
1,50 per persoon per avond. 
Kaartliefhebbers zijn welkom.

ZATERDAG START BENE 
LEAGUE HANDBAL

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
3 september start het nieuwe 
seizoen van de BeNe League 
handbal. De heren van Green 
Park Aalsmeer starten deze Belgi-
sche en Nederlandse competitie 
thuis in sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. Tegenstander is 
Bevo Handbal en de wedstrijd 
begint om 19.00 uur. Uiteraard is 
publiek van harte welkom. 
Kaarten zijn te koop via de 
website van HV Aalsmeer.

KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
iedere woensdagavondvanaf 
20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op 24 
augustus is het klaverjassen 
gewonnen door Bert v/d Jagt 
met 5486 punten, gevolgd door 
Marry Akse met 4990 punten en 
Bert Kluinhaar met 4960 punten. 
De poedelprijs was deze week 
voor Tonnie Favie met 3585 
punten

RONDE VAN UITHOORN 
ZONDAG BIJ UWTC

Uithoorn - Op zondag 4 
september wordt bij UWTC de 
ronde van Uithoorn verreden. 
Net als de afgelopen jaren zal 
deze wedstrijd worden 
gehouden op de wielrenbaan 
rondom sportpark de Rand-
hoorn. In alle categorieën zullen 
UWTC leden de strijd aangaan 
voor de podiumplekken.
Programma:
10.30 uur: veteranen 60+
12.00 uur: nieuwelingen
13.30 uur: sportklasse
15.00 uur: junioren en amateurs
Publiek is van harte welkom om de 
renners aan te komen moedigen.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden in Stadskanaal de Neder-
landse Kampioenschappen Beach-
handbal gespeeld. Aalsmeer was met 
maar liefst vijf teams vertegenwoor-
digd. De jongste D groep was er met 
twee teams en zij hebben het beide 
supergoed gedaan. De D1 is Neder-
lands Kampioen geworden en het 
andere team heeft een mooie zesde 
plaats behaald mét een gewonnen 
pot van de D1. Bij de C en B jeugd 
viel het kwartje vaak net de 
verkeerde kant op en zij werden 

respectievelijk vijfde en zesde op het 
toernooi. De A jeugd werd onder-
steund door spelers van Hiekka 
Hauskaa, de beachhandbalvereni-
ging van Green Park Aalsmeer. 
Trainer en coach Dennis Heuvelmans 
(die maar liefst vier van de vijf teams 
ondersteunde met coachen) haalde 
met de A-jeugd in een zinderende 
�nale met shoot outs ook het 
hoogste podium. Handbaldorp Aals-
meer is twee Nederlandse kampi-
oenen teams rijker! Gefeliciteerd D1 
en A-jeugd.

NK Beachhandbal: A-jeugd en 
D1 van Green Park kampioen!

 Alle teams en coaches van Green Park Beachhandbal. Foto: Lena Apeldoorn

Kudelstaart - Rink Rewijk beleefde 
een prachtig laatste vakantie-
weekend bij de Nationale C-Spelen 
van de Atletiekunie met een over-
winning op de 1500 meter (zaterdag, 
4.19.71) en onverwacht zilver op de 
800 meter (zondag, 2.04.69). Dit 
evenement, dat plaatsvond in 
Amsterdam, geldt als Nederlands 
Kampioenschap atletiek onder 16 
jaar. De 15-jarige Kudelstaarter komt 
uit voor het Amsterdamse Phanos. 
Dat Rink kan presteren bij belangrijke 
wedstrijden liet hij in juni al zien met 
een �naleplaats op de 1500 meter bij 
het NK voor atleten tot 18 jaar. Bij de 
C-Spelen was hij de trotse ranglijst-
aanvoerder op de 1500 meter, maar 
na een vakantieperiode van enkele 
weken bood deze status geen enkele 
garantie. Met de wedstrijdspanning 
in het lijf werd het een bloedstol-
lende race. Rink nam na 1000 meter 
de regie in handen en pakte de 
leiding in de race. Toen vijftig meter 
voor de streep zijn Nijmeegse 

concurrent langszij kwam, leek het 
mis te gaan, maar met een sprong op 
de �nishlijn à la Van Persie wist hij 
met 0,01 seconde toch de winst te 
pakken. Grote vreugde uiteraard! Een 
dag later bleek Rink goed hersteld en 
erg opgelucht. Op de 800 meter had 
hij de achtste tijd van de deelne-
mende atleten en leek een podium-
plaats onhaalbaar. Opnieuw pakte 
Rink halverwege de race de regie, 
door het veld achter de ongenaak-
bare winnaar Stan Winter uit 
Rotterdam aan te voeren. Ook nu 
kwam een (andere) atleet uit 
Nijmegen op het laatste rechte eind 
naast hem. Nu geen foto�nish; de 
sprint was duidelijk voor Rink met 
een prachtig nieuw persoonlijk 
record. 
Als beloning mag Rink aanstaande 
zaterdag 3 september voor het eerst 
in het oranje uitkomen tijdens een 
jeugdinterland in het Duitse Reck-
linghausen. Hij loopt daar de 3000 
meter.

Atletiek: Goud voor Rink Rewijk 
op Nationale C-Spelen

Kudelstaart - Zaterdag 27 augustus 
trad RKDES 2 aan voor de eerste 
oefenwedstrijd van het nieuwe 
seizoen tegen Hertha op het landelijk 
gelegen complex te Vinkeveen. Zo 
landelijk dat 10 meter achter de 
dug-out de koeien lopen te grazen. 
RKDES liet er geen gras over groeien 
en trok meteen vanaf de aftrap ten 
aanval. In minuut 5 resulteerde dit al 
in een vrije trap die eenvoudig door 
de keeper werd gevangen. Echter 1 
minuut later was het wel raak, toen 
Roald de bal opzij tikte naar de 
aanstormende Lars, die de bal keurig 
in de hoek schoof. Hertha kon er 
weinig tegenover stellen, pas na een 
kwartier kwamen de Vinkeveners in 
het strafschopgebied van RKDES. 
Keeper Jasper liet zich niet 
verschalken en stopte de bal met zijn 
voet. RKDES bleef de aanval zoeken 
maar was slordig in de afwerking. 
Tijdens een scrimmage in het doel-
gebied van Hertha mochten vier 
RKDES-spelers uithalen, maar geen 
van hen wist te scoren. Zoals zo vaak 
na zoveel gemiste kansen nam 
Hertha het initiatief over en 
verscheen enkele malen dreigend in 
het doelgebied van Jasper. Zonder 
resultaat, de rust werd bereikt met de 
stand 0-1. Hertha had zich in de 
kleedkamer voorgenomen om fel 
van start te gaan na rust. De eerste 
aanval leidde tot een doelpunt, maar 
werd door de alerte vlagger onge-
daan gemaakt. Als reactie hierop 
leverde Bryan een splijtende pass op 
Laurens, die de keeper op het 

verkeerde been zette en beheerst 
werd de 0-2 ingeschoten. RKDES kon 
achterover leunen en spelen op de 
counter. In minuut 67 kreeg nieuwe 
aanwinst Benjamin de bal vanuit een 
afgeslagen corner op de middenlijn 
aangespeeld. Hij zette de turbo aan, 
slalomde langs drie verdedigers en 
rondde koel af: 0-3. Hertha wilde 
toch een eretre�er maken. Een paar 
minuten kreeg ze die kans toen 
Jasper zijn enige fout van de 
wedstrijd maakte en de bal losliet. De 
spits dacht à la Madjer te scoren met 
een hakbal, maar de bal werd met 
een uiterste krachtsinspanning van 
de lijn gehaald. De wedstrijd 
kabbelde naar het einde en leek met 
0-3 afgesloten te worden. Spits ‘good 
old’ Roald dacht daar anders over en 
liet een mooi kunststukje zien. Hij 
tikte de bal van zijn rechtervoet naar 
zijn linkervoet en schoot vol in de 
kruising, een kers op de taart: 0-4.
Man of the match: laatste man Bryan, 
die zijn verdediging met verve leidde 
en kans zag meerdere perfecte cross-
passes af te leveren.  

Voetbal: RKDES 2 wint eerste 
oefenwedstrijd ruim: 0-4

Aalsmeer - De AVA clubdag afgelopen 
zondag 28 augustus is een hele leuke, 
sportieve en zonnige dag geweest. Op 
en rond de atletiekbaan aan de Sport-
laan konden jong en oud, van mini-
pupillen tot masters, zich uitleven met 
hardlopen, verspringen, hoog-
springen, kogelstoten en balwerpen. 
De ludieke Zweedse estafette (eerste 
loper 400, tweede loper 300, derde 
loper 200 en de laatste loper 100 
meter) aan het einde van de middag 
was de kans voor familieleden om ook 
hun beste beentje voor te zetten en 
mee te doen. Het podium haalden ze 
niet, want dat werd volledig bezet 
door drie teams met snelle AVA 
jeugdatleten, te weten het TZN (Team 
Zonder Naam), De Rooie Knakkers en 

De Snelle Jelle’s. Meer foto’s en 
uitslagen op www.avaalsmeer.nl

Leuke clubdag bij AV Aalsmeer

TZN (Team Zonder Naam) met De 
Rooie Knakkers (links) en De Snelle 
Jelle’s (rechts).

Aalsmeer - Al sinds 1965 sporten ‘De 
Trimmers’ een maal per week in de 
Waterlelie sportzaal aan de Dreef. 
Maandag 5 september start het 
seizoen weer. De Trimmers zijn ooit 
ontsproten uit de personeelsvereni-
ging van ‘Maarse & Kroon’, maar staat 
al weer bijna 40 jaar op eigen benen. 
Het concept is simpel. Om 19.45 uur 
start de groep met een warming-up, 
daarna een half uur zaalvoetbal 
gevolgd door een kwartiertje kracht-
training. Er wordt afgesloten met een 
half uur volleybal. Het niveau van de 
groep is ‘recreatief’, maar wel enthou-
siast. Op dit moment zijn er ongeveer 
twaalf leden, maar er wordt gestreefd 

naar vijftien, zodat lekker door 
gespeeld kan worden. De gemid-
delde leeftijd is ongeveer 60 en er 
wordt onder leiding van een fysio-
therapeut gesport. Sommige leden 
draaien al meer dan 20 jaar mee en in 
die tijd zijn ze misschien niet beter 
gaan voet- of volleyballen, maar 
hebben ze wel het gevoel dat ze een 
keer in de week lekker sportief bezig 
zijn. Dus als je zin hebt om het najaar 
sportief te starten en je aange-
sproken voelt door bovenstaande 
tekst, kom dan gewoon eens langs. 
Vergeet dan zeker niet je sportkle-
ding, want publiek zijn de trimmers 
niet gewend!

Trimmers starten weer in de zaal
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KORT
SJOELCOMPETITIE VAN 
START IN DORPSHUIS

Aalsmeer - Vanavond, 
donderdag 1 september, start 
het seizoen 2022-2023 bij Sjoel-
club Aalsmeer weer. Per competi-
tieavond worden er twee keer 
tien bakken gesjoeld die 
meetellen voor de competitie. 
Iedere sjoeler kan meedoen, 
want je probeert steeds boven je 
eigen gemiddelde te gooien. Dit 
seizoen wordt het 40e Koppel-
toernooi gehouden op zaterdag 
5 november en in het nieuwe jaar 
gaat ook een leuk familietoer-
nooi georganiseerd worden. Lijkt 
het u/jou leuk om te sjoelen? Om 
de week wordt er op donderdag-
avond vanaf 20.00 uur gesjoeld 
in Dorpshuis ’t Podium in Kudel-
staart. Gewoon een keer 
meedoen, kan en mag. Kijk voor 
meer informatie op: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl of mail naar 
info@sjoelclub-aalsmeer.nl.

KOPPELKAARTEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Dat er afgelopen 
week goed geoefend is blijkt wel 
uit de uitslag van deze week bij 
Buurtvereniging Hornmeer. 
Twee kanjers met niet enkel 
verstand van bestuurlijke zaken, 
maar ook op het kaartgebied 
zitten ze op een lijn. Ook over de 
opkomst valt niet te klagen, acht 
tafels waren er bezet, prima 
toch. Het kaarten op vrijdag 26 
augustus is gewonnen door Cor 
Knol en Jan Meijer met 6100 
punten, gevolgd door Marja van 
Schip en Gerard Presser met 
5182 punten en Theo Nagtegaal 
en Paul Schouten met 5056 
punten. Het koppel Thea en Paul 
van Aalst mag zich eigenaar 
noemen van het laagste aantal 
gescoorde punten, namelijk 
2874. Vorige week waren ze nog 
eerste, raar spelletje dat klaver-
jassen. Komende vrijdag 2 
september is er weer koppel-
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Aanvang is 19.30 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur voor 
inschrijving, ko�e en thee.

MIDGETGOLF VOOR LEDEN 
VAN OVAK

Aalsmeer - Dinsdagmiddag 6 
september organiseert de oude-
renvereniging OVAK een gezel-
lige speelmiddag voor leden op 
de geheel gerenoveerde 
midgetgolfbaan aan de Beetho-
venlaan. De baan is makkelijk 
toegankelijk, ook voor rollators. 
En er staan voldoende bankjes 
om even uit te rusten. De 
midgetgolfbaan is open van 
14.00 tot 16.00 uur.
Onder het genot van een kopje 
ko�e of thee kunnen de deelne-
mers na a�oop de prestaties met 
elkaar bespreken. Bij mooi weer 
kan dat op het terras. De kosten 
bedragen 3,50 euro per persoon 
inclusief een kopje ko�e of thee. 
Van tevoren aanmelden is wel 
een vereiste en kan per e-mail 
via: activiteiten@ovakaalsmeer.
nl of neem contact op met Ria 
Pieterse, telefoon: 0297-322187. 
Ook eens een balletje slaan? 
Kom er gezellig bij. Nog geen 
lid? Zie www.ovakaalsmeer.nl

Kudelstaart - Zaterdagmiddag 27 
augustus was het weer een gezellige 
boel bij Tennisvereniging Kudel-
staart. Niet alleen omdat de jaarlijkse 
clubkampioenschappen bezig 
waren, maar zeker ook omdat de 
G-tenniscommissie weer een buddy-
toernooitje organiseerde voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking uit de regio. Die middag 
werd er net als voorgaande jaren 
weer op twee banen in het zonnetje 
met elkaar gestreden voor een beker. 
Dertien deelnemers speelden samen 
met hun buddy verschillende 
wedstrijdjes en het ging er sportief 
aan toe. Sommigen hadden hun 
eigen buddy meegenomen en voor 
anderen had de tennisvereniging 
een maatje geregeld. Zo kon 
iedereen gezellig meedoen. Er deden 
deelnemers mee uit Kudelstaart, De 
Kwakel, Mijdrecht en Nieuw Vennep 
en voor enkele van hen was het zelfs 
de eerste keer dat ze een tennis-

racket in hun handen hadden. Maar 
dat mocht de pret niet drukken, want 
het ging voornamelijk om het plezier. 
En dat hadden ze. Uiteraard werd er 
�exibel omgegaan met de puntentel-
ling, want een bal terugslaan kan 
soms best een uitdaging zijn. Maar er 
waren ook wedstrijdjes bij waar de 
ballen hard en goed geplaatst terug 
gespeeld werden en zelfs de buddy’s 
er moeite mee hadden. Duidelijk was 
wel dat de drie jongens uit Nieuw 
Vennep veel tennisles hadden gehad, 
want zij stonden op het erepodium 
met in hun handen die felbegeerde 
bekers. Toch ging iedereen met een 
herinnering naar huis, want er waren 
goodie bags. De leuke middag werd 
afgesloten met een overheerlijke 
pizza, aangeboden door Tennisver-
eniging Kudelstaart en de belofte dat 
de G-tenniscommissie snel weer iets 
leuks gaat organiseren voor deze 
groep. Tennis moet tenslotte voor 
iedereen mogelijk zijn. 

Sportief en gezellig G-tennis 
buddytoernooi bij TVK 

De prijswinnaars van het G-tennis buddytoernooi met de G-tenniscommissie van 
TVK en een aantal buddy’s.

Kudelstaart - Bij Handboogvereni-
ging Target werd zondag 28 
augustus de Gerrit Versteeg verschie-
ting georganiseerd. Dit jaarlijks 
terugkerend evenement, dat ter 
nagedachtenis aan een gewaardeerd 
oud-lid van de vereniging wordt 
georganiseerd, is een wedstrijd die 
volledig past in de sfeer die bij Target 
hoort: gezelligheid met een spor-
tieve inzet. Het was prachtig weer 
om te schieten in de buitenlucht en 
de stemming was prima. Bij deze 
wedstrijd worden 14 ronden 
gespeeld waarbij telkens twee pijlen 
verschoten worden over een afstand 
van 25 meter. Na enkele series bleek 
dat het niveau van de prestaties 
hoog was en er een gezonde span-
ning hing. In de recurve-klasse ging 
de eindzege afgemeten naar Marco 
Jongkind die deze titel voor de derde 

keer behaalde. In de traditionele 
klasse zonder richtmiddelen werd 
Fabian Meerlo de winnaar. Fabian is 
recent hersteld van een zware 
operatie en kon zich dus geen 
mooiere overwinning wensen. Bij de 
compoundklasse (volgens de schut-
ters zelf de klasse voor de ‘echte 
mannen’) werd Marcel van Rekum de 
verwachte winnaar. Marcel is een 
enorm trainingsbeest en dat werd 
afgelopen zondag beloond met een 
resultaat van 232 punten uit 28 pijlen 
(8,3 gemiddeld). Rinke Elzinga werd 
als jeugdlid beloond met een 
‘gouden duim’ voor zijn inzet. Na de 
prijsuitreiking waarbij ook zo lang-
zaamaan de partners aanschoven 
werd het vuur van de barbecue 
aangestoken en konden de schutters 
met aanhang genieten van een heer-
lijk verzorgde maaltijd die na een 

Verschieting en barbecue bij 
handboogvereniging Target

Aalsmeer - Op zaterdag 27 augustus 
werden om kwart over acht in de 
ochtend totaal 9017 Noord-Hollandse 
postduiven gelost voor de natour-
vlucht te Lennik op een afstand van 
164 kilometer gelost. Om 10.21.42 uur 
arriveerde de eerste van de 111 deel-
nemende duiven van Cees van Vliet, 
die hiermee eerste werd in de compe-
titie van de Telegraaf met 230 duiven. 

In rayon 4 met in concours 1468 duiven 
klasseerden de eerste duiven van Cees 
zich als eerste, tweede, derde en vierde 
en in de afdeling Noord Holland waren 
de eerste twee plaatsen ook voor de 
duiven van Cees. De combinatie van 
Leeuwen en van Grieken eindigde op 
plaats twee. Jan van Dijk werd met drie 
deelnemende duiven en plaats vier 
was voor Darek Jachowski. Op zaterdag 

Jonge duiven van Hans en Leo 
het snelst op Morlincourt

Hans van Grieken en Leo van 
Leeuwen, eerste plaats bij vlucht 
Morlincourt.

Aalsmeer - Zaterdag 27 augustus 
werd het 44e Bloementoernooi 
gespeeld op de vernieuwde banen 
van de Midgetgolfclub Aalsmeer. Voor 
de Midgetgolfclub het hoogtepunt 
van het jaar: het Bloementoernooi is 
immers de kers op de Aalsmeerse 
midgetgolftaart. 35 spelers van boven 
de rivieren kwamen strijden om de 
wisselbeker. Het was ideaal golfweer. 
24 graden en geen wind van bete-
kenis. De deelnemers waren onder-
verdeeld in de categorieën Dames 
Senioren (8), Heren (10) en Heren 
Senioren (17). Om 10.00 uur werd het 
startsein gegeven voor de eerste 
ronde. Na deze ronde kwam Dirk 
Heeren (Boskoop) binnen met een 
mooi rondje van 30 holeslagen. De 
toon was gezet. In de tweede ronde 
wisten Jan van Engelen (Boskoop), 
Peter Korver (Heerhugowaard) en 
Ruud Slappendel (Ridderkerk) daar al 
onder te duiken met 29 holeslagen. 
Het moest nog gekker worden: In de 
derde ronde sloeg Kevin de Cremer 
(Zoetermeer) een prachtig rondje van 
26 holeslagen. Een nieuw baanrecord 
op de vernieuwde banen van de 
Midgetgolfclub Aalsmeer. In de vierde 
ronde konden Ruud Slappendel en 
Kevin de Cremer er zelfs nog een 
rondje van 28 holeslagen uitpersen. 
Kwamen de dames er niet aan te pas? 
Integendeel! Alhoewel de dames niet 
onder de 30 holeslagen konden 
duiken werd Marrie Bonhof (Aals-
meer) verdiend eerste met 126 hole-
slagen over vier ronden. Zeer 
constant gespeeld met weinig foutjes: 
34-30-31-31. Marrie Bonhof wist 
zaterdag haar winst bij het senioren-
toernooi te verbeteren met 3 hole-

slagen. Bij de heren ging de zege naar 
de uit Vlaanderen afkomstige Kevin 
de Cremer met 118 holeslagen. Kevin 
speelt voor Zoetermeer in de Lande-
lijke Hoofdklasse. De eerste plaats 
voor de heren senioren was voor 
Ruud Slappendel met 120 holeslagen. 
Het was een zeer geslaagd toernooi 
onder ideale weersomstandigheden. 
Alle spelers konden huiswaarts keren 
met een mooie chrysant. Vandaar het 
Bloementoernooi. 

Inloopochtend 50-plus
Bent u 50-plusser en is uw interesse 
gewekt in het mooie midgetgolfspel? 
Op woensdag organiseert de Aals-
meerse vereniging ook in september 
nog een 50-plus inloopochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Voor 1 euro kunt u 
dan een rondje midgetgolfen. Voor 
belangstellenden is er een ervaren 
wedstrijdspeler aanwezig voor de 
nodige tips en trucs. Een kopje ko�e of 
thee is bij de prijs inbegrepen. Wie het 
leuk vindt om alleen een kopje ko�e of 
thee te komen drinken om te zien wat 
dat midgetgolfen nou eigenlijk inhoudt 
is natuurlijk ook welkom. Kijk voor de 
verdere openingstijden en meer infor-
matie op www.mgcaalsmeer.nl.

Midgetgolf: Vlaamse Kevin wint 
44ste Bloementoernooi 

dag intensief sporten gretig aftrek 
vond. Deze keer perfect verzorgd 
door de vakman-slager Dick Reus de 
toevallig ook nog eens lid is van de 
handboogvereniging. Al met al een 
geweldige mooie dag met gezellige 
mensen in een heerlijke zomerse 
ambiance. Volgens het bestuur van 
HBV Target is handboogschieten 
momenteel heel populair wat men 
kan merken aan de aanvragen voor 

de beginnerscursus. Om lid te 
worden van HBV Target is deze 
cursus verplicht. Minimumleeftijd is 
12 jaar. Kijk voor contact en infor-
matie over HBV Target op de website: 
www.hbvtarget.nl. Even langskomen 
op de clubavonden op dinsdag en 
donderdag kan natuurlijk ook. De 
accommodatie van HBV Target 
bevindt zich op sportpark Calslagen 
aan de Wim Kandreef in Kudelstaart.

22 augustus om half negen ‘s morgens 
werden 5119 jonge Noord-Hollandse 
postduiven op een afstand van 327 
kilometer gelost te Morlincourt gelost. 
Om 13.11.22 uur arriveerde bij Hans 
van Grieken en Leo van Leeuwen de 
eerste van hun 44 deelnemende 
duiven die hiermee zegevierde op 219 
deelnemende duiven in de competitie 
van de Telegraaf. In kring 5 met 1196 
duiven in concours werden de snelste 
duiven van de combinatie tweede en 
derde. Op 1 en 2 september staan de 
volgende vluchten gepland. 








