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

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

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

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

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

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

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

In 2020 geen Pramenrace, in 2021 een aangepaste editie, maar aanstaande zaterdag 10 september wordt het weer ouderwets gezellig op Ringvaart en de Westeinderplassen. 
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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Wij zijn op zoek naar een

MONTEUR
ABS Pijnaker Aalsmeer

E. paul.pijnaker@abspijnaker.nl
Bel of app naar Paul 06-53 12 35 44 

of Rick 06-38 72 83 42

SOLLICITEER | BEL | APP | MAIL | KOM LANGS… 

ABSPIJNAKER.NL

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST
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eveleens.nl

Is dit het juiste moment? 
Bel 0297 - 344 444
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De dag begon met een gezellige en 
goed bezochte braderie, werd verder 
gevierd met een geweldige verlichte 
botenshow en eindigde spectaculair 
met een fantastische vuurwerkshow. 
Met zeker 40.000 tot 50.000 bezoe-
kers langs de oevers van de Westein-
derplassen, zo’n 2.000 boten rondom 

de watertoren en nauwelijks ongere-
geldheden kan toch wel gezegd 
worden dat Vuur en Licht op het 
Water perfect verlopen is en er waar-
schijnlijk al met plezier uitgekeken 
wordt naar volgend jaar. 
Maar de braderie, de botenparade en 
de vuurwerkshow waren nog maar 

het begin van deze evenementen-
maand. In de feesttent vinden tot en 
met zaterdag 10 september activi-
teiten en feestavonden plaats, 
aanstaande zaterdag is ook de dag 
van de Pramenrace en dit weekend 
(zaterdag en zondag) kan de Gedich-
tentuin in het Boomkwekerskerkhof 
bezocht worden. Elders in deze krant 
meer informatie, ook over de Kunst-
route op 17 en 18 september, en 
natuurlijk veel foto’s. 

Vuur en Licht spectaculaire start 
van feestmaand september

Genieten op boten en langs de oevers van de Westeinder van de fantastische vuurwerkshow. Foto: www.kicksfotos.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De zonnige zaterdag inclusief de zwoele avond hebben mede 
bijgedragen aan een geweldige start van feestmaand september in 
Aalsmeer. 

Aalsmeer - Het was behoorlijk warm 
in de feesttent afgelopen maandag 5 
september tijdens de SPIE sport-
avond. Er lagen waaiers klaar en deze 
leken uitkomst te bieden om de vele 
bezoekers het hoofd koel te laten 
houden. Echter, deze bleken de attri-
buten te zijn voor het spel dat het 
SPIE-bestuur had bedacht: Bootje 
waaien. In een lange bak met water 

moesten de teams een bootje zo snel 
mogelijk naar de overkant wapperen. 
Er werd fanatiek gespeeld, want het 
team met de snelste tijd mag als 
eerste starten tijdens de Pramenrace, 
waarvoor aanstaande zaterdag 10 
september om 12.00 uur het start-
sein gegeven wordt bij de Pontweg. 
Het ‘bootje waaien’ ging bij diverse 
teams heel vlot, andere teams 

‘Bootje waaien’ met SPIE voor 
startvolgorde Pramenrace

hadden meer moeite om de overkant 
te bereiken. Tja, als de waaier ook 
wordt gebruikt om zelf even een fris 
windje te voelen... Wie aan de beurt 
was geweest bleef lekker ‘hangen’ in 
de feesttent, want hoe gezellig is het 
om alle deelnemers weer te zien en 
te spreken. Om half twaalf moest 
iedereen toch echt naar huis. De 
veelal verhitte tentbezoekers kregen 
hierbij een traktatie van moeder 
natuur: Het regende en hier had 
nagenoeg niemand rekening mee 
gehouden, gezien de lege garderobe 

de hele avond. Het SPIE-bestuur kijkt 
terug op een topavond en bedankt 
alle deelnemers voor hun inzet en 
enthousiasme. Er blijkt inderdaad 
� ink gewapperd te zijn, geen enkele 
waaier heeft de inspanningen van de 
teams overleefd. 

Winnaars en startvolgorde
De winnaars van het ‘bootje waaien’ 
en dus de teams die als eersten 
mogen starten zaterdag zijn in de 

categorie snelheid: 1. Team 188, 2. 
Aquaprama en 3. De Farregatters. In 
de categorie bokken: 101. De Lilleke 
Draeck, 102. De Vreemdgaanders en 
103. De Welvaartsbuikjes. In de cate-
gorie dames: 201. Batgirls, 202. 
Bubbels en 203. De Meides Van. En in 
de categorie recreatie: 301. De 
Dubbele Bojum, 302. Bella Limon-
cella en 303. All Starts. Kijk voor de 
volledige uitslag en dus de startvolg-
orde op www.pramenrace.nl.
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AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

134e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 11 SEPTEMBER

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

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

om 10u. Jeugddienst en 16.30u. 
dienst met ds. J. Trommel uit 
Alphen a/d Rijn.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. D.A. 
Westerkamp uit Houten.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm, Ellen van 
Houten en zr. Franka Riesmeijer 
(startzondag). Collecte: Stichting 
Vrienden van Mikondo. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met drs. R. 
Prent. Info: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen uit Aalsmeer. 
Organist: Rogier Postma. En 10u. 
dienst in zorgcentrum met dhr. 
D.W. Vollmuller, Aalsmeer. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met 
dhr. S. van Willegen. 
Organist: Joshua Prins. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka. Om 
10u. regionale openluchtviering 
in Nes a/d Amstel.

Oud Katholieke Kerk
- Zondag: Geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst ds. John 
Vrijhof. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zondag 10u. regionale 
openluchtviering in Nes a/d 
Amstel. Info: stjangeboorte-
secretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in 
Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 20 september 
om 20u. met Peter Slagter over 
het Bijbelboek Spreuken.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Participe Amstelland 
organiseert weer een Pools Spreekuur 
op donderdag 15 september van 
16.00 tot 18.00 uur. Heb je vragen of 
problemen die je wil bespreken? Kom 
naar het Pools spreekuur op het 
Infopunt in Aalsmeer. Pools spre-
kende medewerkers helpen je gratis. 
Donderdag 15 september is er ook 
een medewerker van de afdeling 
WMO van de gemeente aanwezig. Het 
Pools Spreekuur wordt maandelijks 
gehouden en is in de bibliotheek in 
de Oude Veiling aan de Marktstraat 

19. Bel voor informatie kan naar 0297-
326670 of stuur een mail naar: team.
aalsmeer@participe.nu. 

Vrijwilligers gezocht
Het spreekuur is overigens nog op 
zoek naar vrijwilligers. Het gaat om 
tolken, vertalen en helpen bij vragen 
van Poolse inwoners. Er zijn vrijwilli-
gers nodig die tijdens het spreekuur 
kunnen helpen, maar ook daar buiten. 
Voor aanmelding of meer informatie 
kan contact opgenomen worden met 
Gregor Skalski via 06-42716810.

Pools spreekuur in bibliotheek

Bloemetje voor Vuur en Licht baby

Aalsmeer - Dit jaar was ook de 
Zonnebloem afdeling Aalsmeer en 
Rijsenhout aanwezig op de braderie 
in het Centrum. Mede door de inzet 
van vele vrijwilligers en de enthousi-
aste bezoekers aan de kraam is de 
dag een groot succes geworden. 
Door de verkoop van als loten en een 
grabbelton voor de jongste bezoe-
kers was er veel drukte rond en 
achter de kraam en dit heeft er voor 

gezorgd dat alle loten zijn verkocht. 
Er is een mooi bedrag opgehaald en 
met dit geld gaat de afdeling weer 
leuke en dierbare activiteiten en 
bezoeken organiseren voor haar 
deelnemers.
Aanmelden als deelnemer of als vrij-
williger? Kijk voor meer informatie op 
www.zonnebloem.nl/aalsmeer-
rijsenhout of raadpleeg de 
facebook-pagina.

Veel drukte bij kraam Zonnebloem

Aalsmeer - Vorig jaar werd Naël op de dag van Vuur en Licht op het Water in de 
Hornmeer geboren, hetgeen hem de eretitel ‘Vuur en Licht op het Water baby’ 
bezorgde. Afgelopen zondag 4 september vierde Naël zijn eerste verjaardag en werd 
hij verrast met een bloemetje. Op de foto Naël met zijn trotse moeder Jerney, 
ge�ankeerd door de organisatoren Ap Eigenhuis (links) en Mike van der Laarse.

Weer inloopmiddag 
in Bindingzaal
Aalsmeer - Op zondagmiddag 11 
september is er weer een inloop in 
de Doopsgezinde kerk in de Binding-
zaal voor mensen uit Aalsmeer en 
omgeving die de zondagmiddag wat 
lang vinden duren. Er wordt ko�e of 
thee geschonken en er is gelegen-
heid voor een praatje en een spel-
letje. Het thema is dit keer: ‘Marga 
Minco 100 jaar’ met Arida van 
Oudenallen. De middag begint om 
15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd van 2 euro. U bent van 
harte welkom. Adres is Zijdstraat 55.
Voor informatie kan gebeld worden 
naar 0297-326801 of 06-2531458.

Start kaartseizoen bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 12 
september om 20.00 uur start Allen 
Weerbaar het nieuwe kaartseizoen in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Klaverjassen staat op het 

Aalsmeer - De tweede en de vierde 
week van elke maand maken de 
Pedelaers een �etstocht van circa 40 
kilometer en eenmaal per jaar gaat 
de groep op vakantie. Dit jaar was 
voor Noordwijk gekozen. Vol goede 
moed vertrokken dertien dames 
dinsdag met mooi weer. Met een 
ko�estop en de lunch pauze langs 
een �etspad arriveerde de groep 
rond theetijd bij het hotel.
Woensdag, de tussendag, hebben de 
dames veel door de duinen ge�etst 
en omdat er een bordje niet stond 
iets omgereden, maar het hotel werd 
weer gevonden. Hier konden de 
dames heerlijk bijkomen van de rit 

op het terras met een versnapering.
Na het diner was iedereen nog �t 
genoeg om nog wat spelletjes te 
doen. Donderdag was het tijd om de 
tassen weer te pakken en om 10.00 
uur precies ging de �uit voor vertrek.
Eerst nog langs het strand van 
Katwijk voor de ko�e waar enkele 
dames toch nog even naar het strand 
gingen om de voeten in de zee te 
steken. Maar daarna echt richting 
Aalsmeer. Via Warmond waar de 
lunch werd gebruikt kwamen de 
dames om circa 16.30 uur aan in 
Aalsmeer. De dames in de leeftijd 
tussen de 89 en 77 jaar kijken terug 
op een gezellige vakantie.

e edelaers o  fietsvakantie

programma en iedere kaartliefhebber 
is welkom. De deur gaat open om 
19.30 uur voor inschrijving, ko�e en 
thee. De inleg is 1,50 euro per persoon. 
Voor de winnaar van de avond is er 
een leuk prijsje. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met Allen 
Weerbaar via 0297-325040. 

Oost-Inn gestart!
Aalsmeer - De Oost-Inn is gisteren weer van start gegaan! Vanaf nu weer 
elke woensdagochtend Woensdag 14 september vanaf 9.30 uur is 
iedereen weer welkom om elkaar te ontmoeten met ko�e en thee. De 
Oost-Inn is in de foyer van de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. 
Ook staat deze woensdag weer een literaire avond op het programma. 
Deze begint om 20.00 uur en is in het Anker aan de Oosteinderweg 273. 
Opgeven voor alle activiteiten is niet nodig. Kijk voor meer informatie op 
www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk/volwassenen of bel 06 30640861.
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AGENDA

DONDERDAG 8 SEPTEMBER:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Expositie ‘Beyond Nature’ in 

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

* Expositie Henry Calvetti bij 
Cultuurpunt, Marktstraat.

* Start sjoelcompetitie in De 
Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.

* Kaarten bij BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

* Schaken op elk niveau bij Schaak-
club Westeinder in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 9 SEPTEMBER:
* Expositie ‘Ben naar het Bos’ in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag t/m zondag 
14 tot 17u.

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

* Klassiek concert Merel 
Vercammen en Dina Ivanova in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1 vanaf 20u.

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

ZATERDAG 10 SEPTEMBER:
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open van 10.30 tot 16.30u. 
* Pramenrace rond thema 

Cartoons. Start 12u. bij Pontweg. 
Prijsuitreiking in feesttent op 
Praamplein v/a ong. 16u.

* Midgetgolfbaan open voor 
publiek. Beethovenlaan. Open 
zaterdag zondag en woensdag 
van 13 tot 17u.

TOT EN MET 10 SEPTEMBER:
* Feestweek Aalsmeer in tent op 

Praamplein. Donderdag Dag van 
je Leven Feest, vrijdag Senioren-
middag van 14 tot 15.30u. en 
zaterdag Finish pramenrace van 
13 tot 17.30u. Feestavonden op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
met diverse liveoptredens.

10 EN 11 SEPTEMBER:
* Gedichtentuin op Boomkwe-

kerskerkhof, Stommeerweg 
open. Zaterdag en zondag van 
12 tot 17u. Ook 17/18 
september. Zondag om 15u. 
optredens.

* Open monumentendagen in 
Crash Museum in Aalsmeerder-
brug. Zaterdag en zondag van 
10.30 tot 16.30u. 

ZONDAG 11 SEPTEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

Iedere zondag in september.
* Fietstocht langs ‘oud steen’ met 

Joop Kok. Start 13u. bij raadhuis 
op Raadhuisplein.

* Inloop voor inwoners bij Doops-
gezind Gemeente, Zijdstraat 55 
van 15 tot 16.30u.

* Jazz op de Haven (van Nieuwe 
Meer) met optreden Fortnight 
Swingband vanaf 16u.

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

MAANDAG 12 SEPTEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

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

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

* Kaarten bij Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

DINSDAG 13 SEPTEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

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

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

WOENSDAG 14 SEPTEMBER:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, 

Cath. Amalialaan vanaf 9.30u. 
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

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

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

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

* Literair bij Oost-Inn in ‘t Anker, 
Oosteinderweg vanaf 20u.

DONDERDAG 15 SEPTEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

* Pools spreekuur in bibliotheek, 
Marktstraat, 16 tot 18u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

ZATERDAG 17 SEPTEMBER:
* Start cabaretseizoen in cultureel 

café Bacchus, Gerberastraat. 
Ramon Chatrer met ‘Opper-
hoofd’ vanaf 20.30u.

17 EN 18 SEPTEMBER:
* Kunstroute Aalsmeer met 

beelden, schilderijen en meer op 
diverse locaties. Zaterdag en 
zondag van 12 tot 17u. Zie: 
www.kunstrouteaalsmeer.nl

* Bob out of the Box met exposi-
ties en presentaties. Kudel-
staartseweg 94. Zaterdag en 
zondag van 12 tot 17u.

* Open Atelierdagen Afke 
Borgman, Aalsmeerderweg 255. 
Zaterdag en zondag 12 tot 18u.

* Illegale Kunstroute op Uiterweg 
142. Zaterdag 11 tot 17u. en 
zondag 12 tot 17u.

ZONDAG 18 SEPTEMBER:
* Vierde Verhoef Boten Toertocht. 

Verzamelen bij Aalsmeerderdijk 
239 om 13u.

Aalsmeer - Architect Joop Kok en 
stadsonderzoeker/schrijver Tijs van 
den Boomen nemen belangstel-
lenden mee op een verwonderings-
tocht per �ets langs erfgoed dat niet 
zomaar te ontdekken is. Het betreft 
veelal onbenoemd, toekomstig 
erfgoed. Op zaterdag 10 september 
maakt Tijs van den Boomen een �ets-
tocht langs ‘oud glas’ en zondag 11 
september staat een tocht langs ‘oud 

steen’ met Joop Kok op het 
programma. Met Tijs wordt zaterdag 
een 29 kilometer lange �etstocht 
gemaakt langs vervallen kassen, 
verdwaalde schoorstenen, arbeids-
migrantenhotels, een van de laatste 
actieve seringenkwekers en de aller-
laatste rolkas. 
Startpunt is het Picasso Aquarium 
aan de Kruisweg 2a in Aalsmeerder-
brug en de aanvangstijd is 11.00 uur. 

Verwonderingstochten op de 
fiets langs oud glas en steen 

Door Janna van Zon 

Aalsmeer - Voor Simone Loos is het 
de eerste keer dat zij met haar kera-
miek werk naar buiten treedt. En 
deze introductie kan niet beter dan 
zaterdag 17 en zondag 18 september 
bij Bob out of the Box. Zo voelt 
Simone dat zelf. “Het is spannend, 
maar ik vind het ook heel leuk dat 
Bob mij heeft uitgenodigd. Wat mij 
tevens aantrekt is hoe er over de 
wijze van presenteren is nagedacht. 
Ben heel blij dat er muziek is en er 
zoveel verschillende kunstenaars 
meedoen en ik verheug mij ook op 
de kunstboeken hoek.” Zaterdag rond 
drie uur ‘s middags kan genoten 
worden van een optreden van Daan 
Bartels, de troubadour van de Neder-
landse luisterliedjes, samen met zijn 
vaste gitarist Maurice.

Merikoni techniek
“Met klei kun je spelen. Als je met 
steen werkt dan haal je iets weg, 
maar het �jne van klei is, dat je iets 
toe kunt voegen, klei is �exibel. 
Natuurlijk niet tot in het oneindige, 
want in de oven kan er nog zoveel 
gebeuren. Dan kan je nog wel eens 
voor verrassingen komen te staan. 
Maar dat maakt het werken met klei 

ook zo boeiend.” Simone is geïnspi-
reerd door de Japanse Merikoni tech-
niek. Dat is een behoorlijke ingewik-
kelde techniek, maar de resultaten 
zijn verblu�end. De patronen laten 
zulke prachtige oervormen zien en 
de kleuren zijn intens mooi. “Ik werk 
heel intuïtief en daar leent deze Meri-
koni techniek zich goed voor. De 
techniek zelf is nauwelijks uit te 
leggen behalve als je er zelf mee 
werkt. Wat mij onder andere fasci-
neert, is het werken met kleuren. Ik 
ben mijn hele leven al geïnteresseerd 
in kleuren, hoe je die in elkaar kan 
laten vervloeien. Daarbij komt het 
creëren van patronen, een leuke 
zoektocht, heerlijk om te doen. Het 
heeft voor mij iets magisch. Het lijkt 
soms alsof er krachten aan te pas 
komen die buiten mij omgaan. Voor 
mij heeft het dezelfde fascinatie als 
die ik heb voor de natuur.’” En dat is 
terug te vinden in haar werk. 

Wonderschone foto’s
Het leven zorgt soms voor grote 
verrassingen, daar kan fotograaf 
Ernst Wagensveld over mee praten. 
“Ik was evenementen manager en 
had nooit verwacht een professio-
nele fotograaf te worden. Dat is 
spontaan gebeurd. Fotogra�e heeft 

Keramiek werk van Simone 
Loos bij Bob out of the Box

Optreden zanger Daan en gitarist Maurice bij Bob out of the Box. Daan schrijft zijn 
eigen teksten en deze zijn heel herkenbaar voor velen. “Ik blijf altijd heel dichtbij 
mijzelf en dat is iets wat mensen aanspreekt.”

altijd wel mijn interesse gehad maar 
een camera aanscha�en was te kost-
baar.” Het was de reis naar Australië 
en Nieuw Zeeland - net voor de 
corona periode - waardoor Wagens-
veld in een fotogra�sche stroomver-
snelling terecht kwam. “Daar heb ik 
geprobeerd om met de camera mijn 
eigen interpretatie weer te geven 
van datgene wat mij opviel in de 
natuur. Soms hoeft niet alles gefoto-
grafeerd te worden, de schoonheid 
van de natuur zelf is lang niet altijd te 
vangen maar er zijn momenten dat ik 
het gevoel heb, hier kan ik iets aan 
toevoegen. Ik zie dingen die anderen 
niet zo direct opvallen. Bij mij gaat 
het om via de fotogra�e mijn visie te 
delen met anderen. Dat zie ik als mijn 
handschrift.” 

Lichtobjecten
Een andere zeer opvallende kunste-
naar is de inmiddels 92 jarige Joost 
van Santen. Zijn werk is onder andere 
te zien in de Saatchi Gallery in 
Londen. Maar van hem is ook het 
indrukwekkende Ravensbrück monu-
ment. Van Santen heeft tevens een 
bekende naam binnen de wereld van 
architectuur waar veel bewondering 
is voor zijn werk. Bij Bob out of the 
Box worden zijn lichtobjecten 
getoond waar het daglicht en de zon 
een cruciale rol spelen. Niets is wat 
het lijkt en toch ook weer wel.
Bob out of the Box op zaterdag 17 en 
zondag 18 september is aan de 
Kudelstaartseweg 94. Beide dagen is 
iedereen van 12.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom. De toegang is gratis. 

Open Atelierdagen 
Afke Borgman

Aalsmeer - Op zaterdag 17 en 
zondag 18 september houdt de Aals-
meerse kunstenaar Afke Borgman 
open atelierdagen. Iedereen is 
welkom om een kijkje te komen 
nemen aan de Aalsmeerderweg 255, 
beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur. 
De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Leni Paul op accor-
deon en is ten gunste van Stichting 
Nepal Bene�et Aalsmeer. 

Tijdens de twee uur durende �ets-
tocht ‘oud steen’ op zondag neemt 
architectuurhistoricus Joop Kok 
belangstellenden mee naar 
woningen, gebouwen en land-
schappen met een eigen verhaal. De 
start is om 13.00 uur op het Raad-
huisplein (bij het gemeentehuis). Aan 
beide tochten kunnen maximaal 
twintig personen (gratis) deelnemen. 
Aanmelden is verplicht en kan tot en 
met 8 september via info@podiumar-
chitectuur.nl. 
Deze �etstocht wordt aangeboden in 
samenwerking met het Comité Open 
Monumentendag Aalsmeer.

STAGE
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INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Dreef 7, op parkeerterrein (Z22-061962) Kermis Aalsmeer 

op 7 september t/m 11 september 2022, ingetrokken 31 
augustus 2021

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Ampèrestraat 56 (Z22-067474) Burendag 2022 op 24 sep-

tember 2022, melding akkoord 30 augustus 2022
- Sportlaan 44 (Z22-069964) Optreden van een band op 14 

oktober 2022, melding akkoord 6 september 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN

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

centrale deel
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Clematisstraat, 

noordoostelijk deel

TER INZAGE

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

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

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

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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
8 september 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Furgał K.D. 12-04-1997 31-08-2022
Jasiński W.J. 08-09-1989 31-08-2022
Relidzyński E. 07-09-1990 31-08-2022

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

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Gerełło G. 04-08-1992 30-08-2022
Gierczyński L. 26-08-1970 31-08-2022
Kawka I.A. 18-09-1971 31-08-2022
Żywiołek A.M. 15-04-1995 31-08-2022

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

VERGADERING DINSDAG 13 SEPTEMBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte op 
dinsdag 13 september 2022, 20.00 uur 

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte, de heer D.G. van 
  der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Bestemmingsplan Kudelstaart-
  Westeinderhage en beeldkwaliteitsplan
20.45 5. Aanvulling Structuurvisie Green Park 
  Aalsmeer 2016
21.15 6. Bestemmingsplan en exploitatieplan 
  Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 West
21.45 7. Algemene Verordening ondergrondse 
  infrastructuren Aalsmeer 2022
22.05 8. Vragenkwartier
22.20  Sluiting

VERGADERING 15 SEPTEMBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 15 september 2022, 20.00 uur 

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Moties n.a.v. Kaderbrief 2023 (GL/PvdA)
20.25 5. Moties n.a.v. Meerjarenprojectenplan 
  Buitenruimte 2022-2025 (GL/PvdA)
21.05 6. Moties Waterparel (GL) en Woningnood 
  (PvdA)
21.25 7. Luchtvaartzaken
21.45 8. Afvalsto�enverordening gemeente 
  Aalsmeer 2022
22.05 9. Vragenkwartier
22.20 10. Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Touwslagerlaan 35, 1431 ED, (Z22-069730), het plaatsen 

van een dakkapel op het voordakvlak 
- Sierteeltstraat (sectie B, nrs. 9945, 9662, 5067, 10174, 7715, 

7717, 7719, 6659 en 10545), (Z22-068716), het bouwen van 
een productstraat tweede fase en bedrijfshallen (Royal Flo-
raHolland Doorontwikkeling Oost) 

- Maarse & Kroon Hof 22, 1431 PB, (Z22-068343), het dicht-
maken van het dakterras 

- Pieter van Lisselaan 2, 1431 MM, (Z22-067823), het plaat-
sen van beschoeiing/ grondkering hoger dan 1 meter 

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.
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Aalsmeer - Ook dit jaar heeft de 
Kunstroute Aalsmeer, in het derde 
weekend van september, weer veel te 
bieden. Een groot aantal kunstenaars 
geeft op diverse locaties op zaterdag 
17 en zondag 18 september een 
kijkje in hun ateliers en tonen werk 
met elkaar in bijzondere ruimtes. 
Locatie 1 is, alweer vele jaren, de 
loods van jachthaven Otto aan de 
Uiterweg 94 en hier kan genoten 
worden van een expositie van ruim 
twintig kunstenaars die een breed 
pallet aan kunstvormen zullen laten 
zien, van schilderijen en tekeningen 
en fotogra�e tot sculpturen, sieraden 
en textiel. 
Sinds enkele jaren stelt Ineke 
Loogman haar prachtige locatie aan 
de Uiterweg 180 open voor de Kunst-
route. Een van de deelnemende 

kunstenaars hier is Annet Bartels met 
upcycling. Wat normaal naar de afval-
verwerking gaat, krijgt van Annet een 
nieuwe functie. Mooi van zooi! 

Indrukwekkend
Ook een bezoek waard zijn het sfeer-
volle atelier van Annelie Klein Sprok-
kelhorst aan de Uiterweg 253a, de 
Kunstploeg die weer haar creativiteit 
in de strijd gooit voor kleine kunst-
werken die gezamenlijk een indruk-
wekkend geheel gaan vormen in de 
oude boomgaard bij het atelier van 
Karin Borgman aan de Uiterweg 185 
en jachthaven De Oude Werf aan de 
Uiterweg 125-127 waar de boten 
plaats maken voor kunst van onder 
andere keramiste Anneke Harting en 
hier gaat een ode gebracht worden 
aan de onlangs overleden Aals-

meerse kunstenaar Ilse Blesing en 
haar bijzonder, veelzijdige werk. 

Kunst, muziek en theater
Kunstliefhebbers en gezelligheids-
zoekers kunnen tijdens dit grootste 
kunstfestijn van de regio weer hun 
hart ophalen voor inspirerende kunst, 
muziek, poëzie, theater en nog veel 
meer. Op 20 bijzondere locaties 
tonen meer dan 100 kunstenaars uit 
binnen- en buitenland, musici en 
dichters hun kunsten aan het publiek. 
Dat staat garant voor een weekend 
vol van gezelligheid.
De Kunstroute Aalsmeer is zaterdag 
17 en zondag 18 september gratis te 
bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk 
voor meer locaties en informatie op 
Facebook of op de website: www.
kunstrouteaalsmeer.nl. 

Mooi van zooi, keramiek en meer 
tijdens Kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer - Op zondag 11 september 
organiseert stichting KCA weer Jazz op 
de Haven van Nieuwe Meer met deze 
middag vanaf 16.00 uur een optreden 
van de Fortnight Swingband. 

Ode aan Toots Thielemans
Op zaterdag 17 september brengt 
pianist Mike del Ferro een ode aan de 
legendarische mondharmonicaspeler 
Toots Thielemans, met wie hij over een 
periode van tien jaar over de hele 
wereld optrad. Het KCA-concert vindt 

plaats in het Flower Art Museum aan 
de Kudelstaartseweg 1 en begint om 
20.30 uur. 

Carmen Gomez
En ook alvast een notitie in de agenda 
waard: Op zaterdag 24 september 
trakteert KCA op een swingende jazz-
avond in cultureel café Bacchus met 
op het podium Carmen Gomez. Kijk 
voor kaarten en meer informatie op: 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl 
(KCA Ticketshop). 

Jazz op de Haven met stichting KCA

Aalsmeer - Het Flower Art Museum en 
de Stichting Kunst en Cultuur Aals-
meer presenteren vanaf september 
een reeks klassieke concerten met 
musici van topniveau. Vrijdag 9 
september treden Merel Vercammen 
(viool) en Dina Ivanova (piano) op. Er 
zijn nog kaarten beschikbaar. 
Vercammen, cum laude afgestudeerd 
aan het Royal College of Music in 
Londen, geldt als een van de bijzon-
dere musici van haar generatie: zo kun 

je haar beluisteren in soloconcerten 
en kamermuziek, maar houdt ze zich 
ook bezig met improvisatie. De veelzij-
dige Vercammen leerde Dina Ivanova 
kennen op het Liszt Concours in 
Utrecht, waar de pianiste verschil-
lende prijzen won. Ivanova soleerde 
onder meer bij het Radio Filharmo-

nisch en het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest. De musici traden diverse 
keren op in het televisieprogramma 
Podium Witteman en maakten ook 
twee albums.Vercammen en Ivanova 
presenteren in Aalsmeer een 
programma dat de grote invloed van 
de componisten en zussen Lili en 
Nadia Boulanger laat zien. Na de 
pauze spelen zij een Debussy sonate.

Kaarten
Het concert vindt plaats op vrijdag 9 
september in het Flower Art Museum 
aan de Kudelstaartseweg (tegenover 
de watertoren) en begint om 20.00 
uur. Kaarten kosten 20 euro per 
persoon inclusief museumentree en 
een kop ko�e/thee bij binnenkomst. 
Voor FAM-vrienden, KCA-donateurs 
en jongeren tot en met 25 jaar 
gelden kortingsprijzen. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Klassiek concert Vercammen en 
Ivanova in Flower Art Museum

Merel Vercammen en Dina Ivanova. 
Foto: Marco Borggreve

Aalsmeer - Op zaterdag 17 september 
opent KCA weer een nieuw en gevari-
eerd cabaretseizoen in cultureel café 
Bacchus met bekende gezichten en 
nieuwe talenten. De eerste cabaret-
avond wordt ingevuld door Ramon 
Chatrer met ‘Opperhoofd’. In deze 
nieuwste show zet Ramon de realiteit 
naar zijn hand. Hij worstelt zich door 
hersenspinsels in een hoofd dat nooit 
stilstaat. Waarom gedragen mensen 
zich altijd als van hun verwacht 
wordt? Ramon gaat er in zijn muzikale 
cabaretvoorstelling dwars tegenin. Op 
15 oktober wordt het lachen met Kees 
van Amstel met zijn programma 
‘Vluchtweg altijd vrijhouden’. Cabare-
tier Kees van Amstel ontwijkt het liefst 
elke vorm van confrontatie. Niet 
vechten, maar vluchten. De vluchtweg 
is bij hem in ieder geval altijd vrij. 
Verwacht een show vol knotsgekke 
verhalen en grappen. Op 26 

november gaan de spots aan voor 
Lucinda Sedoc met ‘Mens erger je wel’. 
Theatermaker en stand-up comédi-
enne Lucinda Sedoc is vastbesloten de 
bezoekers mee te nemen op een 
vermakelijke reis. Het wordt een heer-
lijke revue show over Suriname met 
typetjes, anekdotes en een mix van 
cultuur, zoals Lucinda dat het beste 
kan. En verder: Op 21 januari: Thjum 
Arts met ‘Tijdloos genot’, 11 februari: 
Anne Neuteboom met ‘E�e niet met je 
mening’, 18 maart: Lotte Velvet met 
‘Ondergrond’ en 15 april: Femke Vernij 
met ‘Op volle kracht’. Alle voorstel-
lingen zijn in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat en beginnen op deze 
zaterdagavonden om 20.30 uur (zaal 
open vanaf 20.00 uur). Kijk voor de 
aankoop van kaarten of een abonne-
ment en meer informatie op www.
kunstencultuuraalsmeer.nl 
(ticketshop).

KCA cabaretseizoen start met 
voorstelling Ramon Chatrer

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 5 november zal 
het bruisen in de bibliotheek in de 
Marktstraat. Wilbert Streng, één van 
de initiatiefnemers, is blij dat er na 
een gedwongen corona-stilte weer 
een Schrijversparade kan worden 
gehouden. “Deze dag staat in het 
teken van lezers en schrijvers met 
elkaar verbinden. Vanaf elf uur zullen 
lokale schrijvers, redacteuren, dich-
ters hun gezicht laten zien en hun 
stem laten horen. Met het doel 
iedereen aan het lezen te krijgen.” 
Dat dit jaar ook de succesvolle schrijf-
ster Mariët Meester naar de Schrij-
versparade komt, geeft deze dag nog 
een extra feestelijke tintje.

Prachtig taalgebruik
Iedere zaterdag wordt er op de klas-
sieke zender NPO 4 op zeer bevlogen 
wijze een boek gepromoot door een 
boekhandelaar. De luisteraar met de 
mooiste motivatie krijgt een boek 
thuis gestuurd en de overige luiste-
raars worden aangemoedigd het 
boek te kopen. Ik luister altijd graag 
naar dat programma. Een paar 
maanden geleden werd Koloniekind 
van Mariët Meester beschreven. 
Degene die het boek kreeg, had 
Mariët recent ontmoet en was zeer 
onder de indruk van haar zienswijze 
en haar manier van vertellen. Dat 
had hem niet losgelaten en hij zag 
het boek dan ook als een hernieuwde 

kennismaking. De gelukkige winnaar 
van Koloniekind zal het boek onge-
twijfeld met heel veel plezier hebben 
gelezen, want Mariët weet in een 
prachtig taalgebruik heel beeldend 
te schrijven. Welk boek je ook van 
haar leest, je wordt altijd mee 
gezogen in haar zorgvuldig gekozen 
woorden en zinnen. Met haar 
scherpe, realistische, originele en 
fantasierijke kijk op gebeurtenissen, 
situaties, gebruiken en rituelen weet 
zij de lezer op een interessante 
manier aan te zetten tot nadenken. 
Soms valt er ook heel veel te lachen 
om haar absurde invallen. Voor mij is 
Mariët een ware meester om voor-
oordelen zo te transformeren dat je 
als lezer een andere kijk op de wereld 
krijgt. Soms ook milder wordt, want 
Mariët schrijft vaak over mensen die 
nu niet direct door iedereen omarmd 
worden. 

Koloniekind - Zondagskind
Haar meest recente boek gaat over 
het gevangenisdorp Veenhuizen, 
waar Mariët als dochter van meester 
Meester opgroeide. Zij beschrijft de 
wereld van haar jeugd - waarin 
gevangenen een grote rol spelen - 
met een betrokkenheid zoals alleen 
zij dat kan. Haar boekproloog eindigt 
zij als volgt: “Ik zal weer in het meisje 
kruipen dat ik was, ik zal proberen 
met haar oren te luisteren, met haar 
ogen te kijken en na te denken met 
haar brein waarin vanaf 1963 herin-

Mariët Meester komt naar de 
Schrijversparade in de bieb

De succesvolle schrijfster Mariët 
Meester. Foto: Jaap de Ruig.

neringen liggen opgeslagen.” 
Nu het boek voltooid is en zij terug-
kijkt op dat bijzondere verleden, ziet 
Mariët zichzelf als een koloniekind 
dat tegelijkertijd een zondagskind is. 
Met hart en ziel verbonden aan een 
dorp dat haar heeft getekend. Waar 
haar moeder ligt begraven en waar 
ook haar vader zijn laatste rustplaats 
zal vinden en uiteindelijk ook zij - na 
heel veel omzwervingen - zal terug-
keren. Mariët Meester is een reiziger, 
wie haar boeken heeft gelezen weet 
van haar Spaanse avonturen, samen 
met haar partner Jaap de Ruig. Van 
de vele ontmoetingen met de Roma 
bevolking in Roemenië. Gelukkig is 
zij zaterdag 5 november in Neder-
land en komt zij op veler verzoek 
naar de Schrijversparade in de 
bibliotheek in Aalsmeer om te 
vertellen, vragen te beantwoorden 
en boeken te signeren. De toegang 
to de Schrijversparade is gratis! 

Vierde Verhoef Boten Toertocht
Aalsmeer - Voor de vierde keer wordt zondag 18 september de Verhoef 
Boten Toertocht gevaren. Een keur aan Verhoef boten, gebouwd in de 
vorige eeuw, zal meevaren. Denk aan een oude politieboot, sloepen, 
Flowerland kruisers in allerlei soorten en maten en niet te vergeten de toer-
boten, roeiboten en speedboten. Verzamelen bij de aanlegsteiger van 
Verhoef Aluminium Scheepsbouwindustrie BV aan de Aalsmeerderdijk 
vanaf 13.00 uur. De tocht start vervolgens om 14.00 uur. Om mee te varen 
is aanmelding noodzakelijk. Opgeven kan via de website: www.vbaalsmeer.
nl, bij inschrijving. Voor vragen mag gebeld worden naar Sandra Joore: 
06-21932622 of Margo Schouten: 06-36307032. Aanvullende informatie is 
ook te vinden op de Facebook pagina van Verhoef Boten Aalsmeer (VBA). 
In het bezit van een Verhoef boot? Vaar dan gezellig mee deze middag!
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Aalsmeer - Als laatste evenement 
van een geweldige feestmaand 
maakt Aalsmeer zich op voor het 
grootste kunstfestival in de regio: de 
24e Kunstroute Aalsmeer. Op 
zaterdag 17 en zondag 18 september 
presenteren ruim honderd kunste-
naars zich op twintig bijzondere loca-
ties in Aalsmeer aan het publiek en 
kunnen kunstliefhebbers en gezel-
ligheidszoekers zich weer laven aan 
prachtige kunst, muziek, poëzie en 
theater. 
De online catalogus op www.kunst-
routeaalsmeer.nl geeft alvast een 

voorproe�e van alle locaties, de 
kunstenaars die daar exposeren en 
leuke activiteiten, terrasjes en bijzon-
dere optredens. Ook op de Facebook 
pagina @KunstrouteAalsmeer kunt u 
een impressie krijgen van wat er 
tijdens de Kunstroute Aalsmeer dit 
jaar allemaal de zien en te doen is. 

De catalogus is overigens ideaal om 
tijdens de Kunstroute met smart-
phone of tablet van locatie naar 
locatie te navigeren of exposerende 
kunstenaars te spotten. Voor wie dat 
niet wil is er ook een papieren route-

Uitreiking cultuurprijs tijdens 
24e Kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer - Ook dit jaar is er op 
zaterdag 17 en zondag 18 september 
weer een hele leuke alternatieve ille-
gale kunst route bij Hans en Selma 
van der Meer. In hun loods aan de 
Uiterweg 142 zijn weer bijzondere 
kunstwerken te zien die de moeite 
waard zijn om eens van heel dichtbij 
te bekijken. Onder het genot van een 
hapje kunnen bezoekers zaterdag-
middag genieten van livemuziek met 
‘Johnny en de Surfers’ uit Aalsmeer. 
De band speelt een vrolijke mix van 

bekende jazz, blues, jump ‘n jive en 
rock and roll muziek. Johnny was 
vroeger boogie woogie en rock ‘n roll 
danser en speelt nu al zijn favoriete 
nummers met zijn eigen vijfmans 
band met saxofoon, gitaar, piano, 
contrabas en drums. Kijk voor meer 
informatie over de band op www.
johnnyendesurfers.nl. De illegale 
Kunstroute is zaterdag te bezoeken 
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
zijn bezoekers welkom tussen 12.00 
en 17.00 uur. 

Illegale Kunstroute Aalsmeer 
met Johnny en de Surfers

Aalsmeer - Het Boomkwekerskerkhof 
is omgetoverd tot Gedichtentuin. 
Drie weekenden lang kunnen bezoe-

kers genieten van de poëtische en 
kleurrijke gedachten van dichters uit 
Aalsmeer en omgeving. Afgelopen 

Optredens dorpsdichters en 
violistenduo in Gedichtentuin

Aalsmeerderbrug - Zaterdag 10 en 
zondag 11 september staan in het 
teken van de landelijke Open Monu-
menten Dagen. Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, 
gevestigd op het fortterrein van het 
Fort bij Aalsmeer, is het gehele 
weekend geopend. Het Fort bij Aals-
meer maakt deel uit van de Stelling 
van Amsterdam, Unesco Werelderf-
goed. Crash is trots op haar histori-
sche erfgoed locatie waarin de expo-
sitie over de luchtoorlog en het verzet 
in de Tweede Wereldoorlog een 
mooie plaats heeft. 

Geschiedenis van de Stelling
Gijs Dirkzwager geeft zowel zaterdag 
als zondag om 11.00 uur en om 13.00 
uur een presentatie over de geschie-
denis van de Stelling van Amsterdam 
en het Fort bij Aalsmeer, Aansluitend 
aan de lezingen kunnen bezoekers 

worden rondgeleid door ongebruikte 
delen van het fort, de Genieloods en 
over het fortterrein. De deelnemers 
worden daarbij door gidsen begeleid 
die het fort en het terrein op hun 
duimpje kennen. De lezing en de 
rondgang is gratis indien het museum 
bezocht wordt. Het Crash museum 
berekent alleen in het weekend van 
10 en 11 september een gereduceerd 
tarief van 5 euro toegang voor 
volwassenen en kinderen van 12 jaar 
en ouder en 2,50 euro voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 
6 jaar, donateurs van Crash en vete-
ranen hebben gratis toegang. Het 
Crash museum aan de Aalsmeerder-
dijk 460 is beide dagen geopend van 
10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
crash40-45.nl of raadpleeg Instagram 
of de Facebookpagina van het Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ‘40-45.

Lezing en rondleiding bij Crash 
Museum op monumentendagen

zaterdag 3 september was de eerste 
openingsdag en gelijk mocht een 
behoorlijk aantal bezoekers welkom 
geheten worden. Zondag was er een 
‘plus’ met een voordracht door voor-
malig dorpsdichter Marcel Harting. 
Op zondag 18 september om 15.00 
uur is Marcel nogmaals te gast in de 
Gedichtentuin. Aanstaande zondag 
11 september kan geluisterd worden 
naar Peter Borghaerts, dorpsdichter 
van Uithoorn vanaf 15.00 uur. Tijdens 
de Kunstroute op zaterdag 17 en 
zondag 18 september kan genoten 
worden van optredens van het jonge 
violistenduo Elin en Michelle. Lezen, 
verwonderen en mijmeren in de 
Gedichtentuin kan op 10, 11, 17 en 18 
september. Zowel op zaterdag als op 
zondag zijn bezoekers welkom van 
12.00 tot 17.00 uur. De Gedichtentuin 
aan de Stommeerweg is gratis 
toegankelijk. 

Aalsmeer - De komende zondagen 
van september is de Aalsmeerse 
watertoren geopend om te bezich-
tigen en uiteraard om te beklimmen. 
Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen 
bezoekers - na het binneninterieur te 
hebben bewonderd - de ruim 200 
treden naar boven nemen om daarna 
op de buitentrans te genieten van 
een spectaculair uitzicht over Aals-
meer en verre regio. De trans op circa 
50 meter hoogte kan rondom bewan-
deld worden, waardoor alle hoeken 
van de omgeving van Aalsmeer te 
zien zijn. Bij helder weer is zelfs de 
Domtoren in Utrecht te bewonderen!

Monumentendag en Kunstroute
Op zondag 11 september is het nati-
onale monumentendag, en meesten-
tijds trekt de Aalsmeerse watertoren 
op deze dag ook veel mensen uit de 
omliggende gemeenten. Op 
zaterdag 17 september is de water-
toren extra geopend van 12.00 tot 
17.00 uur in verband met de Kunst-
route. In de watertoren wordt de 
kinderkunst getoond, gemaakt door 
kinderen van de basisscholen uit 
Kudelstaart. Uiteraard is de water-

toren ook op zondag 18 september 
geopend in het kader van de Kunst-
route, eveneens van 12.00 tot 17.00 
uur. Op 28 september is dan de 
gebruikelijke openstelling van 13.00 
tot 17.00 uur. De watertoren 
beklimmen kost 2 euro per persoon, 
voor kinderen is het tarief slechts 1 
euro. Kijk voor meer informatie over 
de watertoren op de website: 
www.aalsmeer-watertoren.nl

Watertoren alle zondagen in 
september geopend

Aalsmeer - Het Groot Aalsmeers 
Dictee is terug van weggeweest. 
Vrijdag 7 oktober wordt de elfde 
editie gehouden van het dictee. De 
organisatie belooft een uitdagende 
maar wel voor iedereen toeganke-
lijke tekst. Inschrijven is vanaf heden 
mogelijk, zowel individueel als in 
teamverband. Na de tiende editie 
van het Groot Aalsmeers Dictee in 
2019 was het door corona twee jaar 
niet mogelijk om het dictee te laten 
plaatsvinden. Daar komt nu verande-
ring in. Vrijdag 7 oktober speelt het 
dictee zich af in het Flower Art 
Museum, waar deelnemers gezeten 
tussen de kunstwerken een fraaie 
tekst krijgen voorgeschoteld met 

invulwoorden. De auteur van dit jaar 
is Joke van der Zee, journalist en 
communicatieprofessional uit Aals-
meer en voormalig bestuurslid van 
de Stichting Groot Aalsmeers Dictee. 
Bij het dictee is meedoen belang-
rijker dan winnen. Het gaat om het 
plezier van taal en het beleven van 
een gezellige avond met elkaar. 
Fouten maken hoort erbij en boven-
dien wordt alleen van de winnaars 
het aantal fouten bekendgemaakt. 
Meedoen kan zowel individueel als 
met een team. Een team dient te 
bestaan uit drie personen. Voor het 
berekenen van de uitslag wordt het 
aantal fouten van de drie leden bij 
elkaar opgeteld. Het dictee is 

Inschrijving open voor 
Groot Aalsmeers Dictee

Foto: Ria Scheewe

Vlag in top voor de Feestweek Aalsmeer - Met het hijsen van een 
vlag voor het raadhuis, is afgelopen 
vrijdag 2 september de aftrap gegeven 
voor de jaarlijkse Feestweek Aalsmeer. 
Samen met Dorine Been, secretaris van 
het bestuur van de Feestweek, heeft 
burgemeester Gido Oude Kotte deze 
(belangrijke) taak vervuld. De Feest-
week Aalsmeer is afgelopen zaterdag 3 
september van start gegaan en eindigt 
op zaterdag 10 september met 
overdag onder andere de 36e Pramen-
race. “Laten we met z’n allen weer 
gaan voor een magische feestweek”, 
aldus burgemeester Gido Oude Kotte. 
“Als iedereen een beetje rekening 
houdt met elkaar staat niets ons in de 
weg om er een geweldige afsluiting 
van het fraaie zomerseizoen van te 
maken”. 

bedoeld voor mensen die in de 
Gemeente Aalsmeer wonen of 
werken of hier voorheen woonden of 
werkten. Er is ditmaal geen wedstrijd 
voor ‘specialisten’ (zeer ervaren 
dicteemakers).
De ontvangst is vrijdag 7 oktober 
vanaf 18.00 uur, aanvang van het 
dictee is 18.30 uur. Na het dictee is er 
voor de deelnemers een bu�et. 
Aansluitend wordt de uitslag gepre-
senteerd. Omstreeks 21.30 uur is de 
avond ten einde. Inschrijven voor het 
Groot Aalsmeers Dictee 2022 is vanaf 
heden mogelijk. Dit kan via taaleve-
nementen@gmail.com. Deelname is 
27,50 euro per persoon inclusief 
bu�et en museumentree. Het Flower 
Art Museum bevindt zich aan de 
Kudelstaartseweg 1 (tegenover de 
watertoren) en heeft gratis parkeer-
gelegenheid voor de deur.

kaartje beschikbaar bij de locaties. 
Kunstroute Aalsmeer van Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer wordt 
mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Aalsmeer, vele sponsors en vele 
vrijwilligers.

Opening
De opening van de Kunstroute Aals-
meer is op zaterdag 17 september 
om 11.00 uur in de loods van Jacht-
haven Otto aan de Uiterweg 94. 
Bijzonder detail: tijdens de opening 
wordt de winnaar van de Cultuurprijs 
Aalsmeer 2022 bekendgemaakt. Die 
wint een cheque van 1.250 euro en 
eeuwige roem. De Kunstroute is 
beide dagen te bezoeken van 12.00 
tot 17.00 uur.
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Aalsmeer - Een originele Aalsmeerse 
praam met roer in miniatuur is afge-
lopen dinsdagavond 6 september o�-
cieel ‘gedoopt’ met Westeinder water 
door burgemeester Gido Oude Kotte. 
Ook een praam met penta mocht de 
eerste burger in ontvangst nemen. 
“Eindelijk heeft de gemeente weer een 
eigen praam”, grapte brandweerman 
Theo de Kruijf bij de uitreiking. 

Zilveren penta
De miniaturen zijn gemaakt door 
Gertjan Maarsen, die eveneens het 
o�ciële moment bijwoonde en nog 
een verrassing voor de burgemeester 
in petto had. Een jaar lang heeft de 
gemeente de eerste prijs voor de cate-
gorie snelheid, de zilveren penta, in 
bezit gehad. Ook deze trofee is een 

wisselprijs en dus moest deze vorig 
jaar september weer ingeleverd 
worden. Jammer, vond Oude Kotte dit, 
hij was best gehecht geraakt aan deze 
stoere prijs. Gertjan en Theo waren 
hiervan op de hoogte en trakteerden 
de burgemeester op een miniatuur 
zilveren penta. Hier was Oude Kotte 
zichtbaar blij mee. 

Bouwpakketten
De praam en penta in miniatuur zelf 
ook maken? De bouwpakketten hier-
voor zijn te koop bij de Historische 
Tuin. De zilveren miniatuur penta-prijs 
is vooralsnog uniek en alleen te 
bewonderen bij de burgemeester. 
Maar, wie weet, als de vraag groot is, 
gaat Gertjan over op een grotere 
productie voor de zelfbouwers... 

Aalsmeerse miniatuur praam 
met Westeinder water gedoopt

Aalsmeer - Het Nostalgisch Filmfes-
tival vond afgelopen dinsdag 6 
september, na twee jaar geen 
beelden van weleer door corona, 
weer plaats en hiervoor zat zowel ‘s 
middags als in de avond de feesttent 
vol met belangstellenden. Vooral 
veel oudere bezoekers, maar ook 
jonger publiek, genoot van Aalsmeer 
in vroegere jaren. Traditioneel werd 
het Filmfestival geopend met het lied 
over Aalsmeer door Klaas Tas, 
bandlid van de Vrolijke Vrijbuiters in 
de zestiger jaren. Het lied gaat over 
oud Aalsmeer en de beelden hierbij 
lieten het veranderde dorp duidelijk 
zien. Een mooie start voor de serie 
�lms die volgden, allen na een korte 
inleiding door presentator en samen-
steller Dick Piet. Er werd een mooi 
beeld gegeven van het vroegere 
bloemendorp, de Uiterweg met nog 
sloten aan beide kanten kwam in 
beeld, een kijkje werd gegeven in de 

Hornmeer met nog slechts acht boer-
derijen en een met groen begroeide 
watertoren, winterse beelden 
volgden en vermakelijk was het 
�lmpje over de pramenraces onder 
aanvoering van de Dippers met de 
start vanaf het surfeiland, de �nish bij 
het gemeentehuis en de prijsuitrei-
king op het Raadhuisplein. 
Al met al een heerlijk avondje 
genieten van nostalgie, waarbij 
menigeen misschien ook even opge-
lucht adem heeft gehaald nu te 
leven, want het was ‘vroeger’ toch 
wel een stuk stijver en zwaarder. Er is 
hard gewerkt aan het Aalsmeer van 
nu en daar was dan ook weer de trots 
en de wil om het mooie, veel groter 
gegroeide dorp te koesteren. 
Na a�oop werd Dick Piet getrakteerd 
op een mooi boeket bloemen en 
bedankt voor zijn inspanning om 
inwoners weer een mooie, nostalgi-
sche middag/avond aan te bieden. 

Genieten van oud Aalsmeer 
tijdens het Filmfestival

Foto: www.kicksfotos.nl

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De Feestweek-activi-
teiten in de tent op het Praamplein 
startte afgelopen zondag 4 
september met een tentdienst door 
de gezamenlijke kerken in Aalsmeer. 
Thema was ‘Niet Normaal’. De dienst 
werd bijgewoond door vele inwoners 
van diverse leeftijden. Maandag-
avond was de tent vooral gevuld met 
jeugdig publiek en werd er in de 
hitte gestreden om de startvolgorde 
voor de Pramenrace die aanstaande 
zaterdag 10 september plaatsvindt. 

Dinsdag maakten de jongeren plaats 
voor de ‘oudjes’ tijdens het Nostal-
gisch Filmfestival. Een geliefde activi-
teit, zo bleek weer. Twee maal een 
volle zaal. Woensdag zakte de leeftijd 
van de bezoekers in de tent weer 
drastisch tijdens de Rabo Kinder-
middag om in de avond weer te 
stijgen naar 18+ tijdens de eerste 
feestavond met de Aalsmeerse band 
Tiam en de hete mannen en The 
Dirty Daddies. Vandaag, donderdag 8 
september, organiseert de Stichting 

Van grijs, naar blond en bruin: 
Feestweek voor alle leeftijden!

De eerste activiteit, al jaren, in de feesttent: De tentdienst door diverse kerken in 
Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Dag van je Leven samen met Ons 
Tweede Thuis een gezellig dag voor 
mensen met een beperking en 
vanavond barst het feest los, ook wel 
de Aalsmeer avond genoemd, met 
Gerard Joling, Jeroen van der Boom, 
Anita Meijer en de Marcel Fisser 
Band. Aanstaande vrijdag 9 
september vervolgens weer een 
�inke plus qua leeftijd, want de 
(gratis) ouderenmiddag staat op het 
programma. De bezoekers worden 
getrakteerd op optredens van 
Willeke D’Estelle en Ronnie Tober. De 
ouderenmiddag begint om 14.00 
uur. Vrijdagavond vast weer van grijs 
naar blond en bruin tijdens de derde 
tent-feestavond. Deze avond gaan de 
spots onder andere aan voor Tino 
Martin met liveband, Kriss Kross 
Amsterdam en de ‘eigen’ Aalsmeerse 
dj Joost. Zaterdag is de dag van de 
Pramenrace met om 12.00 uur de 
start bij de Pontweg en vanaf onge-
veer 16.30 uur de prijsuitreiking in de 
feesttent op het Praamplein. De tent 
is voor dit evenement open van 
13.00 tot 17.30 uur. En zaterdag-
avond dan de feestelijke afsluiting 
van de feestweek met op het podium 
Pater Moeskroen, Jan Smit, Frans 
Duits, Gebr. Ko en het Meezingteam. 
De kaarten voor de feestavonden van 
donderdag tot en met zaterdag zijn 
overigens uitverkocht. Wel een 
toegangsbewijs? Ga genieten!

Aalsmeer – Het team van Radio Aals-
meer kan terugkijken op een druk 
maar succesvol weekend. Zaterdag 
was een team eerst op de braderie in 
het Centrum waar de stemperiode 
voor de Aalsmeer Top 100 van start 
ging en in de avond bij Vuur en Licht 
op het Water. Lennart Bader heeft de 
geweldige muziekmix gemaakt, die 
tijdens het vuurwerk te horen was. Eric 
Spaargaren presenteerde die avond 
een leuke uitzending voor radio en tv. 
De beelden van het vuurwerk zullen 
herhaald worden op televisie op 
vrijdag 9 september om 20.00, 20.30 
en 21.00 uur en zaterdag 10 
september ieder heel uur vanaf 14.00 
tot en met 22.00 uur.

Film Bloemencorso op TV
De historische �lm van september 

gaat, hoe kan het ook anders, over de 
geschiedenis van het Bloemencorso. 
De �lm van 40 minuten en gemon-
teerd door Dick P. van der Zwaard, 
wordt vrijdag 9 september om 11.00 
uur en zaterdag 10 september om 
13.00 uur uitgezonden via TV Aals-
meer. Het interview door presentator 
Jan van Veen is te beluisteren op zowel 
Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 
13.00 uur. Als de �lm van de maand 
september is het corsode�lé te zien op 
de Dam in Amsterdam, een corso met 
het thema ‘Dances with Flowers’ uit 
1995.

Speeltuinnieuws bij ‘Echt Esther’
Vanavond, donderdag 8 september, is 
er weer een interessante uitzending 
om 19.00 uur van ‘Echt Esther’ met het 
thema ‘Het licht is altijd sterker dan het 

Beelden Vuur en Licht op het 
Water op TV Aalsmeer

Aalsmeer - Altijd al van zingen 
gehouden? Bij vrouwenkoor Vivace 
ben je welkom, zing eens mee om te 
ervaren hoe dat is onder de positieve 
en deskundige leiding van dirigente 

Irma Zethof. Elke dinsdag repeteert 
Vivace van 9.30 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart.
Op 30 augustus is het koor het 
seizoen gestart met het huldigen van 

Marijke en Marijke 25 jaar lid 
van vrouwenkoor Vivace

donker!’ Auteur Debby Albers komt 
vertellen over haar lezing: ‘Revolutie 
vanuit het hart’, coach Jolanda Burgers 
gaat in op haar passie: koud water en 
Marit Ridder komt met goed nieuws 
over de speeltuin in de Clematisstraat. 

‘Door de Mangel’
Maandag 5 september ontving ‘Door 
de Mangel’ Erica de Ridder als 354e 
gast. Zoals elke week, heeft ook Erica 
een nieuwe gast benaderd. Maandag 
12 september om 19.00 uur komt 
gra�sch ontwerper Joran van Liempt 
naar de studio. Joran woont in het 
klaslokaal waar Erica ooit haar eerste 
orkestlessen kreeg. Hij heeft de 
website van Erica gemaakt en kwam 
ook bij haar op les. Zij wil graag weten 
waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. 
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 
www.radioaalsmeer.nl. 

twee jubilarissen: Marijke Brussaard 
en Marijke Stevens, beide al 25 jaar 
lid bij Vivace. Zij kregen een ingelijste 
oorkonde en een boeket bloemen.
Ook de afgetreden bestuursleden 
Marijke Brussaard (voorzitter), Marja 
van Oostveen (secretaris) en Dorry 
de Graaf (penningmeester) kregen 
bloemen en een dankwoord met 
veel lof voor hun jarenlange inspan-
ning voor Vivace! Daarna kon het 
zingen beginnen, altijd met een 
vrolijk wijsje om de stembanden te 
smeren. Het nieuwe programma is 
divers en er wordt in meerdere talen 
gezongen. Het koor neemt deel aan 
het Korenfestival op 25 september in 
Nieuw Vennep. Tijdens de tweede 
repetitie op 6 september zijn 
opnieuw leden in het zonnetje gezet 
omdat ze al 10 jaar trouw lid zijn. 
Daar hoort een zilveren muziekhan-
gertje bij en zijn uitgereikt door 
nieuwe voorzitter Els Davidse aan 
Gretha de Jong, Liesbeth Visser en 
Jeannette Murtas. 



v
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SCHEIDEN MET KINDEREN, 
WAAR KUNT U TERECHT?

MOGELĲKHEDEN VOOR OUDERS:
� Participe Amstelland

U kunt bĳ Participe Amstelland terecht voor spreekuren 
(algemeen, juridisch of voor echtscheiding), individuele gesprekken, 
vragen over financiën en trainingen.

� BOR Humanitas
Soms liggen de verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld 
of pĳnlĳk dat het moeilĳk is voor ouders om de omgangsregeling 
van kinderen goed uit te voeren. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt 
u terecht bĳ Humanitas Amstelland voor een Begeleide 
Omgangsregeling.

� Online Ouderbĳeenkomsten
Het Landelĳk Contactpunt Ouderbĳeenkomsten organiseert (online) 
ouderbĳeenkomsten over de gevolgen van een (moeilĳk lopende) 
scheiding. Dit kan u een andere kĳk geven op wat u als ouder en uw 
kind(eren) in de huidige situatie nodig hebben.

� Scheidingsbuddy’s
Als u net gescheiden of uit elkaar bent, kunt u vragen hebben over 
wat u allemaal moet regelen. Vragen over verdriet, boosheid of een 
andere emotie kunt u bespreken met een scheidingsbuddy. 

MOGELĲKHEDEN VOOR KINDEREN:
� Levvel

Levvel biedt verschillende cursussen en trainingen voor kinderen 
en ouders in scheidingssituaties.

� Kindertelefoon
Jongeren en kinderen kunnen met iemand bellen of chatten over 
de scheiding.

� Ouders uit elkaar
Op de website “Ouders uit elkaar” staan antwoorden op veel vragen 
over de scheiding van ouders.

� Villa Pinedo
Op de website Villa Pinedo staan ervaringen van andere kinderen 
met gescheiden ouders. 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie hierover en een overzicht 
van de genoemde mogelĳkheden kunt u terecht 
op www.aalsmeer.nl/scheidenmetkinderen.

Als ouders gaan scheiden, kan dit voor kinderen 
verwarrend of moeilĳk zĳn. Als ouder kunt u ook 
met vragen zitten of ondersteuning nodig hebben 
in deze moeilĳke tĳd. De gemeente Aalsmeer 
biedt, in samenwerking met diverse partners, 
verschillende bĳeenkomsten en cursussen aan 
die kinderen en hun ouders kunnen helpen.
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Aalsmeer - Afgelopen weekend 
beleefde Aalsmeer een prachtige en 
zonnige start van feestmaand 
september. De braderie was het 
begin van het volle activiteiten 
weekend. In de avond stond Vuur en 
Licht op het Water op het 
programma. Allereerst de verlichte 
botenshow door de Ringvaart en op 
de Westeinder. Het aantal deelne-
mers was groot en er konden prach-
tige verlichte boten bewonderd 
worden, het reuzenrad, de totempaal 
en de giga-�ets kregen vooral veel 
waardering en applaus van het vele 
publiek langs de kanten. Jammer 
was wel dat sommige boten meer de 
pijlen gericht hadden op de muziek, 
waarvan het volume behoorlijk de 
oren teisterden. Feest vieren op het 
water had hier een hogere prioriteit 
dan verlicht meevaren. Toch is 
genoten van de show, die eindigde 
bij de watertoren. Hier was goed te 
zien hoeveel boten er op het water 
waren, een lange sliert verwelkomde 
het vuurwerk. 

Winnaars verlichte boten
De organisatie heeft geprobeerd het 
aantal boten rond de watertoren te 
tellen en kwam op een aantal van 
meer dan 2.000 boten. Met gemid-
deld acht tot negen mensen aan 
boord hebben toch zo’n 18.000 
personen de vuurwerkshow vanaf 
het water bekeken. Winnaars van de 
botenshow zijn de eigenaren van de 
Totempaal en de giga-�ets. Zij 
worden verzocht contact op te 

nemen met de organisatie om een 
datum en tijd af te spreken voor de 
prijsuitreiking. Zij kunnen mailen 
naar ap.eigenhuis@planet.nl. 

Feestje en lichtshow
Druk op het water, maar ook rijen dik 
stond het publiek langs de West-
einder voor het kleurrijke en knal-
lende vuurwerkspektakel. Het 
wachten werd rijkelijk beloond. Op 
een prachtige en gevarieerde vuur-
werkshow is getrakteerd. Voorafge-
gaan trouwens door een vuurwerk-
showtje verderop bij de Stom-
meerweg (één van de 
hoofdsponsors en zijn echtgenote 
hadden een feestje vanwege het 
bereiken van een ronde leeftijd en 
daar hoort als liefhebbers natuurlijk 
vuurwerk bij) en een lichtshow 
waarbij de watertoren in de bloeme-
tjes en kleurtjes gezet werd. Uit rode, 
groenen, gele en witte pijlen en 
sterren en bollen die groter groeiden 
en zich met elkaar mengden 
bestond de vuurwerkshow. In één 
woord: Fantastisch. 

Luid applaus
De show duurde iets langer dan een 
kwartier. Voor menigeen had het 
langer mogen duren. “Het was 
prachtig”, aldus bezoekers. “Net zo 
mooi of misschien wel mooier dan 
vorig jaar. Het was weer genieten.” 
De organisatie, Ap Eigenhuis en Mike 
van der Laarse, maar ook alle vrijwil-
ligers (en dat zijn er veel) verdienen 
een groot compliment. Voor hen en 

natuurlijk voor de show klonk na 
a�oop terecht een luid applaus! 

Perfect verlopen
Mike en Ap kijken terug op weer een 
geweldige vuurwerkshow met, 
volgens hen, ongelofelijk veel 
toeschouwers. Buiten de 18.000 
kijkers op het water, zeker 40.000 tot 
50.000 bezoekers ruim rond de 
watertoren. “Het was helemaal top”, 
zegt Mike. “Het zal moeilijk worden 
om deze presentatie volgend jaar te 
overtre�en. We kunnen misschien 
nog verder verbeteren en de show 
groter maken, maar dit jaar is echt 
perfect verlopen. De show was beter 
dan vorig jaar, strak en vloeiend met 
veel meer vuurwerk direct de hoogte 
in. De muziek was mooi en klopte 
met als hoogtepunt, vond ik, het lied 
van Jan Leliveld. Kippenvel.” Aan 
stoppen denkt het tweetal voor-
alsnog niet. Mike: “Dit was mijn 23e 
keer, een hoogtepunt, maar niet het 
moment om het stokje over te 
dragen. Ik heb nu al zin om de show 
met Ap volgend jaar nog mooier te 
maken. En dat zal niet meevallen. Na 
Rotterdam heeft Aalsmeer de 
mooiste en indrukwekkendste vuur-
werkshow.” De lichtshow op de 
watertoren met bloemen, strepen en 
meer is volgens Mike ook voor 
herhaling vatbaar. “Het zag er goed 
uit, was een goede opmaat naar de 
echte show, gaf onze sponsors meer 
bekendheid en het samen aftellen 
met de cijfers op de toren vond ik 
geweldig. Ja, het was perfect.”

Veel toeschouwers voor weer 
fantastische vuurwerkshow!

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Fred Ottenhof is geboren en getogen Aalsmeerder, gaat hier 
nooit meer weg, is een creatief schrijver, voetbalt bij de Old Stars en is een 
gepassioneerd muziekliefhebber. Een man met brede interesses en een 
�inke dosis humor. 

Volgens Dick Kuin is er een verslaggever aan jou verloren gegaan. Is 
dat zo? 
“Ik ben, net als Dick, lid van Old Stars, een groepje mannen, die iedere 
woensdagmorgen bij elkaar komt om te trainen en een partijtje te voet-
ballen. Die club is opgericht door Ben van der Ham en Bram Landzaat. 
Dick heeft ons vorig jaar gesponsord en gezorgd voor een tenue met een 
eigen logo en het logo van de Hobo String Band. Wat we als Old Stars 
doen is ‘walking footbal’; wandelend voetballen, want we zijn allemaal 
wat oudere, ietwat breekbare mannen. Ik ben begonnen daar stukjes over 
te schrijven. Met humor, een beetje ‘over de top’ en in het absurde 
getrokken. Henk van der Sluis, geboren in Aalsmeer maar woonachtig in 
Almere komt iedere week hierheen en voetbalt mee. Hij is journalist en 
naar hem stuurde ik de stukjes toe ter controle van de tekst. Hij was 
enthousiast en zei: je moet hier mee verder gaan. Sindsdien is de schrij-
verskraan niet meer dichtgegaan. Ik heb mijn stukjes gebundeld in een 
boekje: Kunstgras. Nu ben ik bezig met een tweede boek. Maar ik ambieer 
het niet als beroep. Dan moet je schrijven in opdracht en dan wordt het 
een heel ander verhaal.” 

Wat was je beroep?
“Ik zat in het gra�sche vak en was altijd al bezig met teksten. Ik ben 
ouderwets begonnen als letterzetter, dat heette typograaf. Mijn broer 
werkte bij de Aalsmeerder Courant als handzetter en ik ben vanaf de 
lagere school ook naar de gra�sche school in Amsterdam gegaan. Van 
handzetter ging je naar werktekeningen maken. Alle lijntjes zelf tekenen 
met Rotring pennen. In de jaren tachtig kwam Apple en werd het alle-
maal digitaal. Mijn eerste baan was bij drukkerij Mur in de Schoolstraat. 
Dat werd later overgenomen door een Amsterdammer en toen zijn we 
verhuisd naar de Lakenblekerstraat. Het bedrijf groeide uit tot een recla-
mebureau en van typograaf werd ik werktekenaar, daarna ‘creative DTP’er 
‘ en vervolgens artdirector. Uiteindelijk werd ik senior-artdirector en dat 
ben ik tot mijn pensioen gebleven. Prachtig vak, ik doe het nog steeds. 
Zoals de vormgeving van mijn boek, maar mensen weten mij ook te 
vinden als ze trouwkaarten willen of uitnodigingen. Ik doe het graag, 
altijd gratis, ik heb er nooit geld voor gevraagd. Ik heb ook veel voor Van 
der Bilt gewerkt; �yers, reclame en advertenties gemaakt. En natuurlijk 
heb ik het logo van ons voetbalshirt ontworpen.”

Hoe brengen jullie de dag door als pensionado’s? 
“Met dit weer �etsen we veel, van het ene terras naar een het andere 
terras, we zijn de laatste tijd echte Bourgondiërs geworden. Verder zit ik 
veel achter de computer, ik ben druk bezig met dat tweede boek. Dat 
gaat over uitstapjes die we maken en de dingen die we onderweg tegen-
komen. Ook dat trek ik weer in het absurde. Verder ben ik veel bezig met 
muziek, want dat is mijn passie. Ik kan niet zonder. Ik luister zeker zo’n 25 
uur per week naar muziek, hier thuis staat de muziek altijd aan. Boven 
heb ik een oud drumstel staan, maar daar speel ik niet meer op, want dat 
maakt te veel lawaai. Op latere leeftijd heb ik een paar jaar muziekles 
gehad. Ik heb drie basgitaren en de vierde is onderweg. Daar speel ik wel 
op, maar alleen voor mijzelf. Dat mag voor de rest niemand horen. Ik heb 
geen speci�eke voorkeur, ik houd van verschillende muziekstijlen, maar 
dan wel van elk genre het beste. Straatzangers en smartlappen houd ik 
niet van, het Nederlandstalige geneuzel wat zo populair is, vind ik hele-
maal niks. Ik kan er eerlijk gezegd niet tegen en krijg er serieus lichame-
lijke klachten van. “

Hoe kijk je ‘als echte Aalsmeerder’ tegen dit dorp aan? Er is zoveel 
veranderd. 
“Om het maar even dicht bij huis te houden, wij wonen met veel plezier in 
een heel gezellige straat. In het park achter de straat was de gemeente 
van plan om huizen te bouwen. En daar waren we niet van op de hoogte. 
Ja, we kregen informatie toen alles bijna in kannen en kruiken was. Wij 
hebben actie ondernomen en de plannen tegen kunnen houden. Ik vind 
dat we als burgers slecht 
geïnformeerd worden in 
Aalsmeer en weinig 
inspraak hebben. En 
daar hebben we wel 
recht op.”

Op wie wil jij volgende 
week de schijnwerper 
richten?
“Meindert Buskermolen, 
hij is kinderpsycholoog. 
Ik wil graag dat hij 
vertelt wat zijn passie is 
voor dit beroep.”

Fred Ottenhof: “Ik ben veel bezig 
met muziek, dat is mijn passie”

Aalsmeer - Zaterdag 3 september 
was er na twee jaar stilte weer 
braderie in de straten van het 
Centrum. Gelijk vanaf de aanvang 
was het druk en werd genoten van 
de gezelligheid en het gevarieerde 
aanbod. Menigeen maakte meer-
dere ‘rondjes’ langs de kramen. Er 
was ook van alles te koop: Van 
boeken en puzzels, tot pannen en 

muziekinstrumenten, van speelgoed 
tot sieraden en van kleding tot 
decoraties voor in huis. Voor wie trek 
had, was de keuze groot. Heerlijke 
broodjes beenham, friet, Surinaamse 
hapjes en vers fruit tot zoete lekker-
nijen als po�ertjes, stroopwafels, 
snoep en, het was er goed weer 
voor, ijs. Voor de kinderen was er 
een springkussen en zij mochten 

Braderie in Centrum: “Het was 
weer ouderwets gezellig”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

grabbelen bij de kraam van de 
Zonnebloem. De braderie werd 
‘bemand’ door ondernemers uit het 
Centrum, aangevuld met winkelei-
genaren uit omliggende wijken, 
kooplui uit diverse delen van het 
land, een groot aantal verenigingen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart en 
enkele politieke partijen. Zowel de 
kraamhouders als de bezoekers 
hebben genoten van de braderie. 
“Het was weer ouderwets gezellig”, 
aldus allen. “Dit leuke samenzijn en 
ontmoeten hebben we echt gemist.”

Aalsmeer - In een tropische sfeer 
zowel binnen als buiten hebben 
zondagmiddag 4 september ruim 
tachtig bingo’ers een gezellige 
middag doorgebracht in Buurthuis 
Hornmeer. Er werden in totaal meer 
dan 25 mooie prijzen gewonnen, 

bijna allemaal gedoneerd door lokale 
ondernemers en winkeliers. Wie 
zondag bij het Buurthuis aan de 
Dreef kwam aanlopen zag direct een 
palmboom voor de deur staan. 
Binnen werd de sfeer voor de Beach 
Buurt Bingo gemaakt met een 

Geslaagde, tropische bingo in 
buurthuis Hornmeer

zandbak, schelpen en zand en leuke 
opblaas�guren. Om half drie begon 
de eerste van drie rondes bingo 
waarin bij één en bij twee rijtjes en 
natuurlijk bij een volle kaart de 
winnaars een mooie prijs mochten 
uitkiezen. Zowel voor de kinderen als 
voor de volwassen spelers was er 
keuze genoeg. Van tegoedbonnen 
van de snackbar, slager of visboer tot 
speelgoed en kaartjes om te 
zwemmen. Bingomasters Joëlle en 
Niko maakten van de middag een 
gezellige show. Na de drie rondes 
werd er nog gespeeld voor een 
superronde met als hoofdprijs een 
tegoedbon ter waarde van 100 euro 
van een lokale pizzeria. Bij de laatste 
ronde voor de hoofdprijs was de 
spanning in de zaal te voelen. De 
vreugde was groot bij elke bingo, 
voor een grote en een kleinere prijs. 
Wie niets gewonnen had, ging toch 
enthousiast naar huis. Het was een 
geslaagde middag in Buurthuis 
Hornmeer. 
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Een typische Aalsmeers weekend achter de rug. Het begon al 
vroeg. Op donderdag was ik uitgenodigd om met mijn nieuwe Kudel-
staartse kleindochters in de studio van Radio Aalsmeer acte de presence 
te geven in de kinderuitzending. Echt Esther als presentatrice, Sem 
bediende de techniek. De dames vonden het best spannend, ze werden 
goed gepositioneerd, vlak voor de microfoon met de keuze: zetten we 
wel of niet een koptelefoon op? Ik had vlak voor binnenkomen nog een 
pepermuntje uitgedeeld, voor de frisse adem, en dat kreeg ik halverwege 
de uitzending, half opgesabbeld, door de jongste voorzichtig in mijn 
hand gedrukt. Ze vond het niet lekker en wat moet je er dan mee als je 
straks wat wil zeggen? Toegegeven het was een hete mentholvariant en 
had nog het meest weg van een verharde klont tandpasta. Ik kon mij haar 
weerzin best voorstellen. Ik heb het stiekem in mijn lege theeglas 
gedumpt. De gekregen zakjes chips werden meer gewaardeerd, maar die 
kraakten weer zo, en dat is ook niet handig achter de microfoon. Het was 
eigenlijk nog best een dingetje meedoen aan een uitzending. De oudste 
had zich tot in detail voorbereid en de leukste uitjes in Aalsmeer keurig 
op papier gezet. Waarvoor hulde, ze is een presentatrice in de dop. De 
gast deze avond was een zeebioloog, die gewoon mijn buurvrouw bleek 
te zijn, ik had werkelijk geen idee. Ze vertelde over de Wadden, over zout 
water, over de Noordzee en de Oostzee, hoe je de leeftijd van een vis kan 
zien en of koraal nou een plant of een dier is. De kinderen mochten 
vragen stellen, maar dat viel nog niet eens mee, met zo’n schat aan infor-
matie. Tot mijn grote hilariteit volgde als antwoord op de vraag: wat is je 
favoriete zeedier? heel triomfantelijk: ‘de goudvis’. Het was best een 
lastige vraag, want je hebt zeedieren en zeevissen en wat is nou het 
verschil? De jongste vond Nemo de absolute favoriet, maar die zwemt 
niet in koud, maar in warm water. Het was een heerlijk uurtje en we 
vertrokken een stuk wijzer dan toen we binnenkwamen. Ik had de rest 
van het weekend het rijk alleen, want mijn complete familie zat in Zand-
voort Max Verstappen toe te juichen. Gelukkig mocht ik op de honden 
passen en bleef �jn van alle lawaai verschoond. Op zaterdag deed ik een 
kort rondje braderie. Heel gezellig allemaal, maar mij te druk en te heet, ik 
ben er snel vandoor gegaan en heb mijzelf vorstelijk getrakteerd op een 
lunch in de Huiskamer van Aalsmeer. Mét een donker biertje. En om elf 
uur ’s avonds stond ik bij de boei op het surfeiland, met dochter, schoon-
zoon en een kleindochter. Ik ben goed in landveroveren en dus stiekem 
met haar naar voren geschoven. We stonden eerste rang. Wat een heerlijk 
sfeertje; al die mensen langs de waterkant, staand of zittend op het dijkje, 
op het strandje of op de rotsen, genietend van een feeëriek verlichte 
watertoren en een fantastische vuurwerkshow. Wat een spektakel. 
Zondagmiddag ben ik gedichten gaan lezen in het Boomkwekerskerkhof. 
Ter bezinning. Was ik wel aan toe.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Weekend in Aalsmeer

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - 65 jaar getrouwd, wie 
doet het hen na? Hein en Bep van 
Bemmelen waren beiden 24 jaar oud 
toen ze elkaar het jawoord gaven en 
ze hebben er nog geen dag spijt van 
gehad. Eind augustus is het uitge-
breid gevierd met vrienden en 
familie in het Tuinhuis bij de Histori-
sche Tuin. Afgelopen dinsdag 6 
september kwam burgemeester 
Oude Kotte met taart en bloemen 
om het bruidspaar te feliciteren en 
voerde een geanimeerd gesprek met 
ze. Hein van Bemmelen is een 
enthousiaste prater en wist heel wat 
te vertellen over zijn jeugd en zijn 
werkzaam leven. Hij is geboren in De 
Hoef en opgegroeid in een gezin met 
veertien kinderen. “Zodra je van 

school af kwam, was er een baantje 
voor je en kon je aan het werk bij een 
boer”, vertelt hij. Datzelfde gold voor 
zijn vrouw; Bep komt uit Bilderdam 
en heeft nog steeds twee zussen en 
drie broers. Ook zij ging als meisje 
van veertien werken in de huishou-
ding bij een boerengezin en later bij 
familie. “Ik wilde graag kraamverzorg-
ster worden, maar daar was geen 
sprake van, de jongens mochten 
gaan leren, maar wij als meisjes 
moesten gewoon aan het werk, zo 
ging dat in die tijd.” Toen ze een jaar 
of twintig werd, was ze het boeren-
leven zat en vond ze een baan in een 
winkel met huishoudelijke artikelen, 
waar ze jarenlang met heel veel 
plezier heeft gewerkt. Bep en Hein 
hebben elkaar in de Zijdstraat leren 
kennen; hij was daar als chau�eur 

om geld af te geven bij de Twentsche 
bank; zij kwam, met een been in het 
gips, langs hobbelen, waarop Hein 
haar aansprak om een afspraakje te 
maken. Hij heeft haar diezelfde 
avond weggebracht naar een 
vriendin en de rest is geschiedenis. 
Ze zijn beiden nog opvallend �t en 
vitaal, ze klaverjassen elke week in 
het Middelpunt en willen nog van 
geen thuiszorg weten. “Dat kunnen 
we nog prima zelf”, zegt Hein.
Na jarenlang aan de Julianalaan te 
hebben gewoond zijn ze acht 
maanden geleden naar een comfor-
tabel appartement in Oosteinde 
verhuisd. “Hein vond het gelijk heer-
lijk”, zegt Bep, “maar ik moest wel 
wennen hoor. Ik miste mijn droog-
lijnen.” Een echtpaar om jaloers op te 
worden. 

Echtpaar van Bemmelen 65 jaar 
getrouwd: ‘Geen dag spijt’

Aalsmeer - Wat was het een prach-
tige dag afgelopen zaterdag 3 
september! Na alle corona perikelen 
dan toch weer een braderie als van 
ouds. Dat vond ook een groot aantal 
mensen, want het was druk bij de 
kraam van de Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers in 
de Dorpsstraat. Al voor 10.00 uur 
stonden er spaarders bij de kraam. 
Bijna alle leden van de vereniging 
hadden er met elkaar weer voor 
gezorgd dat de kraam vol lag met 

aantrekkelijke aanbiedingen.
Voor slechts één of twee spaarkaar-
tenwaren er al artikelen die alleen bij 
de kraam te koop waren, dus niet 
voor geld maar met een spaarkaart 
volgeplakt met bloemenzegels 
(waarde 2 euro). Natuurlijk ontbrak 
het doosje bonbons niet. Voor 
diverse andere zaken was er een bon, 
zoals voor de gegrilde kip, een portie 
kibbeling of voor een grillworst. Er 
was een ledlampje, boterkoek, een 
siliconen spatel, er waren servetten 

Gezellig druk bij de braderie-kraam 
van de Bloemenzegelwinkeliers

en gezellige plantjes ontbraken niet. 
Het mag duidelijk zijn: het loont de 
moeite om bloemenzegels te sparen 
en te bewaren voor leuke aanbie-
dingen volgend jaar op de braderie. 
Maar u kunt ze natuurlijk ook 
gebruiken om in de loop van het 
hele jaar een aankoop te doen bij 
één van winkeliers van de vereniging. 
Bij welke winkeliers u bloemenzegels 
krijgt en kunt besteden staat op de 
achterkant van de spaarkaart. 

Acties en 70 jaar
Bovendien maakt u met inlevering 
van de spaarkaarten kans op het 
winnen van mooie prijzen, zoals in 
de laatste maanden van het jaar een 
shopper gevuld met van alle leden 
een leuk artikel erin. Bovendien doen 
alle spaarkaarten die dit jaar zijn 
ingeleverd weer mee met de grote 
actie aan het eind van het jaar. 
Slechts één vol geplakte spaarkaart 
kan al voldoende zijn om te winnen. 
Van alle leden worden er namelijk 
bonnen ter waarde van 200 euro 
uitgeloot. Dus wie weet bent u dan 
één van de gelukkigen. Komend jaar 
bestaat de vereniging 70 jaar, reden 
om de bloemenzegel in het zonnetje 
te zetten, u leest er ongetwijfeld 
meer over. Vraag om bloemenzegels 
u heeft er recht op!

Weer minder corona-
besmettingen
Aalsmeer - Het aantal besmettingen 
met corona was vorige week gelijk 

gebleven in Aalsmeer, van 24 
augustus tot en met 6 september is de 
daling weer ingezet. Er zijn 22 inwo-
ners positief getest op het virus en dat 
zijn er 8 minder dan de vorige periode. 

Ook in omliggende gemeenten is het 
aantal besmettingen gezakt: In 
Uithoorn 28 (-2), Haarlemmermeer 
133 (-13) en Amstelveen 89 (-7). Er zijn 
in Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmer-

meer geen inwoners overleden aan 
het virus, in Amstelveen 1 inwoner. 
Vanuit Aalsmeer en Uithoorn ook 
geen opnames in de ziekenhuizen 
vanwege corona, vanuit Haarlemmer-

meer 2 en Amstelveen 1. Was regel-
matig de handen, zorg voor goede 
ventilatie, doe een test bij klachten en 
blijf bij een positieve uitslag enkele 
dagen thuis. Samen tegen corona!

Amstelland - Ieder jaar horen bijna 
90.000 kinderen dat hun ouders uit 
elkaar gaan. Tegenwoordig gaat dit 
ook veel om kinderen uit samenge-
stelde gezinnen, die na een aantal 
jaren opnieuw opsplitsen. Deze ouders 
en kinderen gaan daardoor voor een 
tweede keer door een scheiding heen. 
Veel ouders weten samen tot goede 
afspraken te komen, onderling of met 
hulp. Maar in sommige situaties lopen 
de spanningen zo hoog op dat dit het 
maken van goede afspraken over de 
kinderen in de weg staat. Humanitas 
BOR biedt tijdelijke steun aan ouders 
na een scheiding of relatiebreuk. Met 

als doel dat meer kinderen opgroeien 
met beide ouders in hun leven. Huma-
nitas is actief met haar scheidings-
aanbod in Amstelland en Zuid-Kenne-
merland. Doordat er een samenwer-
king is met de gemeenten kan 
Humanitas de ouders en kinderen die 
daar wonen gratis ondersteuning 
bieden. Humanitas biedt in de regio 
Amstelland (waaronder Aalsmeer) 
steun bij het opbouwen van omgangs-
afspraken na een scheiding of relatie-
breuk (project BOR) en tijdelijke steun 
aan een ouder (scheidingsbuddy). 
Kijk voor meer informatie op 
www.humanitas.nl.

Humanitas biedt ondersteuning 
na scheiding of relatiebreuk
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INGEZONDEN

Aalsmeer - Een avond om nooit te vergeten. Tot die conclusie ben ik 
gekomen op de avond van de zienswijze behandeling in de beoorde-
lingscommissie van dinsdag 30 augustus in het Gemeentehuis. De ziens-
wijze behandeling ging over nieuwbouwwijk Westeinderhage. De 
mensen die opmerkingen maakten over de te verwachten problemen die 
zo’n project met zich meebrengt mochten hun visie daarover woordelijk 
kracht bij zetten. Wat een enorme teleurstelling opleverde. Portefeuille-
houder Kabout, wuifde al de ingebrachte zienswijzen van tafel. Ik stelde 
bijvoorbeeld de vraag: Waarom is het vrijliggend �etspad aan de even 
kant van de Bilderdammerweg gepland en niet aan de oneven kant? Is 
daar een rapport van? Op deze vragen is de heer Kabout totaal niet inge-
gaan. Het merendeel van de insprekers leek het een veilige oplossing om 
van het kruispunt Bilderdammerweg/Geerland een rotonde te maken. 
Ook ik deel die mening. Ook dit idee verdween in de prullenbak, omdat 
het volgens Kabout niet nodig is. Het voorstel om Geerland door te 
trekken naar de Hoofdweg werd onder het mom van: dat gaat niet 
gebeuren, afgewimpeld. Wat is de reden om daar niet op in te gaan? Wij 
burgers hebben recht om te participeren. Waarom moeten wij, Bilder-
dammerweg bewoners, al de te verwachten verkeersdrukte op ons 
nemen? Hoofdweg-Zuid is ook in ontwikkeling, daar stond een tweede 
supermarkt gepland. Door een aantal Zuiderpark bewoners is bezwaar 
gemaakt tegen die ontwikkeling. Er komt geen tweede supermarkt. 
Vooral mensen die op de kleintjes moeten letten zijn de dupe van dit 
besluit. Tevens zullen Hoofdweg-Zuid bewoners de Bilderdammerweg 
gaan gebruiken om hun boodschappen in het centrum te kopen, wat tot 
nog meer verkeerschaos op de Bilderdammerweg zal leiden. Ook zal een 
huisdier houden in de toekomst nog moeilijker worden dan het al is. In de 
afgelopen 2 jaar zijn er alleen al bij ons 3 katten op die racebaan bij ons 
voor dood gereden. Daarom vraag ik nogmaals met klem. Zorg eerst voor 
een sluitend verkeersplan voor de Bilderdammerweg en voor geheel 
Kudelstaart. Want zoals het er nu uit ziet zal dit leiden tot veel frustratie 
en verkeersslachto�ers. Het �etspad, dat wordt aangeduid als vrijliggend 
is niet vrijliggend, aangezien men als �etser twee keer moet oversteken 
om het juiste pad te kunnen vinden. Tevens lijkt het mij een goed idee om 
de voormalige doorgang naar de Herenweg, waar voorheen het tennis-
park lag, weer open te breken. Op die manier kan het verkeer via de 
Ambachtsherenweg richting Hoofdweg rijden om zodoende het centrum 
te ontzien, dat is wat de gemeente graag wil. Commissieleden: stel het 
de�nitieve besluit van goedkeuring uit! Op deze avond is gebleken dat er 
van participatie met de betrokken bewoners van Kudelstaart totaal geen 
sprake is geweest! 
Kees Kok, cjakok1991@gmail.com 

‘Zorg eerst voor een sluitend verkeersplan 
voor Kudelstaart’

Aalsmeer - Dinsdagavond 13 en 
donderdagavond 15 september 
vinden de oordeelsvormende verga-
deringen plaats. Commissieleden 
hebben in de beeldvormende verga-
deringen al hun vragen aan het 
college kunnen stellen; nu kunnen ze 
hun mening geven over de stukken 
op de agenda. De commissie bepaalt 
of de voorstellen geagendeerd 
kunnen worden voor besluitvorming 
in de raadsvergadering van 29 
september. Beide vergaderingen 
vinden plaats in de raadzaal, 
beginnen om 20.00 uur en zijn 
toegankelijk voor publiek.

Commissie Ruimte
Op de agenda van de commissie 
Ruimte staat het Bestemmingsplan 
Westeinderhage met daarin de bouw 
van 267 woningen. In de beeldvor-
mende commissievergadering van 
30 augustus gaven meerdere inspre-
kers hun reactie mee aan de commis-
sieleden. De fracties hebben in 
tussentijd nagedacht over het plan 
en alle inspraak en geven deze avond 

hun oordeel over het woningbouw-
plan. Ook staan de Ontwikkelingen 
Greenpark Aalsmeer op de agenda 
waarbij de aanvulling op de Struc-
tuurvisie uit 2016 behandeld wordt. 
Dit voorstel beoogt het planologisch 
beleidskader aan te passen om de 
Green Square verder te bevorderen 
tot een hoogwaardig centrumge-
bied. Daarna staat het bestemmings-
plan Greenpark Aalsmeer deelgebied 
2 West op de agenda van de 
commissie. Door het vaststellen van 
dit bestemmingsplan wordt de 
ontwikkeling van de westelijke helft 
van deelgebied 2 van Green Park 
mogelijk gemaakt. In de beeldvor-
mende commissie waren ook bij dit 
agendapunt insprekers die het plan 
graag aangepast zien. Het is aan de 
commissie om hun mening te geven 
over dit voorstel en wat het vervolg 
zal zijn. Tenslotte staat op de agenda 
van de commissie Ruimte de onder-
grondse Infrastructuren Aalsmeer. 
Dan wordt het oordeel gegeven over 
het voorstel om de regels voor de 
aanleg, instandhouding en verwijde-

Oordeelsvormende commissie-
vergaderingen 13/15 september

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 3 
september is de gemeenteraad van 
Aalsmeer op werkbezoek geweest in 
Greenpark Aalsmeer. De raadsleden 
en het college namen een kijkje in 
het gebied en ze werden geïnfor-
meerd over de ontwikkelingen. Het 
gebied rond de bloemenveiling in 
Aalsmeer wordt ontwikkeld tot een 
hoogwaardig bedrijventerrein door 
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik-
keling B.V., waarvan de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn aandeel-
houder zijn. Na de ontvangst in het 
gebouw van de Greenpark Aalsmeer 
aan de Thailandlaan stapten allen 
onder begeleiding van Greenpark-
medewerkers op de �ets om diverse 

plekken van het Greenpark te 
bezoeken. Allereerst werd het 
Flowerhotel bezocht waar arbeidsmi-
granten zijn gehuisvest. Vervolgens 
ging de �etstocht langs De Bloemhof 
en werden de raad en het college 
bijgepraat over de werkzaamheden 
in en rondom de sporthal. Een klein 
stukje verderop werd verteld hoe het 
Greensquare vorm gaat krijgen in het 
gebied van het Jac. Stammespark en 
het Zwanenwater. Via de Aalsmeer-
derweg reden de raadsleden naar 
deelgebied 2 West waar ze konden 
aanschouwen hoe het gebied naast 
de �rma Van Wijk bebouwd wordt. 
De raadsleden kregen een goed 
beeld van de huidige situatie. Met 

Gemeenteraad op werkbezoek 
bij Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer - Door de aanhoudende 
droogte zijn er dit jaar meer gevallen 
van iepenziekte. Ook in Aalsmeer. 
Om de verspreiding van deze ziekte 
naar gezonde bomen te voorkomen, 
is het belangrijk dat zieke bomen zo 
snel mogelijk worden verwijderd, 
zogeheten noodkap. 
Iepenziekte is een schimmelinfectie 
waardoor een boom (binnen 14 
dagen) afsterft. Doordat de boom bij 
het binnendringen van de schimmel 
direct zijn houtvaten ter hoogte van 

de infectie afsluit, krijgt dit deel van 
de boom geen vocht en voeding 
meer. 

De iepenziekte verspreidt zich 
gemakkelijk van aangetaste bomen 
naar gezonde bomen. Dat gebeurt 
door wortelcontact van de bomen en 
iepenspintkevers die de schimmel 
dragen.

Bestrijding
Waar en wanneer de iepen verwij-

Iepenziekte ook in Aalsmeer, 
noodkap bij Fort Kudelstaart

Aalsmeer - Het thema energie staat 
volop in de schijnwerpers. Zowel 
vanwege de warme zomer als 
vanwege de hoge energiekosten. Het 
Servicepunt Energieadvies van 
gemeente Aalsmeer organiseert 
daarom een informatie- en netwerk-
bijeenkomst over duurzaamheid 
voor VvE’s. Er is ook veel ruimte voor 
VvE’s om onderling ervaringen uit te 
wisselen. De bijeenkomst vindt 
plaats op donderdagavond 22 
september in het raadhuis van Aals-
meer. Willem Kikkert, wethouder 
Duurzaamheid: “Het proces van 
verduurzamen is bij VvE’s vaak een 
langlopend en ingewikkeld traject. 
Het Servicepunt Energieadvies kan 
helpen door VvE’s advies en begelei-
ding te geven op het gebied van 
energiebesparende maatregelen. Zo 
kunnen we het verduurzamen van 
bestaande gebouwen versnellen.”

Ervaringen en subsidies
Tijdens de bijeenkomst delen drie 
VvE’s hun ervaringen over energiebe-
sparende maatregelen en het 
plaatsen van zonnepanelen. VvE 
Geranium�ats voerde een grote 
renovatie uit met vloerisolatie, 
nieuwe kozijnen en HR++-glas, 
dakisolatie en zonnepanelen. Zij 
maakten gebruik van een lening van 
het Warmtefonds en vertellen over 
hun aanpak. Daarnaast komen verte-
genwoordigers van VvE Waterfront 
en VvE Weteringstaete aan het woord 

over hun aanpak om zonnepanelen 
te plaatsen. Verder geeft de 
gemeente informatie over subsidies 
en regelingen en de warmtetransitie. 
Er is tijdens en aan het einde van de 
bijeenkomst veel ruimte om vragen 
te stellen.

Aanmelden is nodig
De VvE-bijeenkomst op donderdag-
avond 22 september in het raadhuis 
is van 19.30 tot ongeveer 21.45 uur. 
Aanmelden is nodig, in verband met 
de ruimte in de zaal en de catering. 
Mail naar servicepuntenergieadvies@
aalsmeer.nl en vermeld van welke 
VvE u bent, e-mailadres en met 
hoeveel personen u komt. De bijeen-
komst is bedoeld voor bestuursleden 
en leden die actief zijn in een werk-
groep duurzaamheid.

Servicepunt Energieadvies 
Het Servicepunt Energieadvies Aals-
meer is onderdeel van de gemeente. 
Het Servicepunt ondersteunt VvE’s, 
maatschappelijke organisaties en 
inwonersinitiatieven met energiead-
vies en procesbegeleiding. Er zijn 
nog mogelijkheden om dit jaar ener-
gieadvies en procesbegeleiding aan 
te vragen. Meer informatie staat op: 
www.aalsmeer.nl/servicepuntener-
gieadvies. Individuele huiseigenaren 
die hun woning willen verduurzamen 
kunnen terecht bij het Regionaal 
Energieloket: www.regionaalenergie-
loket.nl/aalsmeer.

Informatiebijeenkomst over 
duurzaamheid voor VvE’s

het oog op de behandeling van het 
bestemmingsplan van dit gebied in 
de commissie-vergadering van 13 
september werden er dan ook 
diverse vragen gesteld aan de direc-
teur van het Greenpark. Daarna werd 
het stuk rond het gebouw van Heem-
bouw aan de Zwitserlandstraat 
bekeken en ging de �etstocht langs 
de rotonde van de Middenweg en 
Molenvlietweg. In het gebied wordt 
ook het verloop van wegen aange-
past om het bedrijventerrein opti-
maal in te delen en het verkeer goed 
af te wikkelen. Zo werd ook het 
nieuwe viaduct onder de Hornweg 
door bekeken, die aangelegd wordt 
voor de ongestoorde logistieke 
verbinding die het verkeer via een 
nieuwe achteruitgang van de veiling 
direct naar de N201 voert. 
Tot slot werd het gebouw van de 
�rma Virgo bekeken. Een mooi voor-
beeld van een duurzaam pand. Het 
gebouw wordt zoveel mogelijk 
omringd en aangekleed met groen 
en bovenop is een groen dakterras 
aangelegd met een aantal bomen. 
De wens van de raad en Greenpark is 
immers om de gebouwen zoveel 
mogelijk in het groen te plaatsen. 
De reacties van de raadsleden waren 
positief. Met de verkregen informatie 
hebben ze een beter beeld gekregen 
van de stand van zaken van de 
gebiedsontwikkeling en de plannen 
die nog ter beoordeling naar de raad 
komen.

ring van kabels en leidingen in en op 
de openbare grond te actualiseren.

Maatschappij en Bestuur 
Tijdens de beeldvormende 
commissie Maatschappij en Bestuur 
op 1 september hebben de commis-
sieleden diverse vragen gesteld over 
de Afvalsto�enverordening van de 
gemeente Aalsmeer 2022. Tijdens 
deze oordeelsvormende commissie 
zal er een oordeel uitgesproken 
worden over het voorstel. Daarnaast 
worden er nog diverse onderwerpen 
besproken die door de fracties van
GroenLinks en de PvdA zijn inge-
bracht in de raadsvergadering van 7 
juli.

Volledige agenda
De volledige agenda’s inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op de website van de gemeente. Via 
www.aalsmeer.nl zijn ook de verga-
deringen vanaf 20.00 uur recht-
streeks te volgen en achteraf terug te 
kijken. Voor vragen over de vergade-
ringen kan contact opgenomen 
worden met de gri�e, bereikbaar via 
gri�e@aalsmeer.nl. Inspreken is 
tijdens deze vergaderingen niet meer 
mogelijk. 

derd worden beoordeelt de boombe-
heerder. Hierbij wordt gekeken of het 
ook nodig is een naastgelegen boom 
te verwijderen zodat wortelcontact 
niet voor verdere verspreiding van de 
schimmel zorgt en daarmee verdere 
besmetting wordt voorkomen.

Noodkap 
Om verspreiding van de iepenziekte 
te voorkomen is afgelopen maandag 
5 september een klein aantal zieke 
iepen op het forteiland Kudelstaart 
verwijderd. Op de pagina Boombe-
heer op de website van Aalsmeer is 
meer te lezen over het beheer van 
bomen in Aalsmeer.
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297 - 74 85 76
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

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!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Deze keer schrijf ik een column over een 
collega. Riemond Schripsema heeft meer dan 
30 jaar voor ons bedrijf gewerkt. Dag en nacht 
stond hij voor ons klaar, in de beginperiode 
letterlijk. Riemond werkte doordeweeks en 
‘s nachts had hij zelf de telefoon voor 
meldingen. Dat kun je je nu niet meer 
voorstellen. Zijn vrouw Agnes nam de 
telefoon waar, als Riemond erop uit ging. 
Hij had een collega die hem assisteerde in 
de nacht en weekenden. Ook ik heb in die 
tijd die rol een paar keer mogen vervullen. 
We maakten weken van wel 70 uur en dat 
vonden we heel normaal. Er was destijds 
geen CAO.

Veelal verzorgden wij de opbaringen van 
mensen in hun pyjama. Dat was toen heel 
gebruikelijk. Nu komt dat niet meer voor. Je 
had een rouwkaart met een grijze of zwarte 
rand. Kleurendruk bestond nog niet en je 
bracht de rouwadvertentie op papier, met 
de auto, naar de Telegraaf. 
Als een overledene wat zwaarder was dan 

gemiddeld, dan kwam er een extra maat 
kist. Een bakkerskar noemde men dat. De 
hele fabriek stond dan te kijken als wij de 
kist ophaalde. Nu is een extra maat kist heel 
gebruikelijk.

Drie generaties. Zo werkte Riemond dus 
eerst onder leiding van mijn vader, daarna 
werd ik zijn leidinggevende en nu werkt hij 
ook met mijn oudste zoon Denzel. Riemond 
heeft dus een bijzonder stukje geschiedenis 
geschreven in het 111-jarig bestaan van 
Dunweg. 

Dankbaar dat hij nu samen met Agnes 
van zijn pensioen kan genieten. Want de 
afgelopen decennia hebben helaas bewezen 
dat het niet iedereen gegeven is om deze 
leeftijd in goede gezondheid te kunnen 
bereiken. 

Mooi dat je als rouwauto chauffeur bij ons 
familiebedrijf betrokken blijft. Jij weet de 
weg.

Een bijzonder afscheid

Regio – De arbeidsmarkt piept en 
kraakt onder een overvloed aan 
vacatures en tekort aan personeel. 
Werkgevers zitten te springen om 
nieuwe werknemers en moeten 
tegelijkertijd alle zeilen bijzetten om 
goed personeel te behouden. Daar-
naast worden werknemers en werk-
zoekenden – terecht - steeds kriti-
scher en kiezen zij bewust voor een 
baan die bij hen past en waar zij zich 
verder kunnen ontwikkelen. Noloc, 
de beroepsvereniging voor loop-
baanprofessionals, organiseert van 
12 tot en met 17 september voor de 
achtste keer de Week van de Loop-
baan, waarin loopbaanprofessionals 
hun deuren openen voor iedereen 
die een gratis loopbaanadvies wil. 
In de regio Amstelland en De Ronde 
Venen kan eenieder terecht bij Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig 
Coaching. Zij is al meer dan 12 jaar 
actief in de regio en aangesloten bij 
Noloc. Iedereen die met loopbaan-
professional Rose-Marie Lucas wilt 
praten over loopbaanontwikkeling, 
of andere vragen heeft op dat 
gebied, is van harte welkom. Er is een 
gevarieerd aanbod van gratis 
gesprekken tot het meedoen aan de 
workshop ‘Weten wat je wilt’ op 
vrijdag 16 september van 11.00 tot 
12.30 uur in Bibliotheek Uithoorn, 

het maken een gratis Happy 
Werkscan of winnen van een gratis 
Loopbaanscan.

Gesprekken 
Een persoonlijk adviesgesprek van 30 
minuten waarin jouw loopbaanvraag 
centraal staat kan op maandag 12 
september van 19.00 tot 22.00 uur 
online via Skype, op dinsdag 13 
september van 19.00 tot 22.00 uur in 
Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19, 
op woensdag 14 september van 
14.00 tot 18.00 uur in Bibliotheek 
Amstelveen, Stadsplein 102, op 
donderdag 15 september van 13.00 
tot 17.00 uur in Bibliotheek Mijd-
recht, Dokter. J. van der Haarlaan 8 
en op vrijdag 16 september van 
14.00 tot 18.00 uur in Bibliotheek 
Uithoorn, Marktplein 65.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen voor meer 
informatie of om direct een afspraak 
in te plannen een e-mail of whatsapp 
sturen naar info@rooskleurigcoa-
ching.nl of 06-53135015 onder 
vermelding van de bibliotheek waar 
je wilt afspreken, of je online wilt 
afspreken of als je wilt meedoen aan 
de workshop. Ieder jaar is het veel 
belangstelling, mail daarom snel 
voor het maken van een afspraak.

Gratis loopbaanadvies voor 
iedereen bij Rooskleurig

Aalsmeer - Op dinsdag 6 september, 
Duurzame Dinsdag, heeft Dutch 
Flower Group (DFG) het ‘duurzame 
ko�ertje’ met daarin de resultaten 
van haar inspanningen voor een 
duurzamere sierteeltsector en haar 
duurzaamheidsambities voor de 
komende jaren gepresenteerd. De 
belangrijkste 3 doelen zijn: 90% 
duurzame inkoop in 2025, ‘zero 
waste’ in 2025 en een halvering van 
de CO2-footprint van alle eindpro-

ducten van DFG in 2030. Dutch 
Flower Group presenteert deze ambi-
ties in het kader van haar Duurzaam-
heidsweek, die bij alle bedrijven van 
DFG plaatst vindt in de week van 5 
tot en met 9 september. Ook bij de 
DFG-bedrijven die zijn gevestigd in 
Aalsmeer: OZ Planten, The Floral 
Connection, Coloríginz, Holex, 
OZ-Hami en Waterdrinker. Tijdens de 
Duurzaamheidsweek worden alle 
collega’s meegenomen op de duur-

DFG presenteert het ‘duurzame 
koffertje’ voor sierteeltsector

Marcel Zandvliet en Raimon Loman van Dutch Flower Group presenteren het 
duurzame ko�ertje tijdens de DFG Duurzaamheidsweek. 

zame reis tijdens leerzame en leuke 
activiteiten. 

Duurzame inkoop 
Met haar doelstelling 90% duurzame 
inkoop met de milieu- en sociale 
certi�ceringen uit de ‘FSI Basket of 
Standards’ is DFG al goed onderweg. 
In 2021, het eerste jaar waarop 
aanvullende spelregels zijn ingegaan, 
is DFG op een mooie 70% geëindigd. 
Via de Sustainable Sourcing Scan 
heeft DFG elke maand op detail 
inzicht in het duurzaam ingekochte 
volume bloemen en planten van alle 
DFG-bedrijven. 
“Met alle inspanningen van onze 
kwekers, inkopers en CSR ambassa-
deurs biedt dit voldoende perspec-
tief om door te groeien naar de 
beoogde 90% in 2025,” aldus Marcel 
Zandvliet, Chief Sustainability O�cer 
(CSO) bij DFG. 

‘Zero waste’ in 2025
DFG-bedrijven hebben als doel om 
een halvering van de plastic verpak-
kingen van hun eindproducten in 
2025 te realiseren. Daarnaast heeft 
DFG als ambitie om haar afvalstroom 
naar nul terug te brengen (‘zero 
waste’) in 2025, waar DFG-bedrijven 
via een actieplan invulling aan 
geven. 

Aalsmeer - Landschap Noord-
Holland beschermt natuur en land-
schap in Noord-Holland met circa 80, 
bevlogen medewerkers en meer dan 
7.000 vrijwilligers. Voor het beheer-
werk in de Oosteinderpoel in Aals-
meer zoekt Landschap Noord-
Holland nog een aantal vrijwilligers. 
De Oosteinderpoel ligt relatief 
verborgen in Aalsmeer-Oost en is 
alleen per boot bereikbaar. Het is een 
prachtig afwisselend natuurgebied 
met rietlanden, broekbossen en 
water, veel water. 
Een lappendeken van landjes en 
eilandjes, dichtbegroeid met berken 
en elzen. Er zijn een paar open 
stukken, drassige graslandjes, waar 
het in de zomer paars ziet van de 
echte koekoeksbloem. Er groeien 
bijzondere planten zoals dopheide, 
zonnedauw en veenbes en tussen de 
bossen en het riet schuilen veel 
water- en rietvogels. 

Zagen, opruimen en onderhoud
Een deel van de werkzaamheden in 
dit natuurgebied wordt uitgevoerd 
door een vrijwilligersgroep. Op de 

bos- en rieteilanden wordt hand-
matig onderhoud uitgevoerd door 
deze groep vrijwilligers, in samen-
werking met een boswachter. Het 
werk bestaat vooral uit bomen 
zagen, hooien, kleine reparaties, 
opruimwerk en nog eens zaagwerk. 
Op werkdagen gaat de groep op pad 
met de boot van de buurman, die 
seringen kweekt op de legakkers 
tussen de natuureilanden. De groep 
werkt vanaf augustus tot begin 
maart op diverse vrijdagen van 9.30 
tot circa 14.30 uur. In de broedtijd is 
er een gezellige afsluiting van het 
seizoen. 
De vrijwilliger natuurbeheer en 
terreinonderhoud moet in teamver-
band kunnen en willen werken, 
belangstelling hebben voor en a�ni-
teit met natuur en met het werk van 
Landschap Noord-Holland. Belang-
stelling om samen Noord-Holland 
nog mooier te maken of wil je nadere 
informatie? Neem dan contact op 
met boswachter Marion Scherphuis 
via 06-33326402 of stuur een mail 
naar: m.scherphuis@
landschapnoordholland.nl

Vrijwilligers gezocht voor 
natuurbeheer Oosteinderpoel

De Oosteinderpoel met Molen De Zwarte Ruiter. Foto: Dutchphoto

Boek ‘Woorden schieten raak’ is uit
Rijsenhout – De oorlog in Oekraïne beroert menigeen. Vernietiging en angst 
zorgen bij veel mensen voor oplopende emoties. De een discussieert erop los, de 
ander ondergaat het stilletjes. Schrijvers, columnisten, dichters en (foto)kunstenaars 
voegen daar hun eigen dimensie aan toe: zij verbeelden verdriet en machteloos-
heid met woord en beeld. Aan het boek ‘Woorden schieten raak’ werkte een collec-
tief van schrijvers en kunstenaars mee die op de oproep van Jack Muller (Mr. Jack) 
en Esther Stree�and hebben gereageerd. Jack heeft diverse boeken op zijn naam 
staan, Esther is zijn redacteur. Samen maakten zij van alle inzendingen een pracht 
van een bundel, voor en over Oekraïne. Het boek kost in de voorverkoop 25 euro en 
is te bestellen via www.misterjack.nl. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het 
goede doel (Oekraïne).

Aalsmeer - Creatief centrum De 
Werkschuit opent eind deze maand 
de deuren aan de Oosteinderweg 287 
voor een nieuw seizoen vol creativi-
teit. Onder andere kunnen belangstel-
lenden zich inschrijven voor de cursus 
‘Leer de Werkschuit kennen’. De 
cursus start op woensdag 28 
september aanstaande en bestaat uit 
acht lessen. In deze gevarieerde 
cursus nemen verschillende docenten 

‘Leer de Werkschuit kennen’ je in de vorm van workshops mee en 
maak je kennis met de verschillende 
cursussen die bij de Werkschuit 
worden aangeboden. De cursisten 
gaan boetseren, mozaïeken, stippen, 
voegen, schilderen, glazuren, imper-
fect tekenen, FaZenDoo en met mixed 
media aan de slag. Inschrijven voor 
een cursus? Kijk dan snel op www.
werkschuit-aalsmeer.nl. Wie na het 
bekijken van de website nog vragen 
heeft, kan contact opnemen met 
Margot Tepas via 06-12459347 of met 
Anja van Leeuwen via 06-40384069.
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Aalsmeer - Op 30 augustus verga-
derde de commissie Ruimte en op 1 
september kwam de commissie 
Maatschappij & Bestuur van de 
gemeenteraad ter vergadering 
bijeen. Allereerst is gesproken over 
het bestemmingsplan Westeinder-
hage en het beeldkwaliteitsplan 
hiervoor. Zeven insprekers hadden 
zich aangemeld. Er werden vragen 
gesteld over de reacties van de 
gemeente op de zienswijzen. Daar-
naast uitten de meeste inwoners hun 
zorgen over de toename van het 
verkeer door de bouw van 267 
woningen. Zo werd onder meer de 
suggestie gedaan voor een rotonde 
op de Bilderdammerweg in plaats 
van een kruising met het Geerland. 
Op verzoek van de raad stuurt het 
college een memo aan de raad met 
daarin de voor- en nadelen van een 
rotonde op die plek. Ook laat het 
college aan de raad nog weten 
wanneer het verkeerscirculatieplan 
voor heel Kudelstaart gereed is.

Oordeelsvormende commissie
Aanstaande dinsdag 13 september 
geven de politieke partijen van de 
raad van Aalsmeer in de oordeels-
vormende commissie hun mening 
over het voorstel en dan zal bepaald 
worden of het voorstel geagendeerd 
kan worden voor besluitvorming in 
de raadsvergadering van 29 
september.

Greenpark Aalsmeer
Vervolgens werden de twee agenda-
punten over de verdere ontwikkeling 
van het Greenpark Aalsmeer 
besproken. Wat betreft de Structuur-

visie waren er vragen wat de moge-
lijkheden zijn om bedrijven te 
verplichten zonnepanelen te 
plaatsen op de daken, over het 
groen en hoe de bedrijven een 
groene uitstraling aan de buitenkant 
kunnen krijgen. Daarnaast zijn er 
zorgen over de afwikkeling van het 
verkeer vanaf het bedrijventerrein. 
Ook ten aanzien van het bestem-
mingsplan Greenpark Aalsmeer 
deelgebied 2 West werden de 
zorgen over het verkeer geuit. Daar-
naast leidde de inspraak van twee 
insprekers tot vragen aan het college 
over de verdere uitvoering van het 
plan zoals destijds is afgesproken. 
Het college heeft toegezegd een 
memo aan de raad te zenden met 
daarin de mogelijkheden om 
hoogtes te beperken van de bedrijfs-
gebouwen. Beide voorstellen gaan 
ook besproken worden tijdens de 
commissievergadering van 13 
september.

Ondergrondse Infrastructuren
Tot slot werd er een voorstel 

besproken om de regels voor de 
aanleg, instandhouding en verwijde-
ring van kabels en leidingen in en op 
de openbare grond te actualiseren. 
Hierover werd een aantal vragen 
gesteld en in de oordeelsvormende 
commissie op 13 september geven 
de fracties hun mening over het 
voorstel.

Afvalsto�enverordening 
In de commissie Maatschappij & 
Bestuur is het voorstel besproken om 
de gemeentelijke regelgeving over de 
inzameling van afval aan te laten 
sluiten bij het in 2021 vastgestelde 
beleid. De commissieleden stelden 
diverse vragen, met name over de 
uitvoering en brachten een aantal 
onderwerpen ter sprake. Deze werden 
mede gesteld vanwege de inspraakre-
actie van een inwoner. De commissie 
spreekt een oordeel over dit voorstel 
uit in de commissievergadering van 
donderdag 15 september. De 
commissievergaderingen terugluis-
teren en -kijken kan via de site van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl

Zorgen over toename verkeer 
door bouw Westeinderhage

Schiphol - Sinds maandag 5 tot en 
met dinsdag 13 september zijn er 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
Buitenveldertbaan. Tijdens het baan-
onderhoud is de start- en landings-
baan niet beschikbaar voor vliegver-
keer. In deze periode kan de 
Schiphol-Oostbaan meer worden 
ingezet als landingsbaan. Dat 
gebeurt wanneer er een harde (zuid)
westenwind is of wanneer er buien 
de nadering naar de Polderbaan en 
de Zwanenburgbaan belemmeren. 
Door het onderhoud aan de Buiten-
veldertbaan worden ook de Aals-
meerbaan en de Zwanenburgbaan 
meer gebruikt. Het vliegverkeer zal 
bij normale weersomstandigheden 

voornamelijk gebruik blijven maken 
van de Polderbaan en Kaagbaan. 
Meestal wordt de Buitenveldertbaan 
in piekmomenten ingezet als tweede 
start- of landingsbaan of wanneer de 
omstandigheden (zoals het weer, 
aanbod en beschikbaarheid van 
andere banen) daarom vragen. 

Werkzaamheden 
Aan start- en landingsbanen wordt 
jaarlijks regulier onderhoud uitge-
voerd, zodat deze in goede conditie 
zijn en blijven. Er worden aan de 
Buitenveldertbaan herstellende 
werkzaamheden aan het asfalt en 
markeringen uitgevoerd. 
De bekabeling en elektra worden 

Buitenveldertbaan gesloten 
voor regulier onderhoud

gecontroleerd, lampen schoonge-
maakt of vervangen en omliggende 
grasvelden worden gemaaid. Het 
hemelwaterafvoer systeem wordt 
gecheckt, doorgespoeld en waar 
nodig gerepareerd. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd in samen-
werking met Heijmans. 

Bewoners met vragen 
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer en baangebruik 
kunnen omwonenden contact 
opnemen met BAS. Op haar website 
geeft BAS uitleg over het actuele 
baangebruik en operationele bijzon-
derheden en BAS is het informatie- 
en klachtencentrum over het vlieg-
verkeer van, naar en op Schiphol. Dit 
kan 7 dagen per week (van 9.00 tot 
17.00 uur) via 020-6015555 of door 
het raadplegen van de website. 

Aalsmeer - “Onbekend maakt onbe-
mind.” Misschien is dat de verklaring 
voor de lage opkomst bij de verkie-
zingen voor de waterschappen. 
Daarom heeft Jop Kluis – commis-
sielid bij het Hoogheemraadschap 
van Rijnland en inwoner van Aals-
meer - zich voorgenomen u in 
aanloop naar de verkiezingen van 15 
maart 2023 wat meer te vertellen 
over het werk van de waterschappen.

Droogte
Van oudsher vertrouwen wij op de 
waterschappen om onze voeten 
droog te houden. Maar afgelopen 
zomer is een minder bekende taak 
van het waterschap veelvuldig in het 
nieuws geweest. De zomer van 2022 
dreigt de droogste uit onze 
geschreven geschiedenis te worden, 
en het waterschap is niet alleen 
verantwoordelijk voor onze droge 
voeten, maar ook dat er voldoende 
water is voor productie van drink-
water, industrieel gebruik, teelt van 
gewassen, vaarwegen, enzovoorts.

Drinkwater
Maar waar gaat het nu allemaal fout 
wanneer er minder, of zelfs te weinig 
water is? Er is immers nog voldoende 
water om zover te zuiveren dat er 
voldoende drinkwater beschikbaar is. 
Maar, ons drinkwater komt voor een 
groot gedeelte uit de grote rivieren 
en wordt naar de duinen gepompt 
om daar op een natuurlijke wijze te 
�lteren. Wanneer de hoeveelheid 
water in de rivieren vermindert en 
met name de industrie blijft onver-
minderd lozen stijgt het percentage 
ongewenste sto�en in het water. Het 
wordt dan steeds lastiger – en dus 
duurder – om het water voldoende te 
reinigen voor consumptie. Soms - 
wanneer concentraties te hoog 
worden – lukt het even niet meer en 
moet zelfs tijdelijk gestopt worden 
met het innemen van water uit de 
rivieren!

Verzilting
Doordat de bodem aan onze kant 
van het land nog steeds verder daalt 
moet om droge voeten te houden 
het water van steeds dieper worden 
weggepompt. Dat water wordt lang-
zaam maar zeker aangevuld vanuit 
zee. Zeewater trekt onder andere 
onder de duinen door en vult het 
grondwater aan met zoutwater. Onze 
ondergrond wordt dus steeds zilter, 
met alle gevolgen van dien. Hoe 
minder vers water, hoe meer zout 
water kan in�ltreren. Nu kan men 
verzilting wel tegengaan door het 
spoelen met vers water, maar daar is 
dus een tekort aan. 
Met een droge zomer is bijvoorbeeld 
voor het tegengaan van verdere 
verzilting van de Haarlemmermeer 
ruim 100 miljoen kubieke meter 

water per jaar nodig om door te 
spoelen. Nu kan men in Nederland 
veel met water. Om in het achterland 
verzilting tegen te gaan laat men 
gemalen ‘de andere kant op laten 
pompen’ en zelfs een aantal rivieren 
tegengesteld stromen. Zo wordt op 
dit moment de Leidsche Rijn met een 
gemaal vanuit het Amsterdam-Rijn-
kanaal gevuld.

Vaarwegen
Maar je kunt water niet onbeperkt 
een onnatuurlijke stroomrichting 
geven. Daar is niet alleen onvol-
doende vers water voor in voorraad 
maar bij waterwegen met een water 
groter verval is hier ook niet tegen op 
te pompen. Dat betekent dat vaar-
wegen niet meer door volle vracht-
schepen kunnen worden bevaren. En 
om de dezelfde hoeveelheid vracht 
te vervoeren heb je dan meer 
schepen nodig die ook nog eens 
langzamer moeten varen. Op dit 
moment stagneren bouwprojecten 
door gebrek aan grind en zand. En de 
hoge prijs van uw elektriciteit wordt 
nu gedeeltelijk bepaald door de 
hogere kosten van het vervoer van 
brandsto�en naar energiecentrales in 
Duitsland.

Veendijken 
Maar de droogte vormt zelfs een 
potentieel gevaar voor onze ‘droge 
voeten’. Een substantieel deel van de 
dijken zijn zogenaamde veendijken. 
Deze dijken zijn extra kwetsbaar 
wanneer ze te droog worden. Verge-
lijk het met een spons. Een droge 
spons waait eerder weg dan een 
spons doordrenkt met water. Op dit 
moment is de dijkbewaking inten-
siever dan tijdens een gemiddelde 
najaarsstorm. Verder kan de droogte 
onder andere problemen opleveren 
op het gebied van biodiversiteit, 
volksgezondheid en verspreiding van 
invasieve exoten (vreemde planten 
en dieren die de inheemse soorten 
verdrijven). De waterschappen 
hebben het ‘droge voeten’ verhaal na 
al die eeuwen wel redelijk onder de 
knie. Het is niet goedkoop, maar ze 
beheersen het kunstje redelijk. Maar 
watertekorten - en zeker op deze 
schaal - zijn relatief nieuw. U begrijpt 
dat dit voorlopig een ‘hot topic’ 
vormt bij de waterschappen.

Het werk van de waterschappen

Kudelstaart - Het begon zo leuk. De 
overvloedig oogst uit het Voedselbos 
in Kudelstaart keurig uitgestald in een 
provisorisch kraampje; op een tafel, 
laken er overheen tegen de hitte. De 
tomaatjes in een papieren zak, de 
courgettes en pompoenen in een 
krat. Er werd gretig gebruik van 
gemaakt en ook regelmatig een 
donatie gedaan in de stevig veran-
kerde melkbus. Heel �jn, want er 
moet ook weer nieuw zaad gekocht 
worden. Allemaal in goed vertrouwen 
en dat werkte uitstekend. Tot afge-

lopen weekend. Toen is de melkbus 
met geweld van zijn fundament afge-
rukt en leeg gehaald. Vandalen? 
Dronken feestgangers? Baldadige 
jongelui? Wie zal het zeggen? Ze 
hebben weinig plezier van hun actie 
gehad, want de buit was minimaal, de 
bus was namelijk net geleegd. Maar 
kinderachtig blijft het. Diegenen die 
zich in deze actie herkennen, zijn van 
harte uitgenodigd om een keer langs 
te komen. Want je kunt die stoerheid 
en krachtpatserij beter inzetten door 
mee te helpen oogsten dan om te 

Vandalisme bij het Voedselbos

vernielen. Doe eens gek, ga die uitda-
ging aan. Krijg je nog een zakje 
tomaatjes mee ook. 
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Aalsmeer - Vorig jaar heeft volleybal-
vereniging Oradi gekozen voor een 
heel andere opzet van het schoolvol-
leybaltoernooi. Net als bij het beach-
volleybal bestaan de teams nu uit 
tweetallen. Dit hoeven ook niet per 
se kinderen te zijn, die op dezelfde 
school zitten. Wel is het zo dat, als de 
ene speler in groep 4 zit en de ander 
een klas hoger, dan moet meegedaan 
worden op het niveau van degene uit 
het hogere leerjaar.

‘King of the Court’
Bovendien heeft Oradi met succes 

een nieuwe spelvorm geïntrodu-
ceerd, te weten: ‘King of the Court’. 
Hierbij zijn er per veld vijf teams, die 
binnen een kwartier strijden om in 
het koningsveld zoveel mogelijk 
punten te vergaren. Op basis van de 
resultaten wordt een aantal keren 
een nieuwe indeling gemaakt. Uitein-
delijk vinden de �nalerondes plaats 
waar iedereen op zijn of haar niveau 
strijdt om de prijzen.

Clinics en trainen
Om zoveel mogelijk kinderen voor te 
bereiden op het ‘King of the Court’-

Oefenen voor volleybaltoernooi 
voor scholen bij Oradi

Aalsmeer - Op zondag 4 september 
vond het Open Texels Kampioen-
schap wielrennen plaats in Den Burg. 
In Categorie 2 van de jeugd was WV 
de Amstel uit Amstelveen met vier 
man sterk vertegenwoordigd. Julien 
Kroder uit Aalsmeer reed een ijzer-
sterke wedstrijd. Twee ronden voor 
het einde reed de 8-jarige weg van 
het peloton. Niemand kon het gat 
dichtrijden en Julien kwam solo over 
de streep. Hij mag zich een jaar lang 
kampioen van Texel noemen.

Julien Kroder kampioen van Texel

Aalsmeer - Begin deze week is het 
eerste thema van het jaar geopend 
bij de kleuters van OBS De Zuid-
ooster. ‘Sprookjes’ is het thema. De 
kinderen werden verwelkomd door 
hun ju�en en muziekdocent die 

Roodkapje speelde op de gitaar. 
Tijdens dit thema gaan de kinderen 
ook op schoolreisje naar het sprook-
jesbos in Enkhuizen. En natuurlijk 
hebben de kleuters (en ju�en) daar 
heel veel zin in!

‘Sprookjes’ bij De Zuidooster

‘King of the Court’-toernooi’ in 2021 met leerlingen uit de groepen 7 en 8.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 3 september 
was het weer gezellig druk op het 
voetbalcomplex van FC Aalsmeer aan 
de Beethovenlaan. Het nieuwe voet-
balseizoen ging van start. Om 12.00 
uur begon op veld 3 de wedstrijd 
FCA MO17-2 tegen VVC MO17-1 uit 
Nieuw-Vennep. Het VVC team was 
niet compleet en stond met tien 
speelsters op het veld. Het eerste 
kwartier wist de VVC defensie de FCA 
aanvallen nog te ontregelen. In de 
17e minuut sprintte FCA aanvalster 
Lara achter een dieptepass aan, liet 
de VVC defensie haar hielen zien en 
verschalkte met een prachtig schot 
de VVC keepster: 1-0. Een paar 
minuten later �oot scheidsrechter 
Mark voor een drinkpauze, dit was 
hard nodig want het was erg warm. 

In de 28e minuut was het linksbuiten 
Blossom, die in de drukte voor het 
VVC doel met een schitterend boog-
schot de VVC keepster verraste: 2-0. 
VVC had geen wisselspeelsters en in 
deze hitte was dat een enorme ader-
lating voor dit team. De FCA meiden 
pro�teerden hiervan, ze wisten tot 
het rustsignaal nog driemaal te 
scoren, Lara 3-0 en 4-0 en Lluisa 5-0. 
Voor Lara betekende dit een origi-
nele hattrick. 
In de rust gaven de FCA coaches 
Bernard en Igor de meiden nog wat 
tips, maar eigenlijk was dit over-
bodig. In de 15e minuut van de 
tweede helft was het FCA aanvalster 
Carice die met een verwoestend 
afstandsschot de VVC keepster liet 
vissen: 6-0. Het was Carice haar 
eerste goal in het nieuwe team. De 
VVC meiden zaten er in deze hitte 

Voetbal: Superstart FCA MO17-2 
tegen VVC: 8-0

Met een ferm schot scoort 
FCA-aanvalster Lara 1-0. Lara scoorde 
in de eerste helft een originele 
hattrick! Foto: Ruud Meijer

Rijsenhout - Terwijl de meeste 
mensen nog in korte broek lopen, 
genieten van de nazomerweer en 
alleen nog maar aan soft- of schepijs 
denken, zijn de leden en het bestuur 
van IJsclub de Blauwe Beugel uit 
Rijsenhout weer volop bezig voor het 
komende winterseizoen. Want het 
schaatsseizoen start alweer over een 
kleine maand. 

Op zaterdagmorgen 1 oktober start 
het jeugdschaatsen op de Kenner-
merijsbaan in Haarlem. Vanaf 8.20 
uur geeft een zeer enthousiaste gedi-
plomeerde groep trainers schaats-
lessen aan kinderen van 6 tot en met 
13 jaar. Op hun eigen niveau en 
spelenderwijs word in twintig lessen 
de jeugd het schaatsen bijgebracht, 

met rond de kerst een heus 
wedstrijdje en in maart als afsluiting 
een Elfdorpentocht. Er is nog 
voldoende ruimte om je aan te 
melden, en er kan gekozen worden 
uit 10 lessen of de gehele 20 lessen. 
Dit jaar is er ook weer speciaal 
aandacht voor de veiligheid van de 
jeugdschaatsertjes. Ijsclub de Blauwe 
Beugel heeft een groot aantal 
helmen aangeschaft welke tegen een 
borg gehuurd kunnen worden, ook 
krijgen de schaatsers hierbij een 
hesje en schaatstas in bruikleen. 
Aanmelden voor het jeugdschaatsen 
kan via inschrij�ormulier op www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl. Voor meer 
informatie over de ijsclub en het 
schaatsseizoen kan ook de website 
geraadpleegd worden. 

Jeugdschaatsen bij IJsclub de 
Blauwe Beugel

Amstelland - Op zondagmiddag 11 
september om 14.30 uur neemt Lied-
jestovenaar Naomi Inez het publiek in 
het Amstelveens Poppentheater mee 
op reis door het muzikale landschap 
van Marokko in de 4+ voorstelling ‘De 
Magie van Marokko’. Ze start op het 
kloppende hart van Marrakesh, het 
Djemaa El Fna plein. Tijdens haar reis 
wordt zij, naast haar eigen liedjes, 
door lokale musici meegenomen in 
de verschillende muziekstijlen van 
het land. De Magie van Marokko 
zoomt in op de magische aantrek-
kingskracht van de Noord-Afrikaanse 
cultuur, de muziek, de taal, de sfeer, 
de kleuren en de geuren. Kaarten à 9 

euro zijn te reserveren via www.
amstelveenspoppentheater.nl, per 
mail: info@amstelveenspoppenthe-
ater.nl of bel 020-6450439.

De Magie van Marokko in het 
Amstelveens Poppentheater

Kudelstaart - Werk aan de winkel in 
schooltuin De Smikkeltuin, want alles 
schiet uit de grond. Bonen, kool, uien 
en aardappels, een hele maaltijd kun 
je bij elkaar rapen. En dat deden de 
kinderen van de Antoniusschool en de 

OBS in Kudelstaart met plezier. Maar 
eerst kregen ze een uitgebreide uitleg 
over wat het juiste stadium is waarin 
je een boontje moet plukken. Niet te 
dik, want dan zijn ze niet lekker meer, 
ook niet te dun, want die mag nog 

Prachtige piepers in De Smikkeltuin

even blijven hangen. Maar zeker niet 
te bruin, die kun je niet meer eten. 
Ook de nieuwe koolsoort werd onder 
de aandacht gebracht: bladkool. 
Populair in China en Japan, en als het 
goed is nu ook in Aalsmeer. Een 
enorme kool met heel veel blad, maar 
het gaat om de kern, de stevige 
binnenkant. Daar kun je de heerlijkste 
gerechten van maken. Koken, bakken, 
rauw eten, het is allemaal even lekker. 
De hoofdrol deze middag werd echter 
gespeeld door de aardappel. Dit 
seizoen waren ze niet in de schooltuin 
maar in het Voedselbos geplant, voor 
de wisselteelt, want aardappels die te 
dicht bij elkaar staan of op dezelfde 
plaats worden gepoot, krijgen last van 
ziektes en plagen. Geen sprake van in 
de Smikkeltuin. Prachtige piepers 
kwamen er uit de grond; rond, glad en 
glimmend. Tassen vol gingen er mee 
naar huis. Wat ze ervan gaan maken? 
Domme vraag. Patat natuurlijk. 

toernooi zullen trainers van Oradi 
clinics gaan geven op verschillende 
scholen. Verder kunnen kinderen uit 
de groepen 4 tot en met 6 elke 
woensdagmiddag komen trainen in 
sporthal De Waterlelie aan de Dreef 
van 16.30 tot 18.00 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Kom 
gewoon. Mocht je geen partner 
kunnen vinden om samen aan het 
toernooi mee te doen, dan lukt het 
waarschijnlijk wel om met behulp van 
de trainer jou te koppelen aan 
iemand op een van de oefendagen.

Oudere jeugd
Voor de jeugd uit de groepen 7 en 8 
alsmede de leerlingen uit eerste twee 
leerjaren van het voortgezet onder-
wijs worden ook een enkele trai-
ningen georganiseerd. De precieze 
data daarvoor worden binnenkort 
bekend gemaakt. Kijk daarvoor op de 
website van sportvereniging Omnia 
2000 en doorklikken naar volleybal. 
Het schoolvolleybaltoernooi wordt 
gehouden op zaterdag 29 oktober. 
De kinderen uit de groepen 4 tot en 
met 6 zullen ’s ochtends aan de beurt 
zijn. De oudere jeugd speelt in de 
middaguren. Meedoen of vragen? 
Stuur dan een e-mail naar volleybal@
svomnia.nl met daarin jullie namen, 
teamnaam en in welke groep of klas 
jullie zitten. Het toernooi vindt plaats 
in sporthal De Waterlelie aan de Dreef 
7.

helemaal doorheen, waardoor de 
FCA meiden de stand nog konden 
opvoeren, Lluisa 7-0 en Blossom 8-0. 
Een prima start voor de FCA meiden!
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Aalsmeer -Na de openingsspeech 
van voorzitter Sjaak Siebeling kon 
donderdag 1 september het seizoen 
2022-2023 dan echt beginnen bij 
Sjoelclub Aalsmeer. De gemiddelden 
van de meeste spelers waren afge-
lopen seizoen best wel gekelderd, 
maar deze avond werden er �inke 
scores aan de bak behaald. Patrick 
Haring wist te scoren met 152 
punten, op de voet gevolgd door 
Marja Springin’tVeld met 150 punten. 
Maar liefst vijftien keer zijn 148 
punten bijeen gesjoeld door Tim van 
Tiem, Cock Tukker (beiden drie keer), 
twee maal door Albert Geleijn en een 
keer door Patrick Haring en Petra 
Houweling. Toch scoorden allen geen 
persoonlijk record. Alleen Conny 

O�erman lukte dat in de B-Klasse 
met 991 punten en Diny Bosman 
sjoelde een persoonlijk record van 
totaal 1154 punten. De winnaars in 
de drie klassen waren deze avond: 
Tim van Tiem in de Hoofdklasse met 
142,20 gemiddeld en 27 punten. In 
de A-Klasse Mirjam van den Berg met 
122,65 gemiddeld en 25 punten en 
in de B-Klasse Maria baggen met 
106,05 gemiddeld en 27 punten. De 
volgende competitieavond is op de 
donderdag 15 september en begint 
om 20.00 uur in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Nieuwe leden zijn 
welkom na aanmelding via de 
website. Kijk voor meer informatie 
en alle uitslagen op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Hoge scores op eerste sjoelavond

Aalsmeer - Het seizoen is weer 
begonnen voor de Aalsmeerse Tafel-
tennis Club Bloemenlust. Half 
september start ook de competitie 
weer voor de drie deelnemende 
teams. Maar ook de recreatieve 
spelers hadden na de zomerstop 

duidelijk weer zin om een balletje te 
slaan op de eerste druk bezochte 
clubavonden. Ook proberen? In 
sporthal de Bloemhof wordt elke 
woensdagavond gespeeld vanaf 
19.30 uur. U/jij bent van harte 
welkom!

Tafeltennissen bij Bloemenlust

Aalsmeer - Op zondag 4 september 
om 08.30 uur werden 3779 Noord 
Hollandse duiven op een afstand van 
365 kilometer gelost te Pont-Sainte-
Maxence, ten Noorden van Parijs. 
Met een gemiddelde snelheid van 
ruim 90 kilometer per uur arriveerde 
om 12.31.45 uur bij Piet van der 
Meijden zijn favoriete duif de ‘142’ 
die hiermee de winnende tijd van de 
137 deelnemende duiven in de Tele-
graaf competitie noteerde. Zowel in 
kring 4 van de afdeling Noord 
Holland met 849 duiven in concours 
als in de afdeling Noord Holland met 
3779 jonge duiven in concours klas-
seerde deze duif zich als zesde. Tege-
lijkertijd werden 6957 Noord 
Hollandse postduiven op een afstand 
van 222 kilometer voor de natour-
vlucht vanuit Quiévrain gelost. Met 
een gemiddelde snelheid van 84 
kilometer per uur arriveerde de duif 
van de Combinatie van Leeuwen en 
van Grieken om 11.01.37 uur, de 

eerste van de 84 deelnemende 
duiven in de Telegraaf competitie. 
Van de 1588 deelnemende duiven in 
kring 5 klasseerde deze duif zich als 
42e. Op donderdag 8 september 
staat de vlucht vanuit Fontenay sur 
Eure op het programma en vrijdag 9 
september de vlucht vanuit 
Niergnies.

Eerste plaats voor duif ‘142’ van 
Piet van der Meijden

Piet van der Meijden met zijn 
winnende duif, de ‘142’.

KORT
DAMMERS GRAVEN 
STRIJDBIJL OP!

De Kwakel - Op woensdag-
middag 14 september steken de 
dammers hun koppen weer bij 
elkaar. Dit doen de trouwe leden 
van het Kwakelse Kunst & 
Genoegen in het vertouwde Fort 
De Kwakel. Zij starten dit nieuwe 
seizoen, het 95e, met snel-
dammen om de vingers en 
hersenen weer los te maken. 
Hopelijk schuiven er nieuwe 
leden aan bij het steeds kleiner 
wordende clubje. Elke woens-
dagmiddag spelen de dammers 
voor de onderlinge competitie, 
elke laatste woensdag van de 
maand strijd men om de snel-
damtitel. Ook worden er bonds-
wedstrijden gespeeld, dit 
seizoen in de ereklasse van 
Noordholland. Vorig seizoen wist 
K&G in de beslissende wedstrijd 
IJmuiden te verslaan en zo 
promotie af te dwingen, een 
huzarenstukje van de K&G-ers. 
De dammers hebben er weer zin 
in en zouden dit graag met 
meerdere damliefhebbers willen 
delen, komt dat zien. De dam-
middag begint om 13.30 uur in ‘t 
Fort. Inlichtingen bij Adrie Voorn 
via 0297-568472.

OPEN DAG BIJ QUI VIVE HOCKEY
De Kwakel - Aanstaande zondag 
11 september organiseert 
hockeyvereniging Qui Vive weer 
een open dag op haar complex 
aan de Vuurlijn. Iedereen (jong 
en oud) kan op deze dag kennis 
komen maken met Qui Vive en 
ontdekken hoe leuk hockey en 
de verschillende speel- en trai-
ningsmogelijkheden zijn. Op 
deze dag zijn vrijwilligers 
aanwezig die bezoekers het een 
en ander kunnen vertellen over 
hockey en Qui Vive. Deze open 
dag is dan ook een mooie kans 
om te ervaren hoe leuk deze 
teamsport is. 
De open dag start om 10.30 uur 
en om 11.00 uur starten er 
clinics voor kinderen die op de 
basisschool zitten (dus vanaf 4 
jaar). Tijdens deze clinics kunnen 
kinderen op een leuke, speelse 
manier kennis maken met 
hockey. Als je hieraan mee wil 
doen is het handig om sportkle-
ding aan te trekken en eventueel 
scheenbeschermers en een bitje 
mee te nemen. Een stick heeft 
de hockeyvereniging voor je te 
leen. Meer informatie is te 
vinden op www.quivive.nl en 
voor vragen kan een mail 
gestuurd worden naar: 
proe�es@quivive.nl

Aalsmeer - De energietoeslag helpt 
inwoners met een laag inkomen bij 
het betalen van de energierekening. 
De energietoeslag is verhoogd van 
800 euro naar 1.300 euro. Gas en 
elektriciteit worden steeds duurder. 
Hierdoor hebben mensen moeite om 
de energierekening te betalen. De 
energietoeslag is bedoeld voor de 
hoge energierekening. Inwoners die 
er recht op hebben krijgen per huis-
houden een eenmalige energietoe-
slag. Dit bedrag wordt door de 
gemeente uitgekeerd.

Informatie en aanvragen
Heeft u het bedrag van 800 euro al 
ontvangen? U krijgt de extra 500 
euro automatisch uitbetaald. U hoeft 
hier niets voor te doen. Zodra de 
gemeente start met het uitkeren van 
het extra bedrag, staat dat bij het 
nieuws op de gemeentewebsite. 
Heeft u de energietoeslag al aange-
vraagd, maar nog niets gehoord? U 
hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. 
U ontvangt bericht van de gemeente 
of u de energietoeslag krijgt. Inwo-
ners kunnen de energietoeslag nog 
steeds aanvragen. Dat kan online via 
www.aalsmeer.nl/energietoeslag. Op 
deze pagina is ook te lezen waar 
inwoners aan moeten voldoen om in 

aanmerking te komen. Of u recht 
heeft op energietoeslag, hangt onder 
andere af van hoeveel u verdient. Uw 
inkomen mag niet hoger zijn dan een 
bepaald bedrag. Hoeveel dat is hangt 
af van uw gezinssituatie. Zit u in een 
schuldhulpverleningstraject, dan 
komt u sowieso wel in aanmerking 
voor de toeslag. Ook als uw inkomen 
hoger is.

Uitzonderingen
Niet alle inwoners met een laag 
inkomen kunnen de energietoeslag 
krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
jongeren tot 21 jaar, of voor inwoners 
die geen energierekening hebben of 
de energierekening niet zelf betalen.

Andere regelingen
Behalve de energietoeslag is meer 
hulp mogelijk als u weinig geld heeft. 
De gemeente heeft verschillende 
regelingen. Kijk voor een overzicht 
van alle regelingen op www.aals-
meer.nl/minima. 
Heeft u vragen over de energietoe-
slag, problemen om uw energiereke-
ning te betalen of wilt u meer weten 
over andere regelingen? U kunt 
contact opnemen met het Sociaal 
loket per e-mail via sociaalloket@
aalsmeer.nl.

Energietoeslag verhoogd voor 
lagere inkomens!

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 24 
september wordt de twintigste editie 
van de Red Ball Express verreden, 
een jubileumrit. Deze rit van 80 kilo-
meter met originele voertuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog vertrekt en 
eindigt bij het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 in 
Aalsmeerderbrug. 

Nieuwkoop
De route leidt langs markante en 
historisch belangrijke plaatsen in de 
gemeente Nieuwkoop en de omge-
ving, zoals de plaats waar de Fokker 
D.XXI 229 op 11 mei 1940 na een 
luchtgevecht is neergestort en de 
plaats waar een V1 neerkwam op 500 
meter van de bebouwde kom. Ook in 
de buurt van Nieuwkoop landde Jos 
Gemmeke, geheimagente van het 
Bureau Bijzondere Opdrachten, aan 
haar parachute voor een opdracht 
achter vijandelijke linies. Verder gaat 
de rit langs een aantal andere histo-
risch belangrijke punten.
Na een stop op het Teylersplein in 
Nieuwveen gaat de rit verder langs 
de crashplaats van een de Havilland 
Mosquito nachtjager tussen Aarlan-
derveen en Nieuwkoop. Rond 15.30 
uur is er opnieuw een tussenstop, nu 
op het Regthuysplein in Nieuwkoop, 
voor een korte plechtigheid.

Aalsmeer
De rit voet verder langs het huis aan 
de Westeinderplassen waar onlangs 
een benzinevat van de Kriegsmarine 
is opgegraven. In Aalsmeer leidt de 

route langs het gemeentehuis waar 
een gedenksteen hangt met de 
namen van elf slachto�ers die tijdens 
de oorlogsjaren in de gemeente zijn 
gevallen. Vandaar gaat de rit weer 
terug naar het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45. Bezoekers 
zijn welkom om het vertrek vanaf het 
Fort bij Aalsmeer mee te maken. Dat 
zal om ongeveer 10.30 uur zijn. Ook 
zondag 25 september is het Crash 
Museum geopend zijn en worden 
enkele voertuigen voor het fort 
gebouw opgesteld. Eveneens is er 
een kampement met tenten op het 
fortterrein te bezichtigen.

Lezing over operatie Red Ball
Om 13.00 uur zal Rick Franke een 
lezing geven over de originele Red 
Ball Express operatie in 1944. De 82 
dagen durende operatie was een 
mega-operatie een diende tot voor-
beeld voor de hedendaagse logis-
tieke processen. De toegang tot het 
Crash museum bedraagt 7,50 euro 
voor volwassenen en kinderen van 
12 jaar en ouder, 4 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen 
jonger dan 6 jaar, donateurs en vete-
ranen hebben gratis toegang.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 aan de Aalsmeerder-
dijk 460 is iedere zaterdag en elke 
tweede zondag van de maand open 
van 10.30 tot 16.30 uur.
Kijk voor meer informatie over het 
museum en het werk van het Crash 
op de website www.crash40-45.nl of 
raadpleeg Instagram of Facebook.

Jubileumrit Red Ball Express

Amstelland - Elke maand organi-
seert de Bibliotheek Amstelland een 
exclusieve mogelijkheid om in 
gesprek te gaan met een bekend 
auteur, dat is Literair Café 102! Stel al 
je brandende vragen, deel je erva-

ringen, of misschien wil je wel een 
literaire discussie starten met jouw 
favoriete schrijver? Het is allemaal 
mogelijk op deze bijzondere avond. 
Op maandag 19 september is Arthur 
Japin te gast in de bieb in Amstel-

Literair café met Arthur Japin veen (op het Stadsplein) en presen-
teert zijn nieuwe roman ‘Wat stilte 
wil’. 
Het Literair Café 102 is van 20.00 tot 
22.00 uur. Leden betalen 12,50 euro 
voor deelname, niet-leden 15 euro.
Kijk voor meer informatie op: www.
debibliotheekamstelland.nl
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KORT
WEER KOPPELKAARTEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - De mannen hebben 
bij Buurtvereniging Hornmeer 
keihard toegeslagen, vooral de 
strijd om plaats een en twee was 
een op hoog niveau. Drie 
punten was slechts het verschil. 
Op de eerste plaats bij het 
koppelkaarten afgelopen vrijdag 
2 september zijn uiteindelijk Jan 
Meijer en Theo Nagtegaal geëin-
digd met 5606 punten. George 
Lemmerzaal en Siem Burgers 
volgden op de voet met 5603 
punten. Plony de Langen en 
Martha Zeldenthuis scoorden 
veel lager, maar hun behaalde 
5207 punten totaal was goed 
voor de derde plaats. De poedel-
prijs was voor Ria Muller en 
Maaike Spaargaren met 3336 
punten. Komende vrijdag 9 
september is er weer koppel-
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Iedereen is van harte 
welkom. Geen maat? Daar wordt 
ter plaatse voor gezorgd. Zaal 
open om 19.00 uur voor inschrij-
ving, ko�e en thee en vanaf 
19.30 uur kaarten. 

OUDERENSOOS 55+ IN HET 
DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er van 13.30 tot 
16.30 uur voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Jokeren en 
klaverjassen staan op het 
programma en nieuwe kaarters 
zijn van harte welkom. Op 
donderdag 1 september waren 
twintig leden aanwezig. Het 
klaverjassen is gewonnen door 
Rita Moeke met 5369 punten en 
2 marsen. De tweede plaats was 
voor Tiny Buwalda met 5264 
punten en 1 mars en op drie is 
Greet de Jong geëindigd met 
5235 punten en 1 mars. Bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
Riet Lammers met 115 punten, 
gevolgd door Trudy Knol. Voor 
inlichtingen: Hans van Schuilen-
burg (penningmeester): 
06-12699009.

WEDSTRIJDEN VOETBAL
Zaterdag 10 september:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Waterwijk 1 (beker) 14.30u
FCA 4 - Legm.vogels 3 (beker) 14.30u
F.C.A. 7 - VVC 5 (beker) 12.00u
Roda’23 V2 - FCA VR1 (beker) 12.30u
Geel wit’20 J019 - FCA J019-1 13.00u

S.C.W.
VVC. 3 - S.C.W. 2 (beker) 14.45u
Zandvoort 4 - SCW 3 (beker) 16.15u 
SCW4 - Legm.vogels4 (beker) 12.15u
SCW5 - Buitenveldert5 (beker) 14.30u

R.K.D.E.S.
RKDES J019-1 - SCW J019-1 12.30u
RKDES 2 - OSV 2 11.30u
Graveland 023 - RKDES 023-1 17.00u
RKDES J019-1 - SCW J019-1 12.30u

Zondag 11 september:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 2 - Arsenal 6 (beker) 11.30u
F.C.A. 3 - Martinus 6 (beker) 12.00u

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 2 
september hebben de wedstrijdzwem-
mers van Oceanus meegedaan aan een 
bootcamp op het buitenterrein van 
zwembad De Waterlelie. Deze boot-
camp werd verzorgd door Bootcamp-
Bos uit Nieuw Vennep. Na een pittige 
landtraining van ruim een uur hebben 
de sportievelingen ook nog even in de 
breedte getraind in het binnenbad. Het 
was een goede start van hopelijk weer 
een sportief en zwemrijk wedstrijdsei-
zoen. Voor de jongste wedstrijdzwem-
mers staat de eerste wedstrijd van dit 
seizoen binnenkort op de planning, 
dan mogen ze zich weer van hun beste 

kant laten zien tijdens het eerste 
gedeelte van het Minioren circuit in 
Purmerend. De oudere zwemmers 
starten het competitieseizoen in het 
weekend van 2 oktober. Traditiege-
trouw staan eind november de club-
kampioenschappen op de kalender, 
dan mogen de zwemmers een heel 
weekend tegen elkaar strijden. Het 
belooft weer een mooi zwemseizoen te 
worden. Nieuwe zwemmers zijn altijd 
van harte welkom om te komen kijken 
en meezwemmen. Kijk voor meer infor-
matie op de website van Oceanus Aals-
meer en meld je aan voor een gratis 
proeftraining.

Wedstrijdzwemmers Oceanus 
starten seizoen met bootcamp

Een groot gedeelte van de wedstrijdselectie van zwemvereniging Oceanus en 
enkele vrijwillige trainers bij de bootcamp.

Kudelstaart - Zaterdagmiddag 3 
september. Prachtig weer en volop 
leven in de brouwerij op het terrein 
van sportvereniging RKDES. De over-
stap naar een zaterdagclub is direct 
merkbaar. De jongens van RKDES 
behoorden afgelopen paar seizoenen 
tot het handjevol teams dat nog op 
zondag speelden. Meestal zonder al 
te veel publiek en met weinig reuring 
op de club. Vooral als heren 1 niet 
thuis speelde was het soms echt een 
beetje uitgestorven bij DES. Dat was 
deze zaterdag wel anders. En dan 
ook nog eens met een prachtig 
a�che! Een échte derby tussen 
RKDES JO18-1 en FC Aalsmeer 
JO18-1. De eerste bekerwedstrijd van 
het seizoen in de 2e klasse JO18 is op 
papier direct een kraker natuurlijk. 
De eerste minuten ging het redelijk 
gelijk op. FC Aalsmeer probeerde het 
af en toe eens van afstand en RKDES 

had veelal de bal, maar wist nog niet 
bijzonder veel kansen te creëren. 
Naarmate de eerste helft vorderde 
kwamen er meer kansen voor RKDES. 
Vooral na de extra ingelaste drink-
pauze zag men een sterk aandrin-
gend RKDES. In de 38e minuut werd 
de wedstrijd dan eindelijk echt open-
gebroken door spits Dean van den 
Hoek. 1-0 voor RKDES en dit was 
tevens de ruststand. In de tweede 
helft ging RKDES door waar het 
gebleven was. Het werd een waar 
feest van gemiste kansen waarbij ook 
nog meerdere malen het aluminium 
geraakt werd. Na al twee grote 
kansen om zeep gebracht te hebben 
bleek driemaal echt scheepsrecht. Na 
een mooie actie kon linksbuiten 
Joerie van Leeuwen in de 89e minuut 
de verlossende 2-0 binnenschieten. 
Een verdiende overwinning voor 
RKDES. 

Voetbal: RKDES JO18-1 klopt FC 
Aalsmeer in bekerderby: 2-0

Aalsmeer - Afgelopen weekend is de 
BeNe League handbal weer van start 
gegaan. De grensoverschrijdende 
competitie met zes ploegen uit 
België en zes ploegen uit Nederland 
is, sinds het ontstaan in 2008, toe aan 
de zestiende editie. Na de reguliere 
competitie van 22 speeldagen 
nemen de vier beste teams het tegen 
elkaar op in halve �nale. Deze �nales 
zullen zich afspelen bij de hoogstge-
plaatste clubs. De winnaar van de 
BeNeLeague handball zal bepaald 
worden in 1 �nalewedstrijd.

Twaalf teams
De Belgische teams zijn Achilles 
Bocholt, HC Visé, Sporting Pelt, Hubo 
Handbal, HC Atomix Haacht en 
nieuwkomer KTSV Eupen. Hubo 
Handbal is de fusieclub tussen 

Tongeren en Hasselt. De Nederlandse 
inbreng bestaat uit Landskampioen 
Green Park Aalsmeer, BNL-titelverde-
diger KembitLions, Herpertz/Bevo 
HC, Hurry Up, Volendam en nieuw-
komer RED-Rag/Tachos. 

Eerste wedstrijd thuis
De eerste wedstrijd voor Green Park 
Aalsmeer was afgelopen zaterdag 3 
september tegen Bevo HC thuis in De 
Bloemhof. De landskampioen toonde 
gelijk kwaliteit en wist al rustig 
spelend te winnen van Bevo met 
34-31 (rust 18-15). Aanstaande 
zaterdag 10 september wacht de 
eerste uitwedstrijd voor Green Park 
in het Belgische Haacht tegen HC 
Atomix. De wedstrijd begint om 
20.30 uur en zal weer te volgen zijn 
via livestream.

BeNe League handbal gestart: 
Winst Green Park op Bevo

Door Jacques de Jonge

Aalsmeer - Met het oog was het 
verschil niet te zien. Maar de elektro-
nische tijdmeting was afgelopen 
zondag genadeloos voor Sven 
Buskermolen. Op de streep kwam de 
wielrenner uit Kudelstaart 0,002 
seconde tekort voor de overwinning. 
Een spelddikte was het verschil, meer 
niet. Een bittere pil voor Sven die 
twee ronden voor het einde uit het 
peloton was ontsnapt en iets te 
vroeg begon te juichen, een klassieke 
renners fout. Het bood zijn UWTC-
clubgenoot Bas de Bruin de gelegen-
heid hem nog af te troeven. Pepijn 
Veenings uit Assendelft werd derde. 
Ondanks het mislopen van een 
‘zekere’ zege kon Sven Buskermolen 
toch tevreden zijn over zijn knappe 
race. Zijn niveau als renner stijgt jaar 
na jaar.

Nieuwelingen en veteranen
Jari Buskermolen klasseerde zich in 
Uithoorn als 35ste bij de nieuwe-
lingen. De wedstrijd voor veteranen 
eindigde in een massasprint met 
John Tromp op plek vier. Een dag 
eerder was de Aalsmeerder in Amers-
foort achtste geworden. In de Klom-
penronde van Honselersdijk voor 
jeugdrenners kwam Jytte Timmer-
mans (Aalsmeer) als tiende over de 
streep.
Gevoel voor ritme
Owen Geleijn was eind vorige week 
met opleidingsteam Jumbo Visma 
actief in de Flanders Tomorrow Tour, 
een etappekoers voor talenten onder 
23 jaar. De Rijsenhouter eindigde als 
36ste in het klassement en moest 
1.43 minuut prijs geven op zijn 
winnende ploeggenoot Lars Boven. 
In de ritten klasseerde Owen zich 
met gevoel voor ritme op de posities 

31, 35, 37 (tijdrit) en 41. Een week 
eerder had Geleijn al een knappe 18e 
plaats behaald in het Belgische 
Zottegem. In deze sterk bezette cate-
gorie 1-profkoers over een glooiend 
traject konden na 198 kilometer nog 
zestig van de 162 vertrokken renners 
sprinten om de prijzen. Arnaud de 
Lie was van hen de snelste, de Franse 
Tour-topper Arnaud Démare werd 
tweede.

Elleboogblessure
Beroepsrenner Nils Eekho� start 
komende dagen in twee World Tour 
races in Canada: vrijdag 9 september 
GP Québec en twee dagen later GP 
Montréal. De renner van Team DSM 
was een kleine twee weken geleden 
betrokken bij een massale valpartij in 
de �nale van de Hamburg Classic. Hij 
liep daarbij een elleboogblessure op 
en kon vorige week niet starten in de 
Bretagne Classic. Hij heeft afgelopen 
dagen veel en lang kunnen trainen 
en is weer wedstrijd�t.

Renner Sven Buskermolen met 
spelddikte geklopt op de streep

Op de foto heeft Sven Buskermolen in 
de Ronde van Uithoorn nog een kleine 
voorsprong op Bas de Bruin, maar het 
te vroeg opsteken van zijn arm kostte 
hem de zege. 
Foto: Hans Steekers/UWTC

Aalsmeer - De laatste ronde van de 
Zomercompetitie begon met een 
kleine anti climax: Joran Donkers was 
verhinderd en de directe confrontatie 
om de eerste plaats met Peter 
Verschueren kon daardoor niet plaats-
vinden. Maar Joran had zijn drie vrije 
beurten met gratis punten al geïncas-
seerd en Peter stond zes punten 
achter, dus zou met twee overwin-
ningen nog naast Joran op de eerste 
plaats kunnen belanden. Daarvoor 
moest hij Mladen Cicek twee maal 
verslaan. Dat lukte één keer, maar de 
andere partij eindigde in remise. In de 
eindstand eindigde Peter daarmee 
twee punten achter Joran, die in deze 
competitie duidelijk de sterkste was. 
Marco Hutters slaagde er verrassend in 
om door twee overwinningen tegen 
Abdul Wasei zich nog op de tweede 
plaats te nestelen, tussen Joran en 
Peter in. Een knappe prestatie! 
Maarten de Jong haalde in de partij 
tegen Willem Hensbergen twee 
openingen door elkaar en dat werd 
binnen no time door Willem afgestraft, 
die vervolgens ook de tweede partij 
vlot won. Wim Appelman bekroonde 
een prima zomercompetitie met twee 
overwinningen op Jaap van Staveren. 

Het klapstuk van de avond was de 
eerste partij tussen Koen Beentjes en 
Rik Konst. Koen toog als vanouds ten 
aanval, o�erde een stuk en Rik dacht 
dit te weerleggen door met zijn koning 
naar voren te lopen tot aan veld d4 
toe. Echter, Rik is geen Steinitz en Koen 
is erg goed in het mat zetten van 
eenzame koningen en wist met nog 
een o�er de partij naar zich toe te 
trekken. Een fraaie overwinning, maar 
zoals het vaker is gegaan deze zomer 
ging Rik er in de tweede partij nog 
eens goed voor zitten en wist daarmee 
de stand toch weer gelijk te trekken. 
De zomercompetitie zit er nu weer op. 
Hij was wat korter dan gebruikelijk 
doordat de reguliere competitie door-
liep tot medio juli. In totaal 21 schakers 
hebben één of meerdere keren 
meegespeeld in de zomercompetitie. 
Daarmee was het weer een geslaagd 
en gezellig evenement. De eindstand 
aan kop is: Joran Donkers 25 punten, 
Marco Hutters 24, Peter Verschueren 
22, Koen Beentjes en Wim Appelman 
21 punten. Op donderdag 8 
september start de competitie 2022 – 
2023 om 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Oude en nieuwe scha-
kers zijn van harte welkom!

Joran Donkers winnaar van de 
zomercompetitie schaken






