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‘Zwaaiende’ vlaggen aan huizen, winkels en bedrijven

Geen feesten in september, 
wel feestelijk in Aalsmeer!

September dit jaar is heel anders 
dan inwoners gewend zijn. Toch 
gaat in Aalsmeer de vlag uit, mas-
saal zelfs. De Aalsmeerse drie-
kleur zal feestelijk ‘zwaaien’ aan 
huizen, bij winkels en bedrijven 
en zelfs op en bij het Raadhuis. 
Een gebaar van dank voor de or-
ganisaties die jaarlijks, bijna als 
vanzelfsprekend, zich inspannen 
om van september een onverge-
telijke feestmaand te maken. Het 
Aalsmeerse rood, groen en zwart 
(aardbeien, blad en grond) is ook 
terug te vinden in allerlei promo-
tieartikelen, zoals wuppies (plui-
zige bolletjes), parasols, strand-
stoelen en bekers. In veel win-
kels wordt met de Aalsmeerse 
driekleur ingehaakt op deze eer-
ste (en hopelijk laatste) feestpe-
riode zonder feestelijke activitei-
ten. Er toch een gezellige en leu-
ke maand van maken is het mot-

to. Doet u/jij ook mee? De vlag-
gen en banieren mogen vanaf 
aanstaande zaterdag 5 septem-
ber gaan ‘zwaaien’ aan wonin-
gen en bij bedrijven en winkels 
en mogen de straten opsieren tot 
en met 14 september. Alvast in de 
stemming komen voor volgend 
jaar (september 2021) en/of nog 
even nagenieten van de diver-
se evenementen kan aanstaande 
zaterdag 5 september op Radio 
Aalsmeer TV. 

Zaterdag Feestweek Journaal
Om 22.00 uur is er een specia-
le uitzending op Radio Aalsmeer 
TV als alternatief voor het niet 
doorgaan van de Feestweek van 
dit jaar. Presentator Ron Leeg-
water zal tijdens een half uur du-
rend programma aan de hand 
van interviews met de verschil-
lende organisaties en oude beel-

Angelique en Dirk van Leeuwen jr. overhandigen de Aalsmeerse vlag aan 
burgemeester Gido Oude Kotte. Inmiddels is het Raadhuis rijkelijk versierd 
met de Aalsmeerse driekleur. 

den trachten om de sfeer van 
de Feestweek in de huiskamers 
te krijgen. Dankzij � lmbijdragen 
van Dick Piet, Jan Jongkind, Kick 
Spaargaren en Jasper Leegwater 
kan eenieder genieten van beel-
den van voorgaande jaren. Het 
wordt een impressie van de op-
tredens in de Feesttent Aalsmeer, 
de Pramenrace, de Verlichte Bo-
tenshow en Vuur & Licht op het 
Water van de afgelopen jaren. 
En er is zelfs een terugblik op het 
Bloemencorso van weleer. En ui-
teraard is er een bijdrage van bur-
gemeester Gido Oude Kotte. Al-
les bij elkaar een ludieke manier 
om een hart onder de riem te ste-
ken bij zowel de inwoners als de 
organisaties. Het zal zeker het kij-
ken meer dan waard zijn.

Verrassing
Aan het einde van het program-
ma volgt er nog een verrassing 
waar iedere Aalsmeerder en Ku-
delstaarter blij van zal worden. 
Een klein gebaar van Mike (Mul-
ti) van der Laarse in samenwer-
king met de organisaties van de 
drie genoemde evenementen tij-
dens de Feestweek Aalsmeer, om 
deze bijzondere tijd in september 
niet helemaal aan inwoners voor-
bij te laten gaan. Want uiteinde-
lijk mist eenieder deze tradities 
enorm vanwege het coronavirus.

Pubquiz Mark & Eric
Voorafgaand aan de uitzending 
zal er vanaf 20.00 uur ook een 
speciale editie van de Mark & Eric 
Show Pubquiz worden gehou-
den. Het belooft weer een enorm 
leuke quiz te worden. En blijf na 
a� oop van het Feestweek Jour-
naal natuurlijk kijken voor de uit-
slag van de quiz. Kortom: een he-
le avond Aalsmeers topvermaak 
op televisie. Radio Aalsmeer TV 
is te bekijken via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of via de website: 
radioaalsmeer.nl/tv. 

Verbetering fi etspadenstructuur
Aanleg fi etsonderdoorgang 
bij Aalsmeerderbrug gestart
Aalsmeer -  De werkzaamheden 
aan de kruising van de Fokker-
weg met de N196 zijn afgelopen 
maandag 24 augustus gestart. De 
kruising gaat opnieuw ingericht 
worden, er komt een nieuwe bus-
halte, de bestaande � etstunnel 
wordt verlengd en de � etspaden-
structuur verbeterd.
Bij de Aalsmeerderbrug wordt 
een � etsonderdoorgang ge-
maakt. De eerste palen hiervoor 
zijn geslagen. Als een en an-
der volgens planning verloopt 
wordt deze doorgang in decem-
ber in gebruik genomen. Tij-
dens de bouw van de � etson-
derdoorgang zijn er alleen be-
perkingen en stremmingen voor 
het scheepvaartverkeer. Zo moet 
het scheepvaartverkeer rekening 
houden met langzamere vaar-
snelheden bij het passeren van 
de werkzaamheden.

Van 14 tot en met 28 september 
en van 3 tot en met 13 november 
is er een aantal stremmingen voor 
de scheepvaart bij de Aalsmeer-
derbrug. Het oponthoud in sep-
tember is minimaal twee keer, 
duurt maximaal een uur en is no-
dig als het ponton met de fun-
deringsmachine de Aalsmeer-
derbrug passeert. Dit moet met 
beleid gebeuren en daarvoor is 
wat tijd nodig. In november is de 
doorvaart zes dagen gestremd in 
verband met de werkzaamheden. 
Tijdens deze stremmingen wor-
den de verschillende delen van 
de � etsonderdoorgang gemon-
teerd. Voor het autoverkeer zijn er 
tijdens de aanleg van de � etson-
derdoorgang geen stremmingen.
Kijk voor meer informatie op 
www.hovasz.nl of volg de Face-
bookpagina Hovasz.
Foto: Jan Ran

Sloep gestolen
Rijsenhout - In de avond of 
nacht van donderdag 27 op vrij-
dag 28 augustus is een sloep ge-
stolen, die was afgemeerd aan 
een steiger langs de dijk rond 
de Ringvaart ter hoogte van Rij-
senhout (schuin tegenover de 
jachthaven aan de overkant). De 
sloep is donkerblauw van kleur, 
type Lifestyle 750 Tender en is 

voorzien van een lichtbruin dek-
zeil en heeft aan de achterzijde 
in het midden een zwemtrap. 

De eigenaren hadden hun sloep 
nog geen naam gegeven. Mo-
gelijk zijn er inwoners/omwo-
nenden die meer informatie 
hebben over de dieven of de 
(nieuwe) locatie van de boot. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844. 

Laat jongeren 
kennis-maken met 

méér cultuur. 
cultuurfonds.nl/

educatie

Aalsmeer - Zaterdag geen wandeling over de gezellige braderie 
in het Centrum, niet klussen aan de boot voor de verlichte bo-
tenshow, niet verheugen op een spectaculair vuurwerk, geen 
Aalsmeerse feestjes in de feesttent en geen dagje plezier op het 
water tijdens de Pramenrace.  

VOOR HET 
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS 
ZIE PAGINA 8
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 6 september

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag 16u. Dienst met 
Maurice Lubbers. Aanmelden: 
www.cama-aalsmeer.nl. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. dienst.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en 

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag 10u. Gezamenlijke online 
dienst via www.kerkdiensten-
online.nl en 18.30u. Reguliere 
dienst met ds. T. Wever.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst via https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorgangers: 
ouderenpastor Ellen van Ou-
den en zr. Franka Riesmeijer. 
Collecte: MCC Worldwide.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

laan 247. Zondag 10u. Onli-
ne-dienst http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. Voor-
ganger: ds. C. Baggerman uit 
Krimpen a/d IJssel. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. ‘Tentdienst’ in de 
kerk met ds. G.H. de Ruiter uit 
Aalsmeer. Aanmelden via her-
vormdaalsmeer.nl. Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. (online) Tent-
dienst in de kerk via www.her-
vormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Woensdag 10.30u. Eucharis-
tieviering, zondag 9.30u. Eu-
charistieviering m.m.v. diverse 
koorleden en om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej. Maximaal 
80 kerkplaatsen. Reserveren 
voor viering zondag via www.
rkkerkaalsmeer.nl op donder-
dag en vrijdag van 9 tot 12u. 
Reserveren Poolse dienst ver-
loopt via de Poolse Parochie. 
Zaterdag 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering. 
Voorganger B. Dullens.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Paro-

chie: Zondag 9u. Utrenia en 
10.30u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via www.kerkdienst-
gemist.nl. Voorganger: mw. K. 
Smit uit Baambrugge.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
Voorganger: ds. N.J.M. Goed-
hart uit Utrecht. Ook op later 
tijdstip terug te kijken.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring (opening werkjaar). Maxi-
maal 60 kerkplaatsen. Voor-
af reserveren via sjangeboor-

tesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

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

Van 19 tot en met 27 september
Vredesweek met thema: 
‘Vrede verbindt verschil’
Aalsmeer - De Oecumenische 
Ambassade van Vrede Aalsmeer 
nodigt belangstellenden uit voor 
de activiteiten in de Vredesweek. 
De Karmelkerk, de Open Hof Kerk 
en de Doopsgezinde Gemeente 
buigen zich over het thema Vrede 
verbindt verschil. Bij de activitei-
ten wordt gecollecteerd, dit is ge-
deeltelijk bestemd voor de onkos-
ten én met name voor het goede 
doel van de Vredesweek: Move-
ment on the ground; een organi-
satie die zich inzet voor een leef-
baar en sociaal asielzoekerskamp 
op Lesbos. 

Programma
Zondag 20 september, 9.30 uur in 
de Karmelparochie en 10.00 uur 
in de Doopsgezinde Gemeente: 
Vredesdienst. Zoals alle diensten, 
aanmelden verplicht, bij de des-
betreffende kerk. Zondag 20 sep-
tember 11.15 uur: Vredeswande-
ling met tussendoor ruimte voor 
gedichten en bezinning. De start 
is bij de Doopsgezinde Gemeen-
te in de Zijdstraat en eindigt bij 
het Parochiehuis na ongeveer een 
uur. Aanmelden gewenst. Woens-
dag 23 september 20.00 uur: 
jeugdactiviteit. Voor alle jongeren 
tussen de 16 tot 35 is deze bijeen-
komst. Donderdag 24 septem-
ber 20.00 uur: Filmavond Paro-
chiehuis: Film Swing Vote. Een ko-
mische film, over democratie en 
keuzes maken, waarin machtsver-
toon en vrede duidelijk zichtbaar 
is. Vrijdag 25 september 18.00 
uur: maaltijd in de Open Hof Kerk. 
Als het doorgaat (corona-maatre-
gelen): Aanmelden verplicht! Ver-
der worden enkele creatieve acti-
viteiten georganiseerd.

Duif voor het raam
De kerken willen van Aalsmeer 
en Kudelstaart een vredesdorp 
maken met allerlei vredesduiven. 
Hoe mooi zou het zijn als ieder-
een in de Vredesweek een duif 
voor zijn of haar raam hangt, zo-
dat iedereen ziet dat Aalsmeer-
ders de vrede een warm hart toe-
dragen. Maak een (vredes)duif, 
getekend, gekleurd, plat, in 3-D of 
origami gevouwen, alles is goed, 
en hang deze op een zichtbare 
plaats voor het raam in de Vredes-
week van 19 tot en met 27 sep-
tember. 

Creatieve uitbarsting
Er komt een tentoonstelling in de 
etalage van Boekhuis Aalsmeer 
met als thema ‘Vrede verbindt 
verschil’. Heb je een voorstelling of 
droom van vrede? Kun je een ma-
nier verzinnen om dat uit te beel-

den of dat te beschrijven? Doe 
dan mee. Schrijf een verhaal, een 
gedicht, een column over ‘Vrede 
verbindt verschil’ of maak een te-
kening, een schilderij, een collage 
of een foto hierover. Alles is mo-
gelijk, alle materialen kun je ge-
bruiken, mits het niet al te groot 
wordt. Lever deze uiterlijk op 15 
september in bij het Boekhuis en 
alle uitingen van ‘vrede zien’ wor-
den tentoongesteld. Het is geen 
wedstrijd, maar juist een moge-
lijkheid voor jong en oud om in 
de Vredesweek een kunstwerk te 
laten zien over vrede. Neem voor 
informatie over de Vredesweek of 
aanmeldingen voor activiteiten 
contact op met Franka Riesmeijer 
via franka@dgaalsmeer.nl

In memoriam
Ad Maarsse: Een 
kleurrijk mens
Aalsmeer - Op 26 augustus 
is in zijn huidige woonplaats 
Bergen de oud-Aalsmeerder 
Aldert (Ad) Maarsse overle-
den. In Aalsmeer heeft Maars-
se vele jaren een organisatie-
bureau gehad, waarmee hij 
zich voornamelijk toelegde 
op evenementen in de groe-
ne sector. In de jaren tachtig 
had hij zitting in het bestuur 
van Bloemencorso Aalsmeer, 
nam enkele jaren een groot 
deel van de organisatie van 
de Bloemenvaktentoonstelling op zich en kreeg menig compli-
ment tijdens en na de presentatie van het Aquacorso tijdens 
Sail. Ad Maarsse is vele jaren lid van het hoofdbestuur van Groei 
en Bloei geweest en is hiervoor tijdens zijn afscheid in juni 2018 
bedankt met de Gouden Insigne.

850 Jaar Aalsmeer
In 1983 begaf Ad Maarsse zich een jaar lang op een ander or-
ganisatie-pad. Hij bemande het secretariaat en verzorgde de 
communicatie tijdens de viering van 850 jaar Aalsmeer, een 
jaar vol evenementen voor alle inwoners op zowel het culture-
le als sportieve front. Enkele jaren later verhuisde hij naar Ber-
gen (NH) om daar met ‘zijn’ Lonneke een gezin te stichten. Ook 
in Bergen zette hij zijn organisatietalent voort.

Pramenrace
Maar Aalsmeer was hij niet vergeten. Toen de Dippers besloten 
dat, na tien jaar de Pramenrace georganiseerd te hebben, het 
tijd werd voor een nieuwe organisatie, lanceerde Ad het idee 
om met ‘zijn’ Vaktentoonstellings-commissie het stokje over te 
nemen. De Stichting Pramenrace In Ere werd opgericht. Slechts 
enkele jaren heeft Ad zitting gehad in het SPIE-bestuur, er lonk-
te weer een nieuwe uitdaging. Ad besloot in Bergen de politiek 
in te gaan en werd raadslid.

Ad Maarsse stond bekend als een kleurrijk mens, een vrolijke 
man met een overtuigende ‘babbel’. Het spreekwoord ‘geen 
woorden maar daden’ paste hem als een jas. Wat Ad Maarsse zei 
en beloofde, voerde hij uit voor de volle honderd procent. Soms 
met kunst en vliegwerk, maar het kwam altijd op z’n pootjes te-
recht. Ondanks dat Ad al vele jaren uit het ‘Aalsmeerse’ weg is, 
zal menig ouder inwoner een leuke herinnering aan hem heb-
ben. Ad Maarsse is 70 jaar geworden.

Oproep Aalsmeervoorelkaar
Boodschappenhulp nog 
steeds hard nodig
Aalsmeer - Wil je een buurtbe-
woner wat hulp bieden? Team 
Aalsmeervoorelkaar biedt onder-
steuning voor praktische hulp. 
Met name boodschappenhulp is 
nu essentieel voor ouderen die 
de deur niet uit kunnen. Er zijn 
tijdelijk extra vrijwilligers nodig 
die boodschappen willen doen. 
Dit kan op de fiets of met de au-
to. Iets voor u/jou? Neem dan 
contact op met Team Aalsmeer-
voorelkaar via 0297-347510 (van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 9.00 en 12.00 uur) of stuur 
een mail naar team@aalsmeer-
voorelkaar.nl. Er kan ook contact 
opgenomen worden door inwo-
ners die zelf (boodschappen)hulp 
kunnen gebruiken of voor ie-
mand anders hulp willen vragen.

Hoe werkt het?
Wie zich aanmeld voor een ‘klus’ 

via Aalsmeervoorelkaar wordt 
uitgenodigd voor een kennisma-
kingsgesprek. Tijdens dit gesprek 
kan aangegeven worden welke 
mogelijkheden je hebt en welke 
‘klussen’ voorkeur hebben. Ben-
zinekosten kunnen worden ver-
goed. Naast boodschappenhul-
pen is Aalsmeervoorelkaar ook 
op zoek naar tuinhulpen.

 
 

Training ‘Lichter Leven’
Amstelland - Mensen voelen 
zich weleens ‘vast’ zitten. Na te-
genslag, in een conflict met an-
deren of na ziekte kan dat gevoel 
blijven bestaan. De training ‘Lich-

ter Leven’ is voor (jong)volwas-
senen en ouderen die last heb-
ben van somberheid en ‘nergens 
meer zin in hebben’. Maatschap-
pelijk Werk Participe Amstelland 
en Amstelveen Sport starten in 
het najaar een nieuwe training 
‘Lichter Leven’ om te leren hier-
mee om te gaan. De training be-
staat uit zes bijeenkomsten van 
2,5 uur. In het eerste uur bespre-
ken de maatschappelijk werkers 
over omgaan met somberheid 
en negatieve gevoelens. Via tips, 
het bespreken van de thema’s en 
door het doen van oefeningen le-
ren de deelnemers omgaan met 
de situatie. Het laatste uur is een 
beweegactiviteit. Deze wordt ver-
zorgd door beweegcoaches van 
Amstelveen Sport. Dit onderdeel 
bewegen vindt buiten plaats. Be-
wegen is goed voor de fysieke 

gezondheid, maar ook heel goed 
voor je mentale gezondheid. Tij-
dens het beweeggedeelte wor-
den er oefeningen gedaan die 
helpen om beter te ontspannen 
en beter te kunnen concentreren. 
Het is wetenschappelijk bewe-
zen dat bewegen helpt om je be-
ter te voelen. De training bestaat 
uit zes wekelijkse bijeenkomsten 
en start op donderdag 22 okto-
ber. De laatste bijeenkomst is op 
26 november. Aanmelden voor 
de training is verplicht en dit kan 
via Maatschappelijk Werk: 020 
-5430440 of per mail: team.am-
stelveen@participe.nu. Deelname 
aan de training is kosteloos.
Voorafgaand aan de training 
wordt een kennismakingsbij-
eenkomst gehouden. Deze vindt 
plaats op donderdag 15 oktober. 
Zowel de training als de kennis-
makingsbijeenkomst zijn op de 
donderdagochtenden van 09.30 
tot 12.00 uur en vinden plaats bij 
Wijkcentrum de Bolder, Groenhof 
140 in Amstelveen.
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PRIJZEN!

Donderdag 3 september:
*  Koffie en praatje voor ouderen 

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

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

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

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

Vrijdag 4 september:
*  Bandbrouwerij voor en door 

muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u. 

*  Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1. 
Start 20u. Zaal open vanaf 
19.30u.

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

Zaterdag 5 september:
*  Crash Museum in fort 

Aalsmeer te Aalsmeerder-
brug open van 11 tot 16u. Ex-
positie over Nederlands In-
dië ‘De vergeten oorlog’. Om 
13u. en 14.30u. lezingen over 
Stormovik door Hildo Schut-
te. Toegangskaarten via 0297-
321408 of www.crash40-45.nl. 

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

*  Gedichtentuin in Boomkwe-
kerskerkhof, Stommeerweg 
open. Ook 6, 12/13 en 19/20 
september van 12 tot 17u.

*  Blind Koppel darttoernooi bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis Ku-
delstaart. Inschrijven tot 20u.

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

*  Feestweek Journaal op Radio 
Aalsmeer TV vanaf 22u.

Zondag 6 september:
*  Watertoren open voor bezoe-

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

*  Livemuziek op zomers terras 
N201, Zwarteweg met Ko Dud-
de, Colourful Minds, Zwemjas 
van 15 tot 19u. Tickets 5 euro 
(verplicht) via nowonlinetic-

kets.nl.
*  Optreden Copperhead Coun-

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

Maandag 7 september:
*  Bijeenkomst met lezing en vei-

ling Postzegelvereniging in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat v/a 
20u.

Dinsdag 8 september:
*  Tennissen voor OVAK-leden bij 

Racket Sport, Beethovenlaan 
vanaf 9u.

*  Historische Tuin open. Ingang 
Praamplein. Iedere dinsdag tot 
en met zondag 10 tot 16.30u.

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

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

*  Lezing door imker bij OVAK in 
Parochiehuis, Gerberastraat. 
Opgeven via 0297- 322187.

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

Woensdag 9 september:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

venlaan open voor recreanten. 
Ook op zaterdag en zondag. 
Alle dagen van 13 tot 17u. Re-
serveren verplicht.

Donderdag 10 september:
*  Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
*  Klaverjassen bij De Geluksvo-

gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

*  Sjoelen in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat, Rijsenhout 
van 19.30 tot 22.45u.

Zaterdag 12 september:
*  Open monumentendag in Ur-

banuskerk Bovenkerk, 10-17u.
12 en 13 september:
* Open monumentenda-

gen in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, 
zaterdag en zondag van 11 tot 
16u.

*  Dorpswandeling met archi-
tect Joop Kok. Start bij Dorps-
pomp in Dorpsstraat beide da-
gen van 13.30 tot 15u.

Vanaf 18 september:
* Contradictions, expositie drie 

kunstenaars in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: vrijdag, za-
terdag en zondag 14 tot 17u. 
Tot en met 15 november.

WAT  is er    TE DOEN

Nieuwe, grotere repetitieruimte
Mannenkoor Con Amore 
wil weer zingen!
Aalsmeer - Het bestuur van 
Aalsmeers mannenkoor Con 
Amore is in corona-setting bijeen 
(de garage van Ton) geweest om 
te bespreken hoe en nu verder in 
deze tijd. Alle leden willen weer 
graag met elkaar gaan zingen, 
maar uiteraard wel op een veilige 
en verantwoorde manier.
Er is inmiddels een mail gestuur 
naar de leden met daarin het 
standpunt van het bestuur. De 
heren willen weer in koorverband 
bijeen komen, maar daar moet 
dan natuurlijk wel voldoende be-
langstelling voor zijn. Het bestuur 
begrijpt dat er leden zijn die lie-
ver nog niet gaan repeteren. Ge-
zien de wat hogere leeftijd van de 
meeste leden is het mannenkoor 
een kwetsbare doelgroep voor 

besmetting met het coronavirus.
“Maar, we willen weer zo graag 
gaan zingen. Na zes maanden 
zangrust willen we het weer gaan 
proberen, in aangepaste vorm”, 
aldus het bestuur. Met hulp van 
the Beach is een nieuwe repetitie-
ruimte gevonden, die qua groot-
te voldoet aan de RIVM-regels.
Dus wie graag zingt en het bij 
Con Amore wil gaan proberen, is 
van harte welkom. Het mannen-
koor streeft er naar om begin sep-
tember weer van start te gaan. Er 
wordt gerepeteerd op maandag 
in één van de zalen van the Beach 
aan de Oosteinderweg 243a. Aan-
vang is 19.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.amkconamo-
re.nl of neem contact op met de 
secretaris: 06-24227973.

Het bestuur van Con Amore ter vergadering in corona-setting bijeen. 

Opbrengst ‘Muzikaalsmeer’ 
deels naar Dag van je Leven
Aalsmeer - Veel mensen dragen 
Stichting Dag van je Leven een 
warm hart toe. Zo ook muzieklief-
hebber Pieter Groenveld. Hij do-
neert een deel van de verkoop-
inkomsten van het unieke boek 
‘Muzikaalsmeer, de Aalsmeerse 
muziekgeschiedenis 1950-2010’ 
aan de stichting, die zich in de re-
gio inzet voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dit ty-
pisch Aalsmeerse boek is tijdens 
de Aalsmeerse Week voor de spe-
ciale prijs van 19,95 euro verkrijg-
baar bij Total Copy Service.

Actieve muziekscene
Aalsmeer heeft lange tijd een bij-
zonder actieve muziekscene ge-
kend. Statistisch gezien moe-
ten heel veel Aalsmeerders actief 
zijn geweest als muziekuitvoer-
ders. Dit kon variëren van deel-
name aan één van de vele koren 
die Aalsmeer rijk was en vaak nog 
is, tot de eerste dansorkesten  die 
in en kort na de Tweede Wereld-
oorlog ontstonden. Maar ook lie-

ten de talloze popbands vanaf 
de jaren zestig en zeventig van 
zich spreken. Ook was Aalsmeer 
een fraai mandoline-orkest en 
een Hawaïaanse band rijk. Ver-
der was daar natuurlijk de Hobo 
String Band en ook tal van solo 
artiesten die vaak tot ver buiten 
de gemeentegrenzen optraden. 
Ook waren er voor zo’n relatief 
kleine gemeente tal van locaties 
waar het lokale talent, plus natio-
nale en zelfs internationale gezel-
schappen een podium vonden.  
Een klein team van ook weer 
Aalsmeerders heeft zo’n tien jaar 
geleden een representatief over-
zicht samengesteld van wat er 
zo al niet op muzikaal vlak heeft 
plaatsgevonden in de periode 
1950 tot 2010.  Dit heeft geresul-
teerd in een negentig pagina’s 
dik boek met tal van foto’s, inter-
views en zelfs een CD en een DVD 
met fragmenten over het rijke 
Aalsmeerse muziekverleden. De 
laatste boeken zijn nu verkrijg-
baar, maar op is op. 

Eerste drie weekends van september
Mijmeren in Gedichtentuin
Aalsmeer - Het Boomkwekers-
kerkhof aan de Stommeerweg 
wordt voor de twaalfde keer een 
‘Gedichtentuin’ en is gratis toe-
gankelijk op 5 en 6, 12 en 13 en 
19 en 20 september van 12.00 
tot 17.00 uur. Op 32 standaards 
is een ‘mijmer’-gedicht te lezen 
van dichters uit Aalsmeer, Uit-
hoorn en Amstelveen. Verras-
send genoeg zijn er vijf debutan-
ten die misschien juist door coro-
na tijd hadden om te mijmeren. 
De beperkingen die er dit jaar no-
dig zijn, ook al is het in de bui-
tenlucht, zijn dat er éénrichting-
verkeer is, dat de afstand van el-

kaar 1,5 meter is en dat er een 
toezichthouder aanwezig zal zijn 
voor vragen en het naleven van 
deze regels. De bundel die van de 
gedichten is gemaakt is te koop 
bij de toezichthouder tijdens de-
ze  weekends en bij het Boekhuis 
voor 5 euro. Ook de dichters kun-
nen hun bundel ophalen in de 
Gedichtentuin. Voor de liefheb-
ber van poëzie is het genieten in 
de stille ‘Tuin’ en is de bundel de 
tastbare herinnering aan de wan-
deling met leesplezier. De orga-
nisatie is in handen van de werk-
groep Podiumkunsten & Litera-
tuur van KCA. 

‘Contradictions’ in het 
Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 18 sep-
tember is in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat de tentoon-
stelling ‘Contradictions’ met wer-
ken van José van Tubergen, Karen 
Santen en Annemiek van Kollen-
burg te bewonderen. Deze kun-
stenaars zijn alle drie  in hun werk 
met een zoektocht bezig, maar 
op verschillende manieren en 
met tegengestelde beelden. Juist 
daarom heeft de tentoonstelling 
de titel ‘Contradictions’ meegeke-
gen.  Het werk van José van Tu-
bergen is een zoektocht naar na-
latenschap. Ruïnes vertellen de 
geschiedenis van de mens met 
architectuur als decor. Karen San-
ten is op zoek naar de oorsprong 
van het materiaal. Het fascineert 
haar hoe bijvoorbeeld kleur ont-
staat en Annemiek van Kollen-

burg is constant op zoek naar ba-
lans. Haar driedimensionale vor-
men zoeken deze balans middels 
licht en donker, binnen- en bui-
tenvorm, open en gesloten.
Deze tentoonstelling zou oor-
spronkelijk geopend worden in 
de week nadat de lockdown be-
gon. Het wonderlijke is dat we nu 
in een tijd leven waarin iedereen 
bezig is met een zoektocht. Op 
zoek naar balans, op zoek naar de 
oorsprong van corona en op zoek 
naar de inhoud van de corona en 
hoe mensen uiteindelijk met het 
virus om moeten gaan. 
Het Oude Raadhuis is vanaf 18 
september geopend van vrij-
dag tot en met zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. De tentoonstelling 
loopt tot en met zondag 15 no-
vember.

Nieuw seizoen start op 28 september
Cursussen en workshops 
bij De Werkschuit
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen 
van De Werkschuit start 28 sep-
tember. In dit seizoen zijn er 
weer talloze  leuke en creatieve 
cursussen en workshops te vol-
gen, waaronder ook nieuwe cur-
sussen. Op maandagmorgen is 
er een cursus Portretschilderen 
met olieverf. Deze cursus is reeds 
vol. Maandagavond is er de cur-
sus Edelsmeden. Op dinsdagmor-
gen presenteert de Werkschuit 
de cursus Beeldhouwen dinsdag-
avond een cursus Mozaïeken en 
een korte cursus Fazendo.

Voor kinderen
Woensdagmiddag zijn er cursus-
sen voor de kinderen en voor de 
jongeren, zoals het Tekenatelier 
en Creatieve. Vorming. Woens-
dagavond is er Leer de Werk-
schuit kennen  en de cursus Teke-
nen en schilderen. Deze cursus is 
eveneens al vol. Woensdagmor-
gen en donderdagavond en vrij-
dagmorgen staat de cursus  Boet-
seren met klei voor volwassenen 

op het programma. Er is alleen 
nog plaats op de woensdagmor-
gen. Nieuw op de donderdag-
avond bij de Werkschuit is de cur-
sus In de ban van het boek. Zater-
dagmorgen is er een fotocursus 
in de praktijk. En  de cursus Teke-
natelier voor kinderen.
Verder zijn er veel Workshops: 
Dikke Dames boetseren van snel-
drogende klei, Fazendo en Porse-
lein stippen.
Kijk voor meer informatie en in-
schrijvingen op www.werk-
schuit-aalsmeer.nl of neem con-
tact op met Margot Tepas via 
06-12459347 of Marion Buckert 
via 06-11864861 of stuur een 
e-mail  naar stichtingdewerk-
schuitaalsmeer@outlook.com. 
Bij het gemeentehuis, de bil-
bliotheek, boekwinkels en su-
permarkten liggen folders met 
het complete cursusaanbod. De 
Werkschuit is ook op sociale me-
dia te vinden, zoals Facebook, In-
stagram en Twitter ‘Stichting de 
Werkschuit Aalsmeer’.

Gerard Alderliefste en Tango Duende
Bob en Gon gaan door: 
Nog twee voorstellingen
Aalsmeer - Uitstel is geen geluk-
kig geen afstel. In overleg met 
KCA en De Oude Veiling kun-
nen Bob & Gon en alle fans van 
de gastheer en gastvrouw opge-
lucht ademhalen. De door corona 
geschrapte voorstellingen kun-
nen uiteindelijk toch doorgaan!
Met inachtneming van de ander-
halve meter samenleving, de in-
zet van het Bob & Gon team en 
van de artiesten worden er op 
zondag 18 oktober twee voor-
stellingen gegeven. Gerard Alder-
liefste presenteert zijn geroem-
de programma: Ramses. De eer-
ste voorstelling begint om 13.30 
uur. De tweede voorstelling om 
16.15 uur. Gerard en zijn muzikale 
vrienden Nico van der Linde (pi-
ano) en Sylvester Hoogmoed (gi-
taar) zijn blij om toch in Aalsmeer 
te kunnen optreden.”Wij zien er 
naar uit.” En zij niet alleen!
Zondag 15 november komt het 
Tango duo Duende met bando-
neon naar De Oude Veiling en 
ook deze muzikanten treden 
twee keer op. De eerste voorstel-
ling is eveneens om 13.30 uur en 
de tweede voorstelling om 16.00 
uur. Een heerlijk vooruitzicht, de 
dagen donker, maar duo Tango 

Duende  zorgt voor een uitbun-
dig optreden dat de harten zal 
verwarmen. 

Even puzzelen
“Het was even puzzelen, maar 
mooi dat wij al onze abonne-
menthouders alsnog een paar 
fijne middagen kunnen aanbie-
den”, stralen Bob & Gon “Natuur-
lijk hebben wij de intentie om 
door te gaan, maar de toekomst 
is nog te onzeker om nu al arties-
ten te boeken voor 2021.”  
Omdat er voor deze voorstellin-
gen meer ruimte tussen het pu-
bliek verplicht is, zijn er helaas 
geen kaarten meer beschikbaar. 
Janna van Zon

Klaverjassen bij  
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub De Geluksvogels. Er 
wordt op de woensdagavond in 

het Dorpshuis te Kudelstaart van-
af 20.00 uur gekaart. Op 26 au-
gustus is het klaverjassen gewon-
nen door Ubel v/d Blom met 5128 
punten, Marry Akse werd twee-
de met 4964 punten en op drie 
is Bert Kluinhaar geëindigd met 
4786 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Ria v/d Laan met 
4116 punten





deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-048684), het plaatsen van 

een stacaravan als tijdelijke mantelzorgwoning. Verzon-
den: 31 augustus 2020

-  Rietwijkeroordweg 41 kwek, 1432 JG, (Z20-028876), het 
omzetten van kassen naar bedrijfsgebouw door de wan-
den en het dak te voorzien van nieuwe beplating. Verzon-
den: 25 augustus 2020

VERGUNNING INGETROKKEN
- Vlinderweg 152, 1432 MS (Z20-044881), het plaatsen van 

een schutting/geluidswal aan de zijkant van de woning. 
Verzonden: 27-08-2020

- Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534 in Kudelstaart 
(Z20-059617), het kappen van diverse bomen t.b.v. de 
herinrichting en groenrenovatie van de omgeving van de 
Proosdijhal. Verzonden: 27-08-2020

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
•	 Akkers	 van	 Ravenstein,	 Westeinderplassen	 (Z20-050946)	

Kaderweekend op 5 en 6 september 2020,
  verleend op 1 september 2020

COLLECTES

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

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
•	 Zijdstraat	6	(Z20-034106)	Polo	Smak	Aalsmeer	1	B.V.,	bui-

ten behandeling gesteld 31 augustus 2020

TER INZAGE

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

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

Officiële Mededelingen
3 september 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

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

	Ryjewski	 T.B.	 22-03-1956	 25-08-2020
 Vermeij P. 07-02-1973 26-08-2020

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) be-
schikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de 
folder	“Bezwaarschrift	indienen?”.	De	folder	is	ook	verkrijgbaar	
in de publiekshal van het gemeentehuis.

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.
-  Pasteurstraat 18, 1433 KT, (Z20-060324), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-		 Beethovenlaan	1,	1431	WV,	 (Z20-060137),	het	maken	van	

een erfafscheiding aan de zijkant van de woning 
-		 Beatrixstraat	38,	1432	HE,	(Z20-060132),	het	aanleggen	van	

een in- en uitrit 
-  Sportlaan 43A, 1431 HW, (Z20-059686), het verplaatsen 

van het bestaande entreehek t.b.v. toegang naar het Club-
gebouw en de kleedruimten 

-  Jupiterstraat 21, 1431 XA, (Z20-059674), het verwijderen 
van een draagmuur op de begane grond tussen de keuken 
en de woonkamer 

-  Ophelialaan 235, 1431 HH, (Z20-059588), het realiseren 
van een aanbouw, een dakopbouw en een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning 

-  Hadleystraat 44, 1431 SN, (Z20-059057), het transformeren 
van het huidige pand naar 3 appartementen door diverse 
interne aanpassingen en het plaatsen van dakkapellen 

-  Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z20-059011), het overkappen 
van bestaand terras 

-		 Burgemeester	Kasteleinweg,	tussen	de	1e	J.C.	Mensinglaan	
en de Van Cleeffkade (sectie C 2391, 3931, 3932, 5254, 
5255, 6189 en 6247), (Z20-058734), het verwijderen van 
een buiten gebruik gestelde DPO leiding (project HOVASZ) 

 
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:
- Kerkweg 48, 1432 EJ, (Z20-040167), het maken van een 

uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 28 
augustus 2020

- Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-046521), het wijzigen 
van gevelreclame. Verzonden: 26 augustus 2020

 
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:
-  Dorpsstraat 40, 1431 CD, (Z20-049081), het plaatsen van 

een dakkapel op de mansarde kap aan de zijkant van de 
woning. Verzonden: 28 augustus 2020

-  Project Stommeerhoff, bouwkavel 48, kadastraal perceel C 
7440, (Z20-043582), het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van een nog te bouwen woning. Verzonden: 26 
augustus 2020

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 

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

H	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

 Kliś I.J. 06-06-1975 24-08-2020
 Pielanen A. 23-05-1952 24-08-2020
 Richert J. 16-02-1996 26-08-2020
 Veerhuis R. 02-11-1959 26-08-2020

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

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-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker	krijgt	maximaal	vijf	minuten	de	tijd	om	de	raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering.	Let	wel:	inspreken	is	geen	herhaling	van	reeds	
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
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Presentatiemiddag voor leden
Imker Eric van der Meer 
te gast bij de OVAK 
Aalsmeer - De activiteitencom-
missie van de OVAK heeft op 
dinsdag 8 september Eric van der 
Meer uitgenodigd voor een pre-
sentatie over het leven van de 
honingbijen. Eric is aangesloten 
bij de imkervereniging Amstel-
land. Een imker verzorgt z’n bijen 
en de omgeving. Dat alles bij el-
kaar wordt een imme genoemd: 
het één kan niet zonder de ander.
Een imker probeert zijn bijen vi-
taal en gezond te houden en als 
het kan, honing te oogsten. Ho-
ning om te consumeren, eventu-
eel te verkopen als er voldoende 
is. Broed om het volk zo sterk en 
zo groot mogelijk te maken. Dit 
is nog maar een tipje van de slui-
er. Mocht u interesse hebben om 
deze middag bij te wonen en lid 
zijn van de OVAK geef u dan op 
via email loekria@yahoo.nl of bel 
0297-322187. 
Er kunnen een beperkt aantal le-
den van de OVAK in het Parochie-

huis in verband met de anderhal-
ve meter maatregel. Komt u met 
een familielid dan wordt gezorgd 
dat u bij elkaar komt te zitten. En 
anders wordt de anderhalve me-
ter maatregel toegepast. Bij ver-
koudheidsklachten en/of koorts 
blijf thuis!

Speciale TV-uitzendingen voor feestweek

Nieuw voetbalprogramma 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
5 september zou de Aalsmeer-
se Feestweek van start gaan. Om 
het gemis dit jaar toch een beet-
je te compenseren gaat Radio 
Aalsmeer een aantal speciale Tv-
uitzendingen maken. Zo keert de 
roemruchte Pubquiz van ‘De Mark 
en Eric Show’ weer terug voor een 
speciale Feestweek-editie, is er 
een speciaal Feestweek Journaal 
met presentator Ron Leegwater, 
wordt de tentdienst uitgezonden 
en komen cultuurliefhebbers aan 
bod bij ‘That’s Life’ op locatie op 
donderdag 10 september. 

Tentdienst
Op de eerste zondag wordt tij-
dens de Feestweek de Tentdienst 
gehouden, georganiseerd door 
de samenwerkende kerken. Dit 
jaar vindt de Tentdienst op een 
unieke manier plaats. Zes kerken 
staan met elkaar in verbinding via 
een bijzondere zevende locatie: 
de voormalige Zuiderkerk. De-
ze kerk wordt binnenkort omge-
bouwd tot appartementencom-
plex, maar zal nog eenmaal ge-
bruikt worden voor deze dienst. 
Vanuit de kerk wordt live gescha-
keld met de andere kerken, waar-
door alle locaties met elkaar ver-
bonden zijn en er een bijzonde-
re uitzending ontstaat. Kijken kan 
via Radio Aalsmeer TV op zondag 
6 september vanaf 10.00 uur. 

Wijzigingen
Het nieuwe radioseizoen staat 
voor de deur. Bij Radio Aalsmeer 
starten ze het nieuwe radio-sei-
zoen met een aantal wijzigin-
gen in de programmering en een 
nieuw programma. Het program-
ma ‘All About Music’ van Stevan 
van der Voet gaat van de woens-
dag naar de dinsdagavond tus-
sen 18.00 en 20.00 uur en het 
countryprogramma van Astrid 
van der Kaay ‘Nashville Radio’ is 
voortaan te beluisteren op de 
woensdagavond om 22.00 uur. 
Nieuw is het voetbal-praatpro-
gramma ‘Aalsmeer Inside’ op de 
zondagavond tussen 20.00 en 
21.00 uur. Julius Sandaal zal we-
kelijks, samen met gasten, ingaan 
op de lokale voetbalcompetitie, 
de gespeelde wedstrijden en al-
gemene zaken uit de (Aalsmeer-
se) voetbalwereld.

5G bij ‘Echt Esther’ 
De moderne draadloze commu-
nicatiemethoden zijn niet meer 
weg te denken en in deze corona-
tijden vallen we meer dan ooit te-
rug op deze digitale manieren van 
communiceren. De frequenties 
zijn inmiddels verdeeld. Drie gro-
te telecombedrijven gaan het 5G-
netwerk eind 2020 in Nederland 
aanbieden. Maar wat is 5G eigen-

lijk? Sociaal Psychologe Vera Ver-
halen en Mesoloog Louise Nicolaï 
zijn donderdag 3 september om 
19.00 uur te gast bij Esther Spar-
naaij om hierover meer te vertel-
len. Heb jij een vraag voor Louise 
of Vera? Mail dan nu naar esther@
radioaalsmeer.nl.

‘Blacklight Live’ 
Donderdagavond 3 september 
is er ook weer een aflevering van 
‘Blacklight Live’ te horen op Radio 
Aalsmeer. Dit programma is elke 
eerste, derde en vijfde donderdag 
van de maand te beluisteren. Vas-
te presentator Timo van Amstel 
heeft even vrijaf, daarom neemt 
Meindert van der Zwaard eenma-
lig de show waar. Hij duikt in vijf 
decennia disco, soul, funk en R&B 
en twee uur lang hoor je oude 
en nieuwe tracks met een hoog 
‘meebeweeg’ gehalte. ‘Blacklight 
Live’ hoor je tussen 20.00 en 22.00 
uur op Radio Aalsmeer.

September Seventies 
Het programma ‘Aalsmeer by 
Night’, elke donderdagavond 
op Radio Aalsmeer, staat in de 
maand september (bijna traditie-
getrouw) grotendeels in het te-
ken van muziek uit de jaren ze-
ventig. Met het thema ‘Septem-
ber Seventies’ draait Meindert 
van de Zwaard de leukste en op-
merkelijkste muziek uit het tijd-
perk 1970-1979. Volg ‘Aalsmeer 
by Night’ op Facebook en luister 
donderdag vanaf 22.00 uur recht-
streeks via kabel, ether of via 
www.radioaalsmeer.nl. 
 
Rolstoeltennis
Wekelijks ontvangt het team van 
‘Door de Mangel’ een Aalsmeer-
der of Kudelstaarter als gast. Af-
gelopen maandagavond was Re-
né Spaargaren als 297e gast in de 
studio. De Kudelstaarter noem-
de zichzelf: trouw, onderne-
mend en zelfstandig. Zijn opvol-
ger voor maandagavond 7 sep-
tember is tussen 19.00 en 20.00 
uur zijn neef Ruben Spaargaren. 
Ruben is bekend in de wijde om-
geving als rolstoeltennisser. On-
langs behaalde hij het zilver op 
het NK en is hij in voorbereiding 
op de Paralympische Spelen van 
2021 in Tokio. Een vraag voor Ru-
ben? Mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar: 0297-325858.
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving. 
De omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway), via de website www.
radioaalsmeer.nl en te bekijken 
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of 
radioaalsmeer.nl/tv. 

Afscheid na meer dan 20 jaar inzet

Vrijwilliger van Verdienste 
bij SVA: Hans Schollaart
Aalsmeer - Al enige tijd geleden 
had Hans Schollaart bij Gert Jan 
Smith van de Stichting Veteraan 
Autobussen (SVA) regio Noord-
Holland aangegeven er na meer 
dan twintig jaar intensieve inzet 
als vrijwilliger mee te willen stop-
pen. Dat heeft hij nu echt gedaan, 
nadat hij toch steeds weer terug-
kwam om met name zijn schilder-
werk aan de bussen af te maken. 
Hans heeft op 19 augustus daad-
werkelijk afscheid genomen van 
de Regio Noord-Holland en van 
medevrijwilligers en andere be-
trokkenen van de Stichting. Ook 
zijn familie was op slinkse wij-
ze in het Nederlands Transport 
Museum naar binnen geloodst. 
Hans Schollaard (1946) was ver-
rast zovelen te zien en kreeg 
daarmee een echt afscheid toe-
bedeeld. Hij was actief voor de 
Stichting Veteraan Autobussen 
(SVA) in Aalsmeer in de oude ves-
tiging van Maarse en Kroon, het 
bedrijf waar hij ooit ook chauf-
feur was onder meer rijdend van-
uit Leimuiden. Daarna in de kou-
de aardappelschuur onder rede-
lijk primitieve omstandigheden 
in De Kwakel en de laatste tijd in 
het Nederlands Transport Muse-
um in Nieuw-Vennep met meer 
faciliteiten, een heuse kantine en 
ook verwarming in de winter. 
Hans is door Gert Jan Smith in 
zijn toespraak geëerd vanwege 
zijn langdurige en intensieve in-
zet als vrijwilliger gedurende al 
die jaren. Altijd present, altijd in-
zetbaar voor welke activiteit of 

klus ook. Daar bleef het niet bij, 
want hij kreeg ook een oorkon-
de uitgereikt door SVA-ambassa-
deur Niek van Trigt. Met algeme-
ne stemmen benoemde het Alge-
meen Bestuur hem tot Vrijwilliger 
van Verdienste. Een groot aantal 
keren is Van Trigt met Hans op de 
bok meegereden naar verschil-
lend bestemmingen. “Zo herinner 
ik me een fotosessie die plaats-
vond in De Kwakel en Aalsmeer 
nabij de Watertoren, waarbij 
Hans uitgebreid op de gevoelige 
plaat werd vastgelegd. Uiteraard 
achter het stuur van de Maarse 
en Kroon 73 en vanzelfsprekend 
keurig in het pak. Ook een uitje 
dat naar Kinderdijk werd georga-
niseerd staat me nog levendig bij. 
Hans koos een route die eigen-
lijk voor een bus niet te doen was 
van Kinderdijk binnendoor via 
Stolwijk naar Haastrecht bij Gou-
da naar het Museum Paulina Bis-
dom van Vliet. De passagiers ach-
ter hem geloofden hun ogen niet, 
maar Hans reed stug door over 
de smalle polderweggetjes en 
bracht ons met bus en al vlak bij 
het museum. Zelf vertelde hij me 
nog het verhaal van een rit naar 
de vuilverwerking in Nauerna aan 
het Noordzeekanaal. De gids zei 
dat de Jules Verne vast niet de af-
valberg op kon, maar Hans trapte 
op het gas en deed wat niet mo-
gelijk leek.” Hans, een vrijwilliger 
die zich met hart en ziel heeft in-
gezet voor de SVA en het behoud 
van het mobiel erfgoed!
Door Niek van Trigt

Boost geven aan cultuur in de zorg
Cheque Rabobank voor 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 31 
augustus kreeg Cultuurpunt 
Aalsmeer een cheque overhan-
digd van Rabobank Regio Schip-
hol. Een prachtig bedrag van 
1.000 euro kan worden besteed 
aan tien prachtige optredens van 
zangeres Katelijne van Otterloo 
met gitarist Wolf Martini. Zij ver-
zorgen samen een gezellige mid-
dag of avond, met mooie liedjes 
van onder andere JoÚ Legend.
Verschillende optredens zijn er al 
geweest, bij Ons Tweede Thuis en 
Zorgcentra in Aalsmeer, De Meer-
landen, De Spil en Hortensialaan. 
Met mooie ervaringen voor de 
bewoners, waarbij de muziek de 
bewoners echt liet meevoeren. 
Een dame op leeftijd, werd er vro-
lijk van en begon lekker mee te 
bewegen. Een man met ervaring 
in de muziek, kreeg tranen in zijn 

ogen, omdat hij aan het genieten 
was van de mooie muziek en dat 
zorgde voor herinneringen van 
vroeger. 
Deze kleine concerten zijn voor 
zangeres Katelijne ook een heel 
bijzondere ervaring, waar zij in 
januari nog een volledig concert 
met band verzorgde voor meer 
dan 375 mensen met internati-
onaal publiek. “Op deze manier 
zie je echt goed, wat muziek met 
mensen doet. Erg veel waarde-
ring voel je en zie je met een klei-
ne groep mensen, voor wie het 
optreden was.”
Er komen in september en okto-
ber nog enkele optredens aan. 
Het Cultuurpunt is erg blij met 
deze bijdrage van de Rabobank, 
zodat samen een boost gege-
ven kan worden aan cultuur in de 
zorg!

Open monumentendagen
Dorpswandeling samen 
met architect Joop Kok
Aalsmeer - Waar komt de naam 
Aalsmeer vandaan? Waar is 
Aalsmeer ontstaan? Wist u dat 
Schiphol ooit tot het rechtsge-
bied van Aalsmeer behoorde? Hoe 
heeft de Dorpskerk zich van een 
katholieke kruiskerk tot een pro-
testantse Hallenkerk ontwikkeld? 
Wat was daarbij de invloed van de 
80-jarige oorlog? Kent u de militan-
te voorgeschiedenis van de Doops-
gezinden? Wat is er bijzonder aan 
de architectuur van ‘Broeckmans’? 
Wat leert ons de levensboom? Wel-
ke bouwinvloeden zien we terug 

in het winkelgebied? Wat is er zo 
bijzonder aan de architectuur van 
Berghoef? Tijdens de dorpswande-
ling in het Centrum met architect 
Joop Kok volgende week zaterdag 
12 en zondag 13 september ko-
men deze en nog vele andere vra-
gen aan bod. De wandelingen zijn 
van 13.30 tot 15.00 uur en start-
punt is hoek Dorpsstraat  en Zijd-
straat, bij de Dorpspomp.  Deel-
name is tijdens deze open monu-
mentendagen gratis, reserveren 
is nodig. Bel: 0297340442 of mail 
joopkok@planet.nl

Ladies Morging en Night
The Secret: Dare to Dream 
in Cinema Amstelveen
Amstelland - Woensdag 9 sep-
tember, om 10.00, 19.30 en 20.00 
uur is het weer tijd voor vriendin-
nen in Cinema Amstelveen met de 
film ‘The Secret: Dare to Dream’. De 
jonge weduwe Miranda Wells (Ka-
tie Holmes) worstelt zich samen 
met haar drie kinderen door het 
leven. Na een opeenstapeling van 
pech is een naderende orkaan de 
volgende uitdaging die zich aan-
dient. Dan botst zij -letterlijk- te-
gen de aantrekkelijke Bray JoÚ-
son (Josh Lucas) aan, die een hel-
pende hand biedt. Met zijn posi-
tieve energie lijkt hij precies op het 
juiste moment in haar leven te zijn 
gekomen. Wat zij niet weet is dat 

Bray een geheim met zich mee-
draagt dat alles kan veranderen. 
‘The Secret: Dare To Dream’ is geïn-
spireerd op het boek wereldwijde 
fenomeen ‘The Secret van Rhonda 
Byrne’, waarvan wereldwijd meer 
dan 30 miljoen exemplaren zijn 
verkocht. Een Ladies Morning en 
Night in Cinema Amstelveen be-
tekent een ontspannende och-
tend of avond uit met vriendin-
nen. Samen een filmpje pakken en 
na afloop onder het genot van een 
drankje, een hapje en een goodie-
bag nog even verder bijpraten. 
Kijk op www.cinemaamstelveen.nl 
voor alle tijden en data en het re-
serveren van kaarten.

Het bestuur wil het proberen
Bijeenkomst met lezing 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 7 sep-
tember houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer weer haar maan-
delijkse bijeenkomst in Het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6. 
Het bestuur wil het proberen. Het 
Parochiehuis heeft haar eigen re-
gels met betrekking tot desinfec-
teren, maximum aantal bezoe-
kers en zaalindeling. De vereni-
ging inventariseert de bezoekers 
middels een biednummer en te-
lefoonnummer registratie. De-
ze avond komt de heer Deen iets 
vertellen over www.Philaned.nl, 
een online tentoonstellingssite. 
Deze site is begin van deze eeuw 
in het leven geroepen door Post-
zegelvereniging Haarlemmer-
meer. De avond begint om 20.00 
uur, maar de zaal is al vanaf 19.15 

uur open om te kijken wat er op 
deze avond op de veiling aan 
postzegels wordt aangeboden.
Ook op de site www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl is de vei-
linglijst te vinden en zijn veel af-
beeldingen te zien van zegels die 
deze avond geveild worden. Op 
de site is ook het nieuwe clubblad 
te bewonderen met daarin een 
artikel over ‘Streekpost’ en een 
verhaal over de ‘Nederlandse Ra-
ketpost’. Verder zijn er veel nieu-
we stokboeken met zegels voor 
slechts 5 cent om in te snuffelen.
Zoals gebruikelijk kunnen nieuw-
tjes uit binnen- en buitenland bij 
de vereniging besteld worden, 
evenals albumbladen, catalo-
gus, etc. Uiteraard is koffie en een 
drankje verkrijgbaar in de zaal. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De loop zit er weer 
goed in, afgelopen vrijdag 28 au-
gustus waren er vijf tafels bezet 
tijdens de wekelijkse kaartavond 
in buurthuis Hornmeer. Een te-
ken dat men er weer uit wil. Na 
maanden van niet kaarten nu 
toch weer de wekelijkse, welko-
me afleiding. Alle kaarters hiel-
den zich keurig aan de opgeleg-
de regels, een compliment waard. 
Het koppelkaarten is gewonnen 

door Wim Spring in ’t Veld en Rijk 
van Egdom met 5114 punten. 
Kees Noordhoek en Miep Bloe-
men werden tweede met 5076 
punten en plaats drie is behaald 
door Jan Meijer en Gerard Presser 
met 4923 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Corrie Balder 
en Cor Knol met 3853 punten. Ko-
mende vrijdag 4 september is er 
weer koppelkaarten. Iedereen is 
van harte welkom in het buurt-
huis aan de Dreef. Aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Voor kaartliefhebbers zonder 
maat kan een kaartpartner gere-
geld worden. 
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Toch een beetje sfeer proeven
Pramengebak bij Hulleman
Aalsmeer - Het is alweer 3 jaar 
geleden dat bakkerij Hulleman 
zijn pramengebak introduceerde 
en inmiddels is het gebakje uit-
gegroeid tot een lokaal begrip. 
“Het leek ons leuk om een ge-
bakje te introduceren met een lo-
kaal karakter en dit bij voorkeur 
te koppelen aan een lokaal eve-
nement”, vertelt Marco Hulleman. 
“Nu wordt er veel georganiseerd 
in ons mooie dorp, maar de Pra-
menrace steekt er toch wel bo-
venuit. Daarnaast maakt dit eve-
nement deel uit van de Aalsmeer-
se feestweek. En denk je aan 
feest, dan denk je aan gebak. En 
zo is het pramengebak ontstaan.
De naam ‘praam’ dankt het ge-
bakje aan het langwerpige plat-
te model van de bodem, die hier-
mee gelijkenis vertoont met het 
model van een praam”, legt Mar-
co uit.

Aalsmeerse vlag
De 35e editie van de Pramenrace 
in zijn originele vorm zal dit jaar 
geen doorgang vinden. En ook 
een alternatieve ‘Pramenrace op 
het droge’ is helaas afgeblazen. 
“De reden is voor iedereen wel 
duidelijk en uiteindelijk is een ie-
ders gezondheid natuurlijk het 
allerbelangrijkst. Maar dit neemt 
niet weg dat het ontzettend jam-
mer is dat de race evenals de ge-
hele feestweek geen doorgang 
kunnen vinden.” 
Over het idee van Frank Lissen-
burg om de eerste week van sep-
tember de Aalsmeerse vlag uit te 
hangen is Marco daarom ook erg 
enthousiast. “Echt een top idee 
van Frank! Het geeft toch een ge-
voel van saamhorigheid en is juist 

nu een steuntje in de rug voor de 
verschillende organisaties die be-
trokken zijn bij de feestweek.”

Wel Pramenfestival 
“Het Pramenfestival is naast de 
tompoucen-actie één van onze 
twee jaarlijks terugkerende gro-
te gebakacties en die willen we 
onze klanten niet ontnemen. Dus 
mochten mensen in deze Pra-
menraceloze tijd toch nog een 
beetje van de sfeer willen proe-
ven, dan zijn ze bij ons aan het 
goede adres” , knipoogt Marco. 

Ook bij Bertram en Brood
Onlangs zijn Bertram & Brood en 
bakkerij Hulleman een samen-
werking gestart. Vlak voor de zo-
mer zijn deze bedrijven met el-
kaar ik gesprek geraakt. Linda van 
den Broek, eigenaar van Bertram 
& Brood, wilde graag gebak en 
koeken van een bakker die lokaal 
goed bekend staat en ook flexibel 
is qua belevering. Dit was voor 
Hulleman prima in te vullen. Zo is 
de samenwerking ontstaan en is 
Hullemans Pramengebak nu ook 
verkrijgbaar bij Bertram & Brood.

3 tot 12 september
Het pramenfestival start vandaag, 
donderdag 3 september, en ein-
digt op 12 september. Geduren-
de deze periode maakt bakkerij 
Hulleman vijf verschillende sma-
ken. En bij aankoop van vier pra-
men, krijg je de vijfde gratis. 

De pramengebakjes zijn verkrijg-
baar bij brood en banketbakke-
rij Hulleman aan de Ophelialaan 
111 en bij Bertram & Brood aan 
de Punterstraat 8.

Eerste natuurbegraafplaats in NH
Bijeenkomst Dunweg 
over ‘Geestmerloo’
Hoofddorp - Eind september 
2020 wordt Natuurbegraafplaats 
Geestmerloo feestelijk geopend. 
De eerste natuurbegraafplaats in 
Noord-Holland en deze wordt bij 
Alkmaar gerealiseerd. Natuurbe-
graven is een manier om het li-
chaam terug te geven aan de na-
tuur. Respect voor de overlede-
ne gaat hand in hand met respect 
voor natuur en milieu. Dat is waar-
om steeds meer mensen kiezen 
voor begraven in de natuur.
Op dinsdag 22 september orga-
niseert Dunweg een bijeenkomst 
over Natuurbegraafplaats Geest-
merloo. Wat is een natuurbegraaf-
plaats? Wat zijn de mogelijkheden 
bij natuurbegraven? Wat kost een 
graf? Dit zijn zomaar wat vragen 
waar tijdens deze avond graag 
antwoord op gegeven wordt. 
De avond begint om 20.00 uur 
bij Dunweg Uitvaartzorg, Ach-
terweg 40 te Hoofddorp. Vanwe-

ge de richtlijnen RIVM kunnen in 
ons uitvaartcentrum maximaal 50 
personen aanwezig zijn. Inschrij-
ven kan via de website (dunweg.
nl/lezing-natuurbegraafplaats), 
bel: 023-5633544 of stuur een 
mail naar: marketing@dunweg.nl.
 
Goed gevoel
De afgelopen jaren is Alexander 
van der Pijl, directeur Dunweg 
Uitvaartzorg, druk bezig geweest 
om Geestmerloo van de grond 
te krijgen. Hoewel menigeen het 
laatste afscheid natuurlijk nog ver 
voor uit wil schuiven, blijkt in de 
praktijk dat het mensen wél veel 
gemoedsrust geeft om nu al na te 
denken over hoe dat einde er dan 
uit moet gaan zien. En zelf al een 
en ander te regelen. “Het geeft 
een goed gevoel, dat die mensen 
daadwerkelijk hun plekje in de 
natuur kunnen vastleggen”, aldus 
directeur Alexander van der Pijl

Schoon, netjes, transparant en persoonlijk

Auto Maas Aalsmeer sluit 
zich aan bij Vakgarage
Aalsmeer - Auto Maas in 
Aalsmeer is bij u waarschijnlijk 
bekend van de merken SEAT en 
Skoda. Deze merken zijn echter 
niet de enige merken die in de 
werkplaats voorbij komen. Klan-
ten weten dat ze met alle merken 
auto’s van harte welkom zijn. Om-
dat dit er steeds meer worden en 
Auto Maas haar klanten met al-
le merken dezelfde service wil-
len kunnen bieden, is het garage-
bedrijf op zoek gegaan naar een 
manier om de service nog verder 
te kunnen verbeteren. Dit is ge-
vonden in de vorm van Vakgara-
ge, waar Auto Maas Aalsmeer zich 
per 1 september bij heeft aange-
sloten. Sinds 1991 is de landelijke 
formule Vakgarage al het groot-
ste zelfstandige autoconcept in 
Nederland. Iedere Vakgarage is 
aangesloten bij de BOVAG en 
heeft RDW erkenning, zo ook Au-
to Maas. Samen met ruim 300 an-
dere Vakgarages biedt Auto Maas 
een full-service aanbod aan al-
le automerken. De monteurs zijn 
uitstekend opgeleid en hebben 
kennis om alle automerken uit-
muntend te onderhouden. Met 
het team streeft Auto Maas naar 
de beste service in autoreparaties 
voor Aalsmeer en omstreken.

Coronamaatregelen
Daar hoort in deze tijd vanzelf-
sprekend schoon werken bij. 
Ook voor de coronamaatregelen 
werkte het team al heel schoon. 
Stuurhoesjes en handschoenen 
daar was iedereen al aangewend, 
net als handen wassen. Natuurlijk 
doet het team er nu ook alles aan 
om te werken conform de richtlij-
nen. Daarin gaat Auto Maas ver-
der. Als mensen het lastig vin-
den om een auto te brengen voor 
een beurt of reparatie kan deze 
ook opgehaald worden. Op af-
spraak en met inachtneming van 
de juiste afstand. Bij de receptie 
zijn kuchschermen voor bescher-
ming van de klant en de mede-

werkers geplaatst. Naast netheid 
vindt Auto Maas transparantie 
heel belangrijk. De klant brengt 
de auto en verwacht dat de ga-
rage degene is met de expertise. 
De auto krijgt in de werkplaats 
een volledige check waarbij de 
monteur met behulp van een ta-
blet aantekeningen en eventu-
eel foto’s maakt. Aan de hand van 
deze check wordt de klant geïn-
formeerd over de geadviseerde 
werkzaamheden. De keuze voor 
het wel of niet uitvoeren ligt daar-
na altijd bij de klant. 

Elektrische fietsen en auto’s
De autobranche is erg in bewe-
ging. Ook Auto Maas moet zich 
overal in verdiepen, maar is niet 
bang voor verandering. Al drie 
generaties ging het huidige team 
op deze manier voor. De huidige 
vierde generatie gaat ook mee 
met de veranderingen. Sinds 6 
jaar is Auto Maas naast autobe-
drijf ook dealer van elektrische 
fietsen van het merk Qwic. En is 
het team zich aan het voorberei-
den op het onderhoud van elek-
trische auto’s. De voorzieningen 
zijn inmiddels aanwezig, een van 
de monteurs is inmiddels volledig 
opgeleid door PON, importeur 
van SEAT en Skoda en er zal ook 
een opleidingstraject worden ge-
start via Vakgarage.

Zorgeloos rijden
Ook voor de autoverkopen sluit 
de Vakgarage formule goed bij 
Auto Maas aan. Met de Vakga-
rant Premium Occasion Garantie 
kiest u voor zekerheid en zorge-
loos rijden. Kortom, met de toe-
voeging van Vakgarage kan Au-
to Maas Aalsmeer haar service 
blijven waarborgen op de manier 
die zij prettig vindt. Schoon, net-
jes en transparant werken maar 
dan wel met behoud van de per-
soonlijke benadering die zo ka-
rakteristiek is voor dit Aalsmeer-
se autobedrijf. 

Tuinbouwcluster goed voor 
3,4% totale werkgelegenheid
Regio - Bedrijven in het tuin-
bouwcluster dragen direct en in-
direct 21,1 miljard euro bij aan de 
Nederlandse economie. Dat blijkt 
uit de Tuinbouwcijfers 2019, die 
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) en Wageningen Eco-
nomic Research bekend heb-
ben gemaakt. De sector laat een 
jaarlijkse groei zien in productie, 
werkgelegenheid en R&D. Het 
tuinbouwcluster, welke bestaat 
uit de ketens van groente, fruit, 
de sierteelt, uitgangsmaterialen 
en tecÚiek, is goed voor 3,4 pro-
cent van de totale werkgelegen-
heid en zorgt daarmee voor circa 
300.000 banen. Van de totale uit-
gaven aan onderzoek en ontwik-
keling (R&D) in Nederland wordt 
4,5 procent door de tuinbouw-
keten gedaan. De totale bijdra-
ge van de tuinbouwketen aan de 
Nederlandse economie is 2,7 pro-
cent van het bruto binnenlands 
product en is daarmee ruim twee 
keer groter dan Schiphol.

Multinational
Jaap Bond is boegbeeld van de 
Topsector Tuinbouw & Uitgangs-
materialen. De cijfers laten vol-
gens Bond zien dat de tuinbouw-
sector een belangrijke economi-
sche sector is voor Nederland. 
“Ons land is het hoofdkantoor 
van deze bijzondere multina-
tional die bestaat uit duizenden 
mkb-bedrijven en internatio-
naal toonaangevende kennisin-
stellingen. Het tuinbouwcluster 
heeft een belangrijke regiefunc-
tie in de handel en is dé innova-
tieve kraamkamer van duurzame 
oplossingen voor wereldwijde 
maatschappelijke problemen. De 
sector levert een belangrijke bij-
drage aan voedselzekerheid- en 
veiligheid in de wereld via kennis, 
zaden en tecÚologie. Onze inno-
vaties gaan de hele wereld over.”

Coronacrisis en verder
Uit de cijfers blijkt dat de tuin-
bouwcluster flink geraakt is door 
de coronacrisis. De exportdip in 
maart en april laat zijn sporen ach-
ter, maar voor diverse producten 
is de afzet aan het herstellen. Veel 
bedrijven hebben het nog wel 
zwaar: ze zijn door de crisis het 
vet op de botten kwijtgeraakt en 
zullen voorzichtiger zijn met in-
vesteren in bijvoorbeeld duurza-
me innovaties. “Ons internationa-
le model heeft ons ver gebracht, 
maar handelsbelemmeringen en 
protectionisme liggen op de loer”, 
aldus Adri Bom-Lemstra, voorzit-
ter van Greenports Nederland. Zij 
gelooft in de veerkracht van het 
cluster en verwacht dat tuinbouw 
sterker uit de crisis komt. “De tuin-
bouw produceert producten voor 
gezondheid en geluk, dit zijn de 
waarden die ertoe doen. Boven-
dien staat de sector wereldwijd 
bekend om kennis en innovaties, 
dat maakt de sector sterk, en ik 
verwacht dat we die kunnen blij-
ven vermarkten.” Volgens Bom-
Lemstra leert de crisis dat samen-
werking binnen het tuinbouw-
cluster noodzakelijk is om kracht 
te tonen.

Onderzoek
De Tuinbouwcijfers 2019 zijn tot 
stand gekomen door onderzoek 
van het CBS en Wageningen Eco-
nomic Research op verzoek van 
het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit. De cij-
fers geven een beeld van de eco-
nomische prestaties van de secto-
ren tuinbouw en uitgangsmate-
rialen: vanaf het bouwen van de 
kassen, het telen van de zaden tot 
aan het veilen van groenten, fruit 
en bloemen. De rapportage Tuin-
bouwcijfers 2019 is op te vragen 
bij het CBS.
Bron: Greenport Aalsmeer

Prachtig terras van Els Hazenberg
Eerste winnaar Groei & 
Bloei tuinfoto-actie
Aalsmeer - “Hierbij stuur ik u 
twee foto’s van mijn terras op de 
derde verdieping van een appar-
tementencomplex in Aalsmeer. 
Het bevalt mij heel goed te tui-
nieren met planten in potten. Ik 
heb een basis van groenblijven-
de struikjes en coniferen en vul 
die aan met bloeiende planten. 
Elk seizoen biedt nieuwe moge-
lijkheden wat betreft sortiment 
en kleur. De tuincentra in de om-
geving zien me graag komen”, al-
dus Els Hazenberg. 
 

Actie gaat verder
Met het prachtig, verzorgde ter-
ra is Els Hazenberg de eerste win-
naar van de groenbon van de 
Groei & Bloei tuinfoto-actie. De 
actie gaat verder, er zijn nog ne-
gen groenbonnen te vergeven. 
Groei & Bloei kijkt uit naar uw/
jouw foto’s. De winnaars krijgen 
niet alleen een groenbon, maar 
hun trots wordt ook gepubliceerd 
in de Nieuwe Meerbode. Foto’s in-
sturen kan naar info@aalsmeer.
groei.nl.

De Praam weer 
(coronavrij) open

Aalsmeer - Bar-restaurant De 
Praam in de Zijdstraat heeft ge-
weldig nieuws. Na alle test-resul-
taten binnen te hebben gekre-
gen, mag de horecagelegenheid 
weer open. Op zaterdag 22 au-
gustus werden de deuren direct 
gesloten nadat een gast meld-
de positief getest te zijn op coro-

Robert en Chantal Bogaart
Dans je fit met de Latin 
Energy Workout
Aalsmeer - De danslessen van 
Dansschool Robert Bogaart gaan 
op woensdag 16 september weer 
van start. Behalve de stijldansles-
sen, verzorgen Robert en Chan-
tal Bogaart ook een Workout les 
voor iedereen die houdt van mu-
ziek, dans en flink zweten. Zeker 
in deze tijd is het belangrijk om 
je conditie goed op peil te hou-
den en wat is er dan leuker om 
het doen in dansvorm?? De les-
sen duren ongeveer 45 minuten 
(wordt meestal iets langer) en be-
ginnen met een warming up, een 
dansgedeelte en worden afgeslo-
ten met een cooling down. De-
ze Workout les kan één keer per 

week gedaan worden, maar er 
zijn vanaf dit seizoen ook moge-
lijkheden om twee keer per week 
deel te nemen. Dus, heb je zin om 
fit de winter door te gaan, kom 
dan snel eens kijken op woens-
dagavond 16 september om 
18.00 uur in De Oude Veiling in de 
Marktstraat of op zondag 20 sep-
tember om 10.30 uur in De Riet-
pluim in Kudelstaart. Dansen is 
ook een goede manier om stress 
uit het dagelijks leven los te la-
ten, dus vast een poging waard 
om eens te proberen. Een proef-
les is gratis, opgeven voor deze 
les is wel van belang. Dit kan via 
robertbogaart@gmail.com.

Negen procent heeft zonnepanelen
Aalsmeer scoort hoog in 
index versteende tuinen
Amstelland - Energiebedrijf Vat-
tenfall heeft donderdag 27 au-
gustus de Duurzaamheidsindex 
Nederlandse Gemeenten gepu-
bliceerd. Er is hiermee inzichte-
lijk gemaakt hoe huishoudens 
duurzaamheid toepassen in en 
om het huis. Noord-Holland staat 
in de top drie minst duurzaam-
ste provincies van Nederland: al-
leen Zuid-Holland scoort slechter 
op basis van de Duurzaamheids-
index Nederlandse Gemeenten. 
Vattenfall stelde de index samen 
op basis van de meest recente 
data van Rijkswaterstaat, het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek en 
Cobra Groeninzicht.

Duurzaamheid 
Noord-Hollandse gemeenten 
scoren in de Duurzaamheidsin-
dex relatief gezien laag met be-
trekking tot: het aantal zonnepa-
nelen, het aantal ISDE subsidie-
aanvragen en de mate van ver-
stening. Op basis van de Duur-
zaamheidsindex blijken Noord-
Hollandse huishoudens gemid-
deld 80% minder vaak duurzaam-
heid toe te passen in en om het 
huis.  In Diemen heeft men op 
landelijk en provinciaal niveau 
de grootste inhaalslag te maken, 
wat duurzaamheid betreft. Huis-
houdens doen het hier bijna drie 
keer slechter dan landelijk gemid-
deld. Noord-Hollandse gemeen-
ten die juist wel goed scoren zijn 
Opmeer, Texel en Koggenland. In 
Aalsmeer zijn 51,2 subsidie-aan-
vragen voor duurzame energie 
ingediend.

Zonnepanelen
In totaal heeft 9% van alle Ne-
derlandse huishoudens zonne-
panelen op het dak. In Noord-
Holland is dit percentage lager 
(6,6%). Beschermde stadsgezich-
ten en de relatief grote mate van 
hoogbouw in steden zijn mogelij-
ke verklaringen voor deze bevin-
ding. In Noord-Holland zijn huis-
houdens in Heerhugowaard het 
meest begaan met (zelf ) opwek-
ken van energie middels zonne-
panelen. Hier heeft liefst 18,9% 
van de huishoudens zonnepa-
nelen. Per gemeente zijn de ver-
schillen in de zonnepanelen-in-
dex echter fors. In Aalsmeer heeft 
9% van de huishoudens zonne-
panelen.

Relatief versteende provincie
Verstening van tuinen is, met oog 
op duurzaamheid en milieu, on-
gunstig te noemen. Hoewel ver-
stening overal in bepaalde mate 
aanwezig is, kunnen Noord-Hol-
landse gemeenten hier nog stap-
pen maken. In de provincie is na-
melijk 44,8% van de tuinen ver-
steend; dit is meer dan het lande-
lijke gemiddelde van 39,8%.
In Noord-Holland zijn de tuinen in 
de gemeenten Diemen (65,5%), 
Aalsmeer (61,7%) en Purmerend 
(60,6%) het meest versteend. Met 
een versteningsgraad van 15,5% 
kan Bloemendaal zich juist de 
‘meest groene’ Noord-Hollandse 
gemeente noemen. 

Bron: www.vattenfall.nl/produc-
ten/energie/duurzaamheidsindex/

na. Uit de testen blijken de me-
werkers van De Praam geluk-
kig niet besmet. Er is overleg ge-
weest met de GGD en de ge-
meente en er groen licht gege-
ven om weer te starten. Afgelo-
pen vrijdag 28 augustus heeft De 
Praam om 11.00 uur de deur weer 
geopend en staan alle medewer-
kers klaar om gasten te trakteren 
op een heerlijke lunch en/of di-
ner. Het team wil alle gasten be-
danken voor alle lieve reacties en 
het getoonde vertrouwen.
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George (63) overleed plot-
seling tijdens een zakenreis 
in Amerika. George was ge-
trouwd met Linda (52). Voor 
George was dit zijn tweede 
huwelijk. 

Het duurde een aantal weken 
voordat het lichaam van George 
werd gerepatrieerd naar Ne-
derland. De uitvaart was in het 
Gooi, waar het eigen bedrijf van 
George plaats bood voor genoeg 
gasten. Samen met zijn vrien-
den was George bekend en be-
rucht in de plaatselijke horeca.  
Er waren bij de afscheidsdienst 
foto’s, filmpjes en bijzondere 
toespraken van zakenrelaties en 
golfvrienden. Wat een humor, ik 
heb zelden zo moeten lachen tij-
dens een uitvaart. 

Er waren veel bloemstukken 
aanwezig bij het afscheid. Eén 
stuk kon ik niet thuisbrengen. 
Een groot rozenstuk met op de 
linten de volgende tekst: ‘Dag 
allerliefste. Jouw grote liefde, 

Joëlle.’
Ik begreep het niet, want er was 
al een soortgelijk bloemstuk van 
Linda. Wellicht had onze bloe-
mist een naam verwisseld. Bij 
nabellen bleek er een andere le-
verancier te zijn. Wat een raad-
sel. Ik kon er op dat moment 
niets van maken.

De uitvaart begon en ik had mijn 
focus bij alle details. Gelukkig 
liep alles vlekkeloos en toen we 
bij het graf wegliepen bracht ik 
de familie naar het plaatselijke 
restaurant. Samen genoten zij 
van de hapjes en de lijfdrank van 
George, rosé.

Toen ik terugliep naar het graf, 
om de linten en kaarten van de 
bloemstukken te verzamelen, 
trof ik daar een mooi geklede 
jongedame aan. Ze droeg hoge 
hakken, een grote zonnebril 
en de geur van een bijzonder 
parfum. “Kan ik u helpen me-
vrouw?” “Nee hoor, maar ik blijf 
nog even als dat mag.” “Ja hoor, 

natuurlijk mag dat” zei ik. 

Ze gaf mij een hand en stelde 
zich voor. “Ik ben Joëlle”. 

Verkeerde naam?

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Vraag nu gratis exemplaar aan
A&K Thuis: Nieuw 
digitaal magazine
Aalsmeer - Voor wie interesse 
heeft in de inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart is er sinds kort ‘A&K 
Thuis’ te lezen. Dit digitale ma-
gazine van hoogwaardige kwa-
liteit verschijnt elke veertien da-
gen en staat boordevol columns, 
interviews met bekende en on-
bekende inwoners, tips en andere 
nieuwtjes. Eindredacteur en initia-
tor Mandy van der Zwaard hoopt 
zo op constructieve wijze bij te 
dragen aan een fijne samenle-
ving met oog voor de individuele 
mens. “Als aangetrouwde import, 
kende ik niemand in Kudelstaart. 
Zelf had ik graag gelezen over me-
de dorpsbewoners zodat ik eerder 
en makkelijker aansluiting had 
kunnen vinden. Ik trof het dat ik 
in de Doopsgezinde Gemeente te-

recht kwam en daar warm en har-
telijk ontvangen werd, maar dat 
geluk heeft niet iedereen.”

Gehoord en gezien worden 
Typisch Aalsmeers is de vraag: 
‘Waar kom je vandaan en van wie 
ben je er eentje?’ Vroeger was 
het antwoord hierop een refe-
rentiekader, maar heden ten da-
ge speelt dit nauwelijks nog een 
rol. Met zoveel inwoners geeft de-
ze vraag geen herkenning meer. 
“Toch is gehoord en gezien wor-
den van wezenlijk belang. Dat 
zorgt voor verbondenheid”, vindt 
de voormalig verslaggeefster van 
het Witte Weekblad.

Visie van A&K Thuis 
De visie van A&K Thuis is dan ook: 

Ria en Dirk: “We genieten van elke dag”

Total Copy Service 30 jaar
Aalsmeer - Uw verslaggeefster 
werd benaderd door Ingrid Claa-
sen. Ze had een verzoek: “Kun 
jij Dirk Box en Ria Bouwman van 
Total Copy Service niet eens in 
het zonnetje zetten? Ze doen zo-
veel voor de Aalsmeerse gemeen-
schap. Ik denk zelfs dat ze een lint-
je verdienen! En de winkel bestaat 
dit jaar ook nog eens dertig jaar.” 
Ingrid verzorgt de online marke-
ting voor het bedrijf en uiteraard 
gaf deze krant gehoor aan haar 
lieve verzoek. Op haar kantoor 
werd een interview gearrangeerd. 
“Dan worden Ria en Dirk niet tus-
sendoor gestoord”, aldus de en-
thousiaste onderneemster. 

Dirk Box
Dirk Box steekt van wal: “Ik ben een 
geboren en getogen Aalsmeer-
der. Mijn moeder was Nel Spaar-
garen, haar moeder een Eveleens. 
Ik ben vernoemd naar mijn ome 
Dirk Eveleens, ook wel Dirk Kruis-
bes genaamd. Mijn vader komt 
oorspronkelijk uit Purmerend en 
heette Aart Box. Ik groeide op in 
de Wilgenlaan. In 1983 bestond 
deze laan vijfentwintig jaar en ik 
trad daar voor het eerst op. Mu-
ziek is me met de paplepel inge-
goten. Opa Spaargaren speelde 
mandoline in een orkest en mijn 
moeder ook. Mijn vader heeft nog 
gezongen in Kunst & Strijd, een 
Aalsmeerse zangvereniging. Ik 
ontdekte op dat lustrum in de Wil-
genlaan dat mijn stem iets van die 
van Elvis weg had. Zodoende heb 
ik met veel talentenjachten mee-
gedaan (zelfs aan de voorronde 
van Henny Huisman’s Soundmix-
show) en heb ik vaak opgetreden 
als Elvis Presley look a like. Ach-
ter ons huis was de atletiekvereni-
ging, dus als kind kwam ik vaak op 
de sintelbaan. Bij AVA heb ik Ria 
ontmoet. Zij stond achter de bar, 

zat in het bestuur en activiteiten-
commissie en haar kinderen train-
den er.”
 
Ria Bouwman
Ria Bouwman komt uit Bad-
hoevedorp, maar woonde in Ku-
delstaart toen ze Dirk leerde ken-
nen. “Dat is vijfendertig jaar ge-
leden. Ik deed ook wat organisa-
tie voor Oceanus, de zwemvereni-
ging van Aalsmeer. Daar maakten 
we onder andere een clubblad 
voor. Met een stencilmachine. Dat 
was een werk! We vroegen ons 
af of dat niet beter kon. Er moest 
een kopieerapparaat aan te pas 
komen. Dirk en ik zijn gaan brain-
stormen. Onze verbindende fac-
tor is in eerste instantie zakelijk.” 

Geregistreerd partnerschap
Ria en Dirk kregen in 1990 een 
optie op het perceel in de Dorps-
straat 26/28 waar voorheen 
groentewinkel De Keurtuin zat, 
maar zijn eerst klein begonnen 
met hun printshop in de Markt-
straat, waar voorheen Fikla was 
gevestigd. Na anderhalf jaar werd 
toch verhuisd naar Dorpstraat 
26/28 en na vijf jaar naar nummer 
22 tot op heden. Inmiddels wer-
den de zakenpartners een stel en 
precies twintig jaar geleden werd 
dat bezegeld met een geregi-
streerd partnerschap. 

Totaalleverancier
Over de naam Total Copy Ser-
vice is serieus nagedacht. Dirk: 
“We wilden een totaalleverancier 
worden en hadden een goed be-
drijfsplan. Naast print- en druk-
werk verkopen wij kantoorartike-
len, bedrukken we shirts en zijn 
inmiddels ook een DHL service-
punt. Dat genereert natuurlijk 
ook traffic in de winkel. In 2002 
hebben we een printshop in Am-

sterdam overgenomen. Ik werk 
daar voornamelijk. Ria is te vin-
den in Aalsmeer. Ik heb het daar 
erg naar mijn zin. Het is een dorp-
je in een stad. Een echte volks-
buurt.” Total Copy Service heeft 
in totaal zes mensen in dienst. Ze 
zijn tevens een leerbedrijf. 

Nevenactiviteiten
Bescheidenheid siert het stel Box/
Bouwman. Ingrid Claasen heeft 
derhalve een lijst samengesteld 
met hun nevenactiviteiten dat is 
niet mis. Te beginnen bij Ria; Zij is 
medeoprichter en bestuurslid/se-
cretaris van de Stichting Dag van 
je Leven en tevens bestuurslid 
van de Stichting Beheer Waterto-
ren Aalsmeer. 
Dirk’s lijst is wat langer. Dit is wat 
hij gedaan heeft of nog doet: me-
depresentator en medeoprich-
ter van het online platform Stam-
tafel Aalsmeer, medeoprichter 
en bestuurslid van Stichting Dag 
van je Leven, oprichter Verontrus-
te burgers (later Aalsmeer Burger-
forum), hij is voorzitter van Win-
keliersvereniging Meer Aalsmeer 
Winkeldorp, bestuurslid van On-
dernemersvereniging BIZ Amster-
dam, programmamaker en Me-
depresentator van Stamtafel en 
Bestuurslid Radio Aalsmeer, op-
richter van Stichting Sinterklaas 
Aalsmeer, bestuurslid OVA (On-
dernemersvereniging Aalsmeer) 
en raadslid en fractie-assistent 
van PACT.

TCS Shop
Aanstaande zaterdag 5 septem-
ber was het de bedoeling om tij-
dens de Aalsmeerse Feestweek 
en jaarlijkse braderie het dertig 
jarig jubileum uitbundig te vie-
ren, echter Covid-19 gooit roet in 
het eten, dus Ria en Dirk hebben 
besloten een andere invulling te 
geven aan de jubileumdag. Wet-
houder van economische zaken 
(tevens locoburgemeester) Ro-
bert van Rijn komt een woordje 
doen en heeft de eer de nieuwe 
webshop van Total Copy Service 
officieel te openen. Ingrid zal de 
livestream hiervan verzorgen via 
Facebook. Om 16.30 uur kunnen 
belangstellenden virtueel meekij-
ken. Like hiervoor even de face-
bookpagina. 

Toekomst 
Twee uur en twee liter water ver-
der is het echt tijd voor de laat-
ste vraag. Hoe het stel de toe-
komst ziet: “Die zien we roos-
kleurig tegemoet.” Aldus Ria en 
lachend: “Ik ga door tot ik erbij 
neerval. We vinden het werk leuk 
en met name het klantencon-
tact. We genieten van elke dag. 
Het houdt ons jong.” En tot slot 
samen: “Maar eerst hebben we 
zin in de jubileumdag. Kijkt u ge-
zellig mee naar de livestream?”  
www.totalcopyservice.nl 
Door Miranda Gommans

Antaris, Maril en Maxima
Drie proefvaartdagen bij 
Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Op vrijdag 4, zater-
dag 5 en zondag 6 september or-
ganiseert Jachthaven Poelgeest 
proefvaartdagen met de boten 
van Antaris, Maril en Maxima. Op 
de proefvaartdagen is het mo-
gelijk vrijblijvend kennis te ma-
ken met deze sloepen en tenders. 
Poelgeest staat al jaren bekend 

vanwege de super luxe Antaris 
en Maril sloepen en haar assor-
timent Maxima tenders met bui-
tenboordmotoren. 
De tenders van Maxima worden 
geleverd met Honda of Suzuki 
buitenboordmotoren in afmetin-
gen van 4,85 tot 7,30 meter. De-
ze boten onderscheiden zich in 

Het succes van Zaai
Marriet van Gelder: “Ik 
heb de drive gevonden”

Sineai Centrum - gespecialiseerd 
in traumaverwerking - mensen 
met een oorlogssyndroom en 
complex PTSS kunnen hier voor 
behandeling terecht. “Ik werk 
met mensen met burn-out, trau-
ma en/of rouw. Via lichaam ge-
richt werk onderzoek ik tezamen 
met de klant, blokkades in hoofd, 
hart en lichaam. Die lichaamsbe-
leving leren ervaren vraagt om 
de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid.” Door alle theorie en praktijk 
studies - waar zij haar eigen boos-
heid, angst, pijn en verdriet niet 
uit de weg ging - heeft zij geleerd 
de signalen bij anderen te her-
kennen. “Mensen bouwen muur-
tjes om zich heen, ik help hen de-
ze weer voorzichtig af te breken. 
Het is trapsgewijs aan durven 
gaan waar je eigenlijk zo bang 
voor bent. Daarvoor zijn vele we-
gen. Ik heb als het ware een soort 
gereedschap koffertje waarin een 
hele voorraad afgepaste oefenin-
gen zitten. Zoek steeds weer naar 
nieuwe tecÚieken - passend bij 
de persoon - waardoor een ieder 
beter in balans naar huis gaat.”

Geloof in kracht
Als coach-therapeut moet je heel 
goed kunnen aanvoelen tot hoe 
ver je kunt gaan. Het is zeer com-
plex werk maar Marriet kan met 
haar zorgvuldigheid, creativi-
teit, empathie en het vertrouwen 
dat zij uitstraalt mensen een heel 
eind op weg helpen naar een be-
ter in de wereld staan. “Ik ge-
loof in de kracht van ieder mens.” 
Meer weten? Kijk dan op de web-
site www.mindtoheart.nl. Neem 
voor meer informatie over Zaai 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project organisator) via 0297- 
366182 of via de mail kirsten@
syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Aalsmeer - Marriet van Gelder is 
het levende bewijs van wat Zaai 
voor een startende ondernemer 
kan betekenen. Jarenlang een 
geweldige boeiende baan op de 
Spoedeisende  Hulp van het AMC 
achter te laten om - na lang wik-
ken en wegen - toch de stap te 
wagen een eigen therapie-coa-
ching-training praktijk Mind to 
Heart te beginnen. Samen met 
Kirsten Verhoef bezoek ik haar 
professionele prachtige ruimte 
met een groot gehalte ZEN uit-
straling. Wij krijgen de première, 
want de oase van rust is nog maar 
net klaar voor gebruik. 

Lol in ondernemerschap
“Je kan goed zijn in jouw vakge-
bied, maar daarmee ben je nog 
geen goede ondernemer. Zaai 
leerde mij focussen wat ik diep 
van binnen wilde gaan doen. En 

dat was mijn eigen praktijk. In-
middels heb ik alle ingrediën-
ten die daarvoor nodig zijn bij el-
kaar. Ik voel nu de noodzaak om 
mij via social media veel meer 
te gaan profileren.” Eigenlijk be-
gint het nu pas goed bij de der-
de editie Zaailing door te dringen 
hoe belangrijk Zaai voor haar ge-
weest is. “Ik heb nu de drive ge-
vonden om door te pakken. Vind 
het echt leuk om het onderne-
merschap meer te ontwikkelen. 
Daarom wordt mijn website ver-
beterd, een nieuw logo ontwor-
pen en ga meer werken met In-
stagram. Daar was ik vóór Zaai 
niet op deze manier mee bezig. 
En kijk eens waar ik nu sta met 
mijn eigen praktijk.”
Zorgvuldigheid
De eigen praktijk Mind to Heart 
is een feit maar daarnaast werkt 
Marriet ook als coördinator bij het 

Ieder mens heeft een verhaal wat 
de moeite waard is om te vertel-
len. Het gaat om de mens ach-
ter het verhaal. Wie ben jij? Wat 
is jouw verhaal? Huidige en nieu-
we inwoners vertellen over wie ze 
zijn, wat hen bezighoudt en waar 
je ze tegen kunt komen. Ook staan 
in elke editie Aalsmeerse colum-
nisten, ieder met hun eigen spe-
cialiteit. 

Anders 
A&K Thuis is anders dan bestaan-
de media. Enerzijds omdat zij niet 
werkt met adverteerders, maar 
met een ultra laag abonnements-
geld van 12,50 euro per jaar en an-
derzijds omdat het magazine (bij-
na) geen actueel nieuws verkon-
digt. Op de website verschijnt re-
gelmatig een nieuwe coversto-
ry en er staan enkele gratis edi-
ties. Vragen of iets te delen? Twij-
fel niet, maar neem contact op via 
het contactformulier op www.ae-
nkthuis.nl. Als kennismaking kan 
hier ook een gratis editie aange-
vraagd worden. 

comfort en gebruiksgemak voor 
een zeer scherpe prijs. 
Van de Friese sloepenbouwer Ma-
ril liggen de 6 & 7 Nxt klaar voor 
een proefvaart. Beide modellen 
zijn uitermate populair en com-
bineren eigentijdse lijnen met 
een klassieke en elegante vorm-
geving. Kenmerkend voor de-
ze sloepen is het handige deur-
tje naar het zwemplateau en uit-
gebreide mogelijkheden om ook 
wat langere trips te maken. 
Naast de nieuwe Maril liggen 
ook de immens populaire An-
taris Fifty5 en Sixty6 klaar voor 
een proefvaart. Met deze ver-
nieuwende modellen heeft An-
taris zeer veel succes. De strakke 
lijnen, royale ruimte en perfecte 
vaareigenschappen maken deze 
modellen al jaren achtereen zeer 
populair. 
Door de bijzonder grote drukte 
dit vaarseizoen is het zaak snel 
te beslissen om in het voorjaar 
verzekerd te zijn van een nieu-
we boot. Kom dus langs op het 
Proefvaartweekend. De vloot ligt 
klaar op vrijdag 4, zaterdag 5 en 
zondag 6 september van 11.00 
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 
1 in Oegstgeest. Meer informa-
tie is ook te vinden op www.poel-
geest.nl. 







“We liggen goed op schema”

Voortvarende werkzaamheden HOVASZ en Burgemeester Kasteleinweg 
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Wat gaat er gebeuren? De kruising J.C. Mensinglaan/
Burgemeester Kasteleinweg wordt aangepast en de 
Witteweg wordt een fietsstraat. Verder wordt het  
deel van de busbaan tussen de Ophelialaan en de 
Zwarteweg aangelegd. 

Periode: De Burgemeester Kasteleinweg is afgesloten 
voor al het verkeer van 19/10 tot het einde van het jaar. 

Omleidingsroutes: Doorgaand verkeer gaat via de N201. 
Lokaalverkeer vanuit de richting Uithoorn kan gebruik 
maken van de Zwarteweg. Verkeer vanuit de richting 
Hoofddorp wordt omgeleid via de Ophelialaan. Fietsers 
vanuit richting Uithoorn kunnen gebruik maken van het 
Spoorlĳnpad of de Hortensialaan. Fietsers die normaal 
gesproken bĳ de J.C. Mensinglaan de Burgemeester  
Kasteleinweg oversteken, worden omgeleid via de  
Cyclamenstraat, Ophelialaan en Begoniastraat. 

Bĳna 50 ideeën voor inrichting rotonde Zwarteweg
Een mini-watertoren, het wapen van Aalsmeer, oude schoorstenen, kunstwerken die nog ‘op zolder’ liggen en bloe-
men, heel veel bloemen! Bĳ de start van de werkzaamheden werden inwoners van Aalsmeer uitgenodigd om ideeën 
aan te leveren voor het middenstuk van de rotonde Zwarteweg. Het is de bedoeling dat de rotonde een inrichting en 
uitstraling krĳgt, die past bĳ het bloemenimago van Aalsmeer. Het budget voor de inrichting is 25.000 euro en moet 
gemakkelĳk te onderhouden zĳn. Inmiddels zĳn er bĳna 50 ideeën gepost op https://participatie.aalsmeer.nl. De 
gemeente selecteert 5 ideeën, waarop gestemd kan worden. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. 
Kĳk voor alle ideeën op: https://participatie.aalsmeer.nl.

Wethouder Robert van Rĳn 

De kop is eraf! De eerste fase van de werkzaamheden voor de aanleg van een busbaan voor hoogwaardig openbaar 
vervoer tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg is 
achter de rug. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan onder andere de rotonde Zwarteweg en de voorbereidingen 
voor de fietstunnel bĳ de Legmeerdĳk. De weekendafsluitingen bĳ de Fokkerweg/Kruisweg zĳn verschoven naar 
een later tĳdstip, maar dit heeft geen effect op de totale planning. De werkzaamheden zĳn goed verlopen en het 
weer zat mee. Leerlingen  van IKC Triade zĳn inmiddels goed voorbereid op de verkeerssituatie bĳ de rotonde  
Zwarteweg. De hinder voor het verkeer is echter nog niet voorbĳ. Zo wordt de Burgemeester Kasteleinweg  
gedurende het project op verschillende momenten en verschillende plekken afgesloten voor het door gaande  
verkeer. Daarom nogmaals het advies om zoveel mogelĳk gebruik te maken van de N201. En we houden onze  
blik gericht op het einddoel in 2021: een leefbaarder, veiliger en goed bereikbaar Aalsmeer! 

“Kĳk goed, komt er iets aan? Je kunt doorrĳden, hoor. Je hebt voorrang!” De leerlingen van IKC Triade luisteren 
goed naar de aanwĳzingen van de verkeersleerkrachten van OnderwĳsAdvies tĳdens de verkeerslessen op de 
rotonde Zwarteweg op donderdag 20 augustus. Vooraf hebben ze kunnen oefenen op de app WegwĳsVR en 
een theorieles gehad. “Heel fijn dat de gemeente en Dura Vermeer dit zo hebben georganiseerd”, vindt Mirna 
van Luling, docente van groep 8. “De nieuwe rotonde is best ingewikkeld. De auto’s komen van alle kanten, er 
rĳden veel bussen en de fietsers komen van twee kanten. Zowel de leerkrachten als de ouders van onze school 
vonden het heel belangrĳk dat de kinderen leren waar ze op moeten letten. En je ziet dat sommige kinderen 
het drukke verkeer best spannend vinden. Maar ze doen het goed, hoor.” 

Leerlingen IKC Triade oefenen op rotonde Zwarteweg

2   Fietstunnel Legmeerdĳk   
Wat gaat er gebeuren? Bĳ de Legmeerdĳk wordt 
tĳdelĳke verharding aangelegd, zodat er ruimte komt 
voor de bouw van de fietstunnel. In de eerste week van 
september worden voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd voor twee weekendafsluitingen. Ook wordt 
het kruispunt bĳ de Poelweg aangepast, zodat de bus kan 
blĳven rĳden tĳdens de  
werkzaamheden. Het eerste deel van de bouw van de 
fietstunnel vindt plaats tussen 14/09 en medio oktober. 
Als dat deel van het dek van de fietstunnel klaar is, kan 
het autoverkeer over het dek rĳden (tĳdelĳke inrichting). 

1    Fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug 
Wat gaat er gebeuren? Aan beide kanten van de Aalsmeerderbrug wordt de funde-
ring aangebracht voor de fietsonderdoorgang, vervolgens worden de landhoofden 
gerealiseerd en ten slotte worden de brugdelen erin gehesen. Aan de oostzĳde van 
de brug is al een bouwterrein ingericht voor de voorbereidende werkzaamheden.  
Aan de westzĳde wordt vanaf 14 september een afzetting geplaatst om de werkzaam-
heden te kunnen uitvoeren. Zoveel mogelĳk zware transporten en werkzaamheden 
worden aan-/uitgevoerd vanaf het water. 

Periode: Start 14/09. De onderdoorgang is volgens planning eind 2020 gereed. 

Omleidingsroutes: Er is geen sprake van omleidingsroutes. Aan de oostzĳde van de 
brug is de keerlus opgeheven tot maart 2021. Fietsers hebben wel doorgang. Aan de 
westzĳde wordt de rĳbaan tĳdelĳk iets versmald. Fietsers en auto’s delen hier de rĳ-
baan, vervolgens kunnen fietsers weer het fietspad op. Het vaarverkeer is gestremd:  
van 3 t/m 4/11, van 5 t/m 6/11 en van 12 t/m 13/11. 

Haarlemmermeer met luchthaven Schiphol ligt 
in een van de drukste regio’s en is de interna-
tionale entree van Nederland. Veel bedrĳven 
en mensen vestigen zich hier. Dat is goed voor 
de economie én het is ook een uitdaging: hoe 
blĳven we goed bereikbaar? HOVASZ is een 
van de projecten die de mobiliteit in deze regio 
verbetert! Met een vrĳliggende busbaan en een 
doorgaande snelfietsroute met weinig obstakels 
wordt reizen en fietsen tussen Hoofddorp,  
Aalsmeer en Uithoorn heel aantrekkelĳk.

Marja Ruigrok, wethouder Haarlemmermeer 
en bestuurder Vervoerregio Amsterdamd

Geef uw mening via het  
Tevredenheidspanel HOVASZ
Dura Vermeer wil graag de mening van om-

wonenden en belanghebbenden horen over de 
uitvoering van de werkzaamheden. Geef u  
daarom op voor het tevredenheidspanel via  
www.uwmeningtelt.nu/hovasz of scan de  
QR-code. Deelnemers krĳgen om de paar weken 
een mail met enkele vragen, zoals:  
Wat vindt u van de uitvoering? 
Wat kan er beter? De bedoeling  
is om zo de hinder verder te 
beperken.

Op deze pagina vindt u de werkzaamheden tot en 
met december 2020. In december volgt een nieuwe 
publicatie. Alle werkzaamheden en omleidingen 
vindt op www.hovasz.nl. Begin 2021 wordt gestart 
bĳ de Op helialaan, Baanvak, Stommeerkade, de 
Fokkerweg en Boeing Avenue. Het project is naar 
verwachting in het derde kwartaal van 2021 gereed. 

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van  
de provincie Noord-Holland, Vervoerregio  
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer,  
Haarlemmermeer en Uithoorn. 

Meer informatie

www.hovasz.nl 

www.facebook.com/hovasz2021 

hovasz@duravermeer.nl

Periode: In de nachten van 02-09/ 03-09 en 03-09/ 04-09 wordt het kruispunt Poelweg/N196 tot en met de Legmeerdĳk 
afgesloten tussen 20.00 – 05.00 uur voor de tak richting Uithoorn (verder is het kruispunt open). Vervolgens is het  
kruispunt tĳdens twee weekenden geheel afgesloten voor het autoverkeer van 04-09/ 07-09 en 11-09/ 14-09 (van  
vrĳdagavond 21.00 tot maandagochtend 04.00 uur (met uitzondering van de nood- en hulpdiensten). 

Omleidingsroutes: Al het autoverkeer tussen de Zwarteweg en de Poelweg gaat tĳdens de nachtafsluitingen en  
de weekend afsluiting via de N201. Fietsers hebben geen doorgang over het kruispunt Legmeerdĳk/Burgemeester  
Kasteleinweg. Fietsverkeer richting Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Poelweg/Vuurlĳn en komt zo uit bĳ de 
Bachlaan. Doorgaand fietsverkeer kan vervolgens via de Mozartlaan en de Dreef weer richting de Zwarteweg. Fietsers 
naar Aalsmeer Centrum kunnen via de Bachlaan/Kudelstaartsweg/Stommeerweg. Fietsverkeer voor Aalsmeer Oost gaat 
via het terrein van Royal FloraHolland en de Lakenblekerstraat. Doorgaand verkeer kan deze route ook gebruiken.

3   Kruising J.C. Mensinglaan/Burgemeester Kasteleinweg 
plus wegvak Burgemeester Kasteleinweg tussen de Ophelialaan, Zwarteweg en Witteweg 

Burgemeester Kasteleinweg

Informatie over de werkzaamheden 
aan de Van Cleeffkade/Burgemeester 
Kasteleinweg volgt zo spoedig mogelĳk 
in een aparte publicatie.

Fietstunnel gezien vanaf de  
kant van Royal FloraHolland.



“We liggen goed op schema”

Voortvarende werkzaamheden HOVASZ en Burgemeester Kasteleinweg 
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Wat gaat er gebeuren? De kruising J.C. Mensinglaan/
Burgemeester Kasteleinweg wordt aangepast en de 
Witteweg wordt een fietsstraat. Verder wordt het  
deel van de busbaan tussen de Ophelialaan en de 
Zwarteweg aangelegd. 

Periode: De Burgemeester Kasteleinweg is afgesloten 
voor al het verkeer van 19/10 tot het einde van het jaar. 

Omleidingsroutes: Doorgaand verkeer gaat via de N201. 
Lokaalverkeer vanuit de richting Uithoorn kan gebruik 
maken van de Zwarteweg. Verkeer vanuit de richting 
Hoofddorp wordt omgeleid via de Ophelialaan. Fietsers 
vanuit richting Uithoorn kunnen gebruik maken van het 
Spoorlĳnpad of de Hortensialaan. Fietsers die normaal 
gesproken bĳ de J.C. Mensinglaan de Burgemeester  
Kasteleinweg oversteken, worden omgeleid via de  
Cyclamenstraat, Ophelialaan en Begoniastraat. 

Bĳna 50 ideeën voor inrichting rotonde Zwarteweg
Een mini-watertoren, het wapen van Aalsmeer, oude schoorstenen, kunstwerken die nog ‘op zolder’ liggen en bloe-
men, heel veel bloemen! Bĳ de start van de werkzaamheden werden inwoners van Aalsmeer uitgenodigd om ideeën 
aan te leveren voor het middenstuk van de rotonde Zwarteweg. Het is de bedoeling dat de rotonde een inrichting en 
uitstraling krĳgt, die past bĳ het bloemenimago van Aalsmeer. Het budget voor de inrichting is 25.000 euro en moet 
gemakkelĳk te onderhouden zĳn. Inmiddels zĳn er bĳna 50 ideeën gepost op https://participatie.aalsmeer.nl. De 
gemeente selecteert 5 ideeën, waarop gestemd kan worden. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. 
Kĳk voor alle ideeën op: https://participatie.aalsmeer.nl.

Wethouder Robert van Rĳn 

De kop is eraf! De eerste fase van de werkzaamheden voor de aanleg van een busbaan voor hoogwaardig openbaar 
vervoer tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg is 
achter de rug. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan onder andere de rotonde Zwarteweg en de voorbereidingen 
voor de fietstunnel bĳ de Legmeerdĳk. De weekendafsluitingen bĳ de Fokkerweg/Kruisweg zĳn verschoven naar 
een later tĳdstip, maar dit heeft geen effect op de totale planning. De werkzaamheden zĳn goed verlopen en het 
weer zat mee. Leerlingen  van IKC Triade zĳn inmiddels goed voorbereid op de verkeerssituatie bĳ de rotonde  
Zwarteweg. De hinder voor het verkeer is echter nog niet voorbĳ. Zo wordt de Burgemeester Kasteleinweg  
gedurende het project op verschillende momenten en verschillende plekken afgesloten voor het door gaande  
verkeer. Daarom nogmaals het advies om zoveel mogelĳk gebruik te maken van de N201. En we houden onze  
blik gericht op het einddoel in 2021: een leefbaarder, veiliger en goed bereikbaar Aalsmeer! 

“Kĳk goed, komt er iets aan? Je kunt doorrĳden, hoor. Je hebt voorrang!” De leerlingen van IKC Triade luisteren 
goed naar de aanwĳzingen van de verkeersleerkrachten van OnderwĳsAdvies tĳdens de verkeerslessen op de 
rotonde Zwarteweg op donderdag 20 augustus. Vooraf hebben ze kunnen oefenen op de app WegwĳsVR en 
een theorieles gehad. “Heel fijn dat de gemeente en Dura Vermeer dit zo hebben georganiseerd”, vindt Mirna 
van Luling, docente van groep 8. “De nieuwe rotonde is best ingewikkeld. De auto’s komen van alle kanten, er 
rĳden veel bussen en de fietsers komen van twee kanten. Zowel de leerkrachten als de ouders van onze school 
vonden het heel belangrĳk dat de kinderen leren waar ze op moeten letten. En je ziet dat sommige kinderen 
het drukke verkeer best spannend vinden. Maar ze doen het goed, hoor.” 

Leerlingen IKC Triade oefenen op rotonde Zwarteweg

2   Fietstunnel Legmeerdĳk   
Wat gaat er gebeuren? Bĳ de Legmeerdĳk wordt 
tĳdelĳke verharding aangelegd, zodat er ruimte komt 
voor de bouw van de fietstunnel. In de eerste week van 
september worden voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd voor twee weekendafsluitingen. Ook wordt 
het kruispunt bĳ de Poelweg aangepast, zodat de bus kan 
blĳven rĳden tĳdens de  
werkzaamheden. Het eerste deel van de bouw van de 
fietstunnel vindt plaats tussen 14/09 en medio oktober. 
Als dat deel van het dek van de fietstunnel klaar is, kan 
het autoverkeer over het dek rĳden (tĳdelĳke inrichting). 

1    Fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug 
Wat gaat er gebeuren? Aan beide kanten van de Aalsmeerderbrug wordt de funde-
ring aangebracht voor de fietsonderdoorgang, vervolgens worden de landhoofden 
gerealiseerd en ten slotte worden de brugdelen erin gehesen. Aan de oostzĳde van 
de brug is al een bouwterrein ingericht voor de voorbereidende werkzaamheden.  
Aan de westzĳde wordt vanaf 14 september een afzetting geplaatst om de werkzaam-
heden te kunnen uitvoeren. Zoveel mogelĳk zware transporten en werkzaamheden 
worden aan-/uitgevoerd vanaf het water. 

Periode: Start 14/09. De onderdoorgang is volgens planning eind 2020 gereed. 

Omleidingsroutes: Er is geen sprake van omleidingsroutes. Aan de oostzĳde van de 
brug is de keerlus opgeheven tot maart 2021. Fietsers hebben wel doorgang. Aan de 
westzĳde wordt de rĳbaan tĳdelĳk iets versmald. Fietsers en auto’s delen hier de rĳ-
baan, vervolgens kunnen fietsers weer het fietspad op. Het vaarverkeer is gestremd:  
van 3 t/m 4/11, van 5 t/m 6/11 en van 12 t/m 13/11. 

Haarlemmermeer met luchthaven Schiphol ligt 
in een van de drukste regio’s en is de interna-
tionale entree van Nederland. Veel bedrĳven 
en mensen vestigen zich hier. Dat is goed voor 
de economie én het is ook een uitdaging: hoe 
blĳven we goed bereikbaar? HOVASZ is een 
van de projecten die de mobiliteit in deze regio 
verbetert! Met een vrĳliggende busbaan en een 
doorgaande snelfietsroute met weinig obstakels 
wordt reizen en fietsen tussen Hoofddorp,  
Aalsmeer en Uithoorn heel aantrekkelĳk.

Marja Ruigrok, wethouder Haarlemmermeer 
en bestuurder Vervoerregio Amsterdamd

Geef uw mening via het  
Tevredenheidspanel HOVASZ
Dura Vermeer wil graag de mening van om-

wonenden en belanghebbenden horen over de 
uitvoering van de werkzaamheden. Geef u  
daarom op voor het tevredenheidspanel via  
www.uwmeningtelt.nu/hovasz of scan de  
QR-code. Deelnemers krĳgen om de paar weken 
een mail met enkele vragen, zoals:  
Wat vindt u van de uitvoering? 
Wat kan er beter? De bedoeling  
is om zo de hinder verder te 
beperken.

Op deze pagina vindt u de werkzaamheden tot en 
met december 2020. In december volgt een nieuwe 
publicatie. Alle werkzaamheden en omleidingen 
vindt op www.hovasz.nl. Begin 2021 wordt gestart 
bĳ de Op helialaan, Baanvak, Stommeerkade, de 
Fokkerweg en Boeing Avenue. Het project is naar 
verwachting in het derde kwartaal van 2021 gereed. 

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van  
de provincie Noord-Holland, Vervoerregio  
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer,  
Haarlemmermeer en Uithoorn. 

Meer informatie

www.hovasz.nl 

www.facebook.com/hovasz2021 

hovasz@duravermeer.nl

Periode: In de nachten van 02-09/ 03-09 en 03-09/ 04-09 wordt het kruispunt Poelweg/N196 tot en met de Legmeerdĳk 
afgesloten tussen 20.00 – 05.00 uur voor de tak richting Uithoorn (verder is het kruispunt open). Vervolgens is het  
kruispunt tĳdens twee weekenden geheel afgesloten voor het autoverkeer van 04-09/ 07-09 en 11-09/ 14-09 (van  
vrĳdagavond 21.00 tot maandagochtend 04.00 uur (met uitzondering van de nood- en hulpdiensten). 

Omleidingsroutes: Al het autoverkeer tussen de Zwarteweg en de Poelweg gaat tĳdens de nachtafsluitingen en  
de weekend afsluiting via de N201. Fietsers hebben geen doorgang over het kruispunt Legmeerdĳk/Burgemeester  
Kasteleinweg. Fietsverkeer richting Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Poelweg/Vuurlĳn en komt zo uit bĳ de 
Bachlaan. Doorgaand fietsverkeer kan vervolgens via de Mozartlaan en de Dreef weer richting de Zwarteweg. Fietsers 
naar Aalsmeer Centrum kunnen via de Bachlaan/Kudelstaartsweg/Stommeerweg. Fietsverkeer voor Aalsmeer Oost gaat 
via het terrein van Royal FloraHolland en de Lakenblekerstraat. Doorgaand verkeer kan deze route ook gebruiken.

3   Kruising J.C. Mensinglaan/Burgemeester Kasteleinweg 
plus wegvak Burgemeester Kasteleinweg tussen de Ophelialaan, Zwarteweg en Witteweg 

Informatie over de werkzaamheden 
aan de Van Cleeffkade/Burgemeester 
Kasteleinweg volgt zo spoedig mogelĳk 
in een aparte publicatie.

Fietstunnel gezien vanaf de  
kant van Royal FloraHolland.
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Eens per maand restafval legen, plastic ophalen aan huis

Afvalstoffeninzameling 
in commissie en raad
Aalsmeer - Per inwoner 75 pro-
cent afvalscheiding en maximaal 
100 kilo restafval per jaar. Dat is de 
landelijke doelstelling waar ook 
Aalsmeer aan wil voldoen. Het 
college van B&W van Aalsmeer 
legt daarom het nieuwe ‘Van af-
val naar grondstof beleid’ voor 

aan de gemeenteraad. Het beleid 
is tot stand gekomen na uitgebrei-
de participatie met inwoners. Het 
is de bedoeling de nieuwe manier 
van afval inzamelen in 2021 in fa-
ses in te voeren. Verantwoorde-
lijk wethouder Wilma Alink: “We 
zijn aan de slag gegaan met de 

uitkomsten uit de participatie en 
hebben gezocht naar een variant 
die recht doet aan de wensen van 
de Aalsmeerders én de landelij-
ke doelstelling. Ik hoopte dat we 
met nascheiding van plastic, me-
taal en drinkpakken, het PMD, on-
ze inwoners maximaal gemak en 

emmer van 140 liter voor restaf-
val (afval dat niet kan worden ge-
scheiden). Deze rolemmers wor-
den één keer per vier weken ge-
leegd. Dit geldt ook voor de rol-
emmer voor oud papier en karton. 
Aanvullend zijn er voor oud papier 
ondergrondse containers op cen-
trale punten en de blijven scho-
len, kerken en verenigingen hun 
inzameling uitvoeren. Het legen 
van de rolemmer voor GFT ge-
beurt in de zomermaanden weke-
lijks. Plastic verpakkingen, metaal 
(blik) en drinkpakken (PMD) wor-
den iedere twee weken in door-
zichtige zakken aan huis opge-
haald, met behulp van haken aan 
lantaarnpalen. Daarnaast kan het 
PMD ook gebracht worden naar 
ondergrondse containers in de 
buurt. De glasinzameling blijft on-
gewijzigd. Voor mensen met (on-
vermijdbaar) veel afval, zoals ge-
zinnen met kinderen in de luiers 
komt aanvullend maatwerk.

In commissie en raad
Het nieuwe beleid wordt van-
avond, donderdag 3 september, 
besproken in de commissie Maat-
schappij en Bestuur. Het volledi-
ge beleid en de overige stukken 
staan op de website van de ge-
meente. Vanwege de covid-19 
maatregelen is een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar om de 
vergadering bij te wonen. Alleen 
mensen die zich hebben opge-
geven bij de gri�e om in te spre-
ken bij een agendapunt of om de 
vergadering bij te wonen krijgen 
toegang. Hiervoor opgeven kan 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.
nl of telefonisch via 0297 387516. 
Ook is het mogelijk om uw schrif-
telijke reactie aan de gemeen-
teraad te sturen via genoemd e-
mailadres. Na behandeling in de 
commissie vindt de uiteindelijke 
besluitvorming plaats in de raads-
vergadering van donderdag 17 
september.

Gevolgen van de coronapandemie zijn ongekend!

Schiphol: Focus op veilig 
en verantwoord reizen
Schiphol -  Royal Schiphol Group 
heeft vrijdag 28 augustus de 
hal�aarcijfers over de eerste zes 
maanden van 2020 gepubliceerd. 
De gevolgen van de COVID-
19-pandemie voor de luchtha-
vens van Royal Schiphol Group en 
voor de luchtvaartsector als ge-
heel, zijn ongekend. In de eerste 
zes maanden van 2020 registreer-
de Amsterdam Airport Schiphol 
een afname van het aantal pas-
sagiers met 62,1% tot 13,1 mil-
joen (HJ 2019: 34,5 miljoen). Het 
aantal vliegtuigbewegingen op 
Schiphol is met 52,1% gedaald 
naar 115.952 (HJ 2019: 242.107). 
Het vrachtvolume laat een daling 
zien van 14,5% naar 656.000 ton 
(HJ 2019: 767.000 ton). Ook Eind-
hoven Airport en Rotterdam The 
Hague Airport hadden een aan-
zienlijke terugval in het verkeers-
volume.
Het nettoresultaat voor de eerste 
helft van 2020 kwam uit op een 
verlies van 246 miljoen euro, ver-
geleken met een winst van 133 
miljoen euro in de eerste helft 
van 2019. Schiphol Group pas-
te zich aan op de nieuwe situa-
tie door de operatie af te slan-
ken en een deel van de terminal 
op Schiphol gedurende de eerste 
maanden van de crisis te sluiten. 
Terwijl de luchthaven open bleef, 
werden de bedrijfslasten terug-
gedrongen.

Veilig en verantwoord reizen
Om overdracht van COVID-19 te-
gen te gaan en om passagiers 
en medewerkers het vertrouwen 
te geven dat zij veilig en verant-
woord kunnen vliegen, is een uit-
gebreide reeks maatregelen in-
gesteld. Het gaat daarbij onder 
meer om de informatievoorzie-
ning aan passagiers, vragenlijsten 
over de gezondheid van reizigers, 
social distancing op de luchtha-
vens, het dragen van mondkap-
jes, verbeterde ventilatie en rei-
niging, het installeren van desin-
fecterende apparatuur (waaron-
der reiniging door UV-C licht) en 
het op risicofactoren gebaseerd 
testen van passagiers. Tussen lan-
den moet beter worden samen-
gewerkt om vereisten voor reizen 
af te stemmen. Schiphol is voor-
stander van een systeem waar-
bij wordt getest bij reizen van en 
naar landen waarvoor code oran-
je of rood geldt. Dit kan ertoe lei-
den dat er minder reisverboden 
en quarantainemaatregelen no-
dig zijn. Momenteel is de interna-
tionale respons onvoldoende af-
gestemd en gecoördineerd. Dit 
heeft gevolgen voor vliegreizen 
en daarmee voor het economisch 
herstel.

Gevolgen voor organisatie
Voor 2020 verwacht Schiphol 
Group nu een afname in aan-

tallen passagiers tussen 55% en 
72% ten opzichte van 2019. De 
vooruitzichten voor de komen-
de jaren zijn zeer onzeker en han-
gen af van de ontwikkeling van 
de pandemie, de komst van een 
vaccin, internationale coördinatie 
van reismaatregelen, het pro�el 
van het economisch herstel en 
veranderingen in het gedrag van 
passagiers en bedrijven. Op basis 
van scenario’s is de verwachting 
dat het verkeer pas in 2023-2025 
weer op het niveau van 2019 zal 
zijn. In het licht hiervan heeft 
Schiphol Group besloten zijn kos-
ten aan te passen aan de nieuwe 
vooruitzichten. Schiphol streeft 
ernaar om zijn totale bedrijfslas-
ten met ongeveer 20-25% te ver-
lagen in 2021 en 2022. De kosten-
besparingen zullen op alle onder-
delen van de bedrijfslasten wor-
den gerealiseerd, ook op dien-
sten en contracten. Dit zal ech-
ter ook betekenen dat het aan-
tal banen binnen Schiphol Group 
zal afnemen. De directie heeft de 
centrale ondernemingsraad om 
advies gevraagd over de organi-
satorische aanpassingen. Met de 
vakbonden zal een sociaal plan 
worden opgesteld. De impact op 
de werkgelegenheid is nog onze-
ker, maar verwacht wordt dat het 
zal gaan om enkele honderden 
functies op het totale personeels-
bestand van ongeveer 3.000.

Er zijn al verschillende maatre-
gelen doorgevoerd om kosten te 
besparen. Schiphol heeft proac-
tief besloten om dividenden voor 
aandeelhouders en de variabele 
beloning voor management over 
2019 niet uit te keren.

Gevolgen voor projecten
De COVID-19-crisis heeft ook ge-
volgen voor de hoogte van in-
vesteringen in Schiphol. Toch 
verwacht Schiphol in 2020 en 
2021 samen nog altijd ongeveer 
1,5 miljard euro te investeren. 
Schiphol geeft voorrang aan vei-
ligheids- en hygiënemaatrege-
len en blijft investeren in onder-
houd, veiligheid, duurzaamheid, 
kwaliteit van de dienstverlening 
en innovatie. Schiphol heeft de 
maanden met minimaal luchtver-
keer benut om een aantal innova-
tie- en onderhoudsprojecten ver-
sneld uit te voeren.
De bouw van de nieuwe pier en 
de herinrichting van Vertrek 1 is 
in volle gang. Andere projecten 
zijn uitgesteld – voor minstens 
twee jaar -, waaronder de bouw 
van de nieuwe terminal.

Ambitie
De huidige crisis biedt Schiphol 
ook de mogelijkheid voor re�ec-
tie. Schiphol zal zich niet alleen 
aan de nieuwe omstandigheden 
aanpassen, maar heeft ook een 
duidelijke ambitie om zaken be-
ter aan te pakken; ‘building back 
better’ in plaats van teruggaan 
naar business-as-usual. Schiphol 
kan stappen zetten om de wijd 
gedeelde ambitie te realiseren 
om door duurzame luchtvaart 
Nederland te verbinden met de 
wereld met een multimodaal 
Schiphol terwijl de kwaliteit van 
de leefomgeving verbetert.

Aanleg regionale HOV-netwerk en herinrichting wegen

Kruispunt Legmeerdijk 
twee weekenden dicht!
Aalsmeer - De provincie 
Noord-Holland voert van 
woensdag 2 september tot 
en maart 2021 werkzaamhe-
den uit aan het kruispunt Bur-
gemeester Kasteleinweg en de 
Legmeerdijk. Om dit te kun-
nen doen is de kruising twee 
weekenden voor het wegver-

keer afgesloten. De werkzaam-
heden zijn onderdeel van de 
aanleg van een nieuwe, vrijlig-
gende busbaan tussen Haar-
lemmermeer en Uithoorn. De 
provincie Noord-Holland richt 
de kruising opnieuw in en legt 
een nieuwe �etstunnel aan on-
der de Legmeerdijk.

  Weekendafsluitingen 
Van vrijdagavond 4 september 
21.00 uur tot en met maandag-
ochtend 7 september 04.00 uur 
is het kruispunt Burgemeester 
Kasteleinweg met de Legmeer-
dijk afgesloten voor alle vormen 
van verkeer. Dezelfde weekendaf-
sluiting geldt vanaf vrijdag 11 tot 

en met maandag 14 september. 
Na de weekendafsluitingen is de 
wegindeling tussen de Zwarte-
weg en de Legmeerdijk de�nitief.
 
Omleidingen
Doorgaand verkeer rijdt bij Uit-
hoorn en Hoofddorp via de N201. 
Bestemmingsverkeer van en naar 
Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg, 
Molenvlietweg en de Middenweg 
richting de N201. Vanwege de 
aanleg van de �etstunnel bij de 
Legmeerdijk volgen �etsers een 
langdurige omleiding. De open-
stelling van de �etstunnel is naar 
verwachting in maart 2021.
 
Het project HOVASZ
De nieuwe HOV-verbinding is een 
van de schakels in het regionale 
HOV-netwerk R-net en biedt rei-
zigers frequent, comfortabel en 
betrouwbaar busvervoer. Naast 
de busbaan wordt de N196 in de 
Haarlemmermeer, de Burgemees-
ter Kasteleinweg in Aalsmeer en 
de Koningin Maximalaan in Uit-
hoorn, inclusief de �etspaden, 
opnieuw ingericht als een twee-
baansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer. Een aanzienlij-
ke verbetering voor de leefbaar-
heid, bereikbaarheid en de vei-
ligheid in Aalsmeer en Uithoorn. 
HOVASZ wordt naar verwachting 
eind 2021 in gebruik genomen. 
Met vragen over de werkzaam-
heden kunnen weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen 
met het Servicepunt van de pro-
vincie via 0800-0200 600 (gratis) 
of per mail: servicepunt@noord-
holland.nl. Actuele informatie 
over de werkzaamheden is te vin-
den op HOVASZ.nl of via de Face-
bookpagina.
 

service konden bieden. Maar de 
techniek is nog niet zo ver dat we 
de milieudoelstellingen kunnen 
halen als we ons restafval en PMD 
op dezelfde hoop gooien. Met dit 
beleid kunnen we die doelstellin-
gen wel halen en bieden we on-
ze inwoners toch gemak en ser-
vice. En we kunnen op een dag, als 
de techniek er klaar voor is, mak-
kelijk de overstap maken naar na-
scheiding.”

Plastic inzameling aan huis
Uit de participatie bleek onder an-
dere dat de meeste inwoners een 
voorkeur hebben voor drie rolem-
mers. In de nieuwe situatie krijgen 
alle huishoudens een nieuwe rol-

Bestuurder ongedeerd
Bestelbus sloot ingereden
Rozenburg - Aan de Naritaweg 
in Rozenburg (NH) is in de nacht 
van vrijdag 28 op zaterdag 29 au-
gustus een bestelbus in de sloot 
beland. Dit gebeurde omstreeks 
half een ‘s nachts. De brandweer, 
ambulance en politie waren snel 
ter plaatse. Uiteindelijk bleek nie-
mand gewond geraakt. De be-

stuurder had zichzelf uit het voer-
tuig weten te bevrijden. Hoe de 
bestelbus in de sloot is geraakt, is 
niet bekend. De politie doet on-
derzoek naar de toedracht van 
het ongeval. Het voertuig is door 
een berger uit het water geta-
keld. 
Foto: Marco Carels

Ook afname in omliggende gemeenten

Corona-besmettingen in 
Aalsmeer gedaald: 7
Aalsmeer - De wekelijkse cijfers 
rond corona zijn afgelopen dins-
dag 1 september gepresenteerd. 
Afgelopen week zijn 3.597 men-
sen in Nederland positief getest 
op het virus, een stabilisering van 
gemiddeld 500 per dag, aldus het 
RIVM.  Het aantal ziekenopna-
mes is gedaald naar 57 (was 84) 
en er zijn minder sterfgevallen 
(24 tegen 32 vorige week). Ook 
het reproductiegetal (het over-
drachtsgetal qua aantal besmet-
tingen) is dalende en ligt rond de 
één. Toch vroegen zowel premier 
Mark Rutte als minister Hugo de 
Jonge in de persconferentie om 
vol te houden en vast te hou-
den aan de genomen maatrege-
len. Het virus is grillig. Het aantal 
besmettingen in hoofdstad Am-
sterdam is nog altijd hoog, in de 

omliggende gemeenten daaren-
tegen is de daling ingezet. Had 
Aalsmeer vorige week nog een 
forse toename naar 9 (was 4), de-
ze week twee besmettingen min-
der: 7 totaal (22 op 100.000 inwo-
ners). Ook het aantal besmettin-
gen in Amstelveen is afgenomen, 
van 59 naar 53 deze week (57.8 
op 100.000), in Haarlemmermeer 
een lichte daling, van 64 naar 63 
deze week (40.4 op  100.000). In 
Uithoorn echter deze week 1 be-
smetting meer, van 9 naar 10 in-
woners (33.9 op 100.000). Het 
gaat de goede kant op, maar blijf 
de maatregelen handhaven: 1,5 
meter afstand, was vaker de han-
den, nies en hoest in de elleboog 
en gebruik papieren zakdoeken. 
Blijf bij verkoudheid of koorts 
thuis. Samen tegen corona! 

Sjoelseizoen 
van start

Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 3 september, start het nieu-
we sjoelseizoen van Sjoelclub 
Aalsmeer. In Dorpshuis ’t Podium 
aan de Kudelstaartseweg gaan 
vanaf 20.00 uur de sjoelschijven 
weer over de bak richting de ga-
ten. Wel in aangepaste vorm door 
het coronavirus. Er zullen per 
avond 15 bakken gesjoeld worden 
en de 1,5 meter wordt in acht ge-
nomen bij de bakken. Ook staan 
bij alle sjoelbakken handgel en 
reinigingsdoekjes. Na elke 5 bak-
ken wordt er een pauze gehou-
den, waarbij men niet aan de bar, 
maar in de zaal de drankjes kan 
nuttigen. In drie klassen, dus ieder 

op zijn of haar eigen niveau, wordt 
er competitie gehouden, waar-
bij na 15 bakken een bonus van 5 
punten verdiend kan worden als 
men boven het eigen gemiddel-
de gooit. Een keer komen sjoelen? 
Aanmelden kan via info@sjoel-
club-aalsmeer.nl of kijk op de web-
site www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Sponsoractie
Deze week is ook de laatste kans 
om sponsormunten te verzame-
len bij Deen Aalsmeer. Bij iedere 
10 euro aan boodschappen of be-
paalde artikelen ontvangen klan-
ten een sponsormunt. Na de kas-
sa kan deze dan in de koker van 
Sjoelclub Aalsmeer (of tennisver-
eniging All Out, handbalvereni-
ging Greenpark of Atletiekver-
eniging Aalsmeer) gedeponeerd 
worden. 
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Fort Kudelstaart (deel 4): 
Dak parkeerkelder
Aalsmeer - Wanneer het dak van 
de parkeerkelder is geplaatst 
worden de twee frontbatterijen 
misschien weer op het dak ge-
plaatst. Duidelijk waarneembaar 
is dat de nieuwe kelder, met on-
geveer 5540 vierkante meter een 

derde gedeelte van het fortei-
land beslaat. Om de kelder op de-
ze plaats te krijgen moet er circa 
22.000 kubieke meter zand wor-
den weggehaald, dat zijn zo’n 
1.100 vrachtauto’s. Het is nog 
onduidelijk waar dit naar toe zal 

gaan. Om de bestaande funde-
ringen van het fort niet te versto-
ren zal een stalen damwand met 
bronbemaling om het gehele for-
teiland moeten worden geplaatst 
met een diepte van 14 meter.
De in- en uitrit van de parkeer-

Wanneer het dak van de parkeerkelder is geplaatst worden de twee frontbatterijen misschien weer op het dak ge-
plaatst, dat zijn de oranje vlakjes. Duidelijk te zien is dat de nieuwe kelder het bestaande gebouw raakt, maar er 
niet onder door gaat, behoudens de horeca aansluiting met de lift. De nieuwe aarden wal bestaat uit een beton-
constructie die met groen wordt afgewerkt. Wel zullen er ventilatie mogelijkheden moeten worden opgenomen.

SVA werkgroep verhuist 
naar Transport Museum
Aalsmeer - De SVA werkgroep 
Noord-Holland voorheen Maar-
se & Kroon is verhuisd naar Nieuw 
Vennep. Nadat Connexxion de 
huur had opgezegd in Aalsmeer 
konden de vrijwilligers in 2002 te-
recht in een loods aan de Vuurlijn 
in De Kwakel. In 2018 is de boer-
derij aldaar overgegaan in ande-
re handen. De vrijwilligers wa-
ren toen genoodzaakt uit te zien 
naar een andere stalling inclusief 
werkplaats. Toen kwam toen het 
Nationaal Transport Museum aan 
de Lucas Bolsstraat in Nieuw Ven-
nep in beeld. 
GertJan Smith is in overleg met 
het bestuur aldaar tot overeen 
stemming gekomen dat SVA 
daarin ook een plekje kon krijgen. 
Er kwam een tijd aan van gereed-
schap bij elkaar zoeken, wat wel 
en niet mee kon naar de nieuwe 
vestiging. Het was een hele puz-
zel om dit voor elkaar te krijgen. 
Er zijn wat ritjes geweest naar de 

stort in de Haarlemmermeer om 
overtollig rommel daar heen te 
brengen. Veel spullen zijn als oud 
ijzer verkocht. De zware werk-
brug staat echter wel te pron-
ken in de tentoonstellingsruimte. 
In november 2018 begon de ver-
huizing naar het Transport Muse-
um. Het magazijn is op een apar-
te plaats ingericht. De bussen 
zelf hebben nu ook ieder hun ei-
gen plek gevonden. Ook hebben 
de vrijwilligers, die oude Maar-
se & Kroon bussen renoveren en 
in ere herstellen, nu een ruime 
eigen kantine met alles er op en 
aan en een kantoorruimte. Alle 
bussen zijn rijklaar gemaakt en 
inmiddels goedgekeurd. Binnen-
kort hopen de leden van de werk-
groep weer te mogen gaan rijden 
met ‘hun’ Maarse & Kroon bussen 
en natuurlijk hopen zij veel be-
zoekers te mogen ontvangen in 
het Nationaal Transport Museum 
in NIeuw-Vennep.

kelder roept vragen op: wanneer 
het aantal bezoekers zoals door 
de exploitant wordt aangegeven, 
125.000 bezoekers op jaarbasis, 
allen op het forteiland moeten 
parkeren zullen alle verkeersbe-
wegingen aan de linker zijde van 
het forteiland plaatsvinden. Aan 
de rechterzijde wordt immers een 
terras voor de haven gepland, het 
rondrijden is niet meer mogelijk. 
In het ontwerp bestemmingsplan 
wordt ook aangegeven dat er aan 
de voorzijde geparkeerd kan wor-
den (circa 20 parkeerplaatsen). 
Met alle verkeersbewegingen op 
het forteiland, in combinatie met 
de voorgeschreven uitstraling, 
wordt dit wel een moeilijke op-
gave.
De ondergrondse parkeerkel-
der is bedacht om parkeerplaat-
sen te bieden aan de verwachte 
125.000 bezoekers per jaar voor 
het hotel, congressen, feesten, 
bruiloften en evenementen. Op-
merkelijk is dat de oorspronkelij-
ke hoofdfunctie ‘watersport’ naar 
de achtergrond verdwenen is. De 
hoofdfunctie van het fort wordt 
duidelijk ‘hotel- en congres’. Ook 
de zorg en aandacht voor het we-
relderfgoed is verdwenen, door 
het afgraven van vrijwel het ge-
hele forteiland en de aarden wal-
len, en de grootschalige nieuw-
bouw. Klopt dat eigenlijk nog wel 
met de oorspronkelijke uitgangs-
punten voor de herontwikkeling 
van het fort?
Maar daarover meer informatie 
volgende week, in deel 5, de laat-
ste in deze serie Fort Kudelstaart.
Stichting Werkgroep Fort 
Kudelstaart 
Reageren? 
Info@fortkudelstaart.com

Bloemenproject tijdens de feestweek
Fleurige ‘beestenbende’ 
in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Vrijdag 29 augustus 
is het jaarlijkse bloemenproject 
(corso) gestart bij zorgcentrum ’t 
Kloosterhof in de Clematisstraat. 
Thema dit jaar is ‘beestenbende’. 
De vrijwilligers hebben buiten 
gewerkt aan de bloemstukken, 
zodat er geen contact was met de 
bewoners.
Als de bloemstukken klaar wa-
ren, kregen ze binnen een mooi 
plekje. De bloemenpracht werd 
vervolgens opgevrolijkt met een 
dier. Zo zijn er nu in ’t Klooster-
hof koeien, siert een olifant de in-
gang op, hangen apen in de ge-
zamenlijke ruimte en is onder an-
dere een kameel te bewonderen. 
Door de corona is het bloempro-

ject kleinschaliger dan normaal 
en is er met een kleiner groep-
je vrijwilligers gewerkt, maar het 
resultaat is prachtig: Een fleurige 
‘beestenbende’.
De bloemen en materialen zijn 
geschonken en beschikbaar ge-
steld door bedrijven uit Aalsmeer 
en omgeving. Ondanks dat het 
anders is dan andere jaren hopen 
de vrijwilligers dat de bewoners 
zo toch genieten van hun jaar-
lijkse feestweek. Komende week 
worden er ook enkele leuke ac-
tiviteiten voor de bewoners van 
het Kloosterhof georganiseerd 
waarbij uiteraard rekening wordt 
gehouden met de coronaregels.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Denkend aan Holland...
Aalsmeer - Als ik deze regel zie 
of hoor, vul ik altijd meteen aan: 
‘Zie ik brede rivieren traag door 
oneindig laagland gaan’. Dit ge-
dicht van Marsman is er zo inge-
stampt op school, dat het een 
soort automatisme is geworden, 
net als: aus, bei, mit, nach, seit, 
von, zu entgegen, gegenüber en 
durch, für, gegen, oÚe, um. Die 
ellendige Duitse derde en vierde 
naamvallen. Als ze me er op mijn 
sterfbed naar vragen prevel ik ze 
nog. Niet dat ik er iets mee doe, 
maar dit terzijde. Dat geldt trou-
wens niet voor die brede rivieren, 
daar heb ik wel degelijk iets mee 
gedaan, die waren het doel van 
onze vakantiebestemming dit 
jaar. Uitgebreid gefietst langs de 
Maas, met pontjes heen en weer 
gevaren van de ene naar de an-
der oever, de stuw van Borgharen 
bewonderd en ons te goed ge-
daan aan punten vlaai met slag-
room. We fietsten hè, dus dat 
mocht. Daarna zetten we de cam-
per in een dorp langs de IJssel, 
peddelden kilometers langs de-
ze prachtige rivier, die overal klei-
ne uitlopers heeft, en verbaas-
den ons over zoveel schoonheid. 
Ook hier weer kleine veerpontjes 
die ons desgewenst naar de over-
kant brachten. We zagen uiter-
waarden vol met grazende koei-
en en ooievaars die op hoge stel-
ten door het gras stapten op zoek 
naar voedsel. Boven ons hoofd 
scheerden vechtende roofvogels 
en in een van de zijmeertjes trof-
fen we een hele kolonie zilverrei-
gers aan. En dan heb ik het nog 
niet over al die prachtige landhui-
zen, de kleine kasteeltjes en de 

monumentale villa’s. Er zijn nog 
veel rijke mensen in dit land en 
er is nog zoveel ruimte. Villa Bak-
huis mogen we bezoeken, die uit-
nodiging op een bord langs de 
weg, slaan we niet af. Het blijkt 
een moderne veestal te zijn, met 
een futuristisch bouwwerk er-
voor dat dienst doet als trouwlo-
catie. De stal zelf is, volgens zeg-
gen, het toppunt van diervrien-
delijkheid. Het vee groeit er op 
van jong kal�e tot volwassen koe 
of stier, de slacht gebeurt vlakbij, 
dus geen dieronwaardige trans-
porten die stress veroorzaken en 
het voer komt van eigen teelt. Het 
klinkt allemaal te mooi om waar 
te zijn. Vanuit de skybox hebben 
we zicht op een grote stal, waar 
koeien met zijn drieën in een box 
liggen, een schone plek, voor-
zien van voldoende stro. Het ziet 
er prima uit en toch heeft het iets 
treurigs. Als we tien minuten later 
weer op de fiets zitten kijk ik man-
lief aan en zeg ik wat hij denkt: 
“Waarom lopen die beesten niet 
in de wei?” “Dit is de toekomst”, 
zegt hij, “dat weiland blijft leeg, 
het gras wordt gemaaid en aan 
ze gevoerd. Eerlijk gezegd vind 
ik het niks, ze liggen daar alleen 
maar vlees te worden.” Denkend 
aan Holland, weet ik ook niet wat 
ik vinden moet van deze nieuwe 
manier van veehouderij. 
En nog even over Marsman ge-
sproken, zijn laatste zin heb ik 
onthouden: “En in alle gewesten 
wordt de stem van het water ge-
vreesd en gehoord”. Daar hebben 
we ook last van gehad. Hoosbui-
en. Kletsnat geregend. 
truus@bente.net

...van Truus
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“Denk nog eens na over plannen”
Petitie: restafval gewoon 
eens in 2 weken ophalen!
Aalsmeer - Het nieuwe plan van 
de gemeente om restafval nog 
maar eens per maand op te ha-
len is bij een groot aantal inwo-
ners niet in goede aarde geval-
len. Sterker nog, er is een peti-
tie opgestart om dit idee de kop 
in te drukken. Met de maatregel 
om GFT in de zomermaanden el-
ke week op te halen, is alom te-
vredenheid. Dat het plastic van-
af 2021 ook aan huis opgehaald 
gaat worden, zijn nog vraagte-
kens. Plastic in zakken bewa-
ren en op de ophaaldag aan een 
lantaarnpaal voor de deur han-
gen? Hallo zwerfafval en onge-
dierte! Maar voor vooral veel on-
rust zorgt het voornemen om de 
grijze bak met restafval nog maar 
één keer in de vier weken op te 
halen. Grotere gezinnen, die nu 
al alles scheiden, hebben al moei-
te met één keer in de twee we-
ken, laat staan eens in de maand. 
“Deze verandering moet terug-
gedraaid worden. Misschien kun-
nen wij Aalsmeerders ons onge-

noegen laten blijken middels een 
petitie en kunnen we zo hopelijk 
de gemeente nog eens laten na-
denken over deze plannen”, aldus 
de initiatiefnemers van de petitie. 
Afgelopen zaterdag 29 augustus 
is de petitie op facebook gezet en 
inmiddels (dinsdag 1 september) 
hebben 1.133 inwoners aangege-
ven voorstander te zijn van ‘rest-
afval gewoon één keer in de twee 
weken’. 
Vanavond, donderdag 3 septem-
ber, komen de leden van de com-
missie bijeen om over het nieu-
we afvalbeleid te discussiëren. 
Vast en zeker dat ook de fracties 
inmiddels op de hoogte zijn van 
de (populariteit) van de petitie en 
gaan zij deze wens van inwoners 
betrekken bij de uiteindelijke be-
sluitvorming. Vooralsnog is deze 
gepland in de raadsvergadering 
van 17 september, maar het zou 
zo maar een maandje later kun-
nen worden. Eens met de wens in 
de petitie? Dan tekenen via secu-
re.avaaz.org.

Leuke actie met kans op Aalsmeerse uitjes
Wuppies in Aalsmeer kleuren 
nemen het Centrum over
Aalsmeer - Heb jij de unieke 
Aalsmeerse wuppies al gespot 
bij de ondernemers in Aalsmeer 
Centrum? Of misschien heb je er 
zelfs al eentje of meer kunnen 
‘scoren.’ De grappige pluizenbol-
letjes in de Aalsmeerse kleuren 
rood, groen en zwart zijn te be-
machtigen bij de winkels, horeca, 
kappers, tandartsen, makelaars, 
etc.  Sommige ondernemers ver-
binden er een leuke actie aan 
en weer anderen verrassen hun 
klanten ermee als cadeautje bij 
een bepaalde aankoop. 
Probeer zo’n bijzondere wuppie 
te bemachtigen, want je kunt er 
leuke prijzen mee winnen. Neem 
je wuppie of wuppies mee naar 
een originele plaats in Aalsmeer, 
je school, werk of gewoon thuis 
en zet hem/ze leuk op de fo-
to. Deel je foto via de Facebook- 
of Instagram-accounts en maak 
kans op typische Aalsmeerse uit-
jes. Tag hierbij @meeraalsmeer.
nl. Maar de foto mailen naar in-
fo@meeraalsmeer.nl mag natuur-
lijk ook. 
Van zaterdag 5 tot en met zater-
dag 12 september maak je kans 
op toegangskaartjes voor leuke 
Aalsmeerse activiteiten. Je kunt 
toegangskaarten winnen voor 
onder andere Glowgolf, het Flo-
wer Art Museum, Floriworld, de 
Historische Tuin en zwembad De 
Waterlelie. Je kunt ook een sup-
clinic bij Zeilschool Aalsmeer win-
nen en de Rabobank biedt kaar-

ten aan voor een activiteit naar 
keuze. Hou de social mediakana-
len @meeraalsmeer in de gaten 
en doe mee! 

Aalsmeerse Week
Net als op een aantal ande-
re plaatsen in Aalsmeer kleurt 
Aalsmeer Centrum deze da-
gen natuurlijk ook helemaal 
rood, groen en zwart. Je komt 
Aalsmeerse vlaggetjes tegen in 
de winkelstraten, in de vlaggen-
masten in het dorp prijkt overal 
de Aalsmeerse vlag en ook heb-
ben veel ondernemers de vlag 
buiten hangen. 
Veel ondernemers uit Aalsmeer 
Centrum laten de Aalsmeerse 
Feestweek niet zomaar voorbij 
gaan en doen iets speciaals. Op 
de eerste zaterdag van septem-
ber zou de jaarlijkse gezellige bra-
derie georganiseerd worden in 
Aalsmeer Centrum en dat willen 
ze toch een beetje vieren. Zo zul-
len er diverse acties zijn en wor-
den klanten verwend met kortin-
gen en cadeautjes. 
Zelfs Kinderopvang De Beren-
boot uit de Schoolstraat gaat spe-
ciale Aalsmeerse activiteiten on-
dernemen met haar kinderen. 
Want ook al kan er niet echt feest 
gevierd worden met elkaar, inwo-
ners kunnen wel laten zien dat ze 
trots op Aalsmeer zijn. 
Kijk voor meer informatie op 
www.meeraalsmeer.nl of op Fa-
cebook of Instagram

Meningen (nog) verdeeld over 
herinrichting Waterfront
Aalsmeer - De ontwikkeling van 
het Waterfront is afgelopen dins-
dag 1 september besproken in 
de commissie Ruimte en Econo-
mie. De gemeente heeft de am-
bitie om Aalsmeer ‘een gezicht 
aan het water’ te geven door het 
realiseren van een aantrekkelijke 
wandel- en fietsboulevard langs 
de Westeinderplassen, het ver-
groten van de toegankelijk van 
de watertoren en door de recre-
atieve aantrekkelijkheid van het 
surfeiland te vergroten. De Stich-
ting Leefomgeving Schiphol (SLS) 
heeft voor de uitvoering een be-

drag van 3,4 miljoen euro gere-
serveerd. Vanaf het moment dat 
gekozen is voor de zogenaam-
de droom-variant hebben om-
wonenden zich verzet tegen het, 
volgens hen, te massale plan. Ze 
vrezen met name voor (geluids)
overlast en een toename van par-
keeroverlast. Bij zomerse dagen 
wordt nu reeds in de achterlig-
gende wijk geparkeerd. De ge-
meente wil dit oplossen door in 
de woonwijk een vergunningstel-
sel of blauwe zone in te voeren en 
door extra parkeergelegenheid 
te creëren in de zomermaanden 

langs de Bachlaan. Ook wordt ge-
dacht aan de invoering van een 
pendeldienst van het terrein bij 
het zwembad naar het surfeiland. 
Om bezoek per fiets te bevorde-
ren worden 250 fietsplaatsen ge-
realiseerd, inclusief enkele op-
laadpunten voor elektrische fiet-
sen. Volgens het college past de 
ontwikkeling van het Waterfront 
in het gemeentelijk beleid om re-
creatie en toerisme te bevorde-
ren. 

Grootschalig
De meningen van de inwoners 

over de herinrichting zijn voor-
alsnog verdeeld. De één kan niet 
wachten tot de eerste schop de 
grond in gaat, terwijl de ander 
zich blijft verzetten tegen het 
plan. ‘De ander’ is met name de 
omwonenden. Vijf bewoners uit 
de Hornmeer maakten tijdens de 
commissie gebruik om in te spre-
ken. “Stuur de droom-variant te-
rug naar de tekentafel”, aldus Ge-
rard Zelen. “Doe ons dit groot-
schalig plan niet aan en gun 
Aalsmeer een door bewoners ge-
dragen Waterfront”, zo sprak Rik 
Rolleman in. De ‘buurtgenoten’ 
Maarten Luijt, Ben Schoenma-
ker en Henk Heijerman pleitten 
eveneens voor een lichtere re-
creatievariant voor (alleen) inwo-
ners en niet voor bezoekers uit 
de wijde omgeving. “De mensen 
komen naar een gratis locatie, 
waar ze gratis kunnen parkeren, 
waar ze gratis hun boot te wa-
ter kunnen laten. Hier verdient 
Aalsmeer niets aan en dit verdie-
nen de omwonenden niet.” 

Werkgroep
De bewoners (254 zienswijzen 
ingediend of zoals Gerard Ze-
len zei: 254 wijze zieners) heb-
ben zich verenigd in de werk-
groep WWA en willen graag met 
de gemeente ‘bouwen’ aan een 
passende variant waar zowel in-
woners als omwonenden zich in 
kunnen vinden. De fracties zijn er 
eveneens nog niet uit, de ‘Water-
front’-neuzen staan nog verschil-
lende kanten op. Het college ziet 
het liefst de ontwikkeling zoals 
aangegeven in het raadsvoor-
stel, maar de uiteindelijke be-
slissing is natuurlijk aan de frac-
ties, de vertegenwoordigers van 
de inwoners. In de raadsvergade-
ring van donderdag 17 septem-
ber komt de herinrichting van 
het Waterfront opnieuw aan de 
orde. 

Hoe werkt het bij de gemeente Aalsmeer?

Workshop Politiek bewust
Aalsmeer - Hoe werkt het bij de 
gemeente Aalsmeer? Is de burge-
meester de baas van de gemeen-
te? Wat doet de gemeenteraad?  
Wat doen burgemeesters en wet-
houders? Hoe kan je invloed uit-
oefenen op besluitvorming?  Wilt 
u het antwoord op deze vragen? 
Geef u dan op voor de workshop 
politiek bewust! De gemeente-
raad organiseert twee gratis work-
shops met als afsluiter het bijwo-
nen van de raadsvergadering op 
donderdag 17 september. Door 
middel van de workshops krijgt 
u inzicht over hoe de gemeente 
werkt, hoe de besluiten tot stand 
komen en krijgt u antwoord op 
de vraag hoe u invloed kunt uit-
oefenen. Ook vergroot u uw ken-
nis van de lokale politiek, het be-
stuur van de gemeente en hoe 
de gemeente-financiën in elkaar 
steken. Eveneens krijgt u de ge-
legenheid om met de Aalsmeer-
se en Kudelstaartse politici in ge-
sprek te gaan die u vertegen-
woordigen in de gemeenteraad. 

Nog enkele plaatsen
De workshops worden gegeven 
op de maandagen 7 en 14 sep-
tember in het Raadhuis en zijn van 
19.30 tot circa 22.00 uur. Het bij-
wonen van de raadsvergadering 
op 17 september is vanaf 20.00 
uur. Interesse? Opgeven kan door 
een bericht te sturen naar grif-
fie@aalsmeer.nl of bel naar 0297-
387516. Het aantal deelnemers is 
in verband met de corona-maatre-
gelen verminderd. Het maximum-
aantal is 14 en er zijn nog enkele 
plekjes beschikbaar.  

Jongeren
Deze workshops zijn te volgen 
vanaf 16 jaar en ouder. De ge-
meente roept jongeren op om 
ook mee te doen. Een leuke ma-
nier om een kijkje achter de scher-
men te nemen en te kunnen ho-
ren hoe en waarom bepaalde be-
slissingen worden genomen in  
de gemeente Aalsmeer. Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.aalsmeer.nl 

Luchtkwaliteit NH in 2019 
binnen Europese norm
Regio - In de IJmond, het haven-
gebied van Amsterdam (West-
poort) en de Haarlemmermeer is 
in 2019 op alle meetlocaties vol-
daan aan de Europese wettelijke 
grenswaarden voor luchtkwali-
teit. De trendanalyse laat boven-
dien zien dat vanaf 2009 de con-
centraties fijnstof (PM10, PM2.5) 
en NO2 in alle drie de regio’s da-
len. Dit staat in het jaarlijkse da-
tarapport luchtkwaliteit 2019 dat 
mede is opgesteld in opdracht 
van de provincie Noord-Holland.
Gedeputeerde Jeroen Olthof 
(Leefbaarheid en Milieu): “Het 
is goed om te zien dat de lucht-
kwaliteit ook in 2019 voldoet aan 
de Europese wettelijke normen. 
Maar ons doel is om zo snel mo-
gelijk te voldoen aan de strengere 
WHO-advieswaarden (World He-
alth Organization). We blijven sa-
men met overheden, het bedrijfs-
leven en experts werken aan een 
schonere lucht in Noord-Holland.” 
De resultaten laten zien dat van-
af 2009 de concentraties fijnstof 
en stikstofdioxide (NO2) dalen. 
Op alle meetlocaties is in 2019 
voldaan aan de Europese grens-
waarden. De aanwezige hoe-
veelheid stikstofdioxide (NO2) 
en koolstofmonoxide (CO) valt 
in heel Noord-Holland ook onder 
de strengere WHO-waarden. Voor 
fijn stof (PM10 en PM2,5) wordt 
nog niet overal voldaan aan de 
WHO-advieswaarden. De provin-
cie werkt op verschillende manie-
ren aan een schonere lucht. Het 

project Hollandse luchten is daar 
een voorbeeld van. Ook tekende 
de provincie in het begin van dit 
jaar het Schone Lucht Akkoord.

Samen meten
De provincie Noord-Holland 
meet al jaren de luchtkwaliteit 
in de IJmond, het havengebied 
Amsterdam en de Haarlemmer-
meer. Dit gebeurt in deze gebie-
den omdat hier sprake is van uit-
stoot door bijvoorbeeld industrie, 
verkeer, scheepvaart of lucht-
vaart. GGD Amsterdam voert de-
ze metingen uit en rapporteert 
erover. De metingen zijn een aan-
vulling op het Landelijk Meet-
net Luchtkwaliteit van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu) en bedoeld om 
op basis van lokale omstandig-
heden meer details over de lucht-
kwaliteit te meten. De metingen 
zijn voor iedereen te volgen. De 
meetgegevens worden een keer 
per jaar in een datarapport ver-
zameld en geanalyseerd. In de 
IJmond staan zes meetstations, 
waarvan één op het terrein van 
Tata Steel. In en rond de West-
poort staan vier meetstations en 
in de Haarlemmermeer zijn het er 
drie. Daarnaast zijn er twee ach-
tergrondstations om meetgege-
vens mee te vergelijken. Meer in-
formatie staat op de webpagina 
Luchtkwaliteit. De actuele resul-
taten van het provinciaal meet-
net zijn online te raadplegen op  
www.luchtmeetnet.nl

Stilte in het Tourhome
De Kwakel - Ondanks de start van de 
Tour de France en de voorbereidin-
gen voor de Tour de Kwakel was het 
de afgelopen weken stil in en rond 
het Tourhome. Ruim een week voor 
de start van de Tour werd de Tour de 
Kwakel overvallen door het overlij-
den van haar oudste deelnemer, Ton 
Vlasman. Een deelnemer van het 
eerste uur, die sinds 2012 zijn ketel-
huis één maand per jaar beschikbaar 
stelde als Tourhome. Ton was twee 
jaar geleden de eerste winnaar van 
de grijze trui voor beste oudere. Een 
trui die hij tot zijn laatste dagen vaak 
met veel plezier en trots droeg. Het 
overtuigende kletspraatje van Ton 
op het erf dat hij toch écht een punt 
meer gescoord had, wordt nu al ge-
mist. Na een moment stilte voor Ton 
kon afgelopen woensdag begon-
nen worden met de loting. Live op 
Facebook kon een ieder volgen hoe 
de 90 deelnemers over 18 ploegen 
werden verdeeld. De uitzending kon 
zelfs in infrarood bekeken worden. 
Ondanks dat enkele directieleden fel 

oplichtten, was duidelijk dat er geen 
sprake was van warme en koude 
brie�es. En dan was het afgelopen 
vrijdag tijd voor het inleveren van de 
eerste gouden lap. Allereerst de rea-
lisatie dat het eind september toch 
al weer snel donker is. Vervolgens 
aankomend in een leeg en muisstil 
Tourhome. Een aparte gewaarwor-
ding. Bij het schrijven van dit artikel 
zijn de eerste standen nog niet be-
kend. Wel is een aantal deelnemers 
in de traditionele valkuil getrapt van 
het niet vermelden van de voorlet-
ter van renners met dezelfde achter-
naam. Marco Pouw is niet voor één 
gat te vangen en plaatste de letter C 
voor Pedersen. Tot zijn grote schrik 
was dit niet de wereldkampioen die 
de volgende dag de top 10 in sprint-
te, maar zijn minder getalenteerde 
naamgenoot. Het zijn deze verhalen 
die de Tour de Kwakel tot zo’n mooi 
spel maken. En dat spel leeft ook dit 
jaar op afstand voort. Op 1,5 meter, 
via de app en voor een enkeling van-
af grote hoogte.

Ouderensoos 
start weer

Aalsmeer - De Ouderensoos gaat 
weer beginnen in ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Na een 
half jaar uit de roulatie te zijn ge-
weest zijn kaarters op donderdag 
10 september weer van harte wel-
kom. Er is wel het een en ander 

Wedstrijden 
veldvoetbal

BEKER VOETBAL.
Zaterdag 5 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - s.v. Hillegom 1 14.30 u
C.S.W. 2 - F.C.A. 2 12.00 u 
F.C.A. 3 - S.C.W. 2 12.00 u
O.S.M. ’75 4 - F.C.A. 4 10.10 u
F.C.A. 5 - C.S.W. 5 14.30 u
F.C . Breukelen 3 - F.C.A. 6 12.00 u
F.C.A. 8 - S.V.IJ 2 14.30 u
F.C.A.35+1 - Roda 35+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u

verander in het Middelpunt van-
wege het coronavirus. Ook heb-
ben er werkzaamheden plaats-
gevonden in het gebouw. Er zijn 
nieuwe toiletten gekomen, waar-
van één invalide toilet Dus ook 
voor inwoners die rolstoelgebon-
den zijn, is een bezoek geen be-
lemmering meer. De Ouderensoos 
op 10 september begint om 13.30 
in het Middelpunt en is voor kaart-
liefhebbers vanaf 55 jaar of ouder.

R.K.D.E.S.
Vrouwen
F.C.A. V1 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - S.V.M. 1 14.30 u
F.C.A. 3 - S.C.W. 2 12.00 u
V.V.C. 3 - S.C.W. 3 15.00 u 
SCW 4 - Onze Gazellen 2 12.00 u
S.C.W. 5 - Hoofddorp 4 12.00 u
SCW 45 +1 - AGB 45+1 14.30 u
Zondag 6 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - D.W.B. 1 14.00 u
F.C.A. 3 - H.S.V.’69 4 11.30 u 
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Berkhout 1 14.00 u
De Zouaven 2 - RKDES 2 11.00 u 
V.V.H. 2 - R.K.D.E.S. 3 11.30 u
RKDES 4 - Buitenveldert 6 12.00 u
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Realisatie Bereikbaarheidsagenda
Onderhoud en onderzoek 
verbreding N231-Zuid
Aalsmeer - Volgend jaar gaat de 
Provincie groot onderhoud uit-
voeren aan de N231-Zuid (Leg-
meerdijk, Noord-Zuid route). De 
gemeente heeft een verzoek in-
gediend om de weg hier te ver-
breden naar een tweebaansweg. 
Dit om de bereikbaarheid van 
Kudelstaart te vergroten en om 
sluipverkeer in wijken te verklei-
nen. De provincie heeft de ge-
meente laten weten het onder-
zoek naar de verbreding te zul-
len oppakken in het binnenkort 
te starten gezamenlijke traject 
‘Bereikbaarheidsagenda Zuid-
lob VRA’. Dit is een traject waar-
in de bereikbaarheidsvraagstuk-
ken in de regio vanuit regionaal 
perspectief bekeken gaan wor-
den, voor alle modaliteiten en in 
nauwe samenhang met ruimtelij-
ke ontwikkelingen als wonen en 
werken. Om te komen tot deze 
regionale agenda werkt de Pro-
vincie samen met de Vervoerre-
gio Amsterdam en de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen en Uit-
hoorn. Een dergelijk regionaal 
beeld ontbreekt nog, andere re-
gio’s, bijvoorbeeld Haarlemmer-
meer en IJmond, hebben dit wel. 
“Deze gezamenlijke studie biedt 

ook de mogelijkheid om op ba-
sis van deze nieuwe inzichten 
de wenselijkheid van de capa-
citeitsuitbreiding van de N231-
Zuid (Aalsmeer, Kudelstaart en 
Uithoorn) te bekijken. De bereik-
baarheidsagenda zal dienen als 
onderlegger voor het vervolg-
onderzoek naar de N231-Zuid”, 
aldus de Provincie in een brief 
aan burgemeester en wethou-
ders. Over de verbreding heeft 
het college, naar aanleiding van 
een aangenomen raadsmotie, in 
januari reeds de provincie gead-
viseerd om de N231 niet alleen 
te verbreden tussen de Bachlaan 
en de Hoofdweg. “Naar ons idee 
wordt zo een nieuw probleem 
geschapen: een flessenhals vanaf 
de kruising met de Bachlaan waar 
de weg van 2x2 weer naar 1x2 rij-
stroken gaat. Wij roepen daarom 
ook op om, op basis van de hui-
dige inzichten, te kiezen voor het 
alternatief van (volledige) verbre-
ding naar 2x2 rijstroken van de 
N231-Zuid van de Hoofdweg tot 
en met de kruising met de Burge-
meester Kasteleinweg op De af-
ronding van de Bereikbaarheids-
agenda Zuidlob VRA is gepland in 
het eerste kwartaal van 2021. 

‘Maak het oplichters niet te makkelijk’
Start landelijke campagne 
‘Senioren en Veiligheid’
Aalsmeer - Op 1 september is het 
ministerie van Justitie en Veilig-
heid de landelijke campagne Se-
nioren en Veiligheid gestart. Se-
nioren krijgen praktische tips om 
te voorkomen dat ze slachtoffer 
worden van criminaliteit en over 
wat ze moeten doen als het wel 
gebeurt. De slogan van de cam-
pagne is ‘Maak het oplichters niet 
te makkelijk’. 
Gedurende vier weken komen 
verschillende vormen van crimi-
naliteit aan de orde. Tot en met 7 
september: Meekijken bij pinnen, 
van 8 tot en met 14 september: 
Babbeltrucs, van 15 tot en met 
21 september: Hulpvraagfraude 
en 22 tot en met 28 september: 
Phishing.

Weerbaarder maken
Burgemeester Gido Oude Kotte 
vindt het goed dat er extra aan-
dacht wordt besteed aan seni-
oren en veiligheid: “Criminelen 
richten zich soms specifiek op ou-

deren. De campagne is bedoeld 
om ouderen weerbaarder te ma-
ken door hen te informeren en 
tips te geven, zodat het minder 
makkelijk wordt voor oplichters.” 

Slachtofferschap
Politie en de Fraudehelpdesk 
zien sinds de coronacrisis een 
verschuiving in de criminaliteit. 
Zo is het aantal slachtoffers van 
hulpvraagfraude (via bijvoor-
beeld WhatsApp) toegenomen 
en worden babbeltrucs gebruikt 
waarbij criminelen ‘hulp’ aanbie-
den. Iedereen kan hier slachtof-
fer van worden, dus ook ouderen. 
De campagne komt met tips om 
oplichting te voorkomen. Toch 
slachtoffer van criminaliteit ge-
worden? Dan is het belangrijk dat 
dit bespreekbaar wordt en er aan-
gifte wordt gedaan. Ook hiervoor 
geeft de campagne tips. 
Deze tips zijn overigens bruik-
baar voor iedereen. Ook voor kin-
deren, buren en verzorgers. 

Nieuwe leden altijd welkom
Aalsmeers vrouwenkoor 
Vivace hervat repetities
Aalsmeer - Na een gedwon-
gen rustperiode van zes maan-
den door COVID-19 is Aalsmeers 
Vrouwenkoor Vivace op dinsdag 
1 september weer voorzichtig be-
gonnen met repeteren. Uiteraard 
met inachtneming van alle regels, 
zoals op de foto is te zien.
De repetities vinden plaats in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De 
beheerder had zijn uiterste best 
gedaan om de zaal coronaproef 
in te richten, waarvoor het koor 
hem natuurlijk hartstikke dank-
baar is. Bovendien werd goed 
gelucht door beide zaaldeuren 

naar buiten open te zetten. Dus 
wel een vestje nodig! Van optre-
dens en concerten zal voorlopig 
nog geen sprake zijn, maar elkaar 
weer even zien en met elkaar zin-
gen was al heel fijn. Overigens: 
het koor kan altijd nieuwe leden 
gebruiken. Geïnteresseerd? Kom 
gerust langs tijdens de repetitie-
ochtend in het Dorpshuis van Ku-
delstaart, elke dinsdag van 9.30 
tot 11.30 uur. De koffie staat om 
10.30 uur klaar! Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met voorzitter Marijke 
Brussaard via 0297-326564.

Nog enkele tickets beschikbaar
Corona-proof shows van 
Hans Dulfer in P60
Amstelveen - Op vrijdag 4 sep-
tember zal saxofonist Hans Dulfer 
alsnog zijn show in Poppodium 
P60 spelen. Nederlands bekend-
ste saxofonist zal op deze avond 
twee sets spelen. Dit alles in een 
Corona-proof setting met slechts 
60 zitplaatsen per show. Poppodi-
um P60 heeft verschillende maat-
regelen getroffen om haar shows 
in een zo’n veilig mogelijk omge-
ving en volgens de maatregelen 
van de overheid plaats te laten 
vinden. Zo vindt er onder andere 
een triage-gesprek plaats bij bin-
nenkomst, worden bezoekers ge-
placeerd op een van de zitplaat-
sen in de zaal en worden drankjes 
geserveerd. 

Hans Dulfer is jazzmuzikant in 
hart en nieren. In zijn lange car-
rière mocht hij het podium de-
len met Nederlands grootste mu-
zikanten. Denk hierbij aan na-
men  als Jan Akkerman en Her-
man Brood. Daarnaast heeft Dul-

fer zich met zijn roemruchte en 
vooruitstrevende formaties (Peri-
kels, Reflud, Big Boy) opgewerkt 
tot de bekendste saxofonist van 
Nederland. Tickets voor de shows 
op zaterdag 4 september zijn 
er vanaf 17.50 euro. Voor beide 
shows (om 19.45 uur en om 22.00 
uur) zijn nog een klein aantal tic-
kets beschikbaar. Te bestellen via 
www.p60.nl.
Foto: Mark Groeneveld

World Cleanup Day op 
19 september
Amstelland - Op zaterdag 19 
september is het World Cleanup 
Day: een krachtige ‘groene golf’ 
van opruimacties verspreid over 
180 landen. JCI Amsterdam en 
JCI Amsterdam-Amstelland orga-
niseren op vier locaties verspreid 
in en om de stad opruimacties: 
de Nieuwezijds Voorburgwal, het 
Vondelpark, het Sarphatipark in 
Amsterdam en het Keizer Karel-
park in Amstelveen. In aanloop 
naar World Cleanup Day worden 
middels webinars over afval op de 
maandagen 7 en 14 september 
een inkijkje gegeven in de wereld 
en het werk van fotojournalist Ka-
dir van Lohuizen, Zwerfinator Dick 
de Groot en Anne Dubost, Seni-
or Global Lead Circular Economy 
bij The Heineken Company. Stuk 
voor stuk personen en een grote 
organisatie die al langer en dage-
lijks bezig zijn met de klimaatcri-
sis, zwerfafval en duurzaamheid.
  
Wereldwijd
World Cleanup Day is een wereld 
veranderend idee met een be-
scheiden oorsprong. Het idee ont-
stond in Estland uit een spontaan 

nationaal initiatief in 2008, toen 
vier procent van de bevolking sa-
menkwam om het hele land in 
slechts vijf uur op te ruimen. Het 
succes van deze actie verspreid-
de zich over de hele wereld. Op 
19 september komen vrijwilligers 
in 180 landen samen om de we-
reld van afval te ontdoen. In Ne-
derland worden er door de Plas-
tic Soup Foundation en JCI Neder-
land tientallen lokale acties opge-
zet.
 
Doe mee! 
Doe ook mee aan deze op actie 
zaterdag 19 september. Gestart 
wordt om 13.00 uur op de loca-
ties in het Sarphatipark, het Von-
delpark en de Nieuwezijds Voor-
burgwal in Amsterdam en om 
9.30 uur in het Keizer Karelpark in 
Amstelveen. Kijk voor aanmelden 
en meer informatie op www.jciaa.
nl. Uiteraard wordt rekening ge-
houden met Covid-19 door afzon-
derlijk en niet in grote groepen af-
val op te ruimen. Ook worden de 
deelnemers op het hart gedrukt 
om afstand te bewaren en aanwe-
zigheid te annuleren bij klachten.

Muziek, wandelen, fietsen, avontuur
Voel je vrij op een fort
Regio - Luisteren naar een prach-
tig concert, met als decor een 
eeuwenoud fort? In de buiten-
lucht kijken naar de indrukwek-
kende film 1917, terwijl de ge-
schiedenis langskomt? Of ge-
woon lekker genieten van een 
hapje en drankje met uitzicht op 
de fort- of vestingracht? Je kunt 
echt alle kanten op tijdens Fort & 
Vrij, van 5 tot en met 13 septem-
ber. En belangrijk: al deze unie-
ke activiteiten in de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, Stelling van 
Amsterdam en alle andere water-
linies vinden plaats in de buiten-
lucht en zijn gegarandeerd Co-
ronaproof! Bekijk het programma 
op www.forten.nl!

Coronaproof
Een bezoekje aan een fort is nu 
het ideale dagje uit. Met hun 
weidse terreinen zijn forten ge-
weldige plekken om veilig samen 
te komen. Ga je voor een stevi-
ge wandeling, een interessan-
te rondleiding, museumbezoek 
of plof je liever in een luie stoel 
op een terras? Op een fort is het 
heerlijk ontspannen, genieten 
van je vrijheid en vrije tijd. Kijk op 
forten.nl voor een fort, bunker of 
kasteel bij jou in de buurt. Let op: 
vanwege Corona moet je in de 
meeste gevallen vooraf reserve-
ren. Plan je bezoek dus op tijd.

Vrijheid
De forten van de waterlinies heb-
ben ons eeuwenlang beschermd 
en dragen veelal nog zichtbare 
sporen van het verleden. Ook in 
de Tweede Wereldoorlog droe-
gen de waterlinies bij aan de ver-
dediging van het omringende 
land. Soms keerde de inundatie-
tecÚiek zich tegen ons als de 
bezetter het gebied onder water 
zette als wapen tegen geallieerde 
legers. De nieuwe bestemming 
van de forten is illustratief voor 
de vrijheid van vandaag. Iedereen 
kan genieten van dit unieke mili-
taire erfgoed: Fort & Vrij!

Activiteiten
Film & Muziek: Schoonhoven (5 
september) en Nieuwpoort (12 
september) organiseren een heu-
se drive-in bioscoop in de ves-
ting. Ook op Fort bij Spijkerboor 
is 12 september een buitenbi-
os met de indrukwekkende film 
1917! Voorafgaand aan de film 
kan je er heerlijk eten. Op de zon-
dagen op Fort Vuren en in Vesting 

Gorinchem live muziek.
Rondleidingen: Op 6 septem-
ber is de keuze reuze. Kom naar 
Fort Kijkuit en doe de OERRR-
opdrachten. Op Fort Rijnauwen 
is een familiewandeling. Of ont-
dek Fort aan de Buursteeg, Werk 
aan het Spoel of Fort Asperen of 
een bunker met een gids. Op 12 
en 13 september is het Open Mo-
numentenweekend. Uniek is de 
openstelling van het bewoonde 
Fort Steurgat in Werkendam op 
12 september. Op Fort Nieuwer-
sluis beleef je de Koude Oorlog 
met het kijk- en luisterspel op 13 
september. Ook op Fort Waver-
Amstel en Fort bij Abcoude zijn 
rondleidingen.
Wandelen & Fietsen: Ontdek de li-
nieroutes voor fietsers en wan-
delaars, langs kanalen en dijk-
jes, sluizen en monumenten. On-
derweg kan je uitpuffen op een 
fortterras. Doe de” Ronde Venen” 
op de fiets langs 7 forten van 
de Stelling van Amsterdam (44 
km). Wandel langs de vier Lunet-
ten o.l.v. een gids en bezoek de 
atoombunker op Lunet I. Ont-
dek de Nieuwe Hollandse Water-
linie in Utrecht met de fietsroute 
‘Langs sluizen en forten’ (42 km). 
De echte wandelaars halen hun 
hart op met het Waterliniepad; 
een 350 km lange afstandswan-
delpad langs twee waterlinies.
Eten en drinken: Relax met een 
hapje en drankje op het terras, 
bijv. bij Fort Zuid, Fort KIJK, Fort 
Uitermeer, Fort aan de Klop, Geo-
Fort of Fort Bakkerskil. Geniet van 
gastronomie in een historische 
sfeer. Ga met een picknickmand 
op pad of schuif aan bij een bar-
becue.
Avontuur: De stoerste kids kun-
nen zaterdagnacht 5 september 
terecht op Fort bij Spijkerboor 
voor een Fortsurvival. Vlot varen, 
boogschieten, kampvuur maken 
en slapen op een echt fort. Hoe 
gaaf is dat?! Vaar op 6 september 
voor de publieksdag naar Fort-
eiland IJmuiden. Voor een com-
pleet dagje uit ga je naar Fort 
Pannerden met op 13 septem-
ber extra demonstraties van ou-
de ambachten. In het Waterlinie-
museum op Fort bij Vechten wor-
den kids uitgedaagd in de Waan-
zinnige Boomhut Doe Expo.

Unesco Werelderfgoed
Nederland telt 10 waterlinies; ver-
dedigingslinies bestaande uit for-
ten en bunkers met een ingeni-

In de auto, dus meezingen mag!
Eerste drive-in liveconcert 
ooit in Nederland
Roelofarendsveen - Na enkele 
weken succesvol als drive-in bios-
coop is het tijd voor iets nieuws: 
het allereerste drive-in live con-
cert ooit in Nederland. Zondag 13 
presenteert A4 Drive-in ‘The Bil-
ly Joel Experience’, een wervelen-
de ode aan Billy Joel door Alexan-
der Broussard en zijn vijfkoppige 
band ‘003’. De A4 Drive-in is opge-
bouwd op een parkeerplaats aan 
het Veenderveld in Roelofarends-
veen, normaal gesproken in ge-
bruik door reizigers van Schiphol. 
Sinds enkele weken zijn er dage-
lijks vanuit de auto films te bekij-
ken, nu voor het eerst een live-
concert. De samenwerking van A4 
Drive-in, LXeventsupport en eve-
nementenbureau Evenemento is 
uniek en innovatief. Nooit eerder 
werden er in Nederland op deze 
manier liveconcerten georgani-
seerd.
 
Meezingers en rockhits
Billy Joel is een van de meest suc-
cesvolle artiesten uit de pop-

geschiedenis. Vertolker Alexan-
der Broussard, onder andere be-
kend van Najib Amhali’s PlusSup-
portAct, De Corona’s en Crazy Pi-
ano’s, brengt klassieke meezin-
gers als ‘The Pianoman’, maar ook 
swingende rockers en prachtige 
ballads. Stuk voor stuk songs die 
live veel indruk maken. En omdat 
iedereen in zijn eigen auto zit, is 
meezingen toegestaan!
 
Primeur!
Alexanders vijfkoppige band ‘003’ 
staat aan de vooravond van een 
aangepaste theatertour door heel 
Nederland, waarbij het concert 
in Roelofarendsveen de enige en 
eerste drive-invariant is. Om 15.00 
uur hoor je die zondagmiddag het 
tribute-concert via je eigen auto-
radio, ingeluid door een krachtig 
voorprogramma verzorgd door 
Robbert H. Solo, frontman van The 
Raspers. De eerste in Nederland 
zijn die aanwezig is bij een drive-
inconcert? Kaarten zijn verkrijg-
baar via www.a4drive-in.nl.

Nieuwe directeur voor 
Vakcollege Thamen 
Uithoorn - Op unanieme voor-
dracht van de benoemingsad-
viescommissie en een positief ad-
vies van de medezeggenschaps-
raad, heeft het college van be-
stuur van stichting IRIS, mevrouw 
Mattie Smits-Jansen benoemd 
tot directeur van Vakcollege Tha-
men. Zij volgt de huidige direc-
teur Rob de Haan, ad interim, op. 
Mattie Smits-Jansen is na haar 
studie Nederlands in 2004 gestart 
met haar loopbaan in het onder-
wijs. Eerder was zij onder ande-
re werkzaam als teamleider bij 
het Montessori College Oost in 
Amsterdam en het Herbert Vis-
sers College in Nieuw-Vennep. 
Vanaf augustus 2016 was zij ver-
bonden aan de HBM in Heemste-
de: eerst als teamleider; vanaf au-
gustus 2017 als directeur. De be-
noemingscommissie heeft Mat-
tie leren kennen als iemand die 
door haar verbindende en lei-
dinggevende kwaliteiten de juis-
te persoon is om Vakcollege Tha-
men verder te ontwikkelen. Vak-
college Thamen is op 8 novem-
ber 2019 officieel geopend. Het is 
een opleiding waarbij de leerling 

vooral zelf actief bezig is, ook op 
de mavo. Al vanaf het eerste jaar 
krijgen leerlingen beroepsgerich-
te praktijklessen, gaan leerlingen 
op bezoek bij bedrijven en instel-
lingen en krijgen leerlingen gast-
lessen van mensen die veel we-
ten over een bepaald beroep. De 
stage is een belangrijk onderdeel 
van de opleiding. Een opleiding 
voor doeners dus! “Ik kijk er naar 
uit om samen met het enthousi-
aste team op Thamen verder te 
bouwen aan het Vakcollege, zo-
dat leerlingen hun talenten kun-
nen ontdekken en ontplooien”, al-
dus Smits-Jansen.

eus systeem van dijken en slui-
zen. Eén daarvan ‘De Stelling van 
Amsterdam’ is sinds 1996 Unes-
co Werelderfgoed. En een andere 
grote waterlinie ‘de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie’ is genomineerd 
voor de status van Werelderf-

goed als uitbreiding op die Stel-
ling van Amsterdam. Naar ver-
wachting zullen deze twee linies 
in 2021 één groot Werelderfgoed 
vormen. Kijk voor meer informa-
tie op Stellingvanamsterdam.nl 
en nieuwehollandsewaterlinie.nl.
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Dwerggeit Abby is moeder geworden
Twee geitjes geboren op 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Donderdagmorgen 
27 augustus vonden de beheer-
ders van kinderboerderij Boeren-
vreugd een verrassing in de stal. 
Dwerggeit Abby is bevallen van 
twee prachtige geiten lammetjes.
Moeder en kinderen zijn nog 
even niet van dichtbij te bewon-
deren. Er wordt de tijd gegeven 
om aan elkaar te wennen. Het 
is voor Abby namelijk de eerste 
keer dat ze moeder is geworden, 

dus dat is een hele verandering. 
Maar, zo gauw het kan, mogen 
ze de wei in. Een bezoek bren-
gen aan kinderboerderij Boeren-
vreugd in de Hornmeer, met ook 
een prachtige speeltuin en een 
winkeltje waar onder andere ho-
ning te koop aangeboden wordt, 
kan iedere dinsdag tot en met 
vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur. 
Op zaterdag en zondag zijn be-
zoekers vanaf 10.00 uur welkom.

Handbaltoernooi voor jeugdteams
Greenpark meiden B op 
Flames Cup Bensheim
Aalsmeer - Afgelopen week-
end waren de meiden B selec-
tie van Green Park Aalsmeer te 
gast op een sterk bezet toernooi 
bij Flames Bensheim. Met deel-
name van verschillende hand-
balteams uit de hoogste Zwitser-
se en Duitse Jeugddivisies was 
dit een mooie graadmeter om 
te zien waar het team staat. Het 
team, wat dit jaar weer uitkomt 
in de Jeugddisivie West (Landelij-
ke Jeugd), staat onder leiding van 
die nieuwe coaches Björn Bud-
ding en Margot Höslcher, beide 
geen onbekenden in de handbal-
wereld en Aalsmeer. 
Het is lang spannend geweest of 
het toernooi doorgang kon vin-
den. Wekelijks was er contact met 
de organisatie en slechts drie we-
ken geleden werd er groen licht 
gegeven. Onder strikte regelge-
ving op het gebied van veilig-
heid en hygiëne kon het toernooi 
van start. De meiden, waarvan de 
meesten een topsport contract 
hebben op school, konden op 

vrijdagmiddag reeds vertrekken.
Op zaterdagochtend stond om 
09.00 uur de eerste wedstrijd te-
gen het gastteam op het pro-
gramma. De drie poule wedstrij-
den werden gespeeld met wisse-
lend success, mede gezien door 
de vele wisselingen en het uitpro-
beren van andere spelsystemen. 
Uiteindelijk wordt er nipt verlo-
ren van HSG Bensheim (de latere 
winnaar) en TuS Köningsdorf. De 
wedstrijd tegen HSV Solingen-
Gräfrath werd gewonnen. In de 
strijd om de 5e en 6e plek trekt, 
na een gelijkspel en het nemen 
van strafworpen, Tv Idstein aan 
het langste eind. Al met al een 
leerzaam toernooi wat veel hou-
vast geeft voor de Nederlandse 
competitie.
Komende weken spelen de mei-
den nog een aantal oefenwed-
strijden en een ander toernooi bij 
E&O in Emmen. Op 27 september 
start de competitie tegen Vene-
co Velo uit Wateringen met een 
thuiswedstrijd in de Bloemhof.

Lezen belangrijk voor taalontwikkeling

Elke dag (voor)lezen op 
IKC Triade
Aalsmeer - Vrijdag 28 augustus 
was er een feestelijke opening 
van de boekenwinkel bij IKC Tri-
ade. Elke week kunnen kinderen 
sparen voor hun favoriete boek. 
IKC Triade besteedt veel aandacht 
aan het belang van lezen en voor-
lezen. Dit is belangrijk om de taal-
ontwikkeling van kinderen te ver-
sterken en de taalomgeving te 
verrijken. Ook als kinderen nog 
niet kunnen praten, hebben zij 
profijt van voorlezen. Opvang en 
onderwijs besteden daarom veel 
aandacht aan het belang van le-
zen. Wetenschappelijk onder-
zoek toont aan dat kinderen die 
worden voorgelezen een grote-

re woordenschat hebben. De om-
vang van de woordenschat heeft 
een grote invloed op het leren le-
zen, spelling en het leren begrij-
pen van teksten. Ook vrij lezen is 
van belang. Wie iedere dag een 
kwartier in een boek leest, kan 
wel 1000 nieuwe woorden per 
jaar leren! Daarom start IKC Triade 
in groep 3 tot en met 8 elke dag 
met een kwartier stil lezen. De IKC 
Triade taalexperts en leescoördi-
natoren zorgen voor inspiratie en 
het verhogen van de leesmotiva-
tie. Hoe vind jij een boek dat bij je 
past en waardoor je plezier in le-
zen krijgt? Deze vraag staat cen-
traal tijdens de lessen. 

Open dag bij Qui Vive 
Hockey druk bezocht
De Kwakel - Afgelopen zondag 
was het weer gezellig druk op en 
rondom de velden van Qui Vive. 
Vanaf half 11 liep het sportcom-
plex vol met ouders en kinderen 
die afkwamen op de open dag 
van hockeyclub Qui Vive. De kin-
deren konden bij aankomst met 
behulp van jeugdtrainers op het 
oefenveld kennismaken met hoc-
key. De ouders aan de kant kre-
gen van bestuursleden en vrij-
willigers uitleg en informatie 
over de club, trainingsdagen, tij-
den, benodigdheden, aanmel-
ding en dergelijke. Om 11 uur lie-
pen alle kinderen richting veld 1 
voor een hockeyclinic. Onder lei-
ding van een trainer en een groep 
jeugdtrainers konden de kinde-
ren met allerlei soorten hockey-
oefeningen ervaren hoe leuk 
hockey is. Ouders konden (uiter-
aard op gepaste afstand) kijken 
en kregen tussendoor nog infor-
matie over de club en deze sport 
te horen van Bert Vreeken, tech-
nisch directeur van Qui Vive. Meer 
dan 50 kinderen kwamen op de-
ze open dag af en velen komen 
ook de komende weken terug 
voor proeflessen. Mocht je ook 
interesse hebben in hockey, maar 
is het niet gelukt om tijdens de 
open dag langs te komen? Geen 
probleem. Qui Vive organiseert 
de komende twee weken nog 
een aantal proeflessen en van-
af 13 september starten op zon-
dagochtend weer de stokstaart-
jes-trainingen voor kinderen van 

groep 1 en 2. Als je vragen hebt, 
of wilt aanmelden voor de stok-
staartjes of de proeflessen, stuur 
dan een mailtje naar proefles@
quivive.nl.

Oefenwedstrijden
Ook tijdens de rest van de dag 
was het gezellig druk. Zo speel-
de Heren 2 in de ochtend een oe-
fenwedstrijd tegen Amsterdam 
(9-1 winst) en kwam Dames 1 di-
rect na de open dag in actie, zo-
dat bezoekers aan de open dag 
ook nog een oefenwedstrijd kon-
den kijken als ze daar tijd en inte-
resse in hadden. Met een mooie 
4-0 overwinning tegen RHC lie-
ten de dames publiek genieten 
en lieten zij zien dat zij klaar zijn 
voor het nieuwe seizoen. In de 
middag speelde Heren 1 een oe-
fenwedstrijd tegen HIC die zij, na 
een spannende strijd, helaas met 
1-2 verloor.

Nieuwe seizoen
Het is fijn om te zien dat on-
danks deze rare corona-periode 
er evengoed weer lekker gehoc-
keyd kan worden. Met inachtne-
ming van alle huidige corona-re-
gels is Qui Vive al weken druk be-
zig om organisatie, wedstrijden 
en bezoekers voor het nieuwe 
seizoen in goede banen te leiden. 
Zo wordt er momenteel flink na-
gedacht over gezellige mogelijk-
heden (op en rondom het terras) 
voor zowel spelers als bezoekers 
van Qui Vive.

Voetbal
Voormalig SCW jeugdspeler 
tekent contract bij AZ
Rijsenhout - Maxim Dekker, 
voormalig jeugdspeler en trouwe 
supporter van SCW Rijsenhout, 
heeft zijn eerste profcontract ge-
tekend bij AZ. Als klein kind viel 
Maxim z’n liefde voor de voet-
bal al op. Hij had altijd een bal bij 
zich en speelde zoveel mogelijk. 
Maxim voetbalde ook graag met 
de oudere jongens uit het dorp. 
Hij zocht namelijk tegenstand om 
zo uitgedaagd en steeds beter te 
worden. Maxim heeft tot zijn ze-
vende jaar bij SCW gevoetbald. 
Van SCW is Maxim naar VVC en 
vervolgens naar AFC gegaan. Een 
aantal vragen voor Maxim:

Wat heb je met SCW?
“SCW is voor mij een gezellige 
dorpsvereniging waar mijn zus-
je in MO17 speelt en waar mijn 
vrienden  spelen. Een aantal van 
de oudere jongens waar ik voor-
heen mee op het pleintje voet-
balde spelen inmiddels in de se-
lectie van SCW1. Ik probeer regel-
matig bij trainingen of wedstrij-
den te kijken als dat mogelijk is 
met mijn eigen voetbalschema. 
SCW is een mooie en leuke ver-
eniging, waar ik graag kom.” 

Hoeveel jaar heb je bij SCW 
gevoetbald? 
“Ik heb van mijn vijfde tot en met 
mijn zevende bij SCW in de F3, F2 
en F1 gevoetbald. Drie jaar ben ik 
daar dus zelf voetballend lid ge-
weest. Nu trap ik daar nog wel 
eens een balletje met mijn vrien-
den.”
Wilde je als klein kind al 
profvoetballer worden?
“Ja, ik wist al vroeg dat ik prof-

voetballer wilde worden. Ik heb 
altijd veel voetbal gekeken, veel 
getraind, jaren op zondag extra 
getraind en heb mijn leefstijl aan-
gepast. Bij AFC was het moment 
dat het duidelijk moest gaan wor-
den of het wel of niet zou gaan 
lukken. Ik heb er zelf altijd in ge-
loofd en mijn ouders hebben mij 
het vertrouwen gegeven. Mijn 
ouders hebben me altijd onder-
steund en mijn moeder heeft 
veel heen en weer gereden naar 
de trainingen”. 

Van AFC ging je naar AZ, 
hoe ging dat?
“Ik speelde vanaf mijn elfde voor 
Jeugdplan Nederland. Op mijn 
twaalfde werd ik door diverse 
BVO’s (Betaalde Voetbal Organi-
saties) benaderd en heb ik geko-
zen om stage te lopen bij AZ en 
Feyenoord. Uiteindelijk heb ik 
voor AZ gekozen en speel ik daar 
vanaf mijn dertiende jaar.”

Hoe oud was je dat je uitgeno-
digd werd om je aan te sluiten 
bij het Oranje jeugdteam?
“De eerste keer dat ik voor Oranje 
mocht spelen was in Oranje O14. 
Tot op heden heb ik bij alle wed-
strijden van O14, O15 en O16 mo-
gen aansluiten. Ik heb interlands 
gespeeld tegen Tsjechië, Japan, 
Spanje, Hongarije, België, Duits-
land, Portugal en Columbia.” 
Maxim (16 jaar) heeft tot 2023 
getekend bij de club in Alkmaar 
en speelt komend seizoen in AZ 
O17 en hoopt te mogen aanslui-
ten bij AZ O18. SCW wenst Maxim 
succes bij AZ en vooral heel veel 
voetbalplezier!

Maxim Dekker tekent contract bij AZ. Foto: Ed van de Pol

Weer grote Meervallen 
aan de haak geslagen
Aalsmeer - Op zondag 30 au-
gustus rond één uur in de mid-
dag hebben Bob Boere en Rhan-
dy Vos een mega-vangst gedaan. 
De dobber ging diep en begrijpe-
lijk, want de twee vissers hebben 
een Meerval gevangen van 1.28 
meter. In Bilderdam hadden de 
twee hun hengels te water gela-
ten in de Drecht, verbonden met 
de Ringvaart. Bob en Rhandy zijn 
uiteraard bijzonder trots op deze 
mooie vangst. “Het blijven toch 
grote monsters van het water”, 
aldus de vrienden over Meerval-
len. Uiteraard is de vis na de me-
ting en het maken van foto’s (als 
bewijs) terug in het water gezet. 
Foto: Celine van der Graaf

Pontweg
Zou de Meerval zich voor de 

tweede keer hebben laten van-
gen of is het de tijd dat de Meer-
vallen het hoger op zoeken in het 
water en zich makkelijk(er) la-
ten vangen? Vrijdagavond 28 au-
gustus is namelijk ook een grote 
Meerval gevangen, bij de Pont-
weg, nabij de Ringvaart. 
Fotograaf Kick Spaargaren was er 
getuige van dat Jens, Finn en Bart 
enthousiast riepen beet te heb-
ben. De lijn werd binnengehaald  
en de vis op het droge geschept. 
Het bleek een Meerval te zijn van 
ruim een meter. Natuurlijk wilden 
de jongens wel even met ‘hun’ 
vis poseren voor de fotograaf. De 
Meerval werd opgemeten (toch 
een ander, deze was 1.42 meter) 
en uiteindelijk weer netjes terug 
gezet in het water.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Rivier met geschiedenis
De Oude IJssel is een romantisch 
plaatje op zich. Ze vormt nu een 
rustig decor van eeuwenlange 
geschiedenis in een fraai land-
schap. De rivier is heel lang ge-
leden ooit de hoofdstroom van 
de Rijn geweest. De loop van de
Oude IJssel heeft zich door de 
eeuwen heen geleidelijk ver-
plaatst naar het Noordoosten. 
Zo’n natuurlijke verplaatsing van 
een rivierloop waarbij een nieu-
we rivierloop ontstaat wordt 
avulsie genoemd. Thans is het 
een zijarm van de huidige IJssel. 
Vroeger lag de Oude IJssel zuid-
westelijk van de huidige rivier. De
oude rivierlopen zijn nog steeds 
te ontdekken in dit gebied. De 
Oude IJssel is 75 kilometer lang en 
ontspringt in het Duitse Raesfeld 
en komt bij Gendringen Neder-
land binnen. Bij Doesburg gaat 
de rivier de IJssel in. Het stroom-
gebied is ca. 120.000 hectare, ligt 
voor 2/3 deel in Duitsland en kent 
een aanzienlijk hoogteverschil, 
waardoor bij extreme neerslag 
pieken in de afvoer van het wa-
ter ontstaan. De naam IJssel komt 
van Isala, dat weer refereert aan 
het nabijgelegen Salland en ook 
refereert aan het Latijn, vrij ver-
taald als ‘stroom’.    
 
Isselburg 
Isselburg wordt rond 1300 voor 
het eerst vermeld als ‘Yselber-
ge’. Het kasteel uit de 14e eeuw 
werd rond 1410 uitgebreid door 
Adolf II, graaf van Kleef en kreeg 
de naam ‘Neyenborg’. Hij maak-
te ook van de stad een fort. Over-
blijfselen van de oude stadsmuur 
en een verdedigingstoren zijn 
nog steeds bewaard gebleven. 
In 1441 verleende Adolf II, sinds 
1417 hertog van Kleef gewor-
den, de nederzetting stadsrech-
ten. Sinds 1975 bestaat de stad Is-
selburg uit de steden Anholt, Is-
selburg, Werth en de gemeenten 
Heelden, Herzebocholt, Vehlin-
gen en een deel van de gemeen-
te Wertherbruch. Bezienswaardig 
in Anholt zijn vooral het fraaie ou-
de raadhuis (Ratskeller) uit 1567 
dat de bombardementen van de 
Tweede Wereldoorlog miraculeus 
doorstond en het prachtige kas-
teel Anholt, destijds residentie 
van de Heren van Anholt. 

Florerende ijzerindustrie
In de omgeving zat ijzer in de 
grond, dus was het niet zo raar 
dat langs de Oude IJssel een fl ore-
rende ijzerindustrie in Nederland 
en Duitsland ontstond. In 1794 
werd in Isselburg de ijzerfabriek 
Minerva opgericht, die de gro-
te afzettingen van gazonijzererts 
exploiteerde. De fabriek, tegen-
woordig slechts een ijzergieterij, 
is tot op de dag van vandaag een 
belangrijke economische factor 
gebleven. Je wordt nog aan die 
ijzerindustrie herinnerd door het 

Mijmeren langs de loop van de Oude IJssel
Regio – Mijmeren en rust vinden langs de rivieren en genieten 
van het landschap. Dat kan op vele plekken. Als je er bijvoorbeeld 
op uittrekt naar het grensgebied met Duitsland ontdek je de mar-
kante schoonheid van de Oude IJssel nabij het Duitse Isselburg. 
Een wandel- en een fi etstocht met onder meer de vouwfi ets en 
een picknickmandje is het aangename gevolg.  

Oude IJssel.

Oude IJssel in Isselburg.

monument van de gekantelde 
ijzergieterspot die voor het stad-
huis van Isselburg is geplaatst. 
De Oude IJssel vormde daarbij 
de ideale transportroute voor het 
ijzer, maar had veel te duchten 
van verzanding en moest regel-
matig worden uitgebaggerd.   
 
De korhoen
Thans is de Oude IJssel een mooi 
riviergebied: een walhalla voor 
wandelaars, fi etsers en natuurlief-
hebbers waar het heerlijk toeven 
is. De fi etstocht gaat door de na-
tuur over talloze paden en land-
weggetjes gefl ankeerd door ko-
ren- en maisvelden en fraaie 
boerderijen. Je komt er bijna 
geen kip tegen.

Hoewel… we spotten vanaf een 
afstand wel een korhoenpaartje, 
dat zich snel uit de voeten maakt 
en zich weet te verschuilen in het 
nabijgelegen maïsveld. Helaas te 
laat voor een foto, daarom maar 
een stockfoto van de korhoen
(Lyrurus tetrix). Best uniek zo’n 
korhoen, want die laat zich zel-
den zien en is in Nederland erg 
zeldzaam. Hun leefgebied is voor-
al het heideveld. In Nederland is 
het een bedreigde soort door 
de toenemende recreatie en het
verdwijnen van heidevelden.
Hier in het Duitse Noordrijn-
Westfalen is het aantal echter iets 
groter.  

Na de fi etstocht zoek je een mooi 
plekje voor de picknick op de oe-
ver van de Oude IJssel. Heerlijk zit 
je hier, een waar genot deze om-
geving voor een dagje uit!  

(Bronnen: Waterschap Rijn en IJs-
sel, website Stad Isselburg, Lande-
lijk Nederland.) 

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Maisvelden.

Korenvelden.

Korhoen (Bigstockphoto).Oude raadhuis Anholt. Gemeentegrens Isselburg.

Landschap rond Isselburg.

Prachtige wandelpaden langs rivier.
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Voetbalcompetitie
FCA MO15-1 oppermachtig 
tegen KDO sv MO15: 12-0
Aalsmeer - Zaterdag 29 augus-
tus speelden de FCA meiden 15-1 
hun eerste bekerwedstrijd tegen 
de meiden van KDO sv 15-1 uit 
De Kwakel.  MO15-1 is een nieuw 
samengesteld team (met 1e en 
2e jaars meiden komende uit 
Aalsmeer en Uithoorn). Dit was 
de eerste officiële wedstrijd van 
het team. FCA zocht meteen de 
aanval en in de 4e minuut was het 
FCA spits Sarah die de KDO keep-
ster liet vissen: 1-0. KDO probeer-
de aan te vallen, maar de FCA ver-
dediging stond als een huis. In de 
16e minuut was het Fleur die met 
een prachtig schot 2-0 liet aan te-
kenen. Drie minuten later was 
het Lara die met een fraaie knal 
3-0 scoorde. KDO werd door FCA 
steeds meer onder druk gezet. In 
de 24e minuut was het spits Sa-
rah die door de KDO defensie sla-

lomde en de KDO keepster kans-
loos liet: 4-0. Met deze stand ging 
de rust in.  Ondanks de pittige re-
gen trokken de FCA meiden de 
tweede helft de gashendel open 
en het regende doelpunten. Het 
verslag  wordt te lang om de ve-
le goals uitgebreid te gaan be-
schrijven, daarom de namen van 
de doelpunten maaksters op een 
rijtje. Na de rust Sarah 5-0 en 6-0, 
Daniëlle 7-0 en 8-0, Sarah 9-0, Da-
niëlle 10-0, Lieke (penalty) 11-0 
en Noa 12-0. FCA keepster Lieke 
kwam speciaal haar doel uit om 
de penalty te verzilveren.
Sarah en Daniëlle scoorden alle-
bei een hattrick. Sarah scoorde in 
totaal vijf goals in deze wedstijd.
Meiden super goed gespeeld, op 
naar de volgende beker wedstrijd 
tegen Diemen sv MO15-1.
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA speelster Pien gaat als een speer langs een tegenstandster.

Jaarlijkse fietstocht voor goed doel
Tour de Poel 2020 afgelast
Aalsmeer - Ieder jaar organiseert 
Team Timmerman op de laat-
ste zondag van september de in-
middels bekende fietstocht ‘Tour 
de Poel’.  Vanwege het coronavi-
rus heeft de organisatie besloten 
dit jaar de tocht niet door te la-
ten gaan. Ook al zouden de RIVM 
richtlijnen opgevolgd worden, 
de veiligheid betreffende de ge-
zondheid van de deelnemers kan 
niet gegarandeerd worden. Ex-
tra wrang is het, omdat vorig jaar 
de fietstocht vanwege de slech-
te weersomstandigheden ook al 
niet doorging. 
De organisatie ging er toen van-
uit dat het afgelasten van de 
tocht eenmalig zou zijn. Niet we-
tende dat het coronavirus in 2020 
roet in het eten zou gooien. De 

tocht wordt altijd gekoppeld aan 
een goed doel. Het inschrijfgeld 
zou dit jaar ten goede komen aan 
Stichting Down Town Ophelia. 
Deze Stichting organiseert jaar-
lijks een bijzondere dag in de Op-
helialaan waarop verstandelijk 
beperkten in het middelpunt ge-
zet worden. Ook deze dag, die ge-
pland stond op 13 juni, is vanwe-
ge het coronavirus niet doorge-
gaan. Stichting Down Town Op-
helia loopt dus helaas twee keer  
inkomsten mis. 
Alsnog het goede doel steu-
nen? Het is mogelijkheid om 
een donatie te doen via Stich-
ting Team Timmerman NL60RA-
BO 0395.3130.66. Op de hoogte 
blijven kan via Facebook of www.
teamtimmerman.nl

Thuiswedstrijd Greenpark heren 1 
Handbal: Start strijd om 
landskampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen twee 
weekenden hebben de hand-
balverenigingen Greenpark 
Aalsmeer, Kembit Lions, Her-
pertz Bevo en Volendam een on-
derling oefentoernooi gehouden 
ter voorbereiding op de Handbal 
NL League en later in oktober de 
start van de BeNe League (Belgi-
sche Nederlandse competitie). 
De heren handballers van Green-
park Aalsmeer wisten in het eer-
ste weekend geen winst te boe-
ken. Van Bevo werd zaterdag 
thuis in De Bloemhof nipt verlo-
ren en zondag was Volendam in 
betere vorm. Zaterdag 29 en zon-
dag 30 augustus was het vervolg 
van het oefentoernooi in Pan-
ningen bij Bevo en in Sittard bij 
Lions. Bevo won ook thuis van 

Aalsmeer, weer met slechts twee 
punten verschil: 28-26, en Vo-
lendam wist met één punt ver-
schil Lions te passeren (27-26). 
Zondag was Bevo een maatje te 
groot voor Volendam (28-23) én 
wist Greenpark Aalsmeer de eer-
ste zege te boeken door met 28-
27 te winnen van Lions.
Aanstaand weekend (5 en 6 sep-
tember) gaat de Handbal NL 
League van start en begint offi-
cieel de strijd om het landskam-
pioenschap. In deze eerste ron-
de ontvangt Hurry Up Volendam 
en speelt Greenpark Aalsmeer za-
terdag 5 september thuis in De 
Bloemhof tegen (opnieuw) Kem-
bit Lions. Aanvang wedstrijd is 
19.15 uur, vooraf kaarten reserve-
ren is verplicht.

Zaterdag start korfbalveldseizoen
Trainersovereenkomst 
VZOD met Gert Krook
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 29 augustus is bij korfbalver-
eniging VZOD de overeenkomst 
met trainer/coach Gert Krook of-
ficieel getekend. Medio augustus 
zijn de voorbereidingen voor het 
komende seizoen al gestart en af-
gelopen zaterdag is na een ge-
slaagde vierkamp de selectie be-
kend gemaakt. Het tekenen van 
het contract werd met applaus 
bekrachtigd door de selectiespe-
lers. Met uiteraard bloemen en 
het uitreiken van het sponsorjack 
voor de coach werd dit moment 

afgerond. Het bestuur van VZOD 
heeft vertrouwen in deze com-
binatie en wenst zowel de spe-
lers als de trainer veel succes Het 
veldseizoen, dat aanstaande za-
terdag 5 september begint, start 
met veel thuiswedstrijden op het 
eigen complex aan de Wim Kand-
reef 2. Na een aantal jeugdwed-
strijden tussen 10.00 en 13.00 
uur, volgen om respectievelijk 
14.00 en 15.30 uur de eerste com-
petitiewedstrijden voor VZOD 2 
en 1. Publiek en supporters zijn 
van harte welkom!

Dames 1 van Oradi zoekt 
enthousiaste teamleden
Aalsmeer - Dames 1 van Oradi 
(tweede klasse) is op zoek naar 
enthousiaste teamgenoten om 
komend seizoen een lekker pot-
je mee te volleyballen. Vind je 
het leuk om te volleyballen, wil je 
dit team aanvullen met jouw en-
thousiasme en energie, dan ben 
je van harte welkom. De dames 
trainen op donderdagavond van 
20.30 tot 22.00 uur in sportcom-

plex de Waterlelie aan de Dreef 
en blijven daarna nog gezellig 
een borrel doen in de kantine. De 
thuiswedstrijden zijn op maan-
dagavond. 
Oradi heeft verder nog twee Da-
mes teams in de derde klasse en 
een herenteam in de eerste klas-
se. Zin om een keer mee te trai-
nen? Laat het weten via volley-
bal@svomnia.nl

Poel’s Eye in Proosdijhal
Zaterdag Darts Blind 
Koppeltoernooi
Kudelstaart - Dartclub Poel’s Eye 
staat weer op het punt te begin-
nen. Om maar meteen met het 
belangrijkste nieuws te begin-
nen: de Poel’s Eye is na 17 seizoe-
nen verhuisd. Voortaan wordt er 
gedart in de plaatselijke sport-
hal, te weten de Proosdijhal in 
de Edisonstraat (nummer 6). Vo-
rig seizoen waren de (Blind) Kop-
pel Toernooien door de corona 
komen te vervallen. In een po-
ging deze toch nog in 2020 te la-
ten spelen starten het seizoen za-
terdag 5 september met het Blind 
Koppel toernooi. Bij dit toernooi 
heeft niemand een vaste dart 
maat of partner, maar wordt el-
ke speelronde opnieuw geloot 
wie met en tegen elkaar darten. 
Elke wedstrijd wordt er drie legs 
gespeeld, zodat iedere darter nul 
tot drie punten kan verdienen. Na 
vier wedstrijd ronden wordt de 
stand opgemaakt en gaan er 16 
darters naar zowel de winnaars- 
als de verliezersronde. Ook in het 
knock out systeem herhaalt de 
darters carrousel zich tot er uit-
eindelijk twee winnaars per ron-
de over blijven. Een medestan-
der is bovendien extra handig 
als je nog niet zo goed kunt reke-
nen. Kortom, dit toernooi is per-
fect voor de regelmatige deelne-
mer én voor debutanten. Jong, 
oud, man en vrouw zijn van har-
te welkom. Elke darter kan zon-
der opgave vooraf meedoen. De 
Poel’s Eye is laagdrempelig en ge-

schikt voor alle niveaus; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Deelna-
me is geheel vrijblijvend en houd 
geen verplichtingen voor later 
in het seizoen in. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. 

Open Kudelstaart
Na deze aftrap gaat het (individu-
ele) seizoen twee weken later van 
start. De eerste speelavond is 18 
september, dit is tevens de Open 
Kudelstaart 2020. Vervolgens is er 
elke twee weken een speelavond. 
Om de boel nog meer op te leu-
ken zijn er elke dartavond twee 
spelletjes (Mystery Out en de Tri-
ple Pot). Kortom, genoeg reden 
om te komen darten in de Proos-
dijhal. 
Uiteraard is dit alles onder voor-
behoud, want de corona houdt 
de gemoederen nog altijd flink 
bezig. De maatregelen schieten 
alle kanten op, mocht er eerst niet 
meer buitenhuis gedart worden, 
nu is het juist omgekeerd: thuis 
mag met maximaal zes uitgeno-
digden gedart worden, maar in 
een speelgelegenheid is het vei-
liger. Ondertussen is de dartcom-
petitie onder de dartbond zelfs 
afgelast, maar darten in een ho-
reca gelegenheid is (voorlopig) 
nog wel toegestaan. Op de web-
site www.poelseye.nl is nog aller-
lei informatie over de dartclub te 
vinden.

De �nalisten van 2019 met de winnaars aan de zijkanten: Tim, Rene, Erik 
Jan en Marco.

Renner ook uitblinker in Bretagne
Nils Eekhoff oogst lof 
voor meesterlijk werk
Rijsenhout - Stikkapot, gesloopt 
en uitgewoond was-ie na zijn 
tweede plek in het kampioen-
schap  van Nederland. Maar twee 
nachtjes slapen erna was wieler-
prof Nils Eekhoff alweer spic en 
span het mannetje. Ditmaal in de 
Bretagne Classic, een World Tour-
klassieker, vergelijkbaar met on-
der meer de Amstel Goldrace. 
Na een lastige heuvelrit rit van 
248 kilometer loodste de Sun-
web-helper uit Rijsenhout zijn 
Australische kopman Michael 
Matthews op zelden geziene wij-
ze naar de zege. Zelf eindigde hij 
voor het aanstormende peloton 
nog als zevende, zijn eerste top 
tien-klassering op het hoogste 
niveau. De wielerwereld kwam 
woorden tekort om zijn kunst-
stukje te prijzen. “De zege van 
Matthews komt zeker voor de 
helft op naam van Eekhoff”, oor-
deelde de Belgische tv-commen-
tator José de Cauwer en “Nils reed 
de perfecte lead out”, prees de 
winnaar dankbaar.

Sleurwerk
Eekhoff meldde zich vijftig kilo-
meter voor de finish in Plouay in 
de spits van het peloton en con-
troleerde vervolgens een sper-
vuur van aanvallen - het leek 
hem geen moeite te kosten. In 
de slotkilometers had hij boven-
dien nog een reservepakket ener-

gie in de achterzak. Met een ster-
ke kopbeurt tegen wind in trok 
hij het flink gedecimeerde pelo-
ton uit elkaar. Matthews kon zijn 
sleurwerk met een korte sprint 
haast moeiteloos afmaken. Door 
de verdiende punten in Bretagne 
steeg Nils Eekhoff op de wereld-
ranglijst naar de top 200. De ko-
mende weken staan er voor hem 
geen wedstrijden op het pro-
gramma. Op 29 september keert 
hij terug in het peloton voor de 
vijfdaagse Binck Bank Tour door 
Nederland en België.

Ronde van Uithoorn
Aankomende zondag 6 septem-
ber wordt op parcours Rand-
hoorn de Ronde van Uithoorn 
verreden, een van de zeldzame 
nationale wedstrijden in dit sei-
zoen. Aan de start komen mas-
ters 50-plus (10.30 uur), nieuwe-
lingen (11.30 uur), sportklassers 
met Aalsmeerder Edwin Com-
mandeur (13.30 uur) en amateurs 
en junioren (15.00 uur). Bezoek 
aan de wedstrijden is toegestaan, 
mits de corona-maatregelen wor-
den gerespecteerd. UWTC-vete-
raan JoÚ Tromp (Kudelstaart) 
was dit weekeinde de enige ren-
ner uit de regio Aalsmeer die in 
actie kwam. Hij eindigde afgelo-
pen zaterdag in Tiel na een mas-
sasprint als zesde in de categorie 
60-plus.

Winst Mary en 
Jopie bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in Dorpshuis ’t Po-
dium aan de Kudelstaartseweg. 
Op donderdag 27 augustus is het 
jokeren gewonnen door Jopie de 
Grauw met 203 punten, op twee 
Nico de Ron met 238 punten en 

Weer sjoelen in 
De Reede

Rijsenhout - Het was enige tijd 
onzeker, maar op donderdag 10 
september mag sjoelclub Rijsen-
hout dan toch van start gaan. Er 
wordt één keer in de twee we-
ken op donderdagavond van 
19.30 tot ongeveer 22.45 uur ge-
sjoeld  in dorpshuis De Reede aan 

Gerard de Wit werd derde met 
336 punten. Bij het klaverjassen 
was de hoogste eer voor Mary 
Akse met 5120 punten, gevolgd 
door Rudolf Hausller met 5085 
punten en Coby Bouwmeester 
met 4926 punten. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Zo-
wel jokeraars als klaverjassers 
zijn van harte welkom. Kom ge-
rust eens kijken. Voor inlichtin-
gen: Hans van Schuilenburg, 
penningmeester telefoon: 06-
12699009.

de Schouwstraat. Iedereen is wel-
kom. Van jong tot oud en van be-
ginner tot ervaren speler. Vanwe-
ge het coronavirus zijn de regels 
een klein beetje aangepast ten 
opzichte van andere seizoenen. 
Zo is het nu bijvoorbeeld verplicht 
om van tevoren aan te melden. 
Vragen over het komende sei-
zoen? Neem dan contact op met 
het bestuur door te bellen naar 
06-25214082 of stuur een email 
naar elisa.arendse@hotmail.com 
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Tour de France 2020, eerste etappe
Goede actie Jumbo-Visma

Aalsmeer - In twee en een hal-
ve maand was er geen spat re-
gen gevallen in Nice en precies 
op de eerste dag van de Tour 
2020 valt de regen met bakken 
uit de hemel. Het asfalt waarop 
in de afgelopen maanden olie 
en vuil zich hadden verzameld 
veranderde daardoor in een 
spekglad wegdek. De renners 
vielen als domino stenen om 
en zeilden over de straten. Wij 
mogen toch niet hopen dat dit 
krankzinnige begin van de Tour 
tekenend is voor de rest van de 
komende twintig dagen. Alsof 
de corona onzekerheid al niet 
genoeg voor spanning zorgt. 
Want wat eerst als de dage-
lijkse slogan gold: Parijs is nog 
ver! is nu veranderd in; haalt de 
Tour Parijs? De Franse overheid 
kan hierin wel eens een grote 

rol gaan spelen. Wanneer door 
extreme weersomstandighe-
den een derde van het peloton 
van zijn fiets valt, moet je dan 
als Tourdirectie optreden? Het 
is een vraag die niet eendui-
dig beantwoord kan worden. 
Zo blijkt wel bij de nabeschou-
wing. “Het is een zaak van de 
renners”, vond de gekroon-
de keizer van deze machtige 
sport: Jan Jansen. En hij kreeg 
bijval. De actie van Tony Mar-
tin (Jumbo Visma) alle renners 
te manen tot een wandeltem-
po wordt gezien als een optre-
den passend bij de rol van een 
ploeg die de smaakmaker van 
de komende weken moet wor-
den. “Zij laten hun leiderschap 
zien”, aldus commentator en 
oud renner Danny Nelissen. 
Janna 

Tour de France 2020, tweede etappe
Hoge pijngrens renners

Aalsmeer - Renner Wout 
Poels, ooit de beste renner 
die Froome hielp de bergen 
te overwinnen, heeft gekozen 
voor een andere ploeg - Bah-
rain - McLaren waar hij voor ei-
gen kansen mag gaan rijden. 
Voor hem begint de Tour nog-
al onfortuinlijk. Wout weet wat 
vallen is en weet nog meer wat 
herstellen betekent om weer 
op hoog niveau te kunnen fiet-
sen. Omdat hij gisteravond 
bloed ophoestte leek het de 
ploegleiding toch beter zich te 
laten onderzoeken in het zie-
kenhuis. Daar werd een scheur-
tje in de ribben geconstateerd 
en een aantal blauwe plekken 
op zijn longen. Vanochtend 
verscheen hij aan de start, bijna 

onherkenbaar vanwege zwart 
mondkapje en donkere bril. 
“Ja, ik ga het gewoon proberen. 
Ach, het is niet zo een zware 
etappe.” Dat heet wielerhumor 
als je vier cols moet beklimmen 
met een totaal van 4000 hoog-
temeters, waar het nergens 
een meter vlak is en er boven-
dien een paar bijzonder pittige 
haarspeldbochten op je wach-
ten. En wie rijdt er nu met een 
scheurtje in het bekken of het 
heiligbeen rond? In de wieler-
wereld is veel mogelijk, dankzij 
de hoge pijngrens van de ren-
ners. Want naast heel goed fiet-
sen kunnen de renners ook de 
pijn verbijten en afzien, heel 
veel afzien.
Janna 

Eerste etappe
“Waardeloos begin van de 
Tour, qua weer dan”
Zaterdag 29 augustus
1e etappe
Nice-Nice 156 km
176 renners, 22 ploegen

Wat een waardeloos begin van de 
Tour, qua weersomstandigheden 
bedoel ik dan. Ik weet wat een 
renner voelt wanneer je kleding 
nat wordt en je schoenen lang-
zaam vollopen. Je handen wor-
den koud en verliezen de grip 
op je stuur en het knijpen in de 
remhandels wordt steeds moei-
lijker. Ook het rijden achter een 
collega is geen pretje, de spray 
van water van je voorganger be-
vat allerlei grijs die je vervolgens 
in je gezicht krijgt, dus ook in je 
mond. Je zit de ganse dag nog 
stof te verwerken. Ook het weg-
dek wordt spiegelglad en eigen-
lijk is er maar een remedie, af-
stappen en even wachten tot het 
weer droog wordt. Maar dat is iets 
dat in het tourpeloton niet be-
staat. Zelfs wanneer er hagelste-
nen als duiveneieren naar bene-

den komen, blijft de renner op de 
fiets, zie de laatste Daufiné. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat er 
zo hier en daar wat renners om-
vielen. Sommigen zelfs meerdere 
keren. Eerlijk gezegd valt het mij 
mee dat er slechts 1 renner, JoÚ 
Degenkolb, de pijp aan Maarten 
heeft gegeven. Alhoewel ik nog 
niet gerust ben over de etappe 
van morgen, ik kreeg de indruk 
dat ook de Ineos renner Pabel Si-
vakov niet helemaal okselfris was. 
Die was dan ook meerdere keren 
onderuit gegaan. Het is goed dat 
Roglic het heft in handen nam 
om de renners te bewegen iets 
rustiger aan te doen. De Astana 
ploeg dacht daar nog even an-
ders over, maar na de schuiver 
van Luis Léon Sanchez was dat 
ook snel over.
Er was een winnaar van deze me-
morabele etappe in de persoon 
van Alexander Kristov, die net iets 
rapper was dan Mads Pedersen 
en ‘onze’ eigen Cees Bol.
Dick

Tweede etappe
Alaphillippe was slimste
Zondag 30 augustus
2e etappe
Nice-Nice 187 km
173 renners, 22 ploegen

Wat een dag voor de JumboVis-
ma ploeg. Rijd je bijna de hele dag 
aan de voorzijde van het peloton 
en heb je in de finale de pech dat 
één van de beoogde kopman-
nen achterom kijkt, het wiel van 
de voorganger raakt en onderuit 
gaat. Dat een ervaren renner als 
Dumoulin dit nog overkomt lijkt 
op een gebrek aan concentratie. 
Ik denk dat Geesink, die tot een 
kilometer of 15 voor de meet, aan 
de voet van de laatste klim, zich 
het snot voor de ogen heeft ge-
reden om de klimmers ‘goed af te 
zetten’, niet erg blij is geweest gis-
terenavond aan het diner. 
Pleister op de wonde is dat Du-
moulin op de 10e plek in het al-
gemeen klassement staat, dat 

dan weer wel. De tweede pleis-
ter is dat er de komende 3 weken 
nog voldoende hoogtemeters 
moeten worden gemaakt om de-
ze dag weer goed te maken. 
Alaphilippe was de slimste van-
daag, de hele dag genietend van 
de Jumbo trein en op de laat-
ste klim er vandoor piefen, het 
is hem gegund, als het maar niet 
wéér 14 dagen in het geel wordt 
zonder noemenswaardige pres-
tatie. 
Ik vond het wel jammer dat de 
jonge Hirschi iets te kort kwam. 
Met een beetje meer ervaring 
had hij de nummer één er wel af 
gereden. Het leuke van zo’n begin 
van de Tour is dat de mannen en 
jongens gelijk worden geschei-
den. Er is geen tijd om te wennen 
aan het tour ritme, het is gelijk 
‘aan de bak’. Zeer benieuwd wie 
het allemaal hebben overleefd.
Dick 

Tour de France 2020, derde etappe
Jasjes aan, jasjes uit

Aalsmeer -Gisteren was er 
een emotioneel weerzien met 
het geel voor Julian Philip-
pe. Vandaag vertrekt het pe-
loton uit het rode code ge-
bied op weg naar een oranje 
zone. Het wordt een dag van 
jasjes aan en jasjes uit vanwe-
ge de regen en de zon die el-
kaar afwisselen. Je houdt - als 
kijker - je hart vast maar tege-
lijkertijd stijgt de bewonde-
ring. Wat een stuurmanskunst. 
Er is een camera in de buurt die 
slow-motion beelden laat zien. 
Het is prachtig om te zien! Bij 
de voorbeschouwing zijn het 
Theo Bos en Stef Clement die 
uitleggen hoe ingewikkeld de 
voorbereiding van een sprint 
is. Het is een leerzame les. Zij 
hebben een vooruitziende blik 
want Caleb Ewan - de kleinste 
renner van de Tour - springt 

als een vlo langs de renners en 
kan de armen omhoog steken. 
De Belgische commentatoren 
maken zich zorgen over het 
vetgehalte van de renners. Het 
zou de broodmagere renners 
wel eens kunnen opbreken in 
de bergen. “In juli ligt de tem-
peratuur heel wat hoger.” Rich-
ting Sisteron, de plaats van de 
finish, bewaren de heren dui-
delijk niet de beste herinnerin-
gen wat de ‘jeukhotels’ betreft. 
Een aantal renners wordt voor-
af aan de derde etappe geïn-
terviewd. Zo ook de Zaandam-
mer Kees Bol. Zelfverzekerd - 
dat volgens de Belgen typisch 
Nederlands is - vertelt hij zijn 
verhaal. Zaandam? Nooit van 
gehoord! 2 minuten later is er 
een kijker die de mannen een 
topografisch lesje geeft. 
Janna 

Derde etappe
Etappe met massasprint
Maandag 31 augustus
3e etappe
Nice-Sisteron 198 km
172 renners- 22 ploegen

Nou dat viel nog alles mee na de 
eerste twee dagen, het aantal 
renners die te zeer gekwetst wa-
ren om vandaag nog op te stap-
pen. Wel zie je in het peloton ren-
ners voorbij rijden die zo onge-
veer een halve apotheek om hun 
ledematen hebben gerold gekre-
gen. Maar goed, ze zijn er nog, en 
dat telt. De voorspellers hebben 
hun gelijk gehaald vandaag, een 
ietwat saaie etappe met aan het 
einde een massasprint. Ik moet 
zeggen dat ik toch weer met sa-
mengeknepen billen heb zitten 
kijken, want het scheelde weer 
weinig of enkele renners hadden 
de hekken weer geraakt. Ik be-
grijp werkelijk niet dat er binnen 
het peloton niet meer afspraken 

worden gemaakt hoe de sprint 
wordt verreden. Dat zou de ren-
ners veel ongemak kunnen sche-
len en mij kramp in de bilspieren. 
Wel fenomenaal hoe de winnaar 
van de sprint, Caleb Ewan, zich al 
zigzaggend door de renners weet 
te wurmen en zijn voorband als 
eerste over de meet weet te bren-
gen. Ook onze Cees Bol was weer 
aardig op dreef, met een 7e plaats 
niet verkeerd en volgens mij leert 
hij iedere dag er weer wat bij. Dat 
belooft heel wat voor de rest van 
de Tour. 
Ik maak me op voor de etappe 
van morgen, daar waar de eerste 
echte bergreuzen het decor voor 
de tour vormen. Zonder samen-
geknepen billen, maar wel met 
de nodige onrust in het lijf, want 
het is de eerste dag dat de ech-
te klimmers het moeten gaan la-
ten zien.
Dick

Vierkamp bij VZOD voor 
aanvang seizoen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
29 augustus werd er op het terrein 
van korfbalvereniging VZOD een 
gezellige vierkamp gehouden tus-
sen de clubs Badhoevedorp, Triaz, 
DSO Alkmaar en natuurlijk VZOD 
FIqas zelf om te wennen aan het 
nieuwe seizoen. Vanaf 10.00 kwa-
men de eerste ploegen aan en om 
11.00 startte de eerste wedstrij-
den op beide kunstgrasvelden. 
Het publiek heeft de gehele dag 
kunnen genieten van spannen-
de wedstrijden tussen de verschil-
lende eerste en tweede teams. 

Om 16.00 uur waren de laatste 
wedstrijden gespeeld en kon te-
rug gekeken worden op een ge-
slaagde vierkamp. Hierna kon het 
publiek lekker blijven hangen 
om in het reeds schijnende zon-
netje een oefenwedstrijd van de 
Junioren A1 tegen korfbalvereni-
ging Huizen te kijken. Een zeer 
geslaagde en gezellige zater-
dag. Mocht je ook eens zin heb-
ben om te komen kijken of mee 
te korfballen, kom dan eens naar 
VZOD aan de Wim Kan-dreef 2 of 
bezoek de website ww.vzod.nl.

Atletiek AV Aalsmeer
Debuut op NK Senioren 
voor Nienke van Dok
Aalsmeer - Voor A-junior Nien-
ke van Dok betrof het NK atletiek 
in Utrecht voor senioren op zater-
dag 29 augustus niet alleen haar 
debuut op het hoogste senioren-
platform, maar ook één die lang 
in het geheugen gegrift zal staan. 
Door de Covid-19 pandemie was 
het programma van drie naar 
twee dagen teruggebracht, waar-
bij het aantal series en deelne-
mers werd beperkt. Het NK is nor-
maal gesproken een sfeervol eve-
nement met volle tribunes. De-
ze editie mochten alleen de atle-
ten begeleid door hun coach en 
de juryleden en officials aanwe-
zig zijn op de baan. Nienke, die 
afgelopen jaar Nederlands junior 
kampioene werd op de 2000 me-
ter steeple chase, wist zich verras-
send voor de 800 meter te kwa-
lificeren met een tijd welke ze in 
juli van dit jaar op deze afstand 
liep. Daarnaast betekende haar 
debuut op het NK ook dat ze de 
eerste atlete van AV Aalsmeer in 
bijna 30 jaar is die deel mocht ne-
men aan een NK senioren. 
Om 16.40 uur kon Nienke in de 
tweede serie van start gaan voor 
haar 800 meter, met het doel om 
een goede tijd neer te zetten en 
zo lang mogelijk aansluiting te 
houden bij de kopgroep. Tot 350 
meter voor de finish werd de aan-
sluiting behouden waarna het gat 
met de snelste atletes groeide. 
Uiteindelijk werd Nienke zeven-
de in haar serie met een tijd van 
2:22,28 minuten. Niet helemaal 
het vooraf gewenste droomde-
buut, maar verder een goede er-
varing om in de toekomst ook bij 
de senioren mee te strijden om 

de medailles. 
Over twee weken zal Nienke op 
de 1500 meter uitkomen tijdens 
het NK Junioren.
 
Wedstrijd in Gouda
Op vrijdagavond in Gouda had 
Gwen Alewijnse het voorne-
men om haar tijd op de 400 me-
ter scherper te stellen. Na een 
aantal flinke regenbuien mocht 
Gwen uiteindelijk om 21.30 uur 
van start gaan voor haar tweede 
400 meter uit haar atletiekcarriè-
re. Gwen wist zich ruim te verbe-
teren door haar tijd op 62,50 se-
conden te brengen. Gwen zal net 
als Nienke uitkomen op het NK 
Junioren. C-junior Gwen zal bij 
de bij B-junioren uitkomen op de 
800 meter. 

Nienke van Dok in actie tijdens het 
NK Senioren. Foto: Erik Witpeerd

Tour de France, vierde etappe
En Poels: Hij ploegde voort

Aalsmeer - Gisteren leek het 
er even op dat Wout Poels 
iets minder pijn had, vandaag 
kwam er voor hem geen ein-
de aan de dag. Met de moed 
der wanhoop werd meter voor 
meter weggetrapt. Op aan-
moediging van publiek kon hij 
niet rekenen, want dat stond 
er niet. Analist Stef Clement 
merkt op dat traditionele be-
voorrading is verdwenen. Tij-
dens de etappes worden er op 
de rustige momenten inter-
views getoond. Daarin wordt 
duidelijk dat de renners de eer-
ste week hun kruit nog niet wil-
len verschieten. “De Tour duurt 
nog lang, wij zitten pas in de 
eerste week.” Of zij dan niet 
bang zijn voor eventuele ge-
vreesde corona maatregel? Het 
blijkt geen issue voor een aan-

tal renners. “Wij gaan Parijs ha-
len.” Vandaag toch wel weer 
een vervelende val, een scher-
pe bocht wordt door één van 
de koplopers, de Vlaming Tiesj 
Benoot, verkeerd ingeschat. 
Op een nieuwe fiets kan hij ge-
lukkig de etappe uitrijden. Een 
andere Vlaming geeft aan dat 
hij wel tevreden is met deze 
eerste week. “Minder saai, min-
der kilometers maar wel meer 
spektakel.” En wie wint deze 
etappe? De gedoodverfde Tour 
winnaar de Sloveen Primoz Ro-
glic waarbij hij veel dank ver-
schuldigd is aan een geweldig 
optreden van Wout van Aert 
ook alweer een Vlaming. Jum-
bo-Visma  heeft een plan om 
het geel naar Parijs te brengen. 
Tot nu toe gaat het crescendo!              
Janna

Vierde etappe
Mooie etappezege Roglic
Dinsdag  1 september
4e etappe
Sisteron - Orciëres - 
Merlette 157 km
172 renners - 22 ploegen

De eerste wat moeilijker etappe 
stond vandaag op het program-
ma met de eerste ‘echte’ bergen. 
Dé kans voor de klimmers om 
zich een beetje warm te rijden, 
voor zover dat bij deze professio-
nals nog nodig is, want de meeste 
renners hebben inmiddels al een 
paar kilometer in de benen, on-
danks de corona belemmeringen.  
Direct na de start gaan er zes man 
op avontuur, ook zij weten dat dit 
slechts voor de büÚe is, want op 
zeker dat ze niet wegblijven wan-
neer het peloton echt gas gaat 
geven. Het is maar weinigen ge-
geven om een op stoom geko-
men peloton te kunnen voor blij-
ven. Dat blijkt, want bij de aanzet 
naar de laatste klim zijn alle kop-

lopers weer netjes in het peloton 
opgenomen, behalve dan zij die 
zich over de kop hebben gefietst, 
zij zakken door de groep renners 
en komen op grote achterstand 
binnen. Ook Roland, die in de 
laatste klim nog even zijn kansen 
wil afwegen, komt van een koude 
kermis thuis, hij wordt na 700 me-
ter al weer ingepakt, lekker warm 
in het peloton. In de laatste klim 
zie je de inleidende manoeuvres 
van de diverse renners, Alaphi-
lippe verdedigt zijn gele trui en 
bijt op zijn tong om bij te blijven, 
Martin valt nog even aan, omdat 
ook hij denkt dat er wat te win-
nen is. Wanneer deze laatste weg-
sprint is dat een mooie spring-
plank voor Roglic die met een 
mooie jump de etappezege voor 
JumboVisma binnensleept. Een 
mooi resultaat voor alle Jumbo-
Visma mannen die ook vandaag 
weer hard hebben gewerkt.
Dick
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