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Na een jaar zonder Pramenrace 
mogen aanstaande zaterdag 11 
september de deelnemers de 
Penta’s weer laten pruttelen voor de 
35ste editie van dit leuke evene-
ment op het water. Na sprookjes, 
reizen en winter in 2019 is dit jaar 
gekozen voor het feestelijke thema 
‘Ouderwets Gezellig’. Ook zo 
benieuwd hoe de liefst 160 teams 
hier een eigen draai aan gegeven 
hebben? Komt Swiebertje voorbij, is 
meneer de Uil van de Fabeltjeskrant 
present, gaan er opnieuw fl ippo’s 
gespaard worden of wordt het een 
gezellig potje knikkeren of sjoelen 
tijdens de Pramenrace? Het blijft 
een verrassing tot even voor het 
middaguur. Om 12.00 uur is de start 
aan de Pontweg en een uur voor 
aanvang arriveren de eerste bokken 
en pramen. De ‘sliert’ wordt aange-
voerd door de deelnemers aan de 

categorie snelheid. Deze groep mag 
als eerste starten. Vervolgens 
mogen de damesteams het ruime 
sop van de Ringvaart kiezen, 
gevolgd door de bokken. De sloot 
naast de Pontweg zal dan ongeveer 
half leeg zijn, want de grootste 
groep deelnemers vaart mee in de 
categorie recreanten. Voor hen is lol 
en gezelligheid het belangrijkst en 
is een prijs mooi meegenomen. Het 
prijzenpakket van SPIE is gelukkig 
divers. De snelste deelnemer wint 
de zilveren praam en voor recrean-
tenteams zijn er prijzen voor de 
leukste en gezelligste praam, voor 
de mooiste outfi t en wie pech 
onderweg krijgt, wordt mogelijk 
opgevrolijkt met de pechprijs. 

Opdrachten
De Pramenrace is veel meer dan 
een rondje varen op de Ringvaart 

en de Westeinderplassen. Het 
tochtje zit vol opdrachten en of 
deze goed uitgevoerd worden 
zitten heren en dames met scherpe 
ogen klaar op diverse controle-
posten. De opdrachten bestaan uit 
spelletjes doen op verschillende 
eilanden, spullen inleveren, enkele 
al thuis gemaakt (als het goed is) en 
goederen uitgereikt krijgen. Bij de 
snelle teams worden in deze de 
rollen van te voren verdeeld, zodat 
na iedere opdracht weer snel 
weggevaren kan worden. Bij de 
recreantenteams verloopt dit alles 
veel rustiger en veelal hilarischer. 
Wie het gebeuren op het water wil 
bekijken kan het beste gaan varen. 
Meer de boot niet af in de vaar-
route, het zou strepen en deukjes 
kunnen geven, de pramen en 
bokken met de nostalgische penta’s 
zijn niet heel wendbaar. 

Zaterdag 35ste Pramenrace: 
‘Ouderwets Gezellig’

Pontweg dicht!
Voor publiek op het land is ergens 
langs de Ringvaart, vanaf de 
Pontweg tot Rijsenhout, plaats-
nemen een relaxe aanrader. Op het 
Praamplein en bij Nieuwe Meer 
wordt het dubbel genieten, bij 
beide locaties komen de pramen 
en bokken twee keer langs. De 
Pontweg is tijdens de start niet 
toegankelijk voor kijkers. Alleen 
deelnemers worden toegelaten!

Rekening houden met elkaar
Belangrijkste items voor deelne-
mers van de Pramenrace zijn: 
Genieten, veilig varen, geen alcohol 
voor de captain en rekening 
houden met elkaar. Dit laatste geldt 
ook voor alle kijkers (denk aan de 
corona-maatregelen) en natuurlijk 
ook genieten van alle lol en gekkig-
heid. Het wordt vast weer ouder-
wets gezellig! 

Het bestuur van SPIE en de redactie 
van de Praambode wensen alle 
deelnemers een behouden vaart en 
alle bezoekers veel kijkplezier! VOOR HET 
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“Er is niks fout gegaan en er is niets 
gebeurd en we hebben toch aardig 
wat uitdagingen moeten trotseren. 
Het Waterfront met de hekken, 
tegenstand en covid natuurlijk.” Mike 
en mede-organisator Ab Eigenhuis 
willen de gemeente nogmaals een 
groots compliment geven. “Burge-
meester Oude Kotte en zijn rechter-
handen Petra en Bart hebben alle 
medewerking verleend, zonder hen 
was het echt niet gelukt. Aalsmeer 

verdient een feestje, was hun 
uitgangspunt en dit is zeker gelukt.” 
Het was het eerste grote feest na 
ruim een jaar pauze door de corona-
pandemie en gezien de enorme 
belangstelling op het water en aan 
land meer dan geslaagd. Na afloop 
van de vuurwerkshow klonk een lang 
en luid applaus van het publiek voor 
de kleurrijke presentatie.”Ik heb ook 
zoveel complimenten gehad na 
afloop en nu nog steeds”, gaat Mike 

verder. “Ik en Ap zijn meer dan 
tevreden en trots dat we zo’n mooi 
feestje hebben mogen organiseren 
in Aalsmeer.” Vuur en Licht op het 
Water op muziek krijgt overigens 
volgend jaar zeker een vervolg. “En 
het wordt natuurlijk groter, mijn 
twintigste editie, en de hoofdsponsor 
hiervoor hebben we ook al. De Dutch 
Flower Group wil graag opnieuw 
trakteren”, besluit Mike. 

Elders in deze krant meer over de vuur-
werkshow en de verlichte botenshow 
met natuurlijk veel foto’s om nog even 
na te genieten!

Vuur en Licht op het Water:  
“Het was één groot sprookje”

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - “Het was één groot sprookje”, Mike van der Laarse van Vuur en 
Licht op het Water over de eerste vuurwerkshow op muziek en de grote 
animo voor de verlichte botenshow afgelopen zaterdag 4 september. 

Aalsmeer – De rotonde op de Burge-
meester Kasteleinweg bij de Van 
Cleeffkade is, helaas, niet volgens 
eerdere planning begin september 

opengesteld. Uitvoerder Dura 
Vermeer heeft tijdens graafwerkzaam-
heden een onbekende brandstoftank 
en bodemverontreiniging gevonden. 

Werkzaamheden rotonde weer 
verder na saneringsstop

In verband met de veiligheid van de 
werknemers is de aanleg van de 
rotonde hier stop gezet.
Begin deze week is een aanvang 
gemaakt met de saneringswerkzaam-
heden en deze zijn nu voltooid. 
Vandaag, 9 september, worden de 
werkzaamheden hervat. 

Tijdelijke weg
Komende dagen wordt er een tijde-
lijke weg van de Kasteleinweg naar de 
Van Cleeffkade aangelegd, zodat het 
verkeer Aalsmeer in kan rijden aanko-
mend weekend, 11 en 12 september. 
Dit zorgt voor een betere bereikbaar-
heid tijdens de weekendafsluiting van 
de kruising bij de Legmeerdijk. Vanaf 
13 september wordt de tijdelijke weg 
naar de Van Cleeffkade weer wegge-
haald en wordt verder gewerkt aan de 
rotonde. Naar verwachting kan het 
verkeer begin oktober over de nieuwe 
rotonde rijden. 

Kudelstaart – Op donderdag 2 
september is eind van de middag 
een scooterrijder zwaar gewond 
geraakt na een ongeval op de Mijns-
herenweg. De scooterrijder kwam 
ongelukkig ten val tegen een hek. 
Mogelijk omdat hij schrok/moest 
uitwijken voor een vrachtwagen.
Twee ambulances en een traumaheli-
kopter kwamen ter plaatse om het 
slachtoffer te behandelen. De scoo-
terrijder is daarna per ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht. De 
politie heeft uitgebreid onderzoek 
op de locatie gedaan.

Scooterrijder zwaar gewond

Traumahelikopter ingezet bij  

ongeval op Mijnsherenweg. 

Foto: Marco Carels



2 inderegio.nl • 9 september 2021NIEUWS

VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG,  
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 12 SEPTEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Dienst in Ooster-

kerk, Oosteinderweg 269. Voor-
ganger.: Maurice Lubbers Zie: 
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

10u. Jeugddienst m.m.v. Elza van 
Heijst en om 16.30u. Dienst met 
ds. S.B. van der Meulen uit Delft.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Vos uit 
Hoofddorp.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds Jaap Brüsewitz. 
Collecte: Jeugdwerk DGA. Zie: 
dgaalsmeer.nl.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Sicco Zijlstra. Thuis kijken: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. M.J. Zand-
bergen. Organist: Cornelis 
Schaap. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
G.J. de Ruiter. Organist: Rogier 
Postma. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering. Voor

 ganger: B. Dullens. Zondag 
9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
Aurora. Reserveren via www.
rkkerkaalsmeer.nl. Om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. B.H. 
Steenwijk uit Nijkerk (HA). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
(opening van nieuwe werkjaar) 
m.m.v. kinderkoor en dames- en 
herenkoor. Reserveren gewenst, 
registratie verplicht via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
14 september met Peter Slagter 
over ‘Het Bijbelboek Openba-
ring’. Info: 0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Aalsmeer - Willem Wiegman heeft 
afgelopen zaterdag zijn trouwring 
verloren op het Praamplein of bij de 
Deen aan het Molenpad. In de 
gouden ring staat ‘TDV’ gegraveerd. 
Het zijn de eerste letters van de voor- 

en achternaam van zijn echtgenote 
Trees de Vries. Willem Wiegman 
hoopt op een eerlijke vinder. Wie de 
ring gevonden heeft, kan contact 
met hem opnemen via mail:
willemwieg@gmail.com

Aalsmeer - Het verhaal over archi-
tect Jaap Tromp die noodge-
dwongen weg gaat uit Aalsmeer en 
verhuist naar Hilversum heeft nogal 
wat vragen opgeroepen. Dochter 
Ellen geeft een nadere uitleg:  “Mijn 
vader verhuist niet de�nitief uit Aals-
meer, maar verblijft op dit moment 
tijdelijk op een mooie bosrijke 
locatie. Hij wandelt daar veel, we 
bezoeken hem, en zijn met alles wat 
in onze macht ligt bezig om hem zo 
snel mogelijk terug te laten keren 
naar Aalsmeer. 
Helaas is er op dit moment dichter in 
de buurt geen �jne woonplek 
beschikbaar. Naar Amerika mee gaan 
was een �jne goede oplossing om de 

tijd te overbruggen en zijn kinderen 
daar te bezoeken tot dat er in Aals-
meer een mooie plek beschikbaar 
zou zijn. Helaas in verband met de 
covid beperkingen mocht mijn vader 
niet meereizen met mijn zus. We 
hebben tot de dag van vandaag nog 
geen toestemming van de 
Ambassade. 
Nogmaals, het is een tijdelijke verhui-
zing, zodra er plaats is komt onze 
vader weer in Aalsmeer of directe 
omgeving wonen.”  
Tot slot wil Ellen nog melden dat het 
bericht vorige week niet van de 
familie afkomstig was. “Wij hebben 
nooit de intentie gehad dit verhaal in 
de krant te delen.”

Aalsmeerder tijdelijk verhuist...

Bijbelstudie-avonden 
in Ontmoetingskerk
Rijsenhout - De Bijbelstudie-
avonden van de Evangelisatie Kring 
Aalsmeer gaan weer beginnen. Om 
en om spreken Hoite Slagter en Peter 
Slagter ieder over het Bijbelboek 
Openbaring. De bijbelstudie-
avonden worden gehouden in een 
nieuwe locatie, namelijk de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf 2 in Rijsen-
hout, beginnen om 20.00 uur en 
vinden om de twee weken plaats op 
dinsdagavond. Voor aanvang is er 
ko�e en thee. De eerste bijeenkomst 
is op dinsdag 14 september met 
Peter Slagter. De tweede Bijbel-
studie-avond op 28 september staat 
onder leiding van Hoite Slagter. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Trouwring in het Centrum verloren

Aalsmeer - In maart vorig jaar startte 
ANWB AutoMaatje Aalsmeer, een 
mooi initiatief waarbij vrijwillige 
chau�eurs minder mobiele inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart tegen 
een kleine vergoeding naar nuttige 
bezoeken, maar vooral ook gezellige 
uitjes brengen. Helaas gooide corona 
toen snel roet in het eten, maar vanaf 
heden kan iedereen weer gebruik 
maken van AutoMaatje Aalsmeer! 

Sociale bestemmingen
Het vervoer beperkt zich niet tot 
ritjes naar de huisarts, het ziekenhuis 
of de fysiotherapeut, maar ook (en 
vooral) naar sociale bestemmingen 

als verjaardagen, de kapper, de markt 
of een bezoek aan een vriend of 
vriendin waar u al een tijdje niet naar 
toe heeft kunnen gaan. De vrijwillige 
chau�eurs staan voor u klaar en 
brengen u waarheen u maar wil.

Chauffeurs en planners
Ook gebruik maken van AutoMaatje? 
Neem dan contact op met ANWB 
AutoMaatje Aalsmeer per mail: info@
automaatje-aalsmeer.nl of bel 0297-
303141 (maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). Lijkt 
het u leuk om vrijwillige chau�eur of 
planner te worden? Ook dan hoort 
AutoMaatje graag van u. 

ANWB AutoMaatje weer actief in 
Aalsmeer en Kudelstaart!

Aalsmeer - Donderdagavond 2 
september was het met 45 mensen 
heel gezellig in buurthuis Hornmeer. 
De Groei & Bloei jury heeft deze 
zomer de voortuinen in Aalsmeer 
Oost (plan Blom en Nieuw Oosteinde 
)aan een kritisch oog onderworpen. 
Allereerst is opgevallen dat het heel 
erg groen is, maar dat veel tuinen 
weinig kleur hebben! 
Maar dat gold niet voor de dertig 
tuineigenaren die aanwezig waren. 
Hun tuin was wel beplant met meer-
dere en verschillende planten en zien 

er verzorgd uit en leveren een 
bijdrage aan een kleurig beeld in de 
straat. Alle winnaars gingen naar huis 
met een groenbon, het tijdschrift 
Groei & Bloei en een foto van hun 
tuin. De bonnen zijn beschikbaar 
gesteld door de gemeente Aalsmeer, 
Coen van Dijk en Groei & Bloei 
Nederland.
De jury feliciteert nogmaals alle 
winnaars en hoopt dat de keuring 
ook andere inwoners aanzetten om 
Aalsmeer en Kudelstaart nog kleur-
rijker te maken.

Groenbonnen van Groei & Bloei

De Kwakel - Vele steunbetuigingen 
en twee nieuwe leden hebben 
damclub Kunst & Genoegen weer 
moed gegeven om door te dammen. 
Een club van bijna 95 jaar mag niet 
zomaar ophouden te bestaan, dit 
vond ook een kleinzoon van de 
eerste voorzitter van K&G die in 1927 
de eerste hamer hanteerde. Spon-
taan nam hij woensdagmiddag in ‘t 
Fort De Kwakel achter het bord 
plaats om zo de eerste zet in de 
goede richting  te geven. De leden 
van K&G hopen dat nog meer 
damliefhebbers zijn  voorbeeld 
zullen volgen. De basis is nog smal 
voor de club die voortaan op de 
woensdagmiddag in ‘t Fort wil gaan 
dammen. Een aderlating voor de 
club is het vertrek van Wim Keessen, 

een van de beste dammers in de K&G 
geschiedenis stopt om gezondheids-
redenen. Hij nam op gepaste wijze 
afscheid door het sneldamtoer-
nooitje van  afgelopen woensdag 
middag te winnen.
De competitie opzet zal het 
komende seizoen wat gewijzigd 
worden, eens in de maand zal er een 
middag worden gesneldamd. Daar-
naast wil K&G weer in de hoofdklasse 
van Noord-Holland gaan uitkomen 
met een viertal, deze wedstrijden 
vinden in de avond plaats.
Meer dammers zijn natuurlijk van 
harte welkom, van starters tot de 
meer gevorderden, er is voor ieder 
wat wils. Aanvang op woensdag om 
13.30 uur in ‘t Fort De Kwakel. Inlich-
tingen bij Adrie Voorn: 0297-568472.

K&G-dammers dammen door!
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Tip: Ook hét adres voor rookvloeistof!

NIEUWE
       westerns

   GITAARVERSTERKERS

en 

AGENDA

SEPTEMBER:
*  Expositie Fotogroep rond thema 

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

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

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

DONDERDAG 9 SEPTEMBER:
*  Computerinloop in bibliotheek 

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

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

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

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

*  Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

*  Start competitie Sjoelclub 
Rijsenhout in De Reede vanaf 
19.30u.

VRIJDAG 10 SEPTEMBER:
*  Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

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

10 T/M 12 SEPTEMBER:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

TOT EN MET 11 SEPTEMBER:
*  Expositie Passie door Kunst in 

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

ZATERDAG 11 SEPTEMBER:
*  Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

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

*  Mini-markt in Rijsenhout, Aals-
meerderweg 896, 10 tot 16u.

*  35ste Pramenrace. Start vanaf 
12u. bij Pontweg (zonder 
publiek). Kijken langs Ringvaart 
en bij Praamplein.

*  FortNight Swing Bigband in 
Bacchus XXL, Gerberastraat 
vanaf 20.30u.

11 EN 12 SEPTEMBER:
*  Gedichtentuin in Boomkwekers-

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

*  Open monumentendagen in Crash 
Museum in fort Aalsmeer, bij 
Rijsenhout. Open beide dagen van 
12 tot 16u.

*  Dorpswandelingen ‘Mijn monu-
ment’ in Centrum met Joop Kok. 
Start beide dagen 13.30u. bij 
Dorpspomp in Dorpsstraat.

MAANDAG 13 SEPTEMBER:
*  Koffie-inloop in De Reede, Rijsen-

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

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

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

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

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

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

*  Klaverjassen bij Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u. Zaal open 19.30u.

*  Wijkoverleg Stommeer in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 20u.

DINSDAG 14 SEPTEMBER:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

open van 11 tot 13u. Iedere 
dinsdag.

*  Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 19.45u. Elke 
dinsdag. 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

*  OVAK in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 14u.

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

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

DONDERDAG 16 SEPTEMBER:
*  Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 19.30u.

18 EN 19 SEPTEMBER:
*  Kunstroute Aalsmeer in Centrum 

en o.a. Zwarteweg. Zaterdag en 
zondag van 12 tot 17u.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Dit jaar beleeft de KCA 
Kunstroute een première en dat is de 
deelname van de N201. “Wij hebben 
KCA benaderd en er werd op de 
plannen, een tentoonstelling van 
jonge kunstenaars, enthousiast gere-
ageerd. Zeker gezien corona bieden 
wij de gewenste ruimte.” Initiatief-
nemer is Rens de Vos die daarvoor de 
vrije hand kreeg van Sander Jongkind 
(bedrijfsleider N201). Rens is 22 jaar 
van beroep interieurbouwer en is 
vanaf zijn vijftiende als vrijwilliger bij 
de N201 te vinden. “Tijdens mijn 
studie werkte ik een aantal betaalde 
uren bij de N201, ik had graag willen 
doorgroeien maar corona stak daar 
een stokje voor”, zegt hij met enige 
spijt in zijn stem. 

Expositie jonge kunstenaars 
De expositie voor lokale jongeren ziet 
er veel belovend uit mede door de 
diversiteit van schilderkunst, analoge 
fotografie en ook de sieraden zullen 
de vele bezoekers verrassen. De acht 
jonge kunstenaars (Tom de Hundt, 
Linde Reitsma, Evita Zethof, Britt Baas, 
Mike Jongeling, Anjelica van Hijkoop, 
Thom Roelink en Ilse Schrama) zijn 
voor een deel afkomstig van de H.K.U 
(Utrecht) en Breitner Academie 
(Amsterdam). Een aantal van hen 
toont voor het eerst hun werk, een 
paar hebben al eerder geëxposeerd. 
De kunstenaars zijn afkomstig uit 
Aalsmeer en de regio. De tentoonstel-
ling is samengesteld door Rens. “Voor 
de meeste kunstenaars is het een 
zoektocht en vooral jongeren wordt 

nog geen eigen podium geboden. 
Dat gat wordt nu opgevuld door de 
N201.” Rens, die beweert zelf geen 
verstand te hebben van kunst, bezit 
wel over een goed organisatietalent 
en heeft één belangrijke missie en 
dat is mensen bij elkaar brengen die 
graag hun werk willen laten zien. 
“Daar haal ik mijn plezier uit.” Via 
internet vond Rens een deel van de 
kunstenaars. “Ik heb vooral gelet op 
vorm en ambitie en of het binnen de 
N201 technisch haalbaar is. Er zijn 
zoveel kunstenaars die Aalsmeer nog 
moet ontdekken. Maar, dit is een 
mooi begin dat alleen maar kan 
groeien. Ieder jaar probeer ik iets 
nieuws te laten zien en ervaren. Van 
Sander krijg ik daarvoor alle ruimte 
en het vertrouwen. Tenslotte is het 
motto van de N201 niet voor niets: 
Laat je zien.”

Bandbrouwerij
Binnen de N201 is er altijd reuring. Er 
zijn veel optredens, er wordt gestu-
deerd, er zijn jamsessies en er 
ontstaan spontaan bandjes. De 
Bandbrouwerij is daar een mooi 
voorbeeld van. Iedere vrijdagavond 
zijn er optredens. Lekker samen 
jammen en leren om met elkaar in 
een bandje te spelen. “Het begint 
met coveren en vervolgens zijn er 
dan muzikanten die er lol in hebben 
om zelf hun teksten te schrijven en 
hun eigen muziek te componeren.” 
Tijdens de Kunstroute kan het 
publiek met volle teugen genieten 
van die ontwikkeling. Wie eerder 
optredens van de Bandbrouwerij 
heeft meegemaakt zal dat onmiddel-

Kunstroute in N201: Variatie en 
diversiteit van kunst en muziek

Rens Vos, organisator van de 

Kunstroute 2021 in N201 aan de 

Zwarteweg.

lijk beamen. Het is een vrolijk 
makend gevarieerd luisterfeest waar 
alle mogelijke stijlen elkaar afwis-
selen. De N201 wordt, let maar op, de 
trekpleister van de Kunstroute op 
zaterdag 18 en zondag 19 
september!

Eigen terras
Voor het eerst dit jaar heeft de N201 
een terrasvergunning gekregen. “Dit 
zorgt weer voor nieuwe ideeën en 
biedt allerlei kansen voor verbreding. 
Het is een gigantische vrije plek waar 
de bandjes ook lekker buiten kunnen 
spelen.” Rens ziet het helemaal zitten. 
Zelf speelt hij zeer verdienstelijk 
gitaar in een band waar heavy-metal 
de boventoon voert. Voor hem is het 
niet alleen; Laat je zien, maar ook laat 
je horen! Voor meer informatie kan 
een mail gestuurd worden naar: 
mail@n201.nl 

FortNight Swing Bigband voor 
jazzliefhebbers in Bacchus
Aalsmeer - Aan het slot van de 
Pramenrace is er voor de jazzliefheb-
bers een optreden van de FortNight 
Bigband. Het KCA jazz-seizoen start 
op zaterdagavond 11 september met 

een swingend feestje in het 
vernieuwde Bacchus XL in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 4. 
Want waar de uit achttien leden 
bestaande bigband uit De Ronde 

Venen verschijnt, wordt het een 
muzikaal feest. Het repertoire varieert 
van swing, blues en jazz tot latin en 
pop. De band staat onder leiding van 
trombonist Frans Cornelissen (hij 
speelde vorig jaar met ‘Aguabajo’ van 
pianist Tico Pierhagen in Bacchus). De 
FortNight Swing Bigband is een veel-
zijdig orkest met een prachtige 
zangeres, Wendy Sneiders! Het jazz-
concert begint om 20.30 uur, zaal 
open een half uur voor aanvang van 
het optreden. De zaal is niet groot, in 
verband met de coronaregels (houd 
afstand, zitten blijven, ook bij het 
drankjes bestellen) zijn er niet zoveel 
plaatsen. Maar, er zijn nog kaarten 
verkrijgbaar. Kaartverkoop: uitsluitend 
via voorverkoop in de KCA Ticketshop: 
www.skca.nl. De toegang bedraagt 15 
euro, jazzclubleden betalen 10 euro 
entree. Inlichtingen: Pierre Tuning via 
pjerretu@gmail.com of 0297-360355 
en Reinoud Staps via bobentom@
freeler.nl) of 0297-325304.

Aalsmeer - Op zaterdag 25 
september is het cabaretier Anuar die 
bij KCA de spijts afbijt van nieuwe 
seizoen 2021 - 2022. Anuar is een 
rechte lefgozer. Iedereen heeft wel 
een beetje Anuar nodig in zijn of haar 
leven. Na drie jaar niet op de planken 
te hebben gestaan is hij terug met 
alweer zijn zesde avondvullende 
solovoorstelling ‘Eerlijk’. Hij heeft in 
de tussentijd zeker niet stil gezeten: 
hij is vader geworden en heeft twee 

succesvolle boeken geschreven. 
Daarnaast heeft hij als eerste Neder-
landse comedian de voorpagina van 
The New York Times gehaald én het 
prestigieuze Camarettten Festival 
gewonnen. Tevens heeft hij samen 
met Najib Amhali en Rayen Panday 
een succesvolle tour achter de rug 
genaamd ‘Ramadan conference’ wat 
ook te zien was op de televisie. Wie 
Anuar eenmaal heeft gezien, kan niet 
anders dan van hem houden. Pers en 

Lefgozer Anuar bijt spits af van 
nieuw KCA cabaretseizoen

publiek over een avondje Anuar: 
“Spannende, ongepolijste en rauwe 
stand up. Hij is een gretige grappen-
maker.” De voorstelling is in tot cultu-
reel café Bacchus omgetoverde grote 
zaal van het Parochiehuis in de 
Gerberastraat en begint om 20.30 
uur. De zaal gaat vanaf 20.00 open. 
Kaarten kosten 15 euro per stuk en 
zijn te bestellen bij de KCA-Ticket-
shop via www.skca.nl. Tot en met 
april 2022 is er iedere maand een 
cabaretvoorstelling in Bacchus. 
Zaterdag 30 oktober is het podium 
voor zelfhulp-goeroes Maureen 
Kamphuis en Jennifer Evenhuis.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer – Vrijdag 3 september leek 
het even of de voormalige dorps-
dichter Marcel Harting met zijn 
prachtige �loso�sche bespiegeling, 
de aanwezigen bij de opening van de 
tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ in 
verwarring bracht. Maar na de stilte 
kwam toch het applaus. Burge-
meester Gido Oude Kotte – door de 
organisatie Aalsmeer over Hoop 
gevraagd om de opening te 
verrichten – haakte op een mooie 
beschouwende wijze in hoe het zou 
zijn wanneer Jezus nu geleefd zou 
hebben. De toch behoorlijk indruk-
wekkende tentoonstelling had niet 
mooier geopend kunnen worden. 
Twee mensen die vanuit hun eigen 
visie op religie woorden wisten te 
vinden met een diepgang waar je als 
luisteraar kippenvel van kreeg. 

Uitvoerig bekeken
Nadat het lint was door geknipt, werd 
de burgemeester uitgenodigd om 
langs alle kunstwerken te lopen, 
waarbij de makers uitvoerig over hun 
werk, en de bedoeling daarvan, 
vertelden. Er werd alle tijd genomen, 
leuke belangstellende vragen gesteld 
waardoor er ook duidelijk naar voren 
kwam wat geloof betekent voor de 
deelnemende kunstenaars. De rode 

draad van deze tentoonstelling is de 
liefde voor Jezus, een rode draad die 
bij deze tentoonstelling letterlijk alle 
werken verbindt. Het woord 
verbinden werd ook door de burg-
meester gebruikt. En hij voegde 
daaraan toe: “Verbinden kost tijd. 
Laten wij elkaar het voordeel van de 
twijfel geven want voor Jezus 
bestond er geen zonde.” Mooi was 
dat zowel op de linker en rechter 
schoudernaad van het kostuum van 
de burgemeester een subtiele rode 
draad liep. De zeventien deelne-
mende kunstenaars weten met hun 
persoonlijke uitvoering voor een 
totaal beeld te zorgen. De toege-
voegde teksten zullen voor degenen 
die minder bijbelvast zeer verhelde-
rend zijn.

Aalsmeer over Hoop
De afgelopen corona tijd was het ook 
voor de zes verschillende kerkge-
meenschappen – die samen Aals-
meer over Hoop vormen – niet 
eenvoudig om alle hulp te bieden die 
zij gewoon zijn te doen. Met deze 
tentoonstelling kon er – tot vreugde 
van een ieder – weer een begin 
gemaakt worden. “Wij hebben een 
�jn team en zijn blij dat wij weer voor 
alle Aalsmeerders zichtbaar zijn”, 
sprak Bernard Sparnaaij, één van de 

organisatoren. Voor het verlaten van 
de Dorpskerk, die gezien het thema 
van de tentoonstelling een zeer 
geschikt onderkomen biedt, komen 
bezoekers twee originele houten 
wensbomen tegen waaraan kleurige 
papieren zakjes hangen, daarin 
kunnen zij niet alleen hun geschreven 
wens stoppen, maar ook hun hulp 
aanbieden. Want met deze tentoon-
stelling houdt het contact niet op. 

Wereld toen en nu
Passie door Kunst is een tentoonstel-
ling die je kunt zien als een verrijking. 
De kunstenaars hebben met hun kijk 
op de wereld van toen en nu een 
beeld geschapen dat troostend kan 
zijn. Je doet glimlachen, verwon-
deren, vragen oproept en wie weet 
ook een antwoord geeft. Blijf bij ieder 
kunstwerk een paar minuten stil 
staan. Oordeel niet maar kijk en zie 
wat kunst voor de mens betekent. 
Loop vervolgens door het laatste 
kunstwerk – dat buiten de kerk staat 
– weer vol nieuwe indrukken en 
energie het dagelijkse leven binnen. 
De Dorpskerk in de Kanaalstraat 
(Centrum) is tot en met aanstaande 
zaterdag 11 september dagelijks van 
14.00 tot 17.00 uur gratis te 
bezoeken. Er zijn altijd mensen 
aanwezig om bezoekers welkom te 
heten.

Tentoonstelling ‘Passie door 
Kunst’: Indrukwekkend!

Schilderij van Wim Lodder. Foto: www.kicksfotos.nl Dorpskerk geschikte tentoonstellingslocatie. 

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Voordragen in de groene 
omgeving van het Boomkwekers-
kerkhof. Dat vraagt om gedichten die 
de natuur bezingen… En dan de 
oude graven die namen dragen van 
boomkwekersfamilies uit vervlogen 
tijden. Dat is de vergankelijkheid die 
je soms zo raakt in gedichten. Dorps-
dichter Jan Daalman weet er wel raad 
mee. Hij droeg zondagmiddag 5 
september voor in de Gedichtentuin 
en koos daarvoor gedichten over de 
natuur en haar vergankelijkheid. Zo’n 
dertig toehoorders luisterden adem-
loos naar de dichter, soms onder-
broken door een Harley Davidson die 
voorbij denderde, gevolgd door een 
auto met bonkende housemuziek uit 
de speakers.
Jan liet zich niet van de wijs brengen 
en vertelde – uiteraard in dichtvorm 
– vol overgave over zijn relatie met 
de natuur, de aarde, de bomen, de 
pijn van weggehaald groen. En de 
pijn van het gemis. ‘Ik wist niet dat ik 
je heb gemist’. 
Hij nam het publiek mee door zijn 
afgelopen jaar en beschreef de 
seizoenen. Het kon niet anders dan 
ook corona vormde een onderwerp. 
Ook dat is uit de natuur afkomstig en 
bracht voor menigeen een 
vervroegde dood. ‘De aarde die de 
adem inhoudt’. Enkele van zijn 
zinnen blijven hangen en raken even 
je hart voordat ze uitwaaieren naar 
de lucht, hoog boven het kerkhof. 
Het was niet alleen het einde, de 

dood of het verlies dat Jan zo tref-
fend samenbrengt in woorden. Die 
gaan nooit van de hak op de tak 
maar deinen mee op samenhan-
gende golven van betekenis. Zijn 
gedichten zijn nooit onnodig inge-
wikkeld maar in zorgvuldig gekozen 
betekenis gewikkeld. Een dorps-
dichter die zijn ‘vak’ verstaat en 
daarmee een uiteenlopend publiek 
aanspreekt.
De organisatie van de Gedichtentuin, 
de werkgroep Podiumkunsten en 
Literatuur, is blij met de voordracht 
van Jan. Het geeft iets extra’s aan het 
verder vrijblijvend te bezoeken 
poëtische evenement. De Gedichten-
tuin is slechts eenmaal in zijn 13-jarig 
bestaan o�cieel geopend, dat was 
door wethouder mevrouw Alink, 
tijdens het 10-jarig bestaan. Toch 
past een ongedwongen optreden, 
zoals dat van de Dorpsdichter, juist 
goed bij de gedichtenexpositie. “Je 
kunt hier echt op je gemak staan 
lezen. Ook al sta je minutenlang voor 
een gedicht, dat geeft niet, niemand 
valt je lastig”, vatte een van de bezoe-
kers het zondag samen. 

Nog twee weekenden
De Gedichtentuin op het Boomkwe-
kerskerkhof aan de Stommeerweg is 
nog te bezoeken op de zaterdagen 
11 en 18 september en de zondagen 
12 en 19 september. Alle dagen van 
12.00 tot 17.00 uur. Toegang vrij. Alle 
gedichten zijn gebundeld en voor 5 
euro te koop (exposanten betalen 3 
euro). 

Poëtische kijk van dorpsdichter 
Jan Daalman in Gedichtentuin

Aalsmeer - Tijdens het weekend van 
de Kunstroute, zaterdag 18 en zondag 
19 september, gaat er bij de Kunst-
ploeg een prachtig community-kunst-
werk van start. Het alweer tiende 
project van De Kunstploeg heet 
‘Stemmen over de Toekomst’. Het is 
een bijzonder project voor de Kunst-
route van 2021 omdat het zich 
uitstrekt tot ver in 2022. 

Stoepkrijt
De basis voor het project is een 
gedicht van de dorpsdichter over 
gevolgen van de coronacrisis met de 
titel Stoepkrijt. De laatste regels van 
Stoepkrijt luiden: ‘Maar ook een aarde 
die hoopvol de adem inhoudt, nooit 
meer, nooit meer zoals het was! En als 
die kreet straks dan wegspoelt met de 

stroom, weet jij dan nog waar je 
wonen zult? Wat jij in welke wereld op 
de stoep zult krijten?’ Op deze vragen 
zoekt De Kunstploeg een antwoord. 
Bezoekers aan de Kunstroute krijgen 
de kans om in een poëtische instal-
latie bij de Kunstploeglocatie aan de 
Uiterweg 185 hun woorden over de 
toekomst in te spreken via een 
speciaal telefoonnummer. Daarbij 
krijgen de deelnemers theatrale 
begeleiding. De reacties worden 
opgetekend en samengevoegd.

Basisscholen Kudelstaart
Het tweede deel van het project 
speelt zich af in Kudelstaart met leer-
lingen van OBS Kudelstaart en leer-
ling van basisschool KC De Ruimte. 
Drie klassen wordt in de loop van het 

Kunstploeg wil woorden over 
de toekomst bij Kunstroute

jaar gevraagd hun woorden over de 
toekomst op te schrijven en voor te 
dragen. Dat gaan de leerlingen doen 
samen met de kunstenaars van de 
Kunstploeg. Dat wordt de dicht-
bundel ‘Stemmen over de Toekomst’. 
De stemmen van de leerlingen en die 
van de bezoekers aan de Kunstroute, 
worden uiteindelijk samengevoegd in 
een digitale presentatie voor de 
Kunstroute van 2022. Het project 
wordt mogelijk gemaakt door onder 
meer KCA, gemeente Aalsmeer, door 
Rabobank Regio Schiphol en door 
leerlingen uit het basisonderwijs. 
Zonder bezoekers gaat het echter 
niet. U bent daarom van harte uitge-
nodigd om even te komen bellen met 
uw ‘Stem over de Toekomst’ tijdens 
het derde weekend van september 
om zo mee te bouwen aan dit 
community project. Eerdere projecten 
van de Kunstploeg zijn te vinden op 
de website: www.dekunstploeg.nl

Rijsenhout - Aanstaande zaterdag 
11 september wordt een gezellige 

minimarkt georganiseerd op het 
parkeerterrein aan de Aalsmeer-

Mini-markt in Rijsenhout derweg 896 in Rijsenhout. Er wordt 
een verscheidenheid aan artikelen 
te koop aangeboden, waaronder 
vintage, handgemaakte, gebruikte 

en life style spulletjes. De corona-
maatregelen worden in acht 
genomen, de zomermarkt zal ruim 
van opzet zijn. Belangstellenden 

worden uitgenodigd om te komen 
kijken, snu�elen, proeven en kopen. 
Het kan deze dag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Aalsmeer - Het interkerkelijk koor 
Caritas gaat vanaf 13 september 
weer zingen. Na anderhalf jaar zullen 
de stemmen wel wat kraken, maar 
daar is met oefeningen zeker wat aan 
te doen. De koorleden zijn blij elkaar 
weer live te ontmoeten, elkaar weer 
te spreken en te zingen. Afgelopen 
week was er al een kooravond. Diri-
gent Arjaan van Eck nam afscheid, 
wat het koor erg jammer vindt. Hij 
kreeg mooie cadeaus en werd met 
een prachtig, speciaal voor hem 
geschreven lied, toegezongen. Maar 
zonder dirigent kan een koor natuur-
lijk niet. Gelukkig is de vorige diri-
gent, Arie Vooijs, bereid gevonden 
om een tijdelijke periode terug te 

komen. De Caritassers hopen snel 
weer op te kunnen treden in kerken, 
waar zij hun liederen met mooie 
teksten kunnen laten horen. Er zijn 
ook al plannen gemaakt voor het 
geven van een concert! Het koor 
Caritas is blij dat de muziekcom-
missie de afgelopen tijd niet stil 
gezeten heeft. Met veel enthousi-
asme zijn er muzikale plannen 
gemaakt. Later zal daar meer over 
bekend gemaakt worden.
 Nieuwe leden zijn nu ook weer van 
harte welkom! De repetitie-avonden 
zijn op maandagavond in de 
Ontmoetingskerk in Rijsenhout vanaf 
20.00 uur. Meer informatie is te 
vinden op www.caritasaalsmeer.nl

Caritas-koor gaat weer zingen





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.
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Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Filipiak W.A. 09-05-1999 31-08-2021
Kołodziejski R.M. 15-10-1989 31-08-2021
Wilkoszewska P.A. 17-08-1981 31-08-2021
Yule S.W. 03-03-1972 31-08-2021

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

EXTRA KARTON EN PAPIERINZAMELING 
KUDELSTAART

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

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

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

Verschuerenplein.

VERGADERING DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2021

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 16 september 2021, in de Burgerzaal van het raad-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Publiek is welkom in 
het raadhuis om de vergadering bij te wonen.

Tijd Agendapunt Onderwerp

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 24 juni 2021 
   en 8 juli 2021
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  HAMERSTUK

20.05 R-2 Welstandsnota Aalsmeer 2021
 R-3 Huisvestingsverordening
 R-4 Verzoek Vervoerregio (VRA) om 
  instemming OV Governance, VRA 
  aandeelhouderschap vervoerbedrijf GVB 
  (Amsterdam) en 12e gewijzigde 
  Gemeenschappelijke Regeling 
  Vervoerregio Amsterdam
 R-5 Vaststellen fractiebudgetten 2020 
  fracties Absoluut Aalsmeer, CDA, D66, 
  GroenLinks, PvdA en VVD

  BEHANDELSTUK

20.15 R-6 Benoeming twee leden van de Raad van 
  Toezicht van Stichting Auro
20.30 R-7 Vaststellen bestemmingsplan 
  Kudelstaart 2020
21.00 R-8 Aanbevelingen rekenkameronderzoek 
  Jeugdhulp
21.30 R-9 Vaststelling kaders veranderopgave 
  inburgering (VOI)
22.00 R-10 Concept Samenwerkingsafspraken MRA
22.20 R-11 Zienswijze begroting 2022 Vervoerregio 
  Amsterdam
22.40  Vragenkwartier

  SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
-  Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z21-060509), (Omgevings-

vergunning, Aanvraag ontvangen) het kappen van 5 kas-
tanjebomen en het herplanten van een voedselbos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

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

Bou Hamra S. 16-04-1989 30-08-2021
Kantar S. 19-10-1981 30-08-2021
Kras M.I. 18-03-1965 30-08-2021
Kras K.G. 16-01-1997 30-08-2021
Pilarczyk E.K. 26-05-1976 30-08-2021
Vlasovaitė G. 20-09-2011 31-08-2021
Vlasovaitė A. 07-11-2015 31-08-2021
Vlasovas T. 16-04-1981 31-08-2021
Vlasovienė V. 28-11-1989 31-08-2021

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-
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.

Toelichting: In de publicatie van de binnengekomen aanvraag 
is niet de juiste/volledige omschrijving aangehouden. Verzon-
den: 17 augustus 2021

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.
-  Aalsmeerderweg 390, 1432 EG, (Z21-065157), het bouwen 

van een erker aan de voorzijde en het plaatsen van een 
dakopbouw aan de zijgevel 

-  Dorpsstraat 41 en 43, 1431 CA, (Z21-065052), het maken 
van twee constructieve doorbraken tussen de beide wo-
ningen 

-  Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-064607), het plaat-
sen van een verdiepingsvloer 

-  Dreef 5, 1431 WC, (Z21-064797), het aanleggen van een in- 
en uitrit t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbal-
terrein als recreatiepark 

-  Hekelstraat 12, 1431 DM, (Z21-064379), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-063730), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 

-  Krabbescheerhof naast Zonnedauwlaan 20, (Z21-063728), 
het plaatsen van een bouw-/afvalcontainer op een par-
keerplaats naast de woning tot 15 oktober 2021 

-  Helling 24, 1431 BS, (Z21-063165), het utbreiden van de 
woning en het bouwen van een berging 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Japanlaan 15, 1432 DK, (Z21-062272), het aanleggen van 

twee in- en uitritten Verzonden: 02 september 2021
-  Johan Frisostraat 16, 1432 HH, (Z21-061436), het plaatsen 

van een afvalcontainer op de parkeerplaats voor de wo-
ning t.b.v. een verbouwing tot ca. 1 oktober 2021. Verzon-
den: 01 september 2021

 
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:
-  Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z21-052255), het plaatsen van 

een stacaravan als tijdelijke mantelzorgwoning (verlen-
ging van eerder verleende vergunning tot 1 september 
2021). Verzonden: 06 september 2021

-  Aalsmeerderweg 48, 1432 CR, (Z21-043238), het bouwen 
van een uitbouw op de begane grond en de eerste ver-
dieping aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 01 
september 2021

 



Officiële Mededelingen
9 september 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,  
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Goudenregenstraat 3, 1431 RR, (Z21-040176), het maken 

van een dakopbouw met dakterras ter hoogte van de 
tweede verdieping. Verzonden: 06 september 2021

-  Uiterweg 395 ws2, 1431 AL, (Z21-051880), het vervangen 
van de bestaande woonark. Verzonden: 02 september 
2021.

-  Uiterweg 306 ws1, 1431 AW, (Z21-040090), het bouwen 
van een schuur. De vergunning is van rechtswege toege-
kend. Verzonden: 01 september 2021

-  Uiterweg 27B ( kad. perceel H 3071), (Z21-040008), het re-
noveren en vergroten van een bestaand boothuis. Verzon-
den: 31 augustus 2021

VERGUNNING INGETROKKEN
- Hoofdweg 32, 1433 JW , omzetten van de woning naar 

kamergewijze verhuur. (Z21-044935). Toelichting: vergun-
ning bekend onder Z-2016/032644 is ingetrokken.

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in wer-
king getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet 
meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeen-
teblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van 

verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepu-
bliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.
overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie 
over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift 
en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het ver-
keersbesluit.

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.
- Ringvaart en Westeinderplassen(Z21-046670) Pramenrace 

Aalsmeer op 11 september 2021, verleend op 7 september 
2021

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.

- Poldermeesterplein, Ophelialaan, Praamplein en Winkel-
centrum Kudelstaart (Z21-059884), verkoop van kamer-
plantjes in bakjes 30 oktober 2021, ontvangen op 15 au-
gustus 2021

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Grasveld ter hoogte van Sweelinckstraat 39 t/m 43 ( Z21-

057230) Buurt BBQ op 18 september 2021, melding ak-
koord 1 september 2021

- Dreef 7 (Z21-063377) Aalsmeers Zwemloop Circuit - Water-
lelie op 10 september 2021, melding akkoord 6 september 
2021

- Kudelstaartseweg 22 (Z21-063375) - Aalsmeers Zwemloop 
Circuit - Watertoren op 16 september 2021, melding ak-
koord 6 september 2021

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

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende ontheffing is aangevraagd.
- In het kader van het plaatsen van twee generatoren, op het 

perceel Japanlaan 4. De machines komen te staan op de 
graszijde tussen de stoep en de weg. Onder de machine 
liggen rijplaten.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het raadhuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u 

tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een af-
spraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspra-
ken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen 
tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-
387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, 
binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende ontheffing is verleend. In het kader van 
het weg- en asfalteringswerkzaamheden op 8 tot 15 septem-
ber 2021, op het perceel Burgemeester Kasteleinweg / Leg-
meerdijk / Lakenbleekerstraat, verleend op 2 september 2021
Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende ontheffing is verleend. In het kader van 
asfaltonderhoud op 7  tot 10 september 2021, op het perceel 
De Mijnsherenweg, tussen de Legmeerdijk en de Schweitzer-
straat, verleend op 6 september 2021. Tegen de afgifte van 
deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Het blijft landelijk schom-
melen met de corona-cijfers, gemid-
deld tussen de 2.000 en 3.000 posi-
tieve testen per dag in Nederland. 
Ook in Aalsmeer per dag en dus per 

week wisselende aantallen. De ene 
dag een ‘yes’, slechts twee besmet-
tingen, de andere dag een vloek, wel 
elf positief geteste inwoners. In de 
periode van 25 augustus tot en met 7 

Schommelende corona-cijfers 
in Aalsmeer en regio

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland werkt aan de kruising van de 
Burgemeester Kasteleinweg en de 
Legmeerdijk (N231) tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. 
Voor deze werkzaamheden wordt de 
kruising tussen 8 en 15 september ’s 
nachts en in het weekend afgesloten 
voor al het verkeer. Verkeer wordt 
omgeleid en moet rekening houden 
met extra reistijd.
De provincie legt een fietstunnel aan 
onder de Legmeerdijk, zodat (brom)-
fietsers straks zonder verkeerslichten 
in één keer veilig kunnen doorrijden. 
De aannemer is half april gestart met 
de aanleg van de fietstunnel. Om op 
de kruising van de Legmeerdijk en de 
Burgemeester Kasteleinweg al het 

definitieve asfalt en belijning aan te 
brengen, zijn deze afsluitingen 
noodzakelijk.
 
Avond- en weekendafsluitingen 
tussen 8 en 15 september
De kruising Legmeerdijk is afgesloten 
op donderdag 9, maandag 13 en 
dinsdag 14 september tussen 19.00 
en 05.00 uur. Daarnaast is er een 
weekendafsluiting van vrijdag 10 
september (19.00 uur) tot maandag 
13 september (05.00 uur). Tijdens 
deze weekendafsluiting is ook het 
kruispunt van de Poelweg met de 
Koningin Maximalaan in de 
gemeente Uithoorn afgesloten.
Na woensdag 15 september zijn de 
werkzaamheden aan het kruispunt 

Afsluiting kruising Legmeerdijk 
oor n eg etstunne

Legmeerdijk en de Poelweg afge-
rond. De werkzaamheden aan de 
fietstunnel zijn dan nog niet klaar, die 
worden in november 2021 afgerond.  
 
Omleiding wegverkeer
Tijdens de nacht- en weekendafslui-
tingen rijdt doorgaand verkeer bij 
Uithoorn en Hoofddorp via de N201. 
Bestemmingsverkeer van en naar 
Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg, 
Molenvlietweg en de Middenweg 
richting de N201. Bestemmingsver-
keer van en naar Kudelstaart maakt 
gebruik van de Bachlaan, Kudel-
staartseweg en Zwarteweg. Het 
verkeer bij de Poelweg wordt daar 
omgeleid via de Noorddammerweg 
in Uithoorn. Voor fietsers blijft de 
omleidingsroute via het terrein van 
Royal Flora Holland gelden.
 
Het project HOVASZ
De nieuwe fietsonderdoorgang is 
onderdeel van het project HOVASZ 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoerver-
binding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). 
De nieuwe HOV-verbinding is een 
van de schakels in het regionale 
HOV-netwerk R-net en biedt reizigers 
frequent, comfortabel en betrouw-
baar busvervoer. Naast de busbaan 
wordt de N196 in de Haarlemmer-
meer, de Burgemeester Kasteleinweg 
in Aalsmeer en de Koningin Máxima-
laan in Uithoorn, inclusief de fiets-
paden, opnieuw ingericht als een 
tweebaansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer. HOVASZ wordt naar 
verwachting eind 2021 in gebruik 
genomen.

 

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is met 
Vuur en Licht op het Water officieel de 
Feestweek in Aalsmeer van start 
gegaan. Feestmaand september is 
door de corona-maatregelen ietwat 
soberder, maar er vinden (gelukkig) 
nog allerlei activiteiten plaats. Zo gaat 
aanstaande zaterdag 11 september 
de Pramenrace gevaren worden, zijn 
er deze dag en op zondag 12 
september diverse gebouwen open 
tijdens het Open Monumenten-
weekend en worden bezoekers beide 
dagen uitgenodigd om een kijkje te 
gaan nemen in de gedichtentuin op 
het Boomkwekerskerkhof aan de 
Stommeerweg. Om alle organisaties 
van evenementen tijdens de Feest-

week een hart onder de riem te 
steken werd vorig jaar, toen er hele-
maal geen activiteiten georganiseerd 
mochten worden, de Watertoren in de 
Aalsmeer kleuren gehuld. De trots aan 
de Westeinder in rood, groen en zwart 
oogstte veel bewondering en trok 
een groot aantal bezoekers. Vorig jaar 
geen tijd gehad om een kijkje te gaan 
nemen? Dan zeker nu wel langs gaan. 
Sinds afgelopen zaterdag is de Water-
toren weer opgevrolijkt in de kleuren 
van de Aalsmeerse vlag (rood van de 
aardbeien, groen van het blad en 
zwart van de grond). Tot en met 
aanstaande zaterdag 11 september 
gaan dagelijks de lichten aan tussen 
21.00 en 23.00 uur. Een aanrader!

Watertoren weer opgevrolijkt in 
kleuren Aalsmeerse vlag

Foto: www.kicksfotos.nl

september zijn opnieuw meer inwo-
ners positief getest op corona. Deze 
twee weken totaal 75 inwoners, 9 
meer dan de vorige periode. 
Gelukkig ook deze week geen 
ziekenhuisopnames vanuit Aalsmeer 
en er zijn opnieuw geen inwoners 
overleden aan het virus. In Haarlem-
mermeer en Amstelveen is het aantal 
positief getesten nagenoeg gelijk 

gebleven, respectievelijk 408 (+2) en 
169 (-5). In Uithoorn is de daling flink 
ingezet, totaal ‘slechts’ 33 (-19) 
besmettingen. Er zijn in Haarlemmer-
meer twee inwoners met corona 
opgenomen in het ziekenhuis, in 
Amstelveen twee sterfgevallen door 
het virus. In Uithoorn, net als in Aals-
meer, geen ziekenhuisopnames en 
geen overledenen. De cijfers per 

100.000 inwoners:  Haarlemmermeer: 
257.3, Aalsmeer: 234.4, Amstelveen: 
186.1 en Uithoorn: 109.2. Het virus 
blijkt taai en laat zich niet snel 
bedwingen. De corona-maatregelen 
blijven (vooralsnog tot 20 
september) gelden, dus: Hou 1,5 
meter afstand, was regelmatig de 
handen, blijf bij een verkoudheid 
thuis en ga testen bij klachten. 
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Aalsmeerderbrug - Tijdens de Open 
Monumenten Dagen, op zaterdag 11 
en zondag 12 september, presen-
teren Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-‘45, Podium voor Archi-
tectuur en Boer Bos  ‘Monument 
Makers’. Drie erfgoedinstellingen 
slaan de handen ineen om een 
weekend lang ambacht, vakman-
schap, monumentendag en de relatie 
met Rijsenhout te vieren. Er worden 
beide dagen workshops gegeven en 
lezingen verzorgd en zondag vindt er 
een beurs plaats. Alle leeftijden zijn 
beide dagen  welkom van 12.00 tot 
16.00 uur bij dit initiatief. De toegang 
is gratis.

Vakmanschap
Monument Makers gaat over de 
zoektocht naar vakmanschap. De 
initiatiefnemers Jantine Hos en Paul 
Bos hebben zes makers/kunstenaars 
bereid gevonden om zich te 
verbinden met zes vrijwilligers die op 
het fort werkzaam zijn, in het 
museum of op de fortboerderij. De 
mensen die op en in een monument 
werken, veelal vrijwillig, doen dat 
vanuit hun eigen unieke vakman-
schap en passie en geven daarmee 
het monument eigentijdse betekenis. 
Er worden beide dagen drie work-
shops gegeven: Viltsloffen maken 
onder leiding van jonge maker 
Amber, monumentkaarten maken 
onder leiding van Anne-Greet en 
monumenten fotograferen. 

Makersbeurs
Naast de makers die zich presenteren 
met speciaal werk gemaakt op basis 
van de verhalen van de vrijwilligers, 
zullen diverse regionale makers zich 

op zondag 12 september van 12.00 
tot 16.00 uur presenteren met hun 
’craft’ tijdens een Makersbeurs op het 
fort. Zij demonstreren hun vakman-
schap en laten zien hoe levend en 
levendig hun vak is. Focus hierbij ligt 
zowel op de traditionele oude 
ambachten als op het vernieuwende 
ambacht. 

Lezing
Zowel op zaterdag als op zondag 
wordt een lezing gegeven over de 
geschiedenis van de stelling en het 
fort. Aansluitend aan de lezingen 
kunnen bezoekers worden rondge-
leid over het fortterrein door gidsen 
die het terrein op hun duimpje 
kennen. De lezing: ‘Rondom de Stel-
ling’ wordt zowel op zaterdag als 
zondag om 10.30 en 12.30 door Gijs 
Dirkzwager gegeven.

Project Tornado
Kleurrijke vlaggen die zijn gemaakt 
door bewoners van Rijsenhout 
wapperen het hele weekend vanaf 
het fort. Het project Tornado is in 
samenwerking met Oscar Peters en 
Kunstmest.

Richtlijnen
Als gevolg van de beperkingen inge-
volge de corona-richtlijnen moeten 
bezoekers 1,5 meter afstand houden 
en de hygiëne maatregelen in acht-
nemen. Bezoekers van het museum 
moeten zich opgeven via de website 
op www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/. 
Kij voor meer informatie over het 
museum op de website www.
crash40-45.nl of raadpleeg facebook 
of instagram.

Open monumentendagen bij 
Crash: Vakmanschap centraal

Aalsmeer - Tijdens de Open Monu-
mentendagen op 11 en 12 
september staat inclusie centraal. De 
titel van het thema is ‘Mijn monu-
ment is jouw monument’. Met dit 
thema sluit men aan bij het thema 
van de Europese monumenten-
dagen: ‘Inclusive Heritage’.
In principe is elk gebouw geschikt, in 
elk gebouw hebben mensen 
gewoond, gewerkt en geleefd. Daar 
zijn verhalen over te vertellen. Maar 

in echt gericht op inclusiviteit, het er 
wel of niet bij mogen horen, heeft 
Aalsmeer meer te bieden dan 
menigeen denkt. 
Ooit wel eens gerealiseerd dat de 
bouwstijl van het treinstation staat 
voor humanisme en vrijheid van 
denken? Dat je aan de situering van 
de Dorpskerk nog steeds kan aflezen 
dat het oorspronkelijk een katholieke 
kerk was? Dat de reformatie bepa-
lend is geweest voor hoe de kerk er 

Gratis dorpswandelingen tijdens 
Open Monumentendagen

Aalsmeer - Op 28 september begint 
bij De Werkschuit een cursus moza-
ieken. De cursus is op dinsdag van 
19.30 tot 21.30 uur en docent is Judith. 
In een gezellige ontspannen sfeer 
leren de deelnemers de eeuwenoude 
techniek van het mozaïeken. Tijdens 
de cursus wordt met verschillende 
materialen gewerkt, bijvoorbeeld met 
keramische tegels, (vintage) servies-
goed en glasmozaïek. Tijdens de work-
shop wordt af en toe terug geblikt in 
de historie van het mozaïeken en 
wordt stil gestaan bij verschillende 
legvormen. De deelnemers gaan aan 
de slag met verschillende technieken, 
gebruiken verschillende lijmsoorten 
en leren het uiteindelijke voegen van 
het werkstuk. Een mooi mozaïek 
maken kost tijd. Afhankelijk van de 
gekozen ondergrond, detailniveau en 
vaardigheid, wordt geprobeerd een 
werkstuk klaar te hebben na vier 
lessen. Eventueel kan deze cursus 

verlengd worden met twee of vier 
weken bij voldoende deelname. 
Mozaïek materialen en ondergronden 
kunnen tijdens de cursus aangeschaft 
worden bij de docent. Meenemen van 
eigen materiaal graag alleen na 
overleg met de docent. Kijk voor meer 
informatie en aanmelding op www.
werkschuit-Aalsmeer.nl of neem tele-
fonisch contact op met Marion Buckert 
via 06-11864861 of met Margot Tepas 
via 06-12459347.

Cursus Mozaïeken bij Werkschuit

nu uitziet? Dat de Doopsgezinden 
een nogal radicaal en gewelddadig 
verleden hebben? Dat de Doopsge-
zinde kerk een prachtig voorbeeld is 
van het samengaan van de  
oorspronkelijke opzet van de verma-
ningen en technische ontwikke-
lingen van die tijd? Dat het tijdens de 
oorlogsjaren voor joden verboden 
was om lid te zijn van de Nieuwe 
Meer en dat men  verplicht was om 
het verblijf van de Duitse bezetting 
toe te staan? Dat Berghoef zich voor 
het ontwerp van het Raadhuis heeft 
laten inspireren door Scandinavische 
landen en Italië? Dat in zijn verbou-
wing van De Oude Veiling Italiaanse 
invloeden zichtbaar zijn? 
Dit en nog veel meer komt aan de 
orde tijdens de dorpswandelingen 
aanstaande zaterdag 11 en zondag 
12 september. De wandeling staat 
onder leiding van Joop Kok, archi-
tect, geschiedeniskenner en auteur 
van diverse publicaties over architec-
tuur en Aalsmeer. De dorpswande-
lingen zijn gratis, starten beide 
dagen om 13.30 uur en duren zo’n 
anderhalf tot twee uur. Startpunt is 
de Dorpspomp, hoek Dorps-, Kanaal- 
en Zijdstraat. Reserveren wordt op 
prijs gesteld. Dit kan telefonisch via 
0297 340442 of per e-mail: joopkok@
planet.nl.

Aalsmeer - Radio Aalsmeer bestaat 
bijna 30 jaar en dat gaat gevierd 
worden. Afgelopen zaterdag werd 
tijdens het live verslag van Vuur en 
Licht op het Water onthuld dat van 29 

tot en met 31 oktober de Radio Aals-
meer Top 300 uit wordt gezonden. De 
luisteraars stellen deze lijst samen 
door te stemmen. Dit kan heel 
eenvoudig: surf met je mobiel of 

Jouw favoriete muziek/artiest 
in Radio Aalsmeer Top 300? 

computer naar www.radioaalsmeer.
nl/top300, typ in de zoekbalk jouw 
favoriete artiesten en titels van liedjes 
in en klik deze aan. Staat iets er niet 
tussen? Klik dan op het groene plusje 
naast de zoekbalk. Onder alle stem-
mers worden speciale Aalsmeerse 
prijzen verloot, dus stem snel op jouw 
favoriete muziek en maak kans!

Aalsmeer –  Dit jaar is er weer een 
Pramenrace. Zoals elk jaar op de 
tweede zaterdag van september. 
Opnieuw zal Radio Aalsmeer live de 
race verslaan. Zoals vertrouwd vaart 
de Radio Aalsmeer-boot mee langs 
de route en zal een enthousiast team 
met programmamakers alle facetten 
van de unieke race in de huiskamer 
brengen. De start aan de Pontweg en 
ook de finish aan de Ringvaart bij 
Otto zullen te horen zijn.

Aandacht voor Project Edu-PC 
Bij ‘Echt Esther’ is donderdag 9 
september Edwin Hortensius te gast 
om 19.00 uur. Hij is initiator van 
Project Edu-PC. Project Edu-PC steunt 
kinderen uit minder bedeelde 
gezinnen met gratis computers. 
Geheel belangeloos transformeert dit 
project gebruikte computers tot 

educatieve Chromebooks. Ook jij 
kunt meehelpen door afgeschreven 
laptops te doneren aan dit initiatief! 
Edwin zal vertellen over hoe je een 
laptop kunt doneren en hoe minder 
bedeelde gezinnen via de ib-ers op 
bassischolen een gratis laptop 
kunnen aanvragen. Project Edu-PC is 
een particulier initiatief zonder 
subsidie of fondsen. Heb jij een vraag 
voor Edwin Hortensius mail deze aan 
esther@radioaalsmeer.nl. Meeluis-
teren kan 9 september overal ter 
wereld via www.radioaalsmeer.nl 

Terug naar de Feestweek
Voorgaande jaren was Radio Aals-
meer tijdens de Aalsmeerse Feest-
week altijd aanwezig met live-uitzen-
dingen vanuit de feesttent. Helaas 
kan vanwege corona dit festijn ook 
dit jaar niet doorgaan. Maar ‘Aalsmeer 

Live verslag van de Pramenrace 
zaterdag op Radio Aalsmeer

Alex Stolwijk aanstaande maandag te gast bij ‘Door de Mangel’.

by Night’ wil donderdag 9 september 
toch even terug naar de feestelijke 
sfeer van weleer en kijkt tussen 22.00 
en 24.00 uur terug naar de afgelopen 
jaren met oude interviews en muziek 
van artiesten die op zouden treden 
en/of in het verleden opgetreden 
hebben tijdens Feestweek Aalsmeer. 

Journalist, drummer en vader
Tot het laatste moment was het team 
van ‘Door de Mangel’ in de veronder-
stelling dat Nicole Suurendonk de 
316e gast zou zijn. Op het laatste 
moment zegde zij echter af. Gelukkig 
werd Kudelstaarter Jos de Jong 
bereid gevonden om de honneurs 
waar te nemen. De geboren Kwake-
laar heeft in zijn jeugd 6 jaar op het 
internaat gezeten, maar is uiteindelijk 
in de tuinbouw terecht gekomen, 
altijd in leidinggevende functies. De 
Jong is, nu hij gepensioneerd is, 
onder meer actief op het toneel en 
wandelt hij graag met cliënten van 
het Zorgcentrum Aelsmeer. Ondanks 
de korte tijd, is ook Jos op zoek 
gegaan naar een opvolger. Hij kwam 
uit bij Alex Stolwijk, één van zijn vier 
schoonzoons. Stolwijk is journalist, 
drummer en vader, maar is zeker ook 
een groot PSV-fan. Luister je 
maandag 13 september vanaf 19.00 
uur mee? 

Radio en televisie
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. En op televisie 
te bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 
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Aalsmeer - Het was afgelopen 
zondag 5 september prachtig en 
zonnig weer en menig booteigenaar 
besloot nog een rondje te gaan 
varen op de Westeinderplassen. 
Onverwachts stuitten velen van hen 
op een lange sliert pramen en 
bokken. Is de Pramenrace een week 
vervroegd? Maar, de boten zijn niet 
ouderwets gezellig versierd en de 
teams zien er zo gewoon uit? De 
Pramenrace is inderdaad aanstaande 
zaterdag 11 september en reken 
maar dat het ouderwets gezellig, het 
thema van deze 35ste editie, wordt. 
SPIE organiseerde deze zondag de 
jaarlijkse proefvaart. Vanwege de 
corona-maatregelen was besloten 
deze activiteit niet in de publiciteit te 
brengen en er dus een ‘besloten 
feestje’ van te maken. Alle deelne-
mers kunnen tijdens de proefvaart 
kijken of de Penta-motor goed loopt, 
meemaken of de praam of bok het 

droog houdt en natuurlijk was het 
een testritje voor alle captains. Met 
deelname van 160 teams is stuur-
manskunst tot slot heel belangrijk. 
Het is allemaal goed gegaan. De 
pramenracers hebben een gezellig 
tochtje beleefd en de toevallige 
kijkers een grappig ‘ritje’ gezien. 

Palaver en ontbijt drive tru
Vanwege corona gaat het tijdens alle 
activiteiten voor de race allemaal 
even anders. Het palaver op vrijdag-
avond is niet live, maar vindt digitaal 
plaats tijdens een speciale SPIE-
uitzending op het tv-kanaal van 
Radio Aalsmeer. Aanvang is 21.00 uur 
en gaan kijken is een must voor de 
deelnemers. 
Onder andere wordt de geheime 
opdracht bekend gemaakt en 
worden de laatste mededelingen 
gedaan. De startzakken krijgen de 
‘racers’ pas de volgende dag, zater-

dagmorgen tijdens de (ook anders) 
ontbijt drive thru (zonder kijkers). 

Goed zicht langs Ringvaart
Op de dag van de tocht der tochten, 
aanstaande zaterdag 11 september, 
is publiek uiteraard wel welkom. De 
deelnemers hopen juist op veel 
kijkers. Om 12.00 uur is de start bij de 
Pontweg, die overigens gesloten 
blijft voor publiek. De Pramenrace 
gaan aanschouwen kan het beste 
langs de Ringvaart, vanaf de Oostein-
derpoel (Oude Meer) tot en met 
Langhout in Rijsenhout. Verder gaat 
de route twee keer langs het Praam-
plein en de haven van Nieuwe Meer. 
Voor meer details kan het beste 
gekeken worden in de speciale 
Praambode. Alle deelnemers een 
behouden vaart gewenst en alle 
kijkers veel kijkplezier. Hou rekening 
met elkaar en vergeet de corona-
regels niet!

Zonnige proefvaart voor Pramenrace
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De ondernemers uit Aals-
meer Centrum en het winkelend 
publiek kunnen terugkijken op een 
gezellige ‘koopjesdag’ afgelopen 
zaterdag 4 september. Er hing een 
fantastische sfeer en het was gezellig 
druk in de winkelstraten in het 
Centrum. Het zonnetje maakte alles 
af. Veel winkeliers pakten flink uit en 
maakten er voor hun eigen deur een 
‘mini-braderietje’ van. Tafels en 
rekken met uitverkoopspullen, optre-
dens en zelfs een springkussen 
zorgden ervoor dat er veel mensen in 
de Zijdstraat te vinden waren. 
Op het Molenplein zorgde Zingende 
DJ Dennis Wijnhout voor veel sfeer 
met zijn muziek en optredens. 
Eetcafé De Zwarte Ruiter stond met 
een pizzaoven en een foodtruck waar 
de lekkerste drankjes, pizza’s en 
poffertjes gehaald konden worden. 
Zo ontstond er een leuk horeca-
pleintje voor de Korenmolen. 
De kinderen konden zich vermaken 
op het springkussen of bij één van de 
spelletjes, steltlopers liepen door de 

straten om kleine cadeautjes uit te 
delen met daarop het nieuwe logo 
van Aalsmeer Centrum en de Swing 
Dixieband liep rond om de klanten in 
de winkelstraten te entertainen.

Eén minuut gratis winkelen 
Om het nog extra feestelijk te maken 
en te vieren dat Meer Aalsmeer 
voortaan Aalsmeer Centrum heet, 
was er een Rad van Fortuin met gave 
prijzen, waaronder cadeaubonnen, 
gratis toegangskaartjes van Flori-
world, gratis shirtbedrukking en 
meer. De hoofdprijs van 1 minuut 
gratis winkelen bij Albert Heijn 
Praamplein is gewonnen door Ellen 
Neelissen, de Ray-ban zonnebril van 
Eyecare Ed Kriek Optiek ging naar 
Henny Werkwijn en John van de 
Polder won het Tommy Hilfiger 
horloge beschikbaar gesteld door 
Sparnaaij Juweliers. De ondernemers 
zijn blij dat ze dit, ondanks dat er 
geen braderie was, konden organi-
seren voor hun klanten. Op naar nog 
meer gezellige activiteiten! 

Koopjesdag in het Centrum: 
Zonnig en gezellig

Foto: www.kicksfotos.nl

PETER VERSCHUEREN WINNAAR
VAN ZOMERCOMPETITIE
SCHAAKCLUB

Aalsmeer - Het mooie weer 
houdt nog aan, maar de zomer-
competitie 2021 van schaakclub 
Westeinder is weer ten einde. 
Maar liefst 21 schakers uit de 
wijde omgeving, tot aan Duits-
land toe, hebben de afgelopen 
drie maanden acte de présence 
gegeven in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Het toernooi voor-
ziet duidelijk in een behoefte 
tijdens de voor veel clubs schaak-
loze zomer. Ondank de zeer 
sterke bezetting kwam de 
winnaar dit jaar uit Kudelstaart. 
Peter Verschueren wist de 
concurrentie overtuigend achter 
zich te houden. Met een mach-
tige tussensprint in juli legde hij 
de basis voor de eindoverwin-
ning, waarna hij in augustus nog 
rustig twee weken op vakantie 
kon gaan om de overwinning te 
consolideren. Peter Verschueren 
dus winnaar met 49 punten, 
gevolgd door Maarten de Jong 
(39), Jan van der Sluis (37), 
Mladen Cicek (30) en Abdul 
Wasei met 28 punten.

Wintercompetitie gestart
Na afronding van de zomercom-
petitie is de wintercompetitie 
meteen gestart. Elke donderdag-
avond zijn sterke en minder 
sterke schakers om 20.00 uur 
weer welkom in het Dorpshuis 
voor een potje schaak en gezellig 
natafelen tijdens de derde helft.
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Aalsmeer – Feestmaand september 
is in Aalsmeer echt bruisend van start 
gegaan. Zaterdagavond werden 
inwoners en kijkers uit de (verre) 
regio getrakteerd op een prachtige 
verlichte botenshow met, gezien de 
lange sliert en de inmense halve 
cirkel rond de Watertoren, een record 
aantal deelnemers. Er was �ink uitge-
pakt om te trakteren op een specta-
culaire botenshow. Er klonk menig-
maal luid applaus tijdens de tocht 
door de Ringvaart. Er was gewerkt 
met lichtslangen, lampjes en voor-
werpen waren gebouwd om extra 
luister bij te zetten. 

Winnaars
Een echte ‘opvaller’ was de kleine 
boot met drie gebouwen waar Aals-
meer trots op is, natuurlijk de water-
toren en, in iets mindere mate, de 
dorpskerk en korenmolen De Leeuw. 
De creatie van Hans en Erna Ralten 
uit Burgerveen kreeg in de categorie 
kleine boten de eerste prijs van de 
jury. In de categorie grote boten 

vond de jury de feestelijke boot van 
Remco Maarsen er met kop en 
schouders bovenuit steken en 
beloonde de ‘zoete inval’ met de 
eerste prijs. Al eerder won Maarsen 
een prijs met een door hem verlichte 
boot. 

Gezellige sfeer
Nadat de boten de Ringvaart 
verlieten en via de kleine Poel naar 
de Watertoren aan de Westeinder 
gingen varen, ging menigeen aan de 
wandel of stapte op de �ets om naar 
de Watertoren te gaan voor de vuur-
werkshow. Er hing een gezellige en 
gemoedelijke sfeer in het dorp. Er 
was duidelijk zin in dit feestje, zeker 
ook gezien de vele bezoekers. Het 
stond rijen dik langs de Poelkant, op 
het Surfeiland en de landtong en ook 
in Kudelstaart was massaal de water-
kant opgezocht. De organisatoren 
Mike van der Laarse en Ab Eigenhuis 
hadden een spectaculair Vuur en 
Licht op het Water beloofd, voor het 
eerst op muziek, en hier was geen 

woord van gelogen. Het was 
prachtig, de lucht boven de West-
einder kleurde afwisselend rood, wit, 
groen, paars, geel en roze. Grote 
bollen die in de lucht uiteen spatten 
en kleinere bollen lanceerden, 
‘raketten’ die omhoog zoefden om 
vervolgens stralend te ontbranden 
en een ‘wir war’ van schitterende 
sterren. 

‘Ons Aalsmeer’ 
Mooi en ontroerend was de afsluiting 
van de vuurwerkshow op het ‘Ons 
Aalsmeer’ van de helaas te vroeg 
overleden zanger Jan Leliveld. Er 
werd spontaan en massaal meege-
zongen! De show leverde heel wat 
oh’s en ah’s op en “het was prachtig” 
werd na a�oop veel gehoord. Niet 
eerder overigens dan het luide en 
lange applaus dat na de laatste ‘klap’ 
gegeven werd. Het was het wachten 
zeker waard geweest. Bedankt orga-
nisatie, vrijwilligers, sponsors en 
gemeente voor dit heerlijke Aals-
meerse feestje!

Vuur en Licht op het Water 
groots spektakel!

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Taal is de fundamentele 
uiting van communicatie. Je praat 
met elkaar, leest boeken, de onderti-
teling van �lms en handleidingen 
van apparaten. Er worden emails 
geschreven en ga zo nog even door. 
Je kunt je nauwelijks voorstellen als 
dat allemaal niet zou kunnen, omdat 
je de taal niet of nauwelijks beheerst. 
Toch is dat de waarheid voor veel 
mensen. Ook in Aalsmeer: volgens de 
statistieken moet dat om meer dan 
2000 mensen gaan! En het betreft 
niet alleen mensen, die om welke 
reden dan ook uit het buitenland zijn 
gekomen. 
Deze week is het de week van lezen 
en schrijven is deze is bedoeld om dit 
probleem eens per jaar onder de 
aandacht te brengen. Een uitgelezen 
mogelijkheid om die mensen de 
helpende hand te bieden. Bij het 
Taalpunt in de bibliotheek kunnen 
op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
mensen zich melden die graag hulp 

willen hebben en mensen die graag 
iemand zouden willen helpen. Bij het 
Taalpunt kan dan een koppeling 
plaatsvinden. Eens per week kunnen 
dan de taalcoach en het taalmaatje 
bij elkaar komen om op zijn minst 
iets van het probleem op te lossen. 
Voor de taalcoach is daarvoor onder-
steuning in de vorm van materialen 
en cursussen. 
Helaas is er door de maatregelen 
rond corona een wachtlijst ontstaan 
van mensen die graag hulp zouden 
willen hebben. Het Taalpunt hoopt 
dat meer mensen zich melden om 
anderen te willen ondersteunen met 
de (voor velen lastige) Nederlandse 
taal. Op de wachtlijst staan onder 
meer twee dames die nagenoeg 
analfabeet zijn. Wellicht een (oud) 
leerkracht die dat nou net een uitda-
ging vindt? U bent meer dan van 
harte welkom in de bibliotheek in de 
Marktstraat op dinsdag tussen 11.00 
tot 13.00 uur. 

Het Taalpunt zoekt taalcoaches

Aalsmeer - Decennia lang bestond bij 
het Rode Kruis Aalsmeer een zeer 
actieve handwerkgroep. Wekelijks 
kwamen er tussen de 10 tot 20 
ouderen bijeen om samen te haken, te 
handwerken, te breien en ko�e te 
drinken. Toen eind 2019 het Rode Kruis 
ermee stopte is deze activiteit overge-
gaan naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
maar omdat daar steeds minder deel-
nemers waren dreigde de activiteit te 
stoppen. Enkele enthousiaste vrijwil-
ligers, die de handwerk activiteit bege-
leiden, namen contact op met Stich-
ting SAM om te kijken of de activiteit 
onder die paraplu voortgezet kon 
worden. En tot grote vreugde en 

opluchting van de deelnemers en vrij-
willigers gaat dat gebeuren. De start is 
gepland op maandag 13 september 
aanstaande. Er hebben zich 15 deelne-
mers gemeld die drie keer per maand 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat bij elkaar komen. Maandags-
middag van 14.00 tot 16.00 uur zullen 
er creatieve activiteiten plaatsvinden, 
zoals haken, breien en andere bezig-
heden. Vrijwilligers van Stichting SAM 
begeleiden de deelnemers die door 
andere vrijwilligers van huis kunnen 
worden opgehaald. Voor handwerk- en 
knutselmateriaal wordt gezorgd en 
ko�e en thee zijn ook gratis. Alles wat 
door de deelnemers gemaakt wordt 

Nieuwe activiteit: Sam Creatief

Aalsmeer - In samenwerking met de 
Bibliotheek Amstelland organiseert 
professional organizer Sanne Bender 
van ‘Gelukkig op Orde’ vrijdag 17 
september om 10.30 uur de work-
shop ‘Succesvol opruimen doe je zo’. 
Sanne’s workshop is bedoeld voor 
iedereen die verlangt naar meer rust, 
ruimte en overzicht in huis of op de 
thuiswerkplek en daarmee in het 
hoofd. Denk daarbij aan een huis 
zonder onvindbare spullen en zonder 
stapels die nog eens uitgezocht 
moeten worden. 

Praktisch
Sanne: “Als je veel spullen in huis 
hebt, die ook nog eens niet zo 
handig georganiseerd zijn, kun je er 
als een berg tegenop zien om dat 
aan te pakken en wordt dit als een 
hoop onrust ervaren. Tijdens mijn 
workshop van anderhalf uur leer je 
op ontspannen manier praktische 
toepasbare principes van opruimen 
en beslissingen nemen over je 
spullen. Je krijgt informatie over hoe 
je opruimen zo aanpakt dat het je 
makkelijker afgaat. Ook leer je hoe je 
handig kunt beslissen wat je wel of 
niet bewaart en als je iets bewaart, 
hoe je dat dan handig doet.” Je kunt 
Sanne vragen stellen en na a�oop is 
er volop inspiratie om thuis aan de 

slag te gaan en meer rust en ruimte 
in huis of thuiswerkplek te krijgen. 

Deelname 
Belangstellenden voor de workshop 
in de bibliotheek in de Markstraat 19 
kunnen zich opgeven via www.
amstelland.op-shop.nl/. Leden van 
de bibliotheek betalen 2,50 euro en 
niet-leden 5 euro. Opruimcoach en 
organizer Sanne Bender werkt met 
haar Kwakelse bedrijf ‘Gelukkig op 
Orde’ in de regio’s Amstelland en de 
Meerlanden en de Ronde Venen. Ze 
helpt mensen die last hebben van te 
veel spullen en te weinig ruimte in 
huis of op hun thuiswerkplek. Sanne 
is lid van de Nederlandse Beroepsver-
eniging van Professional Organizers 
(NBPO). Kijk voor meer informatie op: 
www.gelukkigoporde.nl

Workshop ‘Succesvol opruimen’ 
in bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer - Deze week is het de 
landelijke Week van het Lezen en 
Schrijven. Een week waar aandacht 
wordt gevraagd voor laaggeletterd-
heid. In de gemeente Aalsmeer 
worden veel activiteiten aangeboden 
om de taal te leren. Natuurlijk voor 
Nederlanders die moeite hebben 
met lezen en schrijven, maar ook 
voor anderstaligen die graag beter 
Nederlands willen leren spreken. 
Het Taalpunt koppelt onder andere 
Taalcoaches aan Taalmaatjes. Aals-
meer heeft veel Poolse inwoners. 
Ook zij kunnen natuurlijk in de lokale 
bibliotheek terecht bij het Taalpunt. 
Annigje Leighton is de taalcoach van 
taalmaatje Renata Jalowiecka. En ze 
zijn ook echt taalmaatjes. Annigje en 
Renata leerden elkaar kennen vlak 
voor corona uitbrak. 

Match via het Taalpunt
Renata is nu zo’n acht jaar in Neder-

land: “Ik heb gevraagd op mijn werk 
wie mij kon helpen om beter Neder-
lands te leren. Daar hadden ze het 
over het Taalpunt en dat hoorde ik 
ook van een Poolse vrouw. Dus toen 
ben ik langs gegaan. Ik weet nog niet 
of ik terug naar Polen wil en ik wil 
graag meer Nederlandse vrienden. 
Dan helpt het als je de taal spreekt. Ik 
zou ook graag willen werken in de 
zorg, met oudere mensen. En dan 
moet je ook goed Nederlands 
spreken.”

Vriendinnen
Haar taalcoach Annigje is blij met de 
match die het Taalpunt heeft 
gemaakt met Renate: “Als taalcoach 
krijg je cursussen zodat je een taal-
maatje goed kunt helpen. Normaal 
coach je iemand ongeveer een jaar, 
maar vanwege corona heeft het Taal-
punt dat met een jaar verlengd. 
Renata is mijn derde taalmaatje, 

Week van het Lezen en Schrijven: 
Annigje en Renata zijn taalmaatjes

Renata Jalowiecka (links) en Annigje Leighton in de bibliotheek.

maar ook als het via het Taalpunt 
ophoudt, zullen wij vriendinnen blij-
ven en nog steeds afspreken. Het is 
het leukst als het van twee kanten 
komt en Renata is heel gemotiveerd. 
We hebben een hele goede band 
gekregen.”

Leren op het terras
Dat het klikt stralen Annigje en 
Renata inderdaad uit. Ze komen één 
keer per week samen en praten dan 
over van alles en nog wat: “Dat kan 
gaan over steden waar Renata 
naartoe is geweest in een weekend, 
of kleding bijvoorbeeld”, begint 
Annigje. Renata vult aan: “Ja, maar 
ook sport en emoties, eigenlijk alles.” 
Annigje neemt ook wel eens de 
Start!-krant mee, waar ze dan samen 
in lezen. Ze praten dan over de 
onderwerpen en beantwoorden de 
vragen die erbij horen. En natuurlijk 
biedt de bibliotheek ook genoeg 
boeken die gebruikt kunnen worden. 
“Maar”, vertelt Annigje: “Nu het weer 
mag bezoeken we iedere week een 
ander terras in Aalsmeer en gaan we 
daar gezellig praten.”

Moeilijke taal
Renata zegt dat ze Nederlandse 
mensen heel open vindt: “Het is een 
moeilijke taal en mijn Nederlands 
kan nog beter. Thuis spreek ik Pools 
en maak ik soms alleen een grapje 
met een Nederlands woord. Het 
helpt wel als je Nederlands spreekt, 
bijvoorbeeld als je naar een restau-
rant gaat. Het is voor veel mensen 
moeilijk om de eerste stap te zetten 
en Nederlands te gaan leren.” Voor 
Renata was dat geen belemmering 
en ze heeft er geen spijt van: “Ik ben 
een sociaal persoon en Annigje 
maakt mijn leven rijker.”

zal te koop worden aangeboden bij 
onder andere supermarkten of een 
braderie of wordt aan een ander goed 
doel geschonken. De start van de 
nieuwe activiteit op maandagmiddag 
13 september vindt in besloten kring 
plaats. Vanaf 20 september is iedere 
belangstellende van harte welkom bij 
Sam Creatief van 14.00 en 16.00 uur in 
het Parochiehuis (achterkant van 
gebouw) mee te doen aan de activi-
teiten of om gewoon een kopje ko�e 
te komen drinken. Nieuwe deelne-
mers, vrijwilligers voor de begeleiding, 
maar ook chau�eurs om de mensen 
van huis op te halen zijn van harte 
welkom. U kunt zich aanmelden via 
info@stichtingsam.eu of per telefoon 
bij Ineke Hoogeveen: 0297-326813

Insectenhotel aanwinst voor 
tuin van Flower Art Museum

Aalsmeer - Het Flower Art Museum 
mocht afgelopen week een mooi cadeau 
in ontvangst nemen: een manshoog 
insectenhotel. Het heeft een plaatsje 
gekregen nabij de ingang van het 
museum. Het insectenhotel is gemaakt 
door de Aalsmeerders Howard en Jan 
Maarsen. Zij timmeren in hun vrije tijd 
prachtige exemplaren en verkopen die 
voor de Stichting KiKa. De kopers van dit 
exemplaar onderhouden warme banden 
met het museum en besloten om het aan 
de museumstichting te schenken. Een 
dubbel goed doel dus! Het Flower Art 
Museum tegenover de watertoren is hard 
bezig om de tuin te verfraaien. Met hulp 
van diverse vrijwilligers ontstaat een 
steeds mooier plekje aan de Poel. Deze 
zomer zijn er kunstwerken te zien van 
project De Elementen. Ook is er een 
kinderspeurtocht opgezet. Kijk voor meer 
informatie op: www.�owerartmuseum.nl.

Jan Maarsen (midden) leverde het insectenhotel persoonlijk af bij het Flower Art 
Museum, waar Constantijn Ho�scholte (links) en tuinmeester Sjaak Koningen het 
dankbaar in ontvangst namen.

Bibliotheek weer meer open!
Aalsmeer – Alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland zijn weer 
langer geopend. De openingstijden zijn uitgebreid met selfservice-uren 
in de ochtenden, waarbij je ontvangen wordt door vrijwilligers.
De bibliotheken in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen Westwijk zijn op 
maandag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 18.00 uur. In 
Amstelveen Stadsplein zijn de openingstijden uitgebreid met ochtenden 
vanaf 10.00 uur en kun je ook op donderdagavond terecht.

Bibliotheekpas
In Aalsmeer kun je ook buiten de normale openingstijden naar binnen en 
is de bieb 365 dagen per jaar, van 7.00 tot 23.00 uur met je bibliotheekpas 
toegankelijk. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de bibliotheek. 
Sinds de coronacrisis heeft de bibliotheek haar openingstijden in moeten 
perken. Op de rustige momenten werkt de bibliotheek met vrijwilligers 
die de klanten ontvangen. Doordat zij vanwege hun leeftijd vaker tot de 
risicogroep behoren, konden zij niet ingezet worden. Met de toege-
nomen vaccinatiegraad zijn er weer meer mogelijkheden en is de biblio-
theek weer net zoveel open als voor corona.





Netwerken doet iedere ondernemer, 
bewust en onbewust. 

Wij geloven in de kracht van lokaal netwerken en spelen
daar als BusinessClub graag een verbindende rol in.

BusinessClub 
FC Aalsmeer 
presenteert
PROGRAMMA 
SEIZOEN 2021 - 2022

Het ledenbestand van de BusinessClub blijft 

nog steeds gestaag groeien en net als u kijken 

wij uit naar een samenleving zonder Corona 

maatregelen. Wij zijn positief gestemd en hopen 

op steeds meer vrijheden en met gepaste trots 

presenteren wij hierbij ons Meer voor Ondernemers 

programma seizoen 2021 – 2022. (Naast leden van 

de BusinessClub, zijn deze avonden ook toegankelijk 

voor andere geïnteresseerde ondernemers).

ONS BOEIENDE, 
INSPIRERENDE 
PROGRAMMA 

op locaties bij leden van de 
BusinessClub ziet er als volgt uit:

AANMELDING 
voor een van onze events of informatie over 
een lidmaatschap bij de BusinessClub: 
info@businessclubfcaalsmeer.nl (o.v.v. uw naam, telefoonnummer en organisatie)
 
Bestuur BusinessClub FC Aalsmeer Jacco, Jan, Roald, Harm, Hans & Jeffrey

DONDERDAG 

23 
september 2021

Meer voor Ondernemers avond 

Innovatie in de Sierteelt                                                                                        
Locatie: FloriWorld Aalsmeer

DONDERDAG 

06 
januari 2022

Nieuwjaarsreceptie
Locatie: Around The Clock 
Aalsmeer  

DINSDAG 

02 
november 2021

Introductie Aalsmeer Pas
Locatie: Turf Aalsmeer

DONDERDAG 

04 
november 2021

Meer voor Ondernemers avond

Vitaliteit van werknemers                                                                                                           
Locatie: De Oude Veiling 
Aalsmeer

DONDERDAG 

03 
maart 2022

Meer voor Ondernemers avond 

Recruitment & ontwikkeling 
arbeidsmarkt 
Locatie: Yverta Aalsmeer 
(vh Wellant College)

DONDERDAG 

28 
april 2022

Meer voor Ondernemers avond

Crypto Currency                                                                                                             
Locatie: FunMania Aalsmeer

DONDERDAG 

23 
juni 2021

Meer voor Ondernemers avond

Onroerend goed & vastgoed-
ontwikkeling bedrijven-
terreinen in Aalsmeer                                                                                                                                      
Locatie: Ons Tweede Thuis 
Aalsmeer
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Aalsmeer - Achttien jaar lang heeft 
Dutch Flower Group (DFG) ieder jaar 
in november de Dutch Flower 
Awards uitgereikt. In 2020 kon door 
corona het event niet doorgaan en 
heeft DFG, als blijk van waardering, 
symbolisch een ‘Big thank you Award’ 
uitgereikt aan alle kwekers en leve-

ranciers met wie zij samenwerken. 
Dit jaar hoopt iedereen elkaar weer 
fysiek te kunnen treffen in de stand 
op de RFH Trade Fair te Aalsmeer en 
te proosten op de winnaars van de 
19e editie van de Dutch Flower 
Awards. Het centrale thema dit jaar is 
‘Groei door innovatie’. De jury, 

Genomineerden Dutch Flower 
Awards 2021 bekend

Winnaars Dutch Flower Awards 2019: Van der Lugt Lisianthus (bloemen), Ter Laak 

Orchids (planten), Flores Silvestres uit Colombia (buitenlandse leverancier) en de 

Preferred Partner Recognition ging naar Hans van der Meulen.

Aalsmeer - De ondernemers uit Aals-
meer Centrum gaan na de ‘koop-
jesdag’ nog even door met feestvieren, 
want heel de maand september blijft 
speciaal. En bij een feestje horen ook 
cadeautjes. Vanaf 10 september tot en 

met 1 oktober kunnen klanten met 
hun kassabon een goedgevulde 
Goodie Box winnen met producten en 
cadeaubonnen van ondernemers uit 
Aalsmeer Centrum. En als extra prijzen 
worden er toegangskaartjes voor 

‘Hier met je kassabon’ in Centrum

Weer bestelbus klem 
bij viaduct Hornweg
Aalsmeer - Op dinsdag 7 september 
heeft rond half elf in de ochtend 
opnieuw een bestelbus zich klem 
gereden bij het lage viaduct over de 
Hornweg. Eens in de zoveel maanden 

vergissen chauffeurs zich in de hoogte 
van de doorgang van het viaduct of in 
hoogte van hun eigen vervoermiddel. De 
teller staat inmiddels op zo’n 200. De 
bestelbus raakte aan de bovenzijde flink 
beschadigd, de bestuurder kwam op 
enkele blauwe plekken na met de schrik 
vrij. “Onbegrijpelijk”, aldus diverse reac-

ties van inwoners. “Ik weet niet hoeveel 
borden er nog meer bijgezet moeten 
worden. Het staat toch duidelijk aange-
geven.” Grappen worden er uiteraard ook 
gemaakt: “Een Aalsmeerse attractie en: 
Kan er een toto gemaakt worden?” Allen 
zijn het er over eens: “Gaat nog wel vaker 
gebeuren, dit zal niet de laatste keer zijn.” 

Aalsmeer - De familie Aukes woont 
in de planetenbuurt in de Hornmeer. 
Zij kregen net als duizend andere 
bewoners in de Hornmeer een brief 
van Vuur en Licht op het Water. 
Daarin werden zij geïnformeerd over 
de verkeersmaatregelen in de Horn-
meer en het afsluiten van hun wijk 
van 21.00 tot 01.00 uur op de avond 
van het evenement. De brief was één 
van de 63 voorwaarden die de 
gemeente had gesteld aan het 
verlenen van een vergunning. De 
zwangere mevrouw Aukes stuurde 
een mail naar de organisatie om te 
vragen of er voor gezorgd werd dat 

de verloskundige tijdens de afsluiting 
van de wijk in ieder geval doorgang 
verleend zou worden. Weliswaar was 
de uitgerekende datum voor de 
bevalling 13 september, maar je weet 
maar nooit. Zo gezegd, zo gedaan, 
de verkeersregelaars waren op de 
hoogte van de situatie en hadden 
toestemming de verloskundige door 
te laten. Zo ver is het echter niet 
gekomen. Afgelopen zaterdagoch-
tend werd Naël geboren, een 
gezonde zoon voor  het echtpaar 
Aukes. De eerste echte Vuur en Licht 
op het Water baby en daar zijn de 
organisatoren Mike (Multi) van der 

100 Rode rozen voor 1ste Vuur 
en Licht op het Water baby

Aalsmeer – De brug over de Ring-
vaart bij Aalsmeerbrug had zaterdag 
aan het begin van de avond storing. 
Een van de brugdelen (richting Aals-
meer) wilde niet meer zakken en 
daardoor was het verkeer gestremd.
Het andere brugdeel was wel open, 
waardoor automobilisten gingen 

spookrijden om hun bestemming te 
kunnen bereiken. Hierdoor 
ontstonden gevaarlijke situaties en 
lange files vanuit de richting Hoofd-
dorp. Na ongeveer een half uur was 
de storing weer verholpen en 
konden alle wachters hun weg 
vervolgen.

nge es oor storing n 
brug over de Ringvaart

Chaos bij de Aalsmeerderbrug door storing. Foto: VTF - Laurens Niezen

Floriworld weggeven. 
Het enige wat gedaan moet worden is 
de kassabon van een winkel uit Aals-
meer Centrum voorzien van  naam en 
telefoonnummer en in één van de tien 
dozen stoppen, die verspreid in Aals-
meer Centrum staan. Deze zijn te 
vinden bij Bertram & Brood, Bruna 
Aalsmeer, De Oude Veiling, Dierenspe-
ciaalzaak Discus Van der Zwaard, 
Drogisterij/Parfumerie Van der 
Zwaard, Siphra’s Studio, Sparnaaij 
Juweliers, Tabakszaak Kees Boom-
houwer, Total Copy Service en Van der 
Schilden Lingerie. De trekkingen zijn 
vrijdagmiddag 17 september, 24 
september en 1 oktober. De winnaars 
worden op vrijdagmiddag gebeld en 
bekend gemaakt via social media. Dus 
hou de Facebook- en Instagram 
accounts van Aalsmeer Centrum in de 
gaten. Na de weektrekking worden 
alle bonnen van die week vernietigd. 
Gegevens worden niet bewaard.

bestaande uit de ExCo-leden van 
Dutch Flower Group, heeft uit de 
interne inzendingen negen genomi-
neerden geselecteerd. De onde 
scheidingen worden uitgereikt in de 
categorieën Bloemen, Planten en 
Buitenlandse Leverancier. In de cate-
gorie Bloemen zijn de nominaties 
gegaan naar Holstein Flowers, VIP 
Roses en Qualily. De drie genomi-
neerden in de categorie Planten zijn: 
OK Plant, Esperit Plants en De Hoog 
Orchids. Xpression Flora Group uit 
Kenia, Del Golfo uit Italië en Killowen 
Orchards Ltd. uit Ierland zijn de 
genomineerd in de categorie Buiten-
landse leverancier. De feestelijke 
bekendmaking van de winnaars 
vindt plaats op de RFH Trade Fair 
Aalsmeer op donderdag 4 november 
om 15.00 uur, in de stand van Dutch 
Flower Group. DFG staat na de uitrei-
king van de Awards ook stil bij de 
ketenpartner die speciale erkenning-
verdient voor haar intensieve en 
toekomstgerichte samenwerking 
met de Dutch Flower Group 
bedrijven. Direct na de overhand 
ging van de Dutch Flower Awards zal 
deze prijs, de Preferred Partner 
Recognition, door Jan van Dam (CEO 
van DFG), worden uitgereikt.

Laarse en Ap Eigenhuis supertrots 
op. Zondagmiddag hebben de twee 
een boeket van 100 rode rozen bij de 
familie Aukes laten bezorgen.  

Aalsmeer - De voorbereidingen voor 
de 23e editie van de KCA Kunstroute 
Aalsmeer op 18 en 19 september 
aanstaande zijn in volle gang. Over 
zo’n anderhalve week kunnen bezoe-
kers zich gedurende een heel 
weekend op twintig bijzondere loca-
ties laten trakteren op veel gezellig-
heid en prachtige kunst van ruim 
negentig kunstenaars en dichters. Tijd 
dus om alvast een paar van hen in de 
schijnwerpers te zetten: kunstenaars 
van Art Centre Aalsmeer (nummer 19) 
en Atelier Steengoed (nummer 17). 

Art Centre Aalsmeer
Art Centre Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derweg 230 is een creatieve smelt-
kroes, een voormalig kassencomplex 
waar zo’n 50 kunstenaars een grote 
verscheidenheid aan kunst maken. 
Eén van hen is Romana Vaclavikova. 
Romana is gefascineerd door de 
kracht van kleuren en textuur en de 
complexiteit van lijnen. Zij ziet kunst 
in elke vorm, het brengt leven in haar 
schilderijen. Ze werkt graag intuïtief 
en al haar ideeën ontstaan op het 
moment zelf. Ook is ze geïnspireerd 
door duurzaamheid en het recyclen 

van afval. Materialen zoals papier, 
hout en plastic geeft zij een tweede 
kans op haar schilderdoeken. Tom 
Kiewra, ook gevestigd in het Art 
Centre, werd van jongs af aan aange-
trokken tot het straatleven in zijn stad, 
Amsterdam. Hier raakte hij gefasci-
neerd door de graffiti en straatkunst 
om hem heen, met obsessie voor 
typografie en belettering. Na lange 
nachten en internationale avonturen 
met een rugzak vol spuitbussen, 
besloot Tom grafisch ontwerper te 
worden. Zijn uitlaatklep vindt hij in 
kalligrafie en streetart. 

Atelier Steengoed
In Atelier Steengoed - Mendel aan de 
Zwarteweg 98 zullen prachtige crea-
ties van keramiek, mozaïek en kaarsen 
te zien zijn. Het aanbod is verrassend, 
divers en kleurrijk. Atelier Steengoed 
is een werkcentrum voor mensen met 
NAH of een lichamelijke beperking en 
is onderdeel van Ons Tweede Thuis. Al 
het werk wordt gecreëerd vanuit het 
talent en de mogelijkheden van de 
mensen. Tijdens de Kunstroute expo-
seert ook Maaike van Rijn in Atelier 
Steengoed.  

Digitale catalogus
Kijk voor de digitale catalogus op 
www.kunstrouteaalsmeer.nl met 
hierin alle informatie over de locaties 
en de kunstenaars. En ook op de Face-
bookpagina @KunstrouteAalsmeer 
presenteert KCA alle bijzondere kunst. 
Maar kom al dat moois vooral zien op 
zaterdag 18 en zondag 19 september 
in Aalsmeer, tijdens de grootste 
kunstmanifestatie van de regio. De 
Kunstroute bezoeken kan beide 
dagen van 12.00 tot 17.00 uur en is 
gratis.

23ste KCA Kunstroute op twintig 
bijzondere locaties in Aalsmeer

Romana Vaclavikova, Art Centre 

Aalsmeer.
Werk van kunstenaars van Atelier 

Steengoed.

Schilderij van Maaike van Rijn.
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Aalsmeer - Honderden mensen zijn 
zondag 5 september wakker 
geworden in een ‘andere’ straat. 
Straatnaambordjes, zoals Anjerlaan 
en Waterhoenstraat, zijn in Aalsmeer 
veranderd in Anjer-weg en Water-
hoen-weg om aandacht te vragen 
voor de natuurcrisis. “Als de politiek 
nu geen actie onderneemt tegen de 
hoge uitstoot van stikstof die neer-
slaat in onze natuur, dan bestaan deze 
planten en dieren straks alleen nog 
als straatnaam”, benadrukken initia-
tiefnemers Greenpeace & Friends. De 
actie wordt in het hele land uitge-
voerd door meer dan 300 vrijwilligers 
van Greenpeace en andere natuurlief-
hebbende organisaties. Duizenden 
straatnaambordjes met kwetsbare 

plant- en diersoorten worden aange-
past met het woord ‘weg’ en een QR 
code die leidt naar een website met 
meer informatie over de natuurcrisis. 

“Afwachtende houding zat”
Samen laten de honderden vrijwilli-
gers zien dat er in Nederland mensen 
in actie komen om de Nederlandse 
natuur te beschermen en de afname 
van biodiversiteit tegen te gaan: “Met 
z’n allen zijn wij de afwachtende 
houding van de politiek zat, de poli-
tiek moet nu haast maken.” Dit signaal 
geven zij, onder andere via social 
media, af aan politici in Den Haag. 
Greenpeace en de andere natuur- en 
milieuorganisaties roepen de forme-
rende partijen en de Tweede Kamer 

Straatnamen ‘aangepast’ voor 
verdwijnende planten en dieren

Aalsmeer - Eindelijk is het weer 
mogelijk met een grotere groep 
mensen bij elkaar te komen. Het MVO 
Platform Aalsmeer greep de koe bij 
de horens en bracht op 30 augustus 
jongstleden met de hulp van Nieuw 
Ondernemend Aalsmeer en Aalsmeer 
Lokaal, ondernemers bij elkaar voor 
een netwerkbijeenkomst volgens de 
inmiddels bekende formule MVO 
Meet & Greet. Het centrale thema was 
deze keer heel toepasselijk ‘Groene 
doorstart na corona’. Zo werd het in 
The Beach een drukbezochte inspire-
rende middag die werd afgesloten 
met een smakelijke ondernemersbar-
becue waarbij werd doorgepraat en 
genetwerkt. Door de ongedwongen 
sfeer was er eindelijk weer gelegen-
heid om met collega-ondernemers te 
sparren, waardevolle informatie en 
suggesties met elkaar te delen en 
elkaar te motiveren en inspireren 
door praktijkvoorbeelden die wérken.

Verduurzaming en corona
Verduurzaming staat volop in de 
spotlights en is een cruciaal onder-
deel van de weg uit de coronacrisis. 
De wereldwijde pandemie trok en 
trekt misschien nog steeds een zware 
wissel op bedrijven en voor velen was 
het puur een kwestie van overleven. 

Plannen om te investeren in duur-
zame innovaties gingen noodge-
dwongen de ijskast in. Tegelijkertijd 
legde corona haarfijn bloot dat de 
roofbouw die ook bedrijven op de 
aarde plegen, niet langer houdbaar is. 
Corona is wellicht straks in bedwang, 
voor het bestrijden van de klimaat-
crisis moeten er nog vele schepjes 
bovenop. De coronacrisis heeft 
bedrijven getriggerd om na te 
denken over wat echt belangrijk is. 
Een slimme ondernemer ziet dat 
duurzaam ondernemen geen extra 
taak is die van de overheid moet, 
maar als hefboom kan dienen om het 
bedrijf sterker en succesvoller te 
maken. Vele bedrijven – ook in Aals-
meer – laten dat zien. De hamvraag 
is: “Hoe dan?” Daarbij schiet het MVO 
Platform Aalsmeer te hulp, een plat-
form zonder winstoogmerk van en 
voor lokale ondernemers die elkaar 
inspireren, ervaring en kennis uitwis-
selen en elkaar op weg helpen met 
duurzaam ondernemen. Tijdens de 
MVO Meet & Greet op 30 augustus 
jongstleden in The Beach gingen de 
aanwezige ondernemers onder 
leiding van medeoprichter van het 
MVO Platform Aalsmeer, Ulla Eurich 
met elkaar in gesprek. Zij deelden 
met elkaar hoe het hen was vergaan 

Geslaagde netwerkbijeenkomst 
over duurzaam ondernemen

tijdens corona, en hun ervaringen, 
successen, plannen en uitdagingen 
rond duurzaam ondernemen. 
Door alle aanwezige bedrijven werd 
tijdens corona veel energie gestoken 
in het gezond houden en behouden 
van medewerkers. Samen met hen 
werden creatieve oplossingen 
bedacht en menig ondernemer 
gooide het roer om. Er waren vele 
verschillende sectoren vertegen-
woordigd en zo ontstond een divers 
beeld van de vele duurzame initia-
tieven van de Aalsmeerse bedrijven. 
Maar ook dilemma’s kwamen aan het 
licht. Bijvoorbeeld rond regelgeving, 
bureaucratische subsidieregelingen, 
capaciteitsproblemen, gebrek aan 
investeringsbereidheid bij financiers 
en behoefte aan onafhankelijk advies 
in het woud van aanbieders. Tijd dus 
voor het ideëel ingestoken MVO Plat-
form Aalsmeer om het taakveld te 
verbreden van het bieden van een 
netwerk naar kennisoverdracht. 

Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, ook wel 
duurzaam ondernemen genoemd. 
Daarbij neemt een bedrijf verant-
woordelijkheid voor de impact van 
het bedrijf op de aarde en op de 
samenleving. Denk bijvoorbeeld aan 
minder energie verbruiken, zelf 
energie opwekken, elektrisch rijden 
(ook bestelbusjes en vrachtwagens), 
zuinig omgaan met grondstoffen, 
producten herbruikbaar maken, afval 
scheiden, maar ook: een divers perso-
neelsbestand waarbij iedereen in het 
bedrijf gelijke kansen heeft, ook 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. En zeker ook eerlijke 
handel: zaken doen met bedrijven 
die boeren en arbeiders in ontwikke-
lingslanden een eerlijke prijs betalen 
zodat ze kunnen leven van hun werk 
en kunnen investeren in een duur-
zame toekomst. 
Meer informatie over het platform en 
de activiteiten is te vinden op www.
mvoplatformaalsmeer.nl.

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Wat een spektakel allemaal het afgelopen weekend. Ik had op 
vrijdag al vijf kwartier nodig om in Bloemendaal te komen, omdat alle 
toegangswegen naar Zandvoort afgesloten waren. Ik ging twee kleinkin-
deren ophalen en met alle obstakels in het dorp meegerekend was dat zo 
ongeveer een wereldreis. Maar bij ons stond alles in het teken van de 
Formule 1 en het was de bedoeling dat ik daar ook mijn bijdrage aan 
leverde. Zoon en kleinzonen, zeg maar alles aan man in ons gezin, 
behalve de mijne, hadden op zaterdag plaatsen weten te bemachtigen bij 
de kwalificatierondes en vertrokken in alle vroegte al richting circuit. En of 
wij als opa en oma dan op de kleintjes konden passen. Op zondag zou 
dan de hele meute bij ons de race komen bekijken. Met een heel 
weekend 3 en 6 jaar in huis, is het zaak om iets leuks te bedenken, want 
die schommel en die zandbak hebben ze dan wel gezien.
Omdat onze toom kippen nog maar drie hennen bevat, waarvan een al 
een dame op leeftijd, bedacht ik dat we wel nieuwe kippen konden gaan 
kopen. Dat voorstel werd met gejuich ontvangen. In alle vroegte 
vertrokken we, met twee kindjes op de achterbank, in onze elektrische 
bolide richting Stolwijk. Daar bevindt zich namelijk Hoogendoorn, onze 
favoriete dierengroothandel. Vogels, kippen, hamsters en konijntjes te 
kust en te keur en alles ziet er even schoon en verzorgd uit. Ons wereld-
beroemd geworden varken Dirkje kwam er ook vandaan. We gingen op 
zoek naar wat Engelse adel, als aanvulling op de Columbia Sussex die in 
onze ren lopen. Maar voordat we definitief onze keuze bepaalden deden 
we eerst een rondje langs de konijnen en het pluimvee en stapten ook de 
grote volière in met kraanvogels. In de ogen van onze driejarige klein-
zoon zijn dat enorme beesten. Met een ervan had hij gelijk een klik. Het 
beest speelde kiekeboe door dansend iedere keer boven en dan weer 
onder de reling door te kijken. Kleinzoon deed vrolijk met hem mee. 
Schaterend ging hij door de knietjes en dan weer omhoog. Op een 
gegeven ogenblik sprong de vogel bovenop de reling en spreidde zijn 
vleugels naar hem uit alsof hij hem wilde omarmen. Dat was iets teveel 
liefde. We vertrokken uiteindelijk met twee grijs gestreepte en een witte 
Sussex. En een handboek konijn, want die staat bij kleindochter op het 
verlanglijstje voor haar verjaardag. Het was een heerlijke ochtend en 
omdat manlief ’s middags naar de optiek moest, brachten wij een 
bezoekje aan de ijssalon. Met een blauw en roze ijsje met spikkels plantte 
ik ze op een zonovergoten Raadhuisplein op de stoep van het gemeente-
huis, waar net een mini muziekkorps langs wandelde. Wat een sfeertje. ’s 
Avonds om tien uur, zoon was weer terug uit Zandvoort, maakte ik klein-
dochter voorzichtig wakker: “We gaan naar het vuurwerk.”  
Met een ruk zat ze overeind, gelijk klaar voor vertrek. Samen op de fiets, 
zij bij papa achterop, met heel ouderwets een kussentje op de bagage-
drager en beentjes in de fietstassen, reden we richting het surfeiland. Wat 
een fantastisch spektakel en wat geweldig dat je tot op de landtong 
mocht komen. Wij stonden helemaal op de punt pal naast de boei en 
hebben genoten van al dat vuur en licht op het water. Toen we om 
middernacht kleindochter weer naar bed brachten, werd haar broertje 
even wakker: “Ik heb met een vogel gedanst”, was het eerste wat hij zei.  
Reageren? Truus@bente.net

Feest!

op om snel met de benodigde maat-
regelen te komen om de hoge stiksto-
fuitstoot terug te dringen en de 
natuur te beschermen en te 
herstellen.

Urgentie is hoog
De urgentie is hoog! Bijna 90% van de 
Nederlandse beschermde natuur-
typen verkeert in matige tot slechte 
staat. Sinds 1990 is het aantal wilde 
dieren in Nederland gehalveerd. Op 
hoge zandgronden, zoals de Veluwe, 
zijn er zelfs 70% minder dieren dan in 
1990. “Er is inmiddels een zwarte lijst 
van habitattypen waarvoor het nu of 
nooit is. Ondanks hun beschermde 
status als Natura2000-gebieden staan 
deze op omvallen en is onherstelbare 
schade mogelijk. Kortom, onze meest 
kwetsbare natuur vraagt nu om actie 
van de overheid”, aldus de natuur- en 
milieuorganisaties.  

Aalsmeer - Op maandag 13 
september wordt een wijkoverleg voor 
de wijk Stommeer gehouden. “De 
omstandigheden zijn inmiddels zo dat 
er weer een wijkoverleg georganiseerd 
kan worden”, aldus het bestuur. De 
bijeenkomst vindt plaats in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat waar 
voldoende ruimte is om de 1,5 meter 
afstand te bewaren. Bij binnenkomst 
dienen de handen ontsmet te worden 
en wie klachten heeft, blijft natuurlijk 
thuis. Eventuele vragen of opmer-
kingen kunnen dan naar het betuur 
gemaild worden. Het wijkbestuur 
heeft een aantal actuele ontwikke-
lingen op de agenda gezet, zoals: 
ontwikkelingen Seringenpark, stand 
herinrichting Burgemeester Kaste-
leinweg en wijziging(en) van het open-
baar vervoer, petitie behoud Spoorlijn 

pad, fietsingang Stommeerkade, 
ontwikkelingen rond het bewoners 
initiatief het groene lint, bewonersiniti-
atief speelplaats voor iedereen bij de 
Clematisstraat en plannen voor het 
oprichten van een Plantenbieb. Ook 
mededelingen van Participe de buur-
verbinder, Woningcorporatie Eigen 
Haard en de Huurdersvereniging Aals-
meer en Kudelstaart (HAK) komen aan 
de orde, evenals de warmtevisie Aals-
meer aardgasvrij en de plannen voor 
de wijk Stommeer. Het wijkoverleg 
begint om 20.00 uur. Koffie en thee 
zullen klaar staan. Mail voor informatie 
of vragen naar: wrstommeer@gmail.
com, of bel 06-20144253. Heeft u een 
straat- of buurt-idee of een leuk initia-
tief? Het wijkbestuur Stommeer hoort 
het graag. Mogelijk kan deze gereali-
seerd worden.

Volle agenda tijdens wijkoverleg 
Stommeer in Parochiehuis
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Bob van den Heuvel is 
een behoorlijk bezig baasje en van 
vele markten thuis. Zijn bekendheid 
heeft hij zondermeer gekregen als 
bloemen-arrangeur en zijn bloemen-
zaak in het centrum. Zijn gevoel voor 
kleur en compositie, zijn gedurfde 
originaliteit heeft hem zowel natio-
naal als internationaal geliefd 
gemaakt. 
Met bloemen kun je zoveel emoties 
uitdrukken en dat kan je met een 
gerust hart aan Bob overlaten. Maar 
zijn grote liefde voor het water; hoe 
zit het daarmee? 

Het avontuur met verf
Bob ging op avontuur; kocht doeken, 
verf en penselen en ging in zijn 
kleine kas; uitkijkend op het Fort en 
de Poel aan de slag. En het lukte hem 
zijn gevoel, zijn stemmingen, te 
verbeelden op het doek. Vrijwel 
direct werd hem gevraagd mee te 
doen aan de Kunstroute. Even was er 
twijfel; is dat niet te vroeg en te snel? 
Maar kenners wisten hem te over-
tuigen: “Weg met die twijfel gewoon 
doen!” Het avontuur met verf werd 
een succes dat hem niet meer in de 
steek heeft gelaten, gezien de 
belangstelling voor zijn schilderijen.  

Het avontuur met tekst
Zo’n vijf jaar geleden kreeg Bob een 
telefoontje van één van de bestuurs-
leden van De Bovenlanden. Of hij er 
iets voor zou voelen om dit prachtige 
watergebied meer onder de 
aandacht te brengen met het 
schrijven van een column in de 
Nieuwe Meerbode. Opnieuw sloeg 
Bob zijn vleugels uit. Met zijn boot 
was hij al bijna dagelijks op de Poel 
te vinden en nu werd hij uitgedaagd 
om zijn gevoel voor die schoonheid 
op papier te zetten. De reacties op 
zijn columns gaven aan hoe de lezers 
zijn ervaringen waardeerden. 
Hiermee werd ook het avontuur met 
tekst een succes, zelfs zo dat het 
resulteert in het boek BOB in de 
Bovenlanden. Vijftig hoofdstukken 
verlucht met vele - door hem zelf 
gemaakte - foto’s. De herfst, winter, 
lente en zomer, de geuren, de 
kleuren, de verandering van het 
water, de flora en fauna, alle schoon-
heid komt in een vlot geschreven 
tekst aan bod.

Water geeft rust
Gelukkig bezit Bob ook over de gave 
van het woord en hij hoeft ook niet 
lang na te denken over de vraag wat 
de Westeinder nu precies voor hem 
betekent. “Al zit ik maar tien minuten 
op het water dan voel ik mij 
ontspannen. Water werkt op een 
dromerige wijze inspirerend. De 
eeuwige verandering van het water 
vind ik fascinerend. De vergezichten 
waar het water en de wolken in 
elkaar vervloeien. De zonsopgangen 
en zonsondergangen zijn soms 
onwaarschijnlijk mooi. Het zorgt voor 
het alleen op de wereld gevoel, het 
op jezelf terug geworpen worden 
zonder eenzaam te zijn. Dát maakt 
het zijn op water zo bijzonder. Zowel 
bij het schilderen als bij het schrijven 
verlies ik de tijd. Het verbeelden van 
de natuur is heel ingewikkeld, omdat 
deze niet te bevatten valt. Het enige 
wat je kunt hopen is in de buurt 
komen van die magische schoon-
heid. Ik zie dat als een prachtige 
uitdaging. Al als kind gaf de natuur 
mij vrijheid; weg van de wereld. Die 
onbevangenheid raak je voor een 
deel kwijt naarmate je ouder wordt. 
Daarom ben ik nu ook oprecht blij 
dat ik toch in staat ben de schoon-
heid te vangen in woord en beeld.”  

Boekpresentatie en Kunstroute 
Door de corona-maatregelen heeft 
de boekpresentatie van BOB in de 
Bovenlanden een besloten karakter, 
maar tijdens de Kunstroute op 
zaterdag 18 en zondag 19 
september, beide dagen van 12.00 
tot 17.00 uur, zijn de schilderijen en 
het boek van Bob te bewonderen. 
Natuurlijk is Bob zelf ook tijdens de 
Kunstroute aanwezig om zijn werk 
toe te lichten en zijn boek te 
signeren. Bob exposeert op het 
terrein van Anneke en Piet Harting 
aan de Uiterweg 125. 

Bob’s fascinatie en liefde voor 
het water in boek gebundeld

Aalsmeer- JOGG Aalsmeer organi-
seert van 13 tot en met 19 september 
de Drink Water Week in Aalsmeer. 
Tijdens deze week wordt op scholen, 
sportverenigingen, jongerencentra 
en het consultatiebureau extra 
aandacht besteed aan het belang 
van water drinken. Tijdens de thema-
week Drink Water organiseert JOGG 
Aalsmeer samen met partners 
verschillende activiteiten. Zo gaat 
Team Sportservice langs scholen, 
verenigingen en jongerencentrum 
Place2Bieb met de waterbar. Deze 
‘bakfiets’ maakt het water drinken 
nog leuker doordat het water gemak-
kelijk ‘opgepimpt’ kan worden met 
munt, citroen of aardbei. “Met de 
Drink Water Week willen we zeven 
dagen lang extra aandacht vragen 
voor water drinken. We laten 
kinderen, ouders en partners zien dat 

water drinken leuk, lekker en makke-
lijk is. Het is de gezondste dorst-
lesser”, zegt JOGG coördinator Micha 
Hoogewoud van Team Sportservice 
Aalsmeer. JOGG Aalsmeer zet zich in 
voor een gezonde jeugden een 
gezonde toekomst. JOGG is een 
samenwerking van gemeente Aals-
meer, Albert Heijn, GGD Amsterdam, 
Levarht, Team Sportservice en zorg-
verzekeraar Zorg en Zekerheid.

Drink Water Week in Aalsmeer
Aalsmeer - Twintig spaarders van 
Bloemenzegels zijn voor de maand 
augustus getrakteerd op een 
cadeaubon van 10 euro. De Vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-

liers feliciteert: 
Familie Spaargaren, L.C. Roos, G. van 
Lent uit Kudelstaart, B. Heijtel uit 
Rijsenhout, Tobias Cornelisse, B.J.C. 
Johanneson, H.F. Stokkel, G.C. van 

Bloemenzegelwinkeliers geven 
cadeaubonnen weg

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Anita Vlaming is ook één 
van de Zaailingen die succesvol is 
met haar onderneming; Anita’s 
Choice. Toen zij in 2015 begon met 
haar webshop koos zij voor haar favo-
riete Ibiza stijl. “Ik was ervan over-
tuigd dat ik een goede keuze had 
gemaakt, ik houd zelf zo van die 
kleuren, van de materialen, van de 
wijze waarop het gemaakt is met 
zoveel zorg en liefde en ook alle 
verhalen erachter. Maar het was veel 
te breed. Ik kreeg van het publiek niet 
het respons waarop ik had gehoopt.”

Goed advies van Zaai
Zij ging zich de vraag stellen: Wat 
zoeken mensen, wat willen zij? Dat 
Anita uiteindelijk koos voor een 
ander assortiment heeft zij mede te 
danken aan Zaai. “Tijdens een 
personal coach gesprek kreeg ik van 
Anja de Die de volgende zin te horen: 
‘Als je alles bent voor iedereen, ben je 
niets voor iemand’.  
“In eerste instantie dacht ik: Wat moet 
ik hiermee, maar de spreuk van Anja 
bleef telkens terugkeren in mijn 
gedachten. Toen ik er achter kwam 
dat het alleen mijn keuze was, begon 
ik een nieuwe zoektocht. Ik ben gaan 
uitkijken naar een ander genre en mij 
toe gaan leggen op de kleuren goud, 
zilver, zwart en wit. Dat zijn de basis 

kleuren, in de zomer- en winter-
maanden wordt er één kleur aan 
toegevoegd. Het loslaten van mijn 
favoriete stijl was voor mij ingewik-
keld. Ik had daar zoveel van verwacht. 
Maar de genomen ommezwaai heeft 
mij uiteindelijk veel gebracht; ik heb 
veel meer volgers gekregen, krijg 
interessante vragen waardoor ik nu 
veel gerichter kan zoeken. De 
mensen voelen zich daardoor 
gehoord en dit levert mooie 
contacten op. Ik bezoek nu ook 
andere leveranciers zowel online als 
fysiek.”

Exclusiviteit staat voorop
De zoektocht kost Anita behoorlijk 
wat tijd want het gaat haar om exclu-
siviteit. Een groot deel van de 
contacten ontstaan via social media. 
“Ik zit veel achter de computer op 
zoek naar nieuwe creatieve en unieke 
woonaccessoires en life-style arti-
kelen. Door al mijn genomen stappen 
ben ik een stuk wijzer geworden, zij 
hebben mij uiteindelijk veel opgele-
verd. Ik weet nu veel beter mijn 
krachten in te delen en ik word blij 
van mijn zoektochten.”

Arbeidsintensief
“Buitenstaanders vergeten wel eens 
wat er allemaal bij komt kijken om 
een mooie website te maken die 
actueel moet blijven en makkelijke 

Anita’s Choice: “Door Zaai ben ik 
een nieuwe koers gaan volgen”

toegankelijk is. Men moet blij worden 
en een goed gevoel overhouden van 
een bezoek aan mijn website. Het 
kost allemaal veel tijd omdat ik alles 
zelf doe, zoals inkopen, fotograferen, 
site ontwerpen, teksten schrijven en 
social media inplannen. Alles wat 
wordt verkocht pak ik heel mooi in. Ik 
verzend per post of de pakjes worden 
opgehaald. Gelukkig is mijn moeder 
als stille kracht op de achtergrond 
aanwezig. Wij gaan er altijd samen op 
uit. Het is aan Kirsten Verhoef te 
danken dat Zaai voor mij als onder-
nemer de ‘gouden’ draad is en blijft. 
Zij is een echte verbinder waardoor ik 
weer nieuwe mensen ontmoet. Het 
mooie daarvan is dat beide partijen 
er hun voordeel uit kunnen halen.”  
Neem voor meer informatie over Zaai 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) per mail: 
kirsten@syltsupport.nl of bel 
0297-366182.

Aalsmeer - Na 14 jaar voorzitter-
schap bij Tiflo heeft Lio Aarsen op 31 
augustus het stokje overgedragen 
aan Jos Meijer. Lio kijkt terug op een 
mooie tijd en is heel tevreden wat de 
scoutinggroep bereikt heeft onder 
zijn leiding. Denk aan de mooie loca-
ties en het behoud van wachtschip 
d’Artagnan. Lio hoopt tijdens de 
kerstborrel in december iedereen 
nogmaals even te spreken en 
afscheid te nemen. Tiflo is blij dat een 
waardige opvolger is gevonden. Jos 
wordt hartelijk welkom geheten bij 
de scoutinggroep. Tijdens de zomer-
vakantie hebben het bestuur en vele 
vrijwilligers niet stil gezeten, het 

eiland is goed bijgehouden. Ook is er 
een nieuwe sinterklaas commissie 
opgericht en is de leiding alweer 
druk met de voorbereidingen van de 
opkomsten. Vanaf 18 september gaat 
Tiflo weer beginnen. De scouting-
groep wil tot slot iedereen bedanken 
die een muntje bij de Deen in het 
buisje van Tiflo heeft gestort. Hier-
door heeft de scouting een hele 
mooie donatie van 1500 euro 
gekregen. Van dit geld is een nieuwe 
grasmaaier aangeschaft. In de Kleine 
Poel ligt de vloot van de scouting en 
de meerpalen hiervan zijn deels aan 
vervanging toe. Met de sponsoring 
van de Deen kan Tiflo deels deze 

Jos Meijer nieuwe voorzitter 
scoutinggroep Tiflo

Overdracht voorzitterschap scouting 

Tiflo door Lio Aarsen aan Jos Meijer.

kosten dekken. Kijk voor meer infor-
matie op www.tiflo.nl of raadpleeg 
de facebooksite van de 
scoutinggroep.

Sportief uitje team 
Zuidooster
Aalsmeer - Het team van OBS De Zuid-
ooster heeft afgelopen woensdag een 
geweldig sportief uitje gehad. Onder 
begeleiding van gym collega Sabiene 
ging het hele team het water op. 
Gekozen kon worden om op de sup, in 
een kano of met een bootje de plas op 
te gaan. Deze geslaagde middag werd 
afgesloten met een heerlijk barbecue. 
Zo is het nieuwe schooljaar voor alle 
docenten sportief gestart.

Walbeek, familie Groot, B.W. van de 
Broeck, G. van de Linden, W.R. 
Verschoor, D. v/d Schaft, L.J. Engel, G. 
Schouwenburg, W. van Blaaderen, S. 
Ottenhof, mevrouw Kromhout-v/d 
Meer, W. de Vries, M.C. Stokman en A. 
van Diemen uit Aalsmeer.  Het loont 
om bloemenzegels te sparen: Vraag er 
om, u heeft er recht op! 
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het was een complete 
verrassing voor Tom van Yperen van 
de Stieva Metaal Groep om uitge-
roepen te worden tot onderneming 
van het jaar 2018. “Ik vond de andere 
kandidaten ook zo goed.” En, hij lacht 
voluit: “We zijn het zelfs nog een jaar 
langer geweest door corona.” Van 
Yperen heeft gedurende de 
pandemie behoorlijk leren schakelen.  
Er vielen opdrachten weg, maar er 
kwamen er ook weer bij, het thuis-
werken van de systeembeheerders 
en tekenaars vroeg een andere 
aanpak. “Normaal neem je tijdens de 
wandelgangen de dingen van de dag 
door. Nu verliep de communicatie op 
een heel andere manier. De één vond 
het online vergaderen wel prettig 
evenals het thuiswerken, maar ik ben 
persoonlijk blij dat de meesten er nu 
weer zijn. Op de werkvloer ging het 

werk gewoon door. De grote 
projecten liepen vlekkeloos door en 
de instroom van werk is gebleven. En 
gelukkig waren er binnen het bedrijf 
relatief weinig corona gevallen. Ik 
ben een tevreden ondernemer 
ondanks dat de wereld in brand 
stond, maar het was niet het mooiste 
jaar.”

Bekroning
Van Yperen vervolgt: “De titel Onder-
neming van het Jaar heeft ons veel 
gebracht. Zo een kroontje krijgen 
betekent ook veel voor de werkne-
mers. Zij zien hun werken beloond 
worden. Het is net alsof de titel als 
een magneet mensen heeft aange-
trokken, men wil hier graag werken. 
De bekroning van de Onderneming 
van het Jaar is een fantastische start 
geweest voor het nieuwe team van 
drie werknemers, die de kans hebben 
gekregen om aandeelhouder te 

Tom van Yperen van Stieva: “Ik 
ben een tevreden ondernemer” 

Vanaf het begin van de jaren negentig 
werk ik fulltime bij Dunweg. We hebben 
heel wat meegemaakt. Letterlijk dag en 
nacht met mijn vader gewerkt. Samen 
met een team van vertrouwde gezichten 
van ons familiebedrijf. Mijn vader en ik 
noemden elkaar bij de voornaam. Het 
was een beetje onprofessioneel om Pa of 
Ouwe te zeggen waar de nabestaanden bij 
waren. Steevast vroeg men wel: hoe is het 
met je vader?

Tegenwoordig staat alles in de computer, 
maar in die tijd nog niet. Wim (mijn vader 
dus) wist echter alles. Wanneer iemand 
was overleden, de kleding die iemand aan 
had, de kleur van de kist, noem maar op. 
Adressen van mensen, telefoonnummers, 
alles kon je aan Wim vragen.
Toch lastig om in zijn voetsporen te 
treden. Je bent en blijft toch altijd de zoon 
van. Als men dat wel eens zei, antwoordde 
ik meestal: “Nou, ik ben niet de zoon 

van Wim. Wim is mijn vader”.  Ik wist 
natuurlijk ook wel dat de zoon van Johan 
Cruijff een aardige uitdaging had. Ze gaan 
je toch vergelijken.

Samen voerden wij ook veel uitvaarten uit. 
Een familiebedrijf staat voor een ambach-
telijke dienstverlening. Zo keek ik dan ook 
vaak mee bij een uitvaart van mijn vader 
om er iets van te leren.
Toen we eens bij een kerk stonden, na af-
loop van de kerkdienst, kwam er een man 
naar ons toe. Hij had de dienst in de kerk 
en de begrafenis bijgewoond. “Heren, het 
was prachtig verzorgd! Oog voor details, 
dat is toch kenmerkend voor een familie-
bedrijf. Wat mooi dat twee broers zo goed 
op elkaar ingespeeld zijn. Dank u wel”.

Dank u wel. Dat dacht ik ook. Ik keek 
naar mijn vader. Hij had een glimlach van 
oor tot oor. En ik? Ik wilde eigenlijk alleen 
maar zeggen: “Ik ben de zoon van Wim!”

Familiebedrijf Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-
zorg van 9.00 -10.00 uur een 
inloopspreekuur. Loop gerust bij 
ons binnen als u informatie wilt 
over wat er komt kijken bij een 
uitvaart. De koffie staat klaar!

• 0297-74 85 76
• Achterweg 40, Hoofddorp
• Dunweg.nl

Er stond een dame met een bos bloemen 
aan de deur van het uitvaartcentrum. “Deze 
bloemen zijn voor mevrouw Dekker” zei ze. 
“Dat is mijn vriendin en als het goed is ligt ze 
bij Dunweg opgebaard.” Ik nam de bloemen 
aan en vertelde dat ik deze bij haar vriendin 
zou neerleggen. 

“Weet je eigenlijk wel wie ik ben?” vroeg 
de dame vooroverbuigend en steunend op 
haar rollator. “U heeft een bekend gezicht” 
probeerde ik. “Nou,” zei ze, “ik ben de eer-
ste die jou heeft aangeraakt! Aangezien nog 
nooit eerder iemand zoiets tegen mij gezegd 
had, bleef ik even met mijn mond vol tanden 
staan. Daar had ik niet direct een antwoord 
op.

“Weet u dat zeker?” vroeg ik nog, vermoe-
dend dat zij wellicht in de war was. “Jazeker. 
In februari 1973 ben je samen met je broer 
geboren en was ík de vroedvrouw.” 

Toen werd het mij duidelijk en de dame en 
ik spraken over de tijd die voorbij gevlogen 
was. Uiteraard kreeg ik ook de vraag of mijn 
vader nog leefde. “Jazeker,” zei ik, “ik zal de 
hartelijke groeten doen.” Ze vertelde nog 
hoeveel kinderen zij wel niet op de wereld 
had geholpen en dat zij nog op hoge leef-
tijd actief was geweest. Wat een kra(m)nige 
vrouw.

“Nou, fijne dag Alexander en hopelijk tot 
ziens. Ik heb alles al bij jou geregeld, mocht 
mij iets overkomen. Maar voorlopig kom ik 
nog niet!” “Nee hoor,” zei ik glimlachend, 
“dat spreken we zo af.” “En weet je wat nu 
zo’n bijzondere gedachte is? Ik heb jou als 
eerste aangeraakt en ik weet dat jij mij als 
laatste kan aanraken.” 

En weer stond ik met mijn mond vol tanden. 
The circle of life…
 

Circle of life

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 - 204 44 24
• Dunweg.nl

worden. Zij zijn heel verweven met 
het bedrijf, kwamen hier al met hun 
zestiende jaar en hebben hier onder 
andere alle praktische kennis die bij 
het vak horen geleerd.”

Samen delen
Ook van Yperen is een man vanuit de 
praktijk. School vond hij maar zo, zo. 
Dat begon zijn vader te vervelen: “Ga 
dan maar werken met je handen.” 
Zijn passie voor staal en alles wat 
daarmee gedaan kan worden vond 
hij prachtig, hij werd een gretige leer-
ling en kijk nu; Nu staat hij aan het 
hoofd van een groot bedrijf dat 
bekendheid geniet in de verre 
omtrek. Waar naar de toekomst 
wordt gekeken, waar mensen hun 
kansen krijgen om hoger op te 
komen. Waar samen delen tot de �lo-
so�e van het bedrijf hoort. Dát maakt 
Stieva tot een fantastische werkom-
geving waar heel veel mooie en 
unieke objecten worden gemaakt. 

Jurylid verkiezing OvhJ
Van Yperen verheugt zich zeer om 
samen met de overige juryleden alle 
voor de verkiezing genomineerde 
bedrijven te gaan bezoeken en 
beoordelen. De pitches laat hij op 
zich afkomen, maar de uitstraling van 
het bedrijf heeft zijn grote aandacht. 
“Ik ben nieuwsgierig naar de overige 
bedrijven en hun branche. Het zou 
mooi zijn wanneer de werkbezoeken 
niet beperkt blijven tot de verkiezing. 
Ik ben ervan overtuigd dat wij in de 
toekomst veel van elkaar kunnen 
leren.”
Voor informatie: Kirsten Verhoef, tele-
foon 0297-366182 of stuur een mail 
naar  kirsten@syltsupport.nl  

Aalsmeer - Vanaf nu is het weer 
mogelijk om trainee te worden van 
het Vrijwillig Traineeship Amstelland. 
Dit is een maatschappelijk en 
persoonlijk ontwikkeltraject voor 
jongeren tussen de 16 en 27 jaar. 
Iedereen is welkom. VT Amstelland 
gelooft dat iedereen iets waardevols 
te betekenen heeft in de maat-
schappij. Vanaf 1 oktober combi-
neren trainees in zes maanden tijd 
uitdagende vrijwilligersopdrachten. 
Denk aan een tijdsinvestering van 
ongeveer 4 uur per week. Daarnaast 
zijn er trainingen als ‘Krachtig 
Communiceren’ en workshops als 
‘Mindfulness’ te volgen. Tijdens het 

VT heeft elke trainee een coach van 
dezelfde leeftijd. Na een half jaar zijn 
er nieuwe skills ontwikkeld, nieuwe 
vrienden gemaakt, is er een groter 
netwerk gecreëerd en het CV 
geboost. Enthousiast geworden? VT 
Amstelland hoort graag meer over 
de motivatie, het commitment en 
verantwoordelijkheidsgevoel in een 
informeel gesprek op kantoor. Meld 
je aan via www.aalsmeervoorelkaar.
nl/vrijwillig-traineeship en er wordt 
zo snel mogelijk contact met je 
opgenomen. Kijk voor meer infor-
matie op de website of instagram of 
neem contact op met jongerencoach 
Annabel: 06-33492202.

Inschrijving Vrijwillig Traineeship 
Amstelland voor jongeren gestart

Dit is Micah, 19 jaar en één van de 
trainees die op 1 oktober gaat starten. 
Als jij trainee wordt, krijg je zo’n mooie 
trui.

Aalsmeer - In zorgcentrum Het Hoge 
Heem in Uithoorn en zorgcentrum 
Rozenholm in Aalsmeer gaat Amstel-
ring weer zij-instromers opleiden tot 
Verzorgende IG niveau 3. Mensen 
met een diploma MBO niveau 2 
kunnen meedoen. Leeftijd is niet 
belangrijk, enthousiasme en graag 
met mensen willen omgaan, wel. Rita 
Braam, manager bij Het Hoge Heem 
en Rozenholm, is enthousiast: “Hore-
capersoneel, stewardessen, post-
bodes, bakkers, zelfstandige onder-
nemers, kunstenaars, modeontwer-
pers, Amstelring heeft mensen uit 
allerlei sectoren opgeleid tot verzor-
gende. Het is een mooie kans om te 
leren en te werken tegelijkertijd. Eén 
dag in de schoolbanken en drie 
dagen per week aan de slag in een 
woonzorgcentrum. Betaald je 
diploma halen dus. En de opleiding 
duurt twee jaar na een voorberei-
dende periode, dus een heel over-
zichtelijke tijd.”

Opleiden en begeleiden
Professioneel, liefdevol en daad-
krachtig, dat is wat Amstelring zoekt 
in de verzorgenden IG van de 
toekomst. Wie hier aan voldoet en in 
het bezit is van een MBO-diploma 
niveau 2 kan zich aanmelden voor de 
opleiding. Rita: “We zullen je intern 
opleiden en begeleiden. Je komt te 
werken op verschillende afdelingen, 
zodat je alle kanten van het werk ziet. 
Dat is vaak ook het moment waarop 

je erachter komt wat je het leukst 
vindt. Bijvoorbeeld omgaan met 
mensen met dementie, of met 
ouderen die herstellen van een CVA.”

Uitwisselen van levenservaring
“De zij-instromers die zich tot nu toe 
bij Amstelring hebben aangemeld 
zijn heel divers qua leeftijd en achter-
grond. En dat is ook zo leuk eraan, 
want wij leren ook veel van onze 
nieuwe collega’s. Wat een zij-
instromer meeneemt uit vorige 
banen en qua levenservaring is heel 
waardevol. Het verrijkt ons werk, 
onze inzichten en allerbelangrijkst, 
het geeft variatie. Dat is heel �jn voor 
de mensen die bij ons verblijven.” 

Meer informatie is te vinden in de 
advertentie elders in deze krant.

Opleiding voor mbo’ers die 
graag met mensen omgaan

Rita Braam, manager bij Rozenholm.

Gemeente biedt gratis 
quickscan zon op grote daken
Aalsmeer - Veel grote daken van bedrijven en organisaties in Aalsmeer 
en Kudelstaart zijn al voorzien van zonnepanelen. Maar er zijn ook nog 
veel panden waarvan het dak nog benut kan worden om zonne-energie 
op te wekken. Om deze drempel te verlagen biedt het Servicepunt Ener-
gieadvies van de gemeente vijftien gratis quickscans aan.  Onafhankelijke 
experts voeren het onderzoek uit. De quickscan die gemeente Aalsmeer 
aanbiedt is zowel voor kantoorpanden als voor andere grote daken, van 
bijvoorbeeld bedrijven, sportgebouwen, maatschappelijke vastgoed en 
VvE’s.

Duurzame keuzes
Wethouder Wilma Alink van Duurzaamheid: “We willen niet alleen inwo-
ners, maar ook bedrijven, sportverenigingen en andere organisaties 
helpen om duurzame keuzes te maken. Een quickscan zon op grote 
daken laat zien of het dak geschikt is, welke investering nodig is, wat het 
oplevert en welke subsidiemogelijkheden er zijn. We hopen zo de 
drempel te verlagen om meer gebruik te gaan maken van duurzame 
energie.”

Energielabel C 
Om in 2023 een kantoorpand nog te mogen gebruiken moet het pand 
minimaal Energielabel C hebben. Het energielabel laat zien hoe energie-
zuinig een kantoor is en welke verbetermogelijkheden er zijn. De over-
heid wil er met het energielabel voor zorgen dat gebouweigenaren ener-
giezuinige maatregelen nemen. Een voorbeeld hiervan is het installeren 
van zonnepanelen.  
Een quickscan kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar 
servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl. Vermeld als onderwerp ‘quickscan 
zon op bedrijfsdak’. VvE’s met interesse in zonnepanelen kunnen zich ook 
melden: voor hen is een apart adviestraject beschikbaar.

Informatiebijeenkomst 
Op woensdag 15 september van 16.00 tot 18.00 uur organiseert de 
gemeente samen met gemeente Amstelveen een informatiebijeenkomst 
over onder andere de mogelijkheden van zonnepanelen op bedrijfs- en 
kantoorpanden en over de gratis quickscan. De bijeenkomst vindt plaats 
bij NTC aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen, een pand waar al veel 
zonnepanelen zijn geplaatst. Aanmelden kan via servicepuntenergiead-
vies@aalsmeer.nl o.v.v. ‘informatieavond zon op bedrijfsdak’. Voor het 
aanvragen van de quickscan is het bezoek aan de bijeenkomst niet 
verplicht. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/duurzaam-
heid bij Servicepunt Energieadvies.
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Aalsmeer - Annefie van Itterzon is 
docent bij de Werkschuit en leert 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 
jaar tekenen naar de natuur. In het 
atelier zijn oude schoolplaten van 
dieren aanwezig, maar ook de vos, 
egel en uil uit een oud biologielokaal 
geven inspiratie. Door goed te kijken 
leren de kinderen de dieren te 
tekenen. Tijdens de lessen wordt ook 
gesproken over bekende kunst-
werken. Er wordt gewerkt in kleine 
klassen en er is aandacht voor de 
ontwikkeling van ieder kind!
Het tekenatelier voor kinderen begint 
weer op 29 september. Er zijn nog 
enkele plekken vrij. Inschrijven kan 
via www.werkschuitaalsmeer.nl. Voor 

vragen kan een mail gestuurd 
worden naar annefie87@hotmail.com

Tekenatelier bij De Werkschuit 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Door Truus Oudendijk

Kudelstaart - Het is volop oogsttijd; 
ook in de schooltuinen. In de Smikkel-
tuin in Kudelstaart roept alles: ‘eet mij 
alsjeblieft’. Prachtige glanzend groene 
kroppen andijvie, dikke kolen in 
verschillende kleuren en bieten zo 
groot als reuzen, de sperziebonen zijn 
zelfs al ‘over de top’. Maar vandaag zijn 
de aardappels aan de beurt; die 
moeten dringend gerooid worden. 
Leerlingen van de OBS hebben al heel 
wat emmers gevuld en gaan met 
tassen vol aardappels en andijvie 
terug naar school. Wie gaat er thuis 
mee aan de slag? Vader of moeder? “Ik 
zelf”, zegt een van de meisje beslist. 
“Ik wil er chips van maken, maar ik 
weet niet hoe dat moet.” Dat is onge-
twijfeld op te zoeken. Een ander 
meisje is van plan ze te gaan bakken, 
met schil en al. En patat kan natuurlijk 
ook altijd nog; de aardappels hebben 
er zeker het formaat voor. Als ze alle-
maal, samen met de juf, weer op de 
fiets vertrokken zijn, is het tijd voor de 
leerlingen van de Antoniusschool. Die 
zetten hun fietsen allemaal langs de 
kant en gaan eerst even luisteren naar 

tuinman ‘opa’ Arie, die uitlegt hoe het 
rooien in zijn werk gaat: “Ik zet de riek 
in de grond, want als jullie dat doen 
belandt hij misschien in je voet en dat 
willen we niet hebben. Daarna mogen 
jullie gaan rapen.” Verbazing alom als 
met één schep aarde gelijk een hele 
vracht aardappels naar boven komt. 
Opa Arie legt gelijk uit dat het belang-
rijk is om ook het allerkleinste aardap-
peltje op te rapen, want volgend jaar 
moet er op die plek iets anders 
gezaaid worden. Aardappels mogen 
niet op dezelfde plek geteeld worden, 
want dat zorgt voor ziektes. Op zijn 
vraag of er nog kinderen in de zomer-
vakantie in de schooltuin zijn 
geweest, gaan maar een paar vingers 
omhoog. Die leerlingen zijn met hun 
vader of moeder lekker boontjes gaan 
plukken of een kropje andijvie scoren. 
Want dat mag gewoon in al die weken 
dat er geen school is. Jammer dat er 
maar zo weinig ouders gebruik van 
hebben gemaakt. Opa Arie had graag 
gezien dat dit er meer waren. Nu gaan 
er heel wat boontjes op de vuilhoop. 
En dat is zonde. Misschien iets om 
voor het volgende seizoen te 
onthouden? 

Aardappeloogst in Smikkeltuin

De Brug leert meer  
over Aalsmeer
Aalsmeer - Op basisschool De Brug in Oost is het deze 
week ook een beetje feestweek. Als trotse Aalsmeerse 
school willen de leerkrachten ook op school de kinderen 
meegeven hoe bijzonder Aalsmeer is. De kinderen mogen 
hun foto’s van Aalsmeer meenemen en samen wordt 
bekeken wat er speciaal is in dit mooie dorp. De feestweek 
past ook heel goed bij de lesthema’s ‘Ik hou van Holland’ 
en ‘Ik woon in Nederland’ waar in groep 1 tot en met 6 aan 
wordt gewerkt. De kinderen zijn heel betrokken om te 
vertellen en te leren over hun eigen woonplaats. Uiteraard 
weten de leerlingen inmiddels ook al wat de kleuren van 
de Aalsmeerse vlag zijn. Het schoolgebouw is versierd met 
rode, groene en zwarte ballonnen.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Deze week Lotte Zethof in de Schijnwerper. 
Leuke, mooie meid. Sportief en ambitieus en nog maar 
18 lentes jong. Jonas Ponsen bewondert Lotte om de 
manier waarop ze met haar broer omgaat. Rick is 21 
jaar en heeft het syndroom van Down. Hoe ervaart 
Lotte dat zelf?

“Voor mij is het heel normaal, ik ben niet anders 
gewend. Soms zitten er lastige kanten aan, want hij is 
nog steeds in een puberfase en is af en toe best wel 
dwars. Hij kan niet lang alleen blijven en als mijn ouders 
‘s avonds weg zijn, pas ik op hem en breng hem naar 
bed. Dat doen we nog steeds, want net als een klein 
jongetje wil hij namelijk nooit naar bed. Maar er zijn 
zeker ook mooie kanten aan, want hij is heel gezellig en 
ook heel grappig. Jonas vindt het misschien wel knap 
wat ik doe, want voor een buitenstaander blijft het wat 
onwennig, maar bij ons gaat het vanzelf. Het zorgen 
voor Rick is gewoon heel logisch.” 

We gaan het over jou hebben.  
Je bent een enthousiaste atleet? 
“Zethof en AVA horen bij elkaar. Mijn opa heeft de atle-
tiekbaan mede opgericht en zich altijd voor de club 
ingezet. Het hele gezinsleven stond in het teken van 
atletiek. Mijn vader vertelde dat ze elke zondag naar de 
duinen gingen om te trainen en dat er doordeweeks 
ook altijd geoefend werd. Zelf ben ik er iets minder 
heftig in, maar het betekent wel heel veel voor mij. Ik 
train vier keer per week op de atletiekbaan in Aalsmeer 
en daar ben ik al mee begonnen toen ik een jaar of zes 
was.” 

Wat is je specialiteit? 
“Rennen is echt mijn ding, ik loop de middellange 
afstanden en dat houdt in de 800 en 1500 meter. 
Hordenlopen vind ik ook heel leuk en steeplechase, 
met die waterbak. Op zondag doe ik wat minuten 
loopjes, op dinsdag en donderdag rennen we ook, 
maar dan gaat het om conditie en snelheidstrainingen, 
op vrijdag train ik horden en steeplechase.” 

Wat knap, wat is je niveau?
“Vorig jaar heb ik meegedaan met de Nederlandse 
kampioenschappen steeplechase. Het niveau is heel 
hoog, dus ik kan echt niet mee met de top. Ik eindigde 
als een na laatste en je streven als sporter is natuurlijk 
om bij een van de eersten te horen. Maar het was pas 
mijn tweede wedstrijd steeplechase en dan meteen al 
de NK.” 

Op zich al heel bijzonder dat je bij die selectie hoort. 
Wat doet deze sport met je?
“Heel vaak krijg ik de vraag: waarom ga je vrijwillig 
rondjes rennen? Maar zo is het natuurlijk niet. Er is veel 
variatie in trainingen en het gaat erom jezelf te pushen. 
Als ik van te voren hoor: we gaan vandaag tien keer de 
200 meter rennen, denk ik: hoe ga ik dat volhouden in 
een bepaald tempo? Maar als je bezig bent en het gaat 
goed, of misschien ook niet zo goed, maar je houdt het 
wel vol, dan ben je achteraf zo trots dat je het gedaan 
hebt.” 

Wat doe je voor opleiding?
“Ik ga naar de universiteit en begin aan de UVA met de 
studie sociologie. Vanmiddag heb ik mijn eerste college 
en dat vind ik best wel spannend. Ik ben heel erg 
benieuwd hoe het gaat.” 

Waarom heb je die keuze gemaakt?
“Ik had mij ook opgegeven voor psychologie en ben 
ook aangenomen, maar ik had daar nog steeds mijn 
twijfels over. Psychologie is meer gericht op de persoon 
en ik wist niet echt of dat wel bij mij paste. Ik stelde de 
beslissing steeds uit en ik heb te lang gewacht met het 
maken van een definitieve keuze. 
En toen was ik een dag te laat met het bevestigen van 
de studie psychologie. Het is sociologie geworden en 
daar ben ik achteraf heel blij mee. Het past beter bij mij. 
Sociologie gaat meer over de maatschappij, groepen 
mensen en gedrag. Kwesties als: Black Lives Matter, 
racisme en feminisme hebben met sociologie te maken. 
En dat interesseert mij heel erg.” 

Nog even de slotvraag: hoe is het om  
in Kudelstaart te wonen? 
“Ik ben blij dat ik in een dorp woon en niet in een stad. 
Het is hier heel leuk, ik heb hier mijn vrienden en vrien-
dinnen en ik werk bij Albert Heijn op de kaas en de 
vleeswarenafdeling. Daarin ben ik niet de enige, heel de 
Kudelstaartse jeugd werkt zo ongeveer bij AH. 
En natuurlijk had ik ook plannen voor de feestweek, ik 
had al een passe partout gekocht, maar helaas gaat het 
allemaal niet door. Wel jammer, want dat was vorig jaar 
ook al zo. Het vuurwerk was wel fantastisch, daar 
hebben we met zijn allen naar gekeken vanaf een boot 
bij een van de eilanden.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“René Spitteler. Hij is voorzitter van AVA, mijn vader zit 
ook in het bestuur en ik zie hoe druk ze het hebben en 
hoeveel werk het allemaal kost.” 

Lotte Zethof (18): “Atletiek  
betekent heel veel voor mij”

Lotte Zethof met hond Kyra.

Aalsmeer - De loterij voor realisatie van grootse speeltuin en 
ontmoetingsplek in de Clematisstraat is gesloten. Zondag 5 
september is de trekking verricht door notaris Mathijs van 
Gaalen. Het speeltuincomité is enorm dankbaar voor de vele 
lootjes die gekocht zijn. Er is ongeveer 1.200 euro opgehaald, 
waarmee het totaalbedrag op 79.715 euro komt. Weer een stap 
dichterbij het realiseren van de speeltuin! Nog zo’n 25% te gaan 
tot het benodigde bedrag van 105.000 euro. De winnende 
lotnummers zijn te vinden op http://speeltuinclematisstraat.
kentaa.nl. Zit jouw/uw lotnummer daarbij? Maak dan een foto 
van het lootje, stuur die naar speeltuinclematisstraat@gmail.
com en er wordt contact opgenomen voor het ophalen van de 
betreffende prijs. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!

Trekking verricht voor loterij 
speeltuin Clematisstraat
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KORT
KLAVERJASAVOND BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - De leden van Allen 
Weerbaar zitten er klaar voor om 
weer te gaan klaverjassen. Hopelijk 
met vaste kaarters en nieuwe 
spelers. De eerste klaverjasavond 
is op maandag 13 september in 
buurthuis Het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat. De deuren gaan 
om 19.30 uur open voor inschrij-
ving. De eerste ronde begint 
vervolgens om 20.00 uur. De inleg 
is 1,50 euro per persoon. Per 
avond zijn vijf mooie prijzen te 
winnen. Kom gezellig een keer 
kijken of doe gelijk mee. Voor 
vragen kan contact opgenomen 
worden met familie de Nooij via 
0297-325040 of bel: 06-50487419. 

KLAVERJASSEN BIJ DE
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt iedere 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Het klaverjassen op 
1 september is gewonnen door 
Gerda Raadschelders met 5131 
punten. Marry Akse werd tweede 
met 5125 punten en Corrie 
Durieux derde met 5109 punten. 
De poedelprijs was deze week 
voor Loes Versteeg met 3954 
punten

WINST JOPIE EN NICO 
BIJ OUDERENSOOS

Kudelstaart - De Ouderensoos in 
Dorpshuis Kudelstaart is 
donderdag 2 september weer van 
start gegaan. Bij het jokeren is de 
eerste plaats behaald door Jopie 
de Grauw met 89 punten, gevolgd 
door Riet Pothuizen met 210 
punten en Agheet Schilders met 
400 punten. Bij het klaverjassen 
was de hoogste eer voor Nico de 
Ron met 5130 punten. Op twee 
Gré de Jong met 4823 punten en 
plaats drie was voor Rudolf 
Häussler met 4777 punten. De 
Ouderensoos mocht tijdens de 
eerste middag gelijk twee nieuwe 
kaarters welkom heten, maar er 
kunnen nog meer kaarters bij. Lief-
hebbers van jokeren en klaver-
jassen zijn van harte welkom. Het 
kaarten is iedere donderdag van 
13.30 tot 16.30 uur.

OVAK-SOOS GESTART IN 
HET PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Woensdag 1 
september is de soosmiddag voor 
de leden van de OVAK in het Paro-
chiehuis weer van start gegaan. 
Voor corona gebruikten de kaar-
ters de halve zaal van het Paro-
chiehuis, maar omdat er rekening 
wordt gehouden met de coronare-
gels staan de tafels vanaf nu keurig 
verdeeld over de gehele zaal. De 
eerste klaverjasmiddag is 
gewonnen door Wim Spring in ’t 
Veld met 5178 punten, gevolgd 
door Ubel Blom met 4948 punten 
en Julia van der Laarse met 4914 
punten. De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woensdag 15 
september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 4 september 
was het weer lekker druk bij FC Aals-
meer aan de Beethovenlaan. Op alle 
velden werd er druk gevoetbald. Op 
veld 6 begon om 10.15 uur de 
wedstrijd FCA boys 15-2 tegen de 
15-2 boys van DIOS SV uit Nieuw – 
Vennep. Meteen na de aftrap gingen 
de spelers er pittig tegenaan met 
mooie aanvallen aan beide zijde. De 
defensies werden behoorlijk onder 
druk gezet. In de 7e minuut 
geklungel in het DIOS doelgebied. 
FCA aanvaller Sebastian wist hier wel 
raad mee en prikte de bal in het DIOS 
doel: 1-0. Tien minuten golfde het 
spel nu heen en weer met gevaarlijke 
aanvallen voor beide doelen. In de 
17e minuut schoot de FCA achter-
hoede een mooie dieptepass op hun 

aanvallers. Sebastian pikte de bal op, 
slalomde door de DIOS defensie en 
gaf de DIOS keeper geen schijn van 
kans: 2-0. Tot de rust goed voetbal 
maar geen doelpunten meer, rust-
stand 2-0.
Na de rust een zelfde spelbeeld. In de 
12e minuut was het FCA aanvaller 
Donny die een pittig duel aan ging 
met een DIOS verdediger in hun 
doelgebied. Donny knokte zich als 
winnaar uit het duel en schoot de bal 
in het DIOS doel: 3-0. Kregen de DIOS 
aanvallers dan geen kansen? Kansen 
kregen ze zeker, maar het vizier 
stond bij de DIOS aanvallers niet op 
scherp en schoten ze een keer wel op 
het FCA doel, dan stond FCA keeper 
Jonah op zijn post en hield met 
mooie reddingen de nul.
Een mooie 3-0 overwinning voor FCA 
JO15-2.

Voetbal: Knappe overwinning 
FCA JO15-2 op DIOS JO15-2

Donny speelde een zeer sterke wedstrijd en scoorde fraai de 3-0. Foto: Ruud Meijer

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Vrijdag 10 september 
begint het nieuwe schaakseizoen 
weer bij AAS en wel met de algemene 
ledenvergadering. De eerste lessen 
zijn op vrijdag 17 september en dan 
begint ook de jeugdcompetitie, nu 
gelukkig weer achter een echt 
schaakbord. 

Uitwedstrijd
Zaterdag 18 september kan AAS 1 in 
een uitwedstrijd meteen aan de bak 
tegen het sterke Zukertort uit Amstel-
veen. Het zal een zware dobber 

worden in de 2e klasse landelijk nu 
FM Johannes met zijn gezin is terug-
verhuisd naar Duitsland en Ad is 
overleden.

Jeugdcompetitie
De jeugdcompetitie van afgelopen 
seizoen was een online gebeuren, 
waaraan niet alle leerlingen deel-
namen. Online is toch anders dan 
gezellig bij elkaar in de zaal. Voordeel 
was wel dat Daria, Simon en Konrad 
mee konden spelen vanuit Leipzig.
De competitie was bijzonder span-
nend en werd pas in de laatste 
ronden beslist. Aanstormend talent 

Schaakclub AAS begint weer!

Kudelstaart - Afgelopen vrijdag was 
in de Proodijhal de Open Kudelstaart 
Dart Kampioenschap. Het was tevens 
de eerste speelavond. Vorig seizoen 
was corona de grote spelbreker, na 
twee speelavonden en het blind-
koppel toernooi was het seizoen 
alweer voorbij. Gelukkigerwijs was de 
eerste speelavond óók toen de Open 
Kudelstaart, waardoor er geen gat viel 
in de erelijst der winnaars. De achttien 
voorgaande edities leverden vijftien 
winnaars op. Slechts drie darters 
wisten de Open Kudelstaart twee keer 
op hun naam te zetten. Afgelopen 
vrijdag wist Rene Kruit zijn naam 
tussen deze darters bij te schrijven. 
Zijn titel in 2008 kreeg dan eindelijk 
navolging, een uitstekende prestatie. 
Ook de organisatie kijkt met grote 
tevredenheid terug op de uitermate 
geslaagde avond. Niet alleen waren er 
maar liefst 44 darters, ook de sfeer was 
uitstekend, niet in de laatste plaats 
door de grote gastvrijheid van Lody 
en Robina van de Proosdijhal. Brent 
Plaisier en Arnaud van de Graaf 
bereikten knap de halve finale, maar 
de finale ging tussen Arie van de Eikel 
en Rene Kruit. Uitermate frappant was 
dat, hoewel het voor beide darters pas 
hun tweede finale ooit was, dit een 
herhaling was van de finale van 2008! 
Net als toen werd Rene dus uiteinde-
lijk de grote winnaar. Er waren nog 
meer wapenfeiten. De vrouwen 
stonden ook hun mannetje: Floortje 
van Zanten won het tweede niveau, 
Ilona van Emden het derde niveau, 
wat de eigenlijke verliezerronde van 
de Open was. Gilbert van Eijk won het 
vierde niveau. Tjitte Miedema had met 

een prachtige worp van 157 de 
hoogste uitgooi van de avond en Huib 
Gootjes won een flink geldbedrag met 
het spel de Triple Pot. 

Speelavond
Volgende week vrijdag 17 september 
is de volgende speelavond van de 
Poel’s Eye in de Proosdijhal, met hope-
lijk weer veel nieuwe gezichten. Elke 
darter kan zonder opgave vooraf 
meedoen, de Poel’s Eye is laagdrem-
pelig en geschikt voor alle niveaus. 
Man en vrouw, jong en oud, iedereen 
speelt door elkaar, maar dankzij het 
vier niveau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. Deelname is 
geheel vrijblijvend en houdt geen 
verplichtingen voor later in het 
seizoen in. De inschrijving sluit 
wederom om 19.30 uur (het toernooi 
moet wegens de corona maatregelen 
voor 24.00 uur klaar zijn). Deelname 
kost vier euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar. Meer informatie op de 
website: www.poelseye.nl.

Rene Kruit winnaar Open darts

Winnaar Open darts Rene Kruit naast 

finalist Arie van de Eikel.

Aalsmeer - Op de vaste dinsdag-
avond was er een gezellig groepje op 
komen dagen om de wedstrijden op 
het dartbord met elkaar uit te 
vechten. Er werd weer een nieuw 
dartbord geïnstalleerd met verlich-
ting er omheen en ook de zelf 
gemaakte oche’s bevallen prima. Het 
lukte weer om iedereen tegen elkaar 
uit te laten komen en dat geeft 
uiteindelijk het beste beeld. Enige 
verassingen waren er zeker: Ben van 
Dam was beter op dreef dan de 
vorige week en hij kreeg Kees de 
Lange op de knieën. Later verloor 
Ben echter van Louise Jurka, die 
steeds beter gaat gooien. Peter 
Bakker wist in een bepaalde leg te 
winnen door uit te gooien met de 
dubbele bull. Johan Zuidwijk reali-
seerde ook hoge finishes, zelfs boven 

de honderd. Johan won weer al zijn 
partijen, alleen Peter en Kees konden 
een leg van hem afsnoepen. Zoals 
vorige week reeds vermeld beschikt 
Johan over een ruime ervaring in het 
darten en daardoor kan hij alle 
aanwezigen bijstaan met hulp met 
betrekking tot de pijlen en overige 
accessoires. Hij beschikt ook over de 
benodigde apparatuur. Mede hier-
door hopen de darters het gemid-
delde niveau omhoog te kunnen 
brengen. Wat ook het plezier weer 
vergroot.
De drempel ligt laag: De entree per 
avond is 2,50 euro. Iedereen, begin-
nend of gevorderd darter, is welkom. 
Leeftijd vanaf 16 jaar. Het darten op 
dinsdag vindt plaats in buurthuis ‘t 
Middelpunt aan de Wilhelminastraat. 
Er is volop parkeerruimte.

Dinsdagavond-darters krijgen 
les van Johan Zuidwijk

Aalsmeer - Zaterdag 4 september 
organiseerde Blackbird Dance Centre 
een open dag om iedereen kennis te 
laten maken met de dansschool en 
de nieuwe dansstudio in The Move-
ment Building. De hele dag werden 
er gratis workshops gegeven in 
verschillende dansstijlen, zoals 
hiphop, kleuterdans, dance mix, 
popshow en clipdance. Van kleine 
ballerina’s tot stoere tieners, allemaal 
kwamen ze op deze feestelijke en 
zonnige dag langs om sfeer te 
proeven en mee te dansen in de 
diverse lessen. “Nadat de studio vorig 
seizoen door alle coronamaatregelen 
langer dicht dan open is geweest, is 
het fantastisch om nu weer zoveel 
blije gezichten te zien en iedereen te 
zien genieten van het dansen en het 
samen zijn”, aldus eigenaresse en 

dansdocente Merel. “Dans is zo’n 
mooie manier om je fysiek en emoti-
oneel te uiten en ontzettend waar-
devol voor de motorische, sociale en 
creatieve ontwikkeling van kinderen. 
Ik vind het heerlijk om dat nu weer 
met iedereen te kunnen delen.” 
Heb je de open dag gemist en wil je 
ook graag komen dansen? Niks aan 
het hand! Het is ook mogelijk om een 
proefles mee te doen en een proefles 
is altijd gratis. Voor dansers van 16 
jaar en ouder wordt het seizoen 
begonnen met workshops in heel 
veel verschillende dansstijlen. Deze 
workshops starten in de week van 20 
september. Kijk voor meer informatie 
en het rooster voor de diverse lessen 
op: www.blackbirddancecentre.nl of 
stuur een mail naar: 
merelschrama@gmail.com.

Open dag bij Blackbird Dance 
Centre een groot succes

Konrad werd derde met 23 punten, 
tweede werd veelvoudig kampioen 
Luuk met 23.5 punten en bijzonder 
knap eerste werd Christiaan met 24.5 
punten. De lessen worden gegeven 
volgens het bekende Stappenplan, de 
officiële methode van de KNSB. De 
stappen 1, 2 en 3 zijn van 19.00 tot 
19.30 uur. Daarna is er jeugdcompe-
titie tot 20.00 uur en afsluitend wordt 
er tot 20.45 uur les gegeven aan de 
stappen 4,5 en 6. Alle kinderen zijn 
welkom, randvoorwaarde is wel dat je 
Nederlands (of Engels) kunt lezen, 
danwel dat iemand je daar mee kan 
helpen. Lessen kunnen eventueel ook 
in het Engels worden gegeven. 
Opgeven kan bij Henk van Leeuwen 

via nieuwe.zorg@hetnet.nl of loop 
vrijdag 17 september binnen bij 
schaakclub AAS in de bovenzaal 
(linksaf bij ingang) van de Doopsge-
zinde Kerk in de Zijdstraat 55. Voor 
meer informatie: www.aas.leisb.nl





Aalsmeer - Zaterdag 4 september 
was er voor het eerst sinds lange tijd 
weer een wedstrijd voor de AVA-
pupillen waaraan niet alleen eigen 
leden mochten meedoen. Bij AKU in 
Uithoorn kwamen voor Atletiekver-
eniging Aalsmeer Kaat de Vries, 
Timon Bomert, Fien Middelkoop, 
Fleur van Dijk en Max Commandeur 
in actie. Best spannend, want alleen 
Kaat had al eerder bij andere clubs 
meegedaan aan de 40 meter sprint, 
balwerpen en verspringen. De 
andere AVA-atleetjes hadden alleen 
nog maar aan onderlinge 
wedstrijden op de thuisbaan in de 
Sportlaan meegedaan. Mede dankzij 
de super begeleiding van de jeugd-
trainers Sietske de Bruin, Gwen 
Alewijnse, Tara Ozinga en Colin 
Alewijnse werden er mooie medailles 
gewonnen en zelfs twee podium 
plaatsen behaald. Timon Bomert 
werd tweede op de meerkamp en 

ook nog eens derde op de 600 meter. 
Fien Middelkoop werd derde op de 
meerkamp. Meer foto’s en de presta-
ties van het AVA-team is te vinden op 
www.avaalsmeer.nl. 
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Atletiek: AVA pupillen Timon en 
Fien op podium in Uithoorn

Timon Bomert (tweede en derde 

plaats) en Fien Middelkoop (derde 

plaats).

Aalsmeer – De BeNe League hand-
balcompetitie is afgelopen zaterdag 
4 september, weer van start gegaan. 
Greenpark Aalsmeer kreeg de nieuw-

komer in de Belgisch-Nederlandse 
competitie, HV Quintus uit Kwints-
heul, op bezoek. Vanaf de aanvang 
pakte Aalsmeer de leiding en had 

BeNe League Handbal: Ruime 
zege Greenpark op Quintus

Op weg naar een doelpunt voor Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Quintus moeite om de snelle lands-
kampioen bij te houden. In de eerste 
helft konden de mannen van Quintus 
nog aardig bij blijven qua puntentel-
ling (rust: 18-10), maar in de tweede 
helft gaf Greenpark nog wat extra 
gas en wist de wedstrijd, door goed 
samenspel en snelle aanvallen, met 
ruime cijfers te winnen: 41-24. De 
uitslag geeft duidelijk aan dat het 
krachtsverschil groot was. Echt span-
nend was de wedstrijd dan ook niet, 
eerder ietwat saai. Gelukkig trak-
teerden de handballers van Green-
park op vele mooie combinaties en 
zorgden hiermee voor het nodige 
kijkplezier. Uitblinker bij Green Park 
was Max de Maat, liefst zes maal wist 
hij de bal in de netten te gooien. Elk 
vijf keer gescoord hebben: Tom de 
Bruin, Tim Bottinga en Rob Jansen. 
Topscorer bij Quintus was Marc de 
Vreede, acht treffers!

BeNe League
De BeNe League is de grensover-
schrijdende competitie met zes 
ploegen uit België en zes ploegen uit 
Nederland en is, sinds het ontstaan in 
2008, gestart aan de vijftiende editie. 
De Belgische teams zijn titelverde-
diger Achilles Bocholt, HC Visé, Spor-
ting Pelt, Hubo Initia Hasselt, 
Handbal Tongeren en HC Atomix. In 
tegenstelling tot vorig jaar, toen 
Nederland slechts vijf deelnemende 
ploegen telde, zijn er voor deze 
competitie wél zes deelnemers: 
Greenpark Aalsmeer, Herpertz Bevo 
HC, JD Techniek Hurry Up, Kembit-
Lions, KRAS Volendam en nieuw-
komer HV Quintus. Alle wedstrijden 
zijn te volgen via de officiële webstek 
van de BeNe-League: 
www.bnlhandball.com  

Samir Benghanem ontbrak bij Aalsmeer vanwege een gekneusde pols na een auto-

ongelukje op de Oosteinderweg twee dagen voor de wedstrijd. Zijn auto raakte 

hierbij behoorlijk beschadigd. Foto: Yvonne van Doorn

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Afgelopen zondag was hij 
knap tweede geworden achter wereld-
topper Wout van Aert in de eerste rit 
van de Ronde van Groot-Brittannië, 
een dag later sukkelde wielrenner Nils 
Eekhoff ruim zeventien minuten na de 
eersten als 93ste over de streep. Veel 
groter kon het contrast niet zijn. Na zijn 
kunststukje in de openingsrit moest 
Nils in de eerstvolgende etappe op de 
lastigste klim van de dag het peloton 
met de favorieten vlak voor de top 
laten gaan. Twee ploeggenoten 
probeerden hem nog terug te brengen 
in de groep, maar dat lukte net niet. De 
Rijsenhouter kon meteen een goed 
klassement vergeten.

Daverende jump
Op de eerste dag had Nils Eekhoff nog 
indruk gemaakt met zijn sterke sprint. 
Na een zware rit met veel heuvels en 
wegkronkelingen wist hij zich in de 
slotfase met hulp van zijn teamge-
noten uitstekend te positioneren in de 
groep en zette honderd meter voor de 
streep aan voor een daverende jump. 
Alleen Wout van Aert bleef buiten 
bereik. Nils: “Het was een heel moeilijk 
slotklimmetje en zwaarder dan ik had 
verwacht. Maar zulke lastige aankom-
sten liggen me heel goed.” Gerenom-
meerde punchers als Ethan Hayter 
(vierde), Giacomo Nizzolo (zevende) 
en wereldkampioen Julian Alaphilippe 
(achtste) arriveerden aan de streep 
met enkele seconden achterstand. De 

achtdaagse Tour of Britain eindigt 
komende zondag met een rit tussen 
Stonehaven en Aberdeen.

Eén-tweetje
Bij afwezigheid van nationaal 
kampioen Ron Paffen kreeg John 
Tromp (Aalsmeer) zondag in de Ronde 
van Uithoorn een vette winstkans in 
de categorie masters zestigplus. Zijn 
clubgenoot Louis Oude Elferink dacht 
daar echter anders over. Die ontsnapte 
in de slotfase uit het gehalveerde 
peloton en liet zich niet meer terug-
pakken. John Tromp won kort erachter 
afgetekend de sprint van de nako-
mers. Kans gemist, maar met het 
mooie UWTC-één-tweetje kon de 
favoriet ook wel leven.

‘Wegkapitein’
Rijsenhouter Owen Geleijn was eind 
vorige week actief in Flanders 
Tomorrow Land, een driedaagse in de 
Belgische Westhoek voor renners 
jonger dan 23 jaar. De tot ‘wegkapi-
tein’ gepromoveerde renner van oplei-
dingsteam Jumbo-Visma mende de 
ploeg naar drie ritzeges en eindwinst 
voor Nick van Dijke. Geleijn eindigde 
in alle ritten ook in de voorwacht van 
het peloton. Plek 22 was zijn beste 
dagscore, in het eindklassement werd 
hij 37ste. In het Limburgse Mechelen 
ging afgelopen zondag het veldritsei-
zoen van start. Jari Buskermolen 
(Kudelstaart) werd 48ste bij de nieu-
welingen, Sven Buskermolen klas-
seerde zich als 16de bij de amateurs.

Domper renner Nils Eekhoff na 
supersprint in Tour of Britain

Aalsmeer - Nog een paar trainings-
partijen en dan gaat het echte werk 
weer beginnen bij buurtvereniging 
Hornmeer. Dat men er zin in heeft 
was vrijdag wel te merken, diverse 
varianten werden alsnog uitgepro-
beerd, met of zonder succes.
Al met al was het met acht bezette 
tafels best gezellig. Het koppel-
kaarten op vrijdag 3 september is 
gewonnen door Jan Meijer en Gerard 
Presser met 5049 punten. Paul 
Schouten en George Lemmerzaal 
eindigden op twee met 4985 punten 

en Piet Gortzak en Fred Maas op drie 
met 4937 punten. Het koppel Siem 
Burgers en Ben Johannessen viste 
net achter het prijzennet, vierde met 
slechts 1 puntje minder: 4936 
punten. De poedelprijs was voor het 
gelegenheidskoppel Wim Spring int 
veld en Alie de Boer met 3498 
punten. Komende vrijdag 10 
september is er weer koppelkaarten 
in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Aanvang is 19.30 uur. Zaal open 
vanaf 19.00 uur. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom.

Gezellig kaarten bij BV Hornmeer

Aalsmeer - Elf maanden lang zijn er 
geen competitiewedstrijden gesjoeld 
door Sjoelclub Aalsmeer. Na een 
redelijk lange toespraak van voor-
zitter Sjaak Siebeling werden afge-
lopen donderdag de eerste stenen 
weer gegooid, waarbij nog wel de 1,5 
meter aangehouden diende te 
worden. De scores waren nog niet 
zoals van de meeste sjoelers gewend, 
maar ook de bakken zelf moesten 
duidelijk weer even wennen. Wim 
Voorbij en de regerend Nederlands 
kampioene bij de dames, Petra 
Houweling, (drie weken na haar 
bevalling) waren het sjoelen nog niet 
verleerd en gooiden twee keer een 
148. Karin Dijkstra en Tim van Tiem 
haalden elk een keer een 148 
haalden. Jacob van ’t Hof (A-Klasse) 

en Maria Baggen (B-Klasse) scoorden 
met 16 punten de hoogste scores 
van de avond. De hoogste serie was 
voor Cock Tukker met 1398, toch 
won in deze hoofdklasse Hans van 
Leeuwen. De volgende competitie-
avond is op  donderdag 16 
september en begint om 19.30 uur in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn welkom, na aanmelding 
via de website. Kijk voor alle 
uitslagen en meer informatie ook op: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Nederland wint interland
Zaterdag 3 september is in Ter Apel 
de interland tussen Nederland, Duits-
land en Frankrijk gesjoeld. Alleen 
Patrick Haring van Sjoelclub Aals-
meer deed mee. Oranje won ruim 

Hoogste serie voor Cock Tukker 
bij Sjoelclub Aalsmeer

van Duitsland. Frankrijk kwam er 
helemaal niet aan te pas.

Uitslagen Interland:
1. Nederland: gemiddeld 134,40
2. Duitsland: gemiddeld 126,03
3. Frankrijk: gemiddeld 111,33

Aalsmeer - Vanaf zaterdag 18 
september begint er een serie trai-
ningen voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper bij Atle-
tiekvereniging Aalsmeer. De hardloop 
cursussen duren zes weken en 
worden gegeven op de baan van AVA 
in de Sportlaan. Voor de beginnende 
hardlopers hebben de trainingen het 
karakter van Start to Run waarbij er 
van nul af aan wordt toegewerkt naar 
20 minuten hardlopen. De nadruk ligt 
hierbij op een verantwoorde opbouw 
en gezellig samen trainen. Iedereen 

kan aan deze starterscursus 
meedoen, ongeacht leeftijd of 
conditie. Voor de meer geoefende 
hardlopers ligt de nadruk op het 
verbeteren van de looptechniek. Er 
wordt ook aan de snelheid gewerkt 
door middel van interval training en 
een verbeterde techniek. Deelnemers 
aan deze cursus kunnen reeds mini-
maal een half uur aan een stuk hard-
lopen. Wekelijks wordt 1,5 uur 
getraind onder leiding van ervaren 
trainers. Daarnaast worden de deel-
nemers tijdens deze cursussen onder 

Hardloop cursussen bij AVA 
voor starters en gevorderden

andere voorzien van een trainings-
schema en wordt van alles geleerd 
over diverse onderwerpen die met 
hardlopen te maken hebben, zoals 
hardloopstijl, kleding en schoenen, 
voeding en afvallen, trainen met een 
schema en blessures en blessurepre-
ventie. Gezamenlijk trainen wordt 
altijd als gezellig, inspirerend en 
motiverend ervaren. En bovendien: 
met de juiste begeleiding en ‘een stok 
achter de deur’ ga je zeker je doel 
halen! Enthousiast? Kijk op www.
avaalsmeer.nl voor alle informatie en 
het inschrijfformulier. Aanmelden kan 
bij Marjan van Ginkel via e-mail 
marjanginkelvan@gmail.com of tele-
fonisch via 06-12204492.








