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Geen feesten, wel heel feestelijk

Watertoren Aalsmeer in 
rood, groen en zwart
Na de popquiz en het Feestweek 
Journaal op Radio Aalsmeer TV 
werd naar de toren van Sangster 
overgeschakeld en zijn met een 
bescheiden feestje de organisa-
toren van alle festiviteiten in sep-
tember bedankt voor hun jaarlijk-
se inzet. Dit jaar vanwege het co-
ronavirus geen activiteiten, maar 
volgend jaar gaan allen zich weer 

inzetten om inwoners te laten ge-
nieten van een spectaculair vuur-
werk en verlichte boten, een ge-
zellige feestweek en een doldwa-
ze pramenrace. Een lichtshow, 
muziek en vuur gingen aan het 
hoogtepunt vooraf: De water-
toren verlicht in de Aalsmeer-
se kleuren. Aan Ap Eigenhuis en 
Mike van der Laarse, organisato-

ren van Vuur en Licht op het Wa-
ter (verlichte botenshow en vuur-
werk) en initiatiefnemers van 
dit cadeautje, de eer om op de 
knop te drukken. De toren in de 
Aalsmeerse driekleur leverde te-
recht een applaus op van het 
spontaan aanwezige publiek. 
Geweldig om te zien. Een aanra-
der om komende week (tot en 
met zondag) in de avond een kijk-
je te gaan nemen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Geen plastic aan lantaarnpalen, niet maandelijks ophalen

Voorstel afvalbeleid van 
tafel geveegd
Aalsmeer - Geen zakken met plas-
tic aan lantaarnpalen in Aalsmeer 
en ook het plan om restafval nog 
maar ééns in de maand in klei-
nere containers op te halen, zijn 
van de baan. In de vergadering 
van de commissie Maatschappij 
en Bestuur afgelopen donderdag 
3 september werd al snel duide-
lijk dat de fracties zich absoluut 
niet konden vinden in dit colle-
gevoorstel. Volgens verantwoor-
delijk wethouder Wilma Alink was 
het beleid gevormd met mee-
denken van inwoners en via over-
leg met de fracties. Uitganspun-
ten waren minder afval produce-

ren, beter afval scheiden en een 
budgetneutraal systeem.

Vervuild straatbeeld
Voordat de fracties het woord 
kregen, ging eerst de microfoon 
aan voor twee insprekers. Beiden 
spraken hun zorgen uit over het 
voorstel om plastic op te gaan ha-
len via zakken aan lantaarnpalen. 
“Niet goed voor de volksgezond-
heid, het trekt ongedierte aan 
en het geeft een vervuild straat-
beeld.” En over restafval in kleine-
re containers (van 240 naar 140 li-
ter) ééns in de vier weken opha-
len: “Dat is een veel te grote over-

stap. Mensen gaan geheid ille-
gaal dumpen.”

Geen vierde container
Wethouder Alink zag de bui waar-
schijnlijk al hangen en liet direct 
weten dat het geen defi nitief plan 
is, het is de voorkeursvariant. Ook 
zei ze het prettig te vinden dat in-
woners meedenken. En blij te zijn 
met de opgezette petitie om te-
gen het voorstel te stemmen. 
“Het leeft onder de inwoners.” Het 
willen gaan ophalen van plastic 
in zakken aan lantaarnpalen was 
volgens de wethouder mede tot 
stand gekomen vanwege het feit 

GOUD INKOOP BUS
De goudprijs stijgt naar recordhoogte!
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Zie adv. elders in dit blad.

dat inwoners aangegeven heb-
ben geen vierde container te wil-
len. “Zo’n 100 gemeenten halen 
op deze manier plastic op en zijn 
hier tevreden over.”

Campagne
Opmerkelijk, vond René Martijn. 
In Amstelveen is het geprobeerd, 
maar alweer afgeschaft. “Waarom 
zou het bij ons dan wel lukken?” 
In Amstelveen was het volgens 
de wethouder afgeschaft om-
dat de inwoners het aangezicht 
niet mooi vonden. En dit vin-
den de fracties ook, zo bleek tij-
dens het vragenrondje. Allen ga-
ven aan deze ophaal-variant niet 
te zien zitten. Verrommeling van 
het straatbeeld en angst voor af-
val op straat (zakken kapot ge-
maakt door dieren of baldadi-
ge jongeren). Kleinere containers 
voor restafval en deze nog maar 
één keer per maand legen, ble-
ken eveneens te stuiten op veel 
verzet. Volgens de wethouder wel 
mogelijk, omdat van de 171 kilo 
restafval er zo’n 40 kilo eigenlijk 
gft-afval is. Eens waren allen het 
over het feit dat betere coaching 
in deze nodig is. Er gaat een cam-
pagne opgezet worden en wel in 
meerdere talen (ook Engels en 
Pools).

Nascheiden
Op de vele vragen van de frac-
ties gaf de wethouder veelal di-
rect antwoord, maar bijval voor 
dit voorstel kreeg zij absoluut 
niet. Het proces van nascheiden 

(afvalbedrijf haalt de verschillen-
de soorten afval uit elkaar) kwam 
aan de orde. Volgens de wethou-
der worden hier fl inke stappen in 
gemaakt. Met de vorm van afval-
inzameling zoals in het voorstel, 
zou de overstap naar nascheiden, 
zodra mogelijk, snel gemaakt 
kunnen worden, aldus de wet-
houder. Hier hadden de fracties 
wel oren naar.

Nog niet rijp
Het voorgestelde beleid werd 
van tafel geveegd. “Het voorstel 
is nog niet rijp om in de raad te 
behandelen”, aldus Ronald Fran-
sen van GroenLinks. “Terug naar 
de tekentafel”, voegde Jelle Buis-
ma van de PvdA eraan toe. Wet-
houder Alink begreep de bood-
schap en vatte de meningen van 
de fracties kort samen. “Geen zak-
ken aan lantaarnpalen en naden-
ken over vervroegd nascheiden.” 
Ze stelde voor het voorstel terug 
te nemen en vroeg aan de slag 
te mogen met een plan over na-
scheiden. “We halen de doelstel-
ling dan niet helemaal, maar zijn 
dan wel klaar voor de toekomst.”

In oktober wil de wethouder een 
nieuw voorstel voor afvalinzame-
ling presenteren in eerst commis-
sieverband en daarna ter goed-
keuring en vaststelling in de raad. 
De fracties gingen akkoord. Wel 
met de voorwaarden dat er een 
goed onderzoek komt naar de 
mogelijkheden en met een uitge-
breid kostenplaatje.

Aalsmeer - Niet alleen met vlaggen kleurt Aalsmeer rood, groen 
en zwart, ook de watertoren is zaterdagavond 5 september in de 
Aalsmeerse schijnwerpers gezet.
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 13 september

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag 16u. Dienst met 
Jasperina Dijkstra. Aanmel-
den: www.cama-aalsmeer.nl. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

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

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Markus en 16.30u. met kand. 
S.M. Buth.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst. Voorganger: dhr. Wil-
lem van Bloemen. Collecte: 
Jeugdwerk. Aanmelden via re-
servering@dgaalsmeer.nl of 
0297-326527. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

laan 247. Zondag 10u. Start-
zondag. Voorganger ds. Teus 
Prins. Online-dienst http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstge-
mist/. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter uit Aalsmeer. Orga-
nist: R. Postma. Om 19u. Check 
In. Aanmelden via hervorm-
daalsmeer.nl. Oosterkerk, Oos-
teinderweg 269. Zondag om 
10u. (online) Dienst via www.
hervormdaalsmeer.nl. Voor-
ganger: ds. M.J. Zandbergen. 
Organist: Margreet Zandber-
gen.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof. 
Voorganger: B. Dullens. Zon-
dag 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. Karmelkoor in Karmel-
kerk en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. Maximaal 80 
kerkplaatsen. Reserveren voor 
viering zondag via www.rk-
kerkaalsmeer.nl op donder-
dag en vrijdag van 9 tot 12u. 
Reserveren Poolse dienst ver-
loopt via de Poolse Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Paro-

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via www.kerkdienstge-
mist.nl. Voorganger: ds. G.H. 
Frederikze uit Harderwijk.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
Voorganger: ds. P. Verhoeff uit 
Alkmaar. Ook op later tijdstip 
terug te kijken.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring. Maximaal 60 kerkplaat-

sen. Vooraf reserveren via 
sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op  15 
september om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

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

Pools spreekuur 
in Aalsmeer

Regio - Participe Amstelland or-
ganiseert weer een Pools spreek-
uur op donderdag 10 septem-
ber van 17.00 tot 20.00 uur. Heb 
je vragen of problemen die je wil 
bespreken? Kom naar het Pools 
spreekuur op het Infopunt in 
Aalsmeer. Pools sprekende me-
dewerkers helpen je gratis. Het 
Pools Spreekuur is in de biblio-
theek in De Oude Veiling aan de 
Markstraat 19. Voor meer infor-
matie kan contact worden op-
genomen via 0297-326670 of  
team.aalsmeer@participe.nu

Week van Lezen & Schrijven
In bibliotheek: Aandacht 
voor taalvaardigheid
Amstelland - In Nederland heb-
ben 2,5 miljoen mensen moei-
te met lezen en schrijven. In de 
Week van Lezen & Schrijven (tot 
en met 13 september), vragen 
de Bibliotheek Amstelland en 
het Taalhuis extra aandacht voor 
de aanpak van laaggeletterdheid 
met activiteiten en een serie mi-
niportretten. Brieven lezen, voor-
lezen aan je kinderen, een kaartje 
kopen voor de trein, met de com-
puter omgaan, het gaat moeilij-
ker als je niet goed kunt lezen en 
schrijven. Vaak zoeken mensen 
geen hulp, omdat ze zich scha-
men voor hun lage taalvaardig-
heid. Bij het Taalhuis in de Bibli-
otheek kun je altijd met een taal-
vraag terecht.

Miniportretten
In deze week van Lezen & Schrij-
ven wil de Bibliotheek Amstel-
land benadrukken dat iedereen 
tegen dingen aan kan lopen die 
ze (nog) niet kunnen. Dat kan 

over van alles gaan: auto rijden, 
werken met de computer, een 
goed cv opstellen. 

Inspireren
“De eerste stap is vaak om te ver-
tellen dat je ergens moeite mee 
hebt. Wij vroegen mensen op ca-
mera wat zij nog willen leren en 
hoe ze gaan beginnen. Met deze 
filmpjes hopen we anderen te in-
spireren om ook te beginnen met 
leren, want zoals een van de geïn-
terviewden zei: als je ergens beter 
in wordt, dan vind je het leuker,” 
aldus Anton Furnée, programma-
maker Sociaal Domein van de Bi-
bliotheek. De filmpjes zijn te be-
kijken op www.debibliotheekam-
stelland.nl/lezenenschrijven.

Van 21 tot en met 27 september
Drink Water Week in de 
gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - JOGG Aalsmeer orga-
niseert van 21 tot en met 27 sep-
tember de Drink Water Week in 
gemeente Aalsmeer. Tijdens de-
ze week wordt op scholen, sport-
verenigingen, jongerencentra en 
het consultatiebureau extra aan-
dacht besteed aan het belang 
van water drinken. De Drink Wa-
ter Week valt samen met de Nati-
onale Kraanwaterdag op 23 sep-
tember. Tijdens de themaweek 
Drink Water organiseert JOGG 
Aalsmeer samen met partners 
verschillende activiteiten. Zo gaat 
Team Sportservice langs scholen, 

verenigingen en jongerencen-
trum Placet 2 Bieb Kudelstaart 
met de waterbar. Deze ‘bakfiets’ 
maakt het water drinken nog leu-
ker doordat je gemakkelijk je wa-
ter kan pimpen met munt, citroen 
of framboos. “Met de Drink Water 
Week willen we zeven dagen lang 
extra aandacht vragen voor wa-
ter drinken. We laten kinderen, 
ouders en partners zien dat water 
drinken leuk, lekker en makkelijk 
is. Het is de gezondste dorstles-
ser”, zet JOGG-coördinator Micha 
Hoogewoud van Team Sportser-
vice Aalsmeer. 

Iedere dinsdagmiddag in bibliotheek
Weer welkom in taalcafé
Aalsmeer - Onlangs is het taal-
punt in de bibliotheek weer ge-
opend, uiteraard op voorwaar-
de dat de regels van de bieb na-
geleefd worden. En dat was te 
merken, want na maanden kon-
den velen de weg weer vinden. 
Nu wordt geprobeerd om ook het 
taalcafé weer op te starten. Van-
af dinsdag 15 september is ie-
dereen die wil oefenen met de 
Nederlandse taal weer van har-
te welkom tussen 13.30 en 14.30 
uur in de bibliotheek aan de 

Marktstraat. Velen zullen daar blij 
mee zijn, want het is niet alleen 
oefenen met taal, maar het is ook 
gewoon heel gezellig! 
Uit diverse reacties blijkt dat het 
wekelijkse taaluitje gemist werd. 
Het probleem is dat een aan-
tal trouwe bezoekers deze krant 
niet kunnen lezen. Mocht er ie-
mand in uw omgeving zijn waar-
van u weet dat hij of zij het taalca-
fé graag bezocht, geef dan dit be-
richt even door! Men zal u dank-
baar zijn. 

Steuntje in de rug voor ouders
Humanitas: Begeleide 
omgangsregeling 
Amstelland - Ouders die hun re-
latie niet willen voortzetten, blij-
ven wel via hun kinderen verbon-
den. Uit onderzoek blijkt, dat het 
goed is voor de ontwikkeling en 
het sociaal-emotioneel evenwicht 
van kinderen, wanneer ze con-
tact met beide ouders houden. 
Ouders willen dat het goed gaat 
met hun kind. Ook na een schei-
ding of relatiebreuk. Soms lukt 
het ouders niet om goede afspra-
ken te maken of verloopt het con-
tact tussen ouder en kind moei-
zaam. Getrainde BOR-vrijwilligers 
van Humanitas begrijpen wat 
hierbij komt kijken en bieden tij-
delijke ondersteuning bij het op-
bouwen van een omgangsrege-
ling. Zij gaan daarbij uit van de 
mogelijkheden van de ouders en 

de behoeften van een kind. Ge-
scheiden of uit elkaar? Neem con-
tact op met Sophie van Schie-
veen (BOR-Coördinator Humani-
tas) via: s.vanschieveen@humani-
tas.nl. Sophie fungeert tijdens het 
hele traject als vaste contactper-
soon en verbinder tussen ouders, 
vrijwilliger en verwijzer. Zij wijst 
de best passende vrijwilliger toe 
die gedurende enkele maanden 
betrokken blijft. Samen zetten zij 
jullie kind centraal bij de omgang.  

BOR-vrijwilliger
Humanitas zoekt meer men-
sen die ouders en kinderen wil-
len ondersteunen en na een trai-
ning ook als BOR-vrijwilliger aan 
de slag willen gaan. Meer infor-
matie over het project is te vin-

den op de website van Huma-
nitas Amstelland. Of neem con-
tact op met Sophie van Schie-
veen. Humanitas Amstelland is 
sinds de jaren zeventig actief in 
de gemeenten Amstelveen, Uit-
hoorn, Aalsmeer en Ouder Amstel 
en biedt activiteiten binnen de 
thema’s Thuisadministratie, Op-
groeien en Opvoeden. Kijk voor 
meer informatie op de website:  
www.humanitas.nl/afdeling/am-
stelland/.

Dag van de liefdadigheid
Scouts fleuren rotonde 
bij Zorgcentrum op
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag 5 
september was het de dag van de 
liefdadigheid. De dolfijnen, meisjes 
7 tot 11 jaar van de scoutinggroep 
Wiol & Willem Barendsz, hebben dit 
als thema gebruikt voor hun weke-
lijkse opkomst. Zo zijn de meiden 
zaterdag met de groep richting het 
Zorgcentrum Aelsmeer gegaan, 
om daar met stoepkrijt de roton-
de aan de voorzijde te versieren. 
Verschillende fleurige kustwerken 
zijn er gemaakt, onder toeziend 

oog van een aantal bewoners, die 
heerlijk buiten genoten van het 
zonnetje. De ouderen vonden het 
initiatief heel leuk. Eén van de be-
woners is zelfs op haar knieën ge-
gaan om met de kinderen mee te 
kleuren! De bewoners zijn vervol-
gens zelf ook creatief aan de slag 
gegaan. Ze hebben bedankkaart-
jes gemaakt voor de scoutingmei-
den. Voor meer informatie over de 
scouting: www.scoutingwwb.nl of 
06-28114804.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Klaverjassen - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
wekelijks gekaart op de woens-
dagavond in het Dorpshuis van 
Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 2 
september is het klaverjassen ge-
wonnen door Ubel van der Blom 
met 5698 punten, gevolgd door 
Bert Kluinhaar met 5219 punten 
en Jan Ramp met 5065 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Ati van der Lugt met 3741 punten
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PRIJZEN!

WAT  is er    TE DOEN
Donderdag 10 september:
*  Koffie en praatje voor ouderen 

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

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

*  Ouderensoos in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

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

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

*  Pools spreekuur in biblio-
theek, Marktstraat van 17 tot 
20u.

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

*  Schaken bij Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
20u.

Vrijdag 11 september:
*  Koppelkaarten bij BV Horn-

meer in buurthuis, Dreef 1. 
Start 20u. Zaal open 19.30u.

*  Live funk en rock van Outlaw 
Queen en Pale Blue in N201, 
Zwarteweg van 20 tot 23.30u. 
Tickets: nowonlinetickets.nl

Zaterdag 12 september:
*  Open monumentendag in Ur-

banuskerk Bovenkerk, 10-17u.
*  Filmavond in Bacchus II, Ger-

berastraat van 20.30 tot 23u. 
Tickts: fienta.com

12 en 13 september:
* Open monumentenda-

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

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

*  Kinderboerderij Boeren-
vreugd in Hornmeer open. Za-
terdag en zondag van 10 tot 
16.30u. Dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 

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

Zondag 13 september:
*  Watertoren open voor bezoe-

kers van 13 tot 17u. 
*  Big Bo one-man-band in The 

Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u. Reserve-
ren: info@the-shack.info

Dinsdag 15 september:
*  Historische Tuin open. Ingang 

Praamplein. Iedere dinsdag tot 
en met zondag 10 tot 16.30u.

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

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

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

*  Openbare bijeenkomst ge-
meente over hinderbeper-
kende maatregelen Schiphol 
in burgerzaal, Raadhuis vanaf 
20u. Aanmelden verplicht.

Woensdag 16 september:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

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

*  Voorlezen in de bibliotheek, 
Marktstraat voor 2-6jr. Van 
15.30 tot 16u. Elke woensdag.

*  Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

Donderdag 17 september:
*  Sjoelen in Dorpshuis Ku-

delstaart vanaf 20u.
*  Raadsvergadering in Raad-

huis, Raadhuisplein v/a 20u. 
Aanmelden bij griffier.

Vrijdag 18 september:
* Contradictions, nieuwe expo-

sitie drie kunstenaars in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
vrijdag, zaterdag en zondag 14 
tot 17u. Tot en met 15 novem-
ber.

* Kudelstaart Open en speel-
avond bij dartclub Poel’s Eye 
in Proosdijhal Kudelstaart. In-
schrijven tot 20u.

Tot eind september:
*  Kunstwerken van 54 Amazing 

Amateurs in etalages van win-
kels in het Centrum.

Nog twee weekenden Gedichtentuin
Genieten van poëzie in 
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zijn de hekken van het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stom-
meerweg voor de twaalfde keer 
geopend voor de ‘Gedichtentuin’. 
Op 32 standaards is een ‘mijmer’-
gedicht te lezen van dichters uit 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstel-
veen. Door de corona-maatrege-
len zijn er wel enkele veranderin-
gen ten opzichte van andere ja-
ren. Er is éénrichting ingesteld, de 
afstand is 1,5 meter en tijdens de 
openingsdagen is een toezicht-

houder aanwezig voor vragen en 
het naleven van de regels. Van de 
gedichten is een bundel gemaakt 
en deze is te koop bij de toezicht-
houders en bij het Boekhuis voor 
5 euro. Ga genieten van poëzie in 
de stille ‘tuin’, het kan aanstaand 
weekend, zaterdag 12 en zondag 
13 september, en volgend week-
end, 19 en 20 september (toch 
een beetje een Kunstroute), alle 
dagen van 12.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.
Foto: www.kicksfotos.nl

Radio Aalsmeer pakt uit
‘That’s Life’ live vanuit 
Art Centre Aalsmeer
Aalsmeer - Het maandelijk-
se kunst- en cultuurprogram-
ma ‘That’s Life’ zendt donderdag-
avond 10 september weer uit van-
af een mooie locatie op radio en 
tv. Deze keer vanuit het Art Cen-
tre Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derweg. Eigenaar Maurice van 
Heuvel stelt het centrum graag 
ter beschikking aan programma-
maakster Jenny Piet en techni-
ci voor die avond Dennis Wijn-
hout en Lennart Bader. In dit cen-
trum is veel creativiteit te vinden 
en op 19/20 september is er een 
open atelier weekend. Toch een 
beetje gezelligheid in het week-
end dat er normaal een route is in 
Aalsmeer met veel kunst.
Ook is er weer live muziek van va-
der John en dochter Lynn van de 
Polder. ‘That’s Life’ maakt er weer 
een feestje van. Kijk vooral mee 
via www.radioaalsmeer.nl 
 
Boek ‘Patat’ bij Echt Esther
Donderdag 10 september om 
19.00 uur schuift Sanne Kui-
pers aan bij ‘Echt Esther’. Sanne, 
die haar jeugd doorbracht in Ku-
delstaart, is een veelzijdige dame. 
Ze schrijft, maakt video’s en werkt 
als freelancer in de kinderopvang. 
Ze kreeg twee jaar geleden van 
haar oom Marcel Maarse een bij-
zonder verzoek. Hij vroeg haar 
om zijn biografie te schrijven. Dat 
heeft Sanne gedaan en het re-
sultaat over zijn bewogen leven 
werd gebundeld in het boek: ‘Pa-
tat’. Heb jij een leuke vraag voor 
Sanne? Mail deze naar esther@ra-
dioaalsmeer.nl
.
Alternatieve feestweek 
Afgelopen zaterdag besteedde 
Sem van Hest aandacht aan de 
start van de alternatieve feest-
week op Radio Aalsmeer in zijn 
programma ‘Sem op Zaterdag’. 
Aanstaande 12 september gaat 
hij hiermee verder en sluit hij het 
op zijn eigen wijze af met muziek 
uit alle windstreken van Aalsmeer 
en daarbuiten. Luister mee tussen 
10.00 en 12.00 uur

‘Door de Mangel’ 
Wekelijks ontvangt het team van 
‘Door de Mangel’ een Aalsmeer-
der of Kudelstaarter als gast. Im-
mers heeft ieder zijn of haar ei-
gen verhaal dat de moeite waard 
om naar te luisteren. Dat bewees 
Ruben Spaargaren ook weer af-
gelopen maandagavond toen hij 
als 298e gast plaatsnam achter 
de microfoon. Hij is opgegroeid 
op de Uiterweg en woont nog al-
tijd bij zijn ouders in een woon-
ark op een jachthaven. De pro-
fessioneel rolstoeltennisser is in 
voorbereiding op de Paralympics 

2021. Vanzelfsprekend is Ruben 
op zoek gegaan naar een opvol-
ger voor de volgende uitzending. 
Hij heeft een van zijn sponsoren 
gevraagd het stokje van hem over 
te nemen. Daniël Harting is de ei-
genaar van de jachthaven waar 
Ruben woont. Hij wil graag we-
ten wat Daniël’s grootste droom 
is. Maandag 14 september tus-
sen 19.00 en 20.00 uur. Een vraag 
voor Daniël? Mail deze dan naar 
studio@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar: 0297-
325858.

Felix Mendelssohn
Het klassieke muziekprogramma 
‘Intermezzo’ staat op maandag 
14 september in het teken van 
de componist Felix Mendelssohn 
Bartoldy. Ook deze componist is 
niet oud mogen worden, net geen 
39 jaar. Sem weet nog niet of het 
de Midzomernachtsdroom wordt 
of een van de 13 symfonieën dan 
wel zijn beroemde vioolconcert in 
E-klein. Maar indrukwekkende ra-
dio wordt het wel vanaf 22.00 uur 
op de maandagavond. 

Aftellen bij ‘Young Ones’
Woensdagavond 16 september 
om 19.00 uur is er weer een uit-
zending van het jeugdprogram-
ma ‘Young Ones’. Het is voor de 
Aalsmeerse Maud Noordam aftel-
len tot de grote nationale finale 
van het Junior Songfestival waar-
in ze met de meiden van Unity 
in Ahoy de sterren van de hemel 
moet zingen om ons land in Polen 
te mogen vertegenwoordigen. 
Hoe ze zich hierop voorbereid en/
of ze al zenuwachtig is hoor je tij-
dens de uitzending. 
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving. 
De omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Te bekijken via 
kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of radio-
aalsmeer.nl/tv. 

Sanne Kuijpers vertelt bij ‘Echt Es-
ther’ over haar boek ‘Patat’.

Stem op uw/jouw favoriet
Amazing Amateurs in de 
etalages in het centrum

heel corona-proof, wel door te la-
ten gaan. Het aantal kunstenaars 
is dit jaar met maar liefst 54 deel-
nemers groter dan ooit. De wer-
ken van deze kunstenaars vinden 
in de maand september onder-
dak bij 28 ondernemers.

Wedstrijdelement
Het aanbod van de kunst is zeer 
gevarieerd. Diverse stijlen en 
technieken zijn te bewonde-

ren. Aan deze expositie is ook 
een wedstrijdelement verbon-
den. Een publieksjury en een vak-
jury kiezen hun favoriete werk. 
Uw/jouw stem uitbrengen kan 
op: https://www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl of https://www.cul-
tuurpuntaalsmeer.nl. Amazing 
Amateurs in de etalage is een ge-
zamenlijk project van Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) 
en Cultuurpunt Aalsmeer. 

Gouden speld voor Geeske Hazenberg
Drie jubilarissen bij ACOV

Aalsmeer - Afgelopen don-
derdag 3 september was de 
Aalsmeerse Christelijke Orato-
rium Vereniging met een klei-
ne vijftig leden bij elkaar en is 
er gezongen in de kerkzaal van 

de Open Hof kerk. Na een perio-
de van zes maanden waarin dit 
niet mogelijk was, werd het zin-
gen met elkaar als bijzonder en 
heel prettig ervaren! Uiteraard is 
ruim afstand gehouden, 1,5 me-
ter volgens de coronamaatrege-
len. Aan het begin van de repe-
titie zijn drie jubilarissen gehul-
digd: Geeske Hazenberg is 50 jaar 
lid en ontving, naast een oorkon-
de en een bos bloemen, ook een 
gouden speld. Rita Pannekoek en 
Hans Westra zijn beiden 25 jaar 
lid van het koor en werden voor 
hun trouwe lidmaatschap be-
dankt met een oorkonde en een 
boeket bloemen. 

Zoek de verkeerstoren en de Arena
Watertoren zondag open
Aalsmeer - Al gezien? De verlich-
te watertoren. Afgelopen zater-
dagavond is met een spetteren-
de show de bijzondere verlich-
ting van de watertoren ontsto-
ken. In het kader van de alterna-
tieve feestweek is de toren van ir. 
Sangster verlicht in de Aalsmeer-
se kleuren rood, groen en zwart. 
Deze week elke avond te bewon-
deren. Aanstaande zondag 13 ok-
tober is de toren overdag te be-
klimmen tussen 13.00 en 17.00 
uur. De aanwezige vrijwilligers 

vertellen alle ins en outs van de 
toren en bezoekers mogen naar 
boven klimmen. Tel dan het aan-
tal treden, voordat u de trans be-
treed en gaat geniet van het bij-
zondere uitzicht. Zoek de ver-
keerstoren van Schiphol en de 
Johan Cruijff Arena. Om de kos-
ten hoeft u het niet te laten; vol-
wassenen betalen 2 euro en kin-
deren maar 1 euro. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.
aalsmeer-watertoren.nl. 
Foto: www.kicskfotos.nl

AMK Con Amore 
zoekt zangers!

Aalsmeer - Afgelopen maandag 7 
september zijn de repetities weer 
van start gegaan bij Aalsmeers 
mannenkoor Con Amore. Met 
handgel, afstand houden, ven-
tileren en het monitoren van de 
lucht met een CO2 meter zijn de 
heren weer begonnen. Er is al-
les aan gedaan om met zo wei-
nig mogelijk risico het samen zin-

gen te laten plaatsvinden. Een fe-
licitatie waard, Con Amore 62 jaar 
jong en nog lang niet met pensi-
oen. Echter, helaas wel met een 
sterk teruggelopen aantal leden. 
Het mannenkoor is naarstig op 
zoek naar versterking. Belangstel-
lenden zijn welkom tijdens een 
repetitieavond op maandag van-
af 19.30 uur in de Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Voor meer 
informatie kan contact opgeno-
men worden met de secretaris via 
www.amkconamore.nl of bel 06-
24227973.

Aalsmeer - Een schilderij in de 
etalage van de slijter, sculptu-
ren bij een kledingzaak, een taart 
van breiwerk bij een chocolaterie. 
Dit soort verrassingen komen be-
zoekers in september tegen tij-
dens het winkelen in het centrum 
van Aalsmeer. Ook dit jaar mogen 
amateurkunstenaars hun werk 
tonen aan het ‘grote publiek’ in 
etalages die door Aalsmeerse on-
dernemers ter beschikking zijn 
gesteld.

54 Deelnemers
In voorgaande jaren was de expo-
sitie Amazing Amateurs in de eta-
lage onderdeel van de landelijke 
IKToon maand. Een maand waar-
in alle amateurkunst, beeldend, 
muziek, poëzie, dans, enz. on-
der de aandacht wordt gebracht. 
Vanwege de coronacrisis werden 
alle activiteiten voor dit evene-
ment in juni geannuleerd. Geluk-
kig bleek het mogelijk om Ama-
zing Amateurs in de etalage, ge-







groten van de dakkapel op de mansarde kap aan de zijkant 
van de woning 

-  Geniedijk 20, 1433 HC, (Z20-061936), het verhogen van de 
goot van het bijgebouw t.o.v. de reeds verleende vergun-
ning Z20-037698 

-  Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20-
061742), het vervangen van huidige drinkwater-transport-
leidingen 

-  Alexiastraat 11, 1432 HL, (Z20-061748), het maken van een 
uitbouw aan de voorzijde van de woning 

-  Aalsmeerderweg 47 (sectie B, percelen 10173, 6542 en 
5760) in Aalsmeer, (Z20-061744), het plaatsen van een 
hekwerk ter plaatse van de inrit van het terrein 

-  Legmeerdijk nabij 334 (sectie C. perceelnrs. 5504, 5506 en 
5508), (Z20-061562), het wijzigen van de termijn van uit-
voering van de reeds verleende vergunning Z19-071097 
voor het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting bij de 
kruising (project HOVASZ) 

-  Herenweg 78e, 1433 HB, (Z20-061559), het bouwen van 
een woning 

-  Oosteinderweg achter nrs. 552-556 (kad.perceel B 9026), 
(Z20-061394), het bouwen van een agrarische loods 

-  Oosteinderweg 32, 1432 AL, (Z20-061388), het uitbreiden 
van de bestaande lak- en verffabriek 

-  Oosteinderweg 457c, 1432 BJ, (Z20-061382), het plaatsen 
van 2 dakkapellen en het uitbreiden van de woning 

-  Leeghwaterstraat 6, 1433 BJ, (Z20-061096), het plaatsen 
van een nieuwe erfafscheiding in de voortuin 

-  Huygensstraat 32, 1433 BR, (Z20-061093), het plaatsen van 
een split (airco) warmtepomp op de dakkapel aan de voor-
zijde van woning 

-  Thailandlaan 14A en 14B, 1432 DJ, (Z20-060988), het plaat-
sen van een container t.b.v. de pelletinstallatie, een rook-
ruimte en een afscherming voor de afvalcontainers 

-  Burgemeester Kasteleinweg, tussen de 1e J.C. Mensin-
glaan en de Zwarteweg (sectie A nr. 6247 ), (Z20-060986), 
het verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO lei-
ding (project HOVASZ) 

-  Uiterweg 358 en 358A, 1431 AX, (Z20-060868), het wijzi-
gen van het bestemmingsplan van bedrijfsbestemming in 
wonen 

-  Hogedijk, tussen Aalsmeerderweg-Stommeerkade en de 
Waterwolftunnel (van perceel B9934 tot en met B5102), 
(Z20-060818), het verbeteren van de Hogedijk i.v.m. de 
dijkveiligheid (fase 1) 

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Aalsmeerderweg 314, 1432 CZ, (Z20-042489), het bouwen 

van een woning met garage/berging. Verzonden:  07 sep-
tember 2020

-  Haydnstraat 6, 1431 ZB, (Z20-050323), het plaatsen van 
een aanbouw in het voorerfgebied van de woning. Ver-
zonden: 07 september 2020

 

Officiële Mededelingen
10 september 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

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

Kęsicki Z. 28-04-1975 03-09-2020
Musialik M.A. 25-04-1977 02-09-2020

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

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

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

VERGADERING DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2020

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 17 september 2020, in de burgerzaal van het raad-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de uitzending 
volgen via de livestream op de website van de gemeente en/of 
via TV uitzending van Radio Aalsmeer. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar voor het publiek om de vergadering bij 
te wonen. Publiek dient vooraf een zitplaats te reserveren bij 
de griffie. De voorzitter van de raad, mr. G.E. Oude Kotte. 

De deelnemers van de cursus Politiek Bewust van september 
2020 ontvangen tijdens de vergadering een certificaat van 
burgemeester Oude Kotte.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 18 juni 2020, 
   25 juni 2020 en 2 juli 2020
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Voorziening planmatig 
  gebouwonderhoud

  BEHANDELSTUKKEN

20.10 R-3 Beschikbaar stellen budget voor het 
  mogelijk maken van raadsvergaderingen 
  in de Burgerzaal
20.20 R-4 Wijziging gedragscode Privacy en 
  persoonsgegevens gemeenteraad 
  Aalsmeer 2020
20.30 R-5 Burgerinitiatief van de Stichting 
  Werkgroep Fort Kudelstaart
20.40 R-6 Definitief ontwerp herinrichting 
  Waterfront
21.40 R-7 Verklaring van geen bedenkingen 
  herinrichting Waterfront
22.00 R-8 Verordening Jeugdhulp
22.15 R-9 Zienswijze Begroting Vervoerregio 
  Amsterdam 2021 en de concept Investe-
  ringsagenda Mobiliteit 2020-2028
22.30 R-10 Vragenkwartier
 
  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.
- Dorpsstraat 40, 1431 CD, (Z20-062354), het vervangen/ver-

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Jastrzembska-van Heusden N. 08-10-1985 02-09-2020
van Heusden B. 23-07-1972 02-09-2020
van Heusden K.K. 30-04-2010 02-09-2020
van Heusden C. 04-07-2013 02-09-2020

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Vervolg op volgende blz.



O�ciële Mededelingen
10 september 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Zijdstraat 1A, 1431 CD, (Z20-024993), het intern wijzigen 

van het pand, het gedeeltelijk verhogen van het bestaan-
de platte dak. Verzonden: 07 september 2020

-  Ketelhuis 3 , 1431 LS, (Z20-041802), het veranderen van de 
garagedeur aan de voorgevel en het wijzigen van de func-
tie van bestaande garage naar een kapsalon met behoud 
van de bestemming daarvan tot één woning. Toelichting: 
tijdens de behandeling is gebleken dat de omschrijving 
niet volledig was. Verzonden: 07 september 2020

-  Oosteinderweg 170, 1432 AR, (Z20-021955), het vervan-
gen van de bestaande woning. Verzonden: 02 september 
2020

-  J. Schaperstraat 15, 1432 PR, (Z20-036753), het plaatsen 
van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 03 september 2020

-  Legmeerdijk 165, 1432 KA, (Z20-033179), het vervangen 
en vergroten van het entreegebouw. Verzonden: 01 sep-
tember 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Herenweg 100 A, 1431 GX (Z20-058553), het starten van 

het bedrijf Je� & Steve
- Dorpsstraat 28, 1431 CD (Z20-051421), het starten van be-

drijf A&A International B.V.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbe-
sluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten 
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Copierstraat, 

noordwestelijk deel

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.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Uiterweg 27A (Z20-042637) Brasserie De Haven, verleend 2 

september 2020
 

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 27A (Z20-042639) Brasserie De Haven, verleend 2 

september 2020

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg20 (Z20-046097) Grote prijs van Aals-

meer op 4 oktober 2020, melding akkoord 7 september 
2020

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Zebrapaden, borden en rood asfalt
Veiligheidsmaatregelen 
op kruising Machineweg
Aalsmeer - Vooruitlopend op de 
aanleg van de rotonde bij de Ca-
tharina Amalialaan en de Machi-
neweg gaat de gemeente extra 
veiligheidsmaatregelen aanbren-
gen op deze kruising. Deze maat-
regelen worden genomen omdat 
hier steeds meer ongelukken ge-
beuren.
Onder andere komen er zebra-

paden op de Machineweg en op 
de Catharina Amalialaan, inclu-
sief borden, en een fietsstrook in 
rood asfalt. 

Planning
De planning is dat deze werk-
zaamheden op donderdag 10 en 
vrijdag 11 september worden uit-
gevoerd.  

Gemeente kleurt rood, groen, zwart
Massaal de vlag uit in 
straten in Aalsmeer!
Aalsmeer - Aan het idee van Frank 
Lissenburg om de Aalsmeerse 
vlag in top te hangen als eerbe-
toon aan de organisaties die jaar-
lijks van september een gezelli-
ge en onvergetelijke maand ma-
ken, is massaal gehoor gegeven. 
Afgelopen zaterdag 5 september 
was de startdag van het vlaggen 

en de Aalsmeerse driekleur blijft 
‘zwaaien’ tot en met 14 septem-
ber. Een rondje Aalsmeer is een 
aanrader. Heel leuk om zoveel 
rood, groen en zwart te zien bij 
bedrijven, in winkelcentra, op en 
bij het gemeentehuis en aan di-
verse gevels bij particulieren.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

“Voor herhaling vatbaar”
Gezellige buurtbarbecue 
in de Sweelinckstraat 
Aalsmeer - Overal in Aalsmeer 
werden de vlaggen gehesen om 
de ondernemers een hart onder 
de riem te steken nu de feest-
week niet doorgaat. Geen start 
van de feestweek maar wel een 
super gezellige barbecue in de 
Hornmeer. In een tijd waarin CO-
VID-19 dwingt om afstand te ne-
men komen de buurtbewoners 
van de Sweelinckstraat in deze 
omstandigheden juist dichterbij 
elkaar. Door het thuis werken en 
het opknappen van verschillen-
de tuinen zag men elkaar sinds 
maart vaker en werd de drempel 
kleiner om met elkaar in contact 
te komen. 
Een kleine pre-borrel tijdens Ko-
ningsdag en een attentie tijdens 
de paasdagen was een eerste 
bruggetje en de wens om geza-
menlijk bij elkaar te komen ont-
stond al snel. Natuurlijk was het 
even de vraag of het door kon 
gaan vanwege het coronavirus, 
maar dankzij goede voorzienin-
gen en een mooi ruim opgezette 

opstelling was het mogelijk. Maar 
liefst 16 van de 22 huishoudens 
waren bij de barbecue aanwezig.
De voorbereiding was al top. Bu-
ren die elkaar nog nooit eer-
der hadden gezien of gesproken 
kwamen bij elkaar om actiepun-
ten door te nemen. Van de eerste 
bewoners, 55 jaar reeds woon-
achtig in deze straat, tot de be-
woners die sinds maart hun in-
trek hebben gedaan, kwamen al-
len samen. Iedereen genoot van 
elkaars gezelschap, de leuke ver-
halen en het lekkere eten. 
Ook ging er een kaart rond, voor 
de oudste bewoonster, die zon-
dag 6 september 91 jaar is gewor-
den en de bijeenkomst niet aan 
durfde. Maar alle buren hebben 
natuurlijk wel even naar haar ge-
zwaaid. “Voor herhaling vatbaar”, 
aldus de Sweelinckstraat-bewo-
ners. De barbecue is mede mo-
gelijk gemaakt door het Budget 
Buurtinitiatieven via Helma Kee-
som, buurtverbinder h.keesom@
participe.nu.
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Kunstwerken in etalages van ondernemers in Centrum

Joyce van der Wal: Een parel 
tussen de Amazing Amateurs
Aalsmeer - Tot eind september 
zijn in het centrum van Aalsmeer 
in de etalages van de onderne-
mers de kunstwerken van de 
Amazing Amateurs te bewonde-
ren. De jongste deelneemster is 
de vijftien jarige Joyce van der 
Wal en wat een geweldige ont-
dekking is zij! Haar werk; poë-
tisch, romantisch en mysterieus is 
ook technisch noemenswaardig. 
Alle reden om Joyce via de mail 
een aantal vragen te stellen.
Zij is leerling van het Amstelveen 
College, zit in de vijfde van het 
Gymnasium met Grieks en Latijn 
in het vakkenpakket evenals te-
kenen. “Wij krijgen tips als wij een 
schilderopdracht moeten doen, 
maar echt schilderles heb ik nooit 
gehad. Ik kijk vooral naar andere 
schilders, volg instructiefilmpjes 
en probeer zelf dingen uit.”
Haar moeder maakte Joyce at-
tent op de etalage expositie. “Ik 
wilde meteen meedoen. Eigenlijk 
vind ik het een beetje spannend. 

Ik heb zoiets nog niet eerder ge-
daan. Normaal zien niet zoveel 
mensen mijn werk.” 
Of zij ook andere hobby’s heeft? 
“Naast tekenen en schilderen is 
handbal mijn grootste hobby. Ik 
doe dit nu acht jaar en ben dol 
op deze sport. Ik hou ook heel erg 
veel van lezen. Ik heb al zoveel 
boeken dat zij niet meer in mijn 
boekenkast passen. Ik lees voor-
al young adult boeken. Aanraders 
zijn de series van Sara J. Maas.”

Terugkomend thema
Romantische geheimzinnigheid 
is een thema dat in het werk van 
Joyce vaker terugkomt. “Vaak 
schilder ik silhouetten of myste-
rieuze sterrenhemels. Als ik terug 
kijk, zie ik dat dit thema ongeveer 
drie jaar geleden is begonnen; 
zoals het silhouet van een meis-
je die een ballon vasthoudt. Het 
laatste jaar heb ik vooral silhouet-
ten van bomen geschilderd.” 
Op de vraag wie haar favorie-

te schilder is, is het antwoord: 
Monet, de Franse impressionist, 
bekend om zijn tuinen en vij-
ver schilderijen en zijn bijzonde-
re kleurgebruik. “Ik raak geïnspi-
reerd door zijn rustige landschap-
pen. Ik heb de bomen in zijn werk 
wel eens gebruikt als voorbeeld 
voor één van mijn schilderijen.” 
Helaas lukt het Joyce niet om ie-
dere dag te tekenen en te schilde-
ren. Hoe graag zij dat ook zou wil-
len doen. 
“Soms is het gewoon niet mo-
gelijk, omdat ik teveel huiswerk 
krijg van school.” Naast de ro-
mantiek en mystiek vind Joy-
ce het ook erg leuk om karakters 
van film of anime (Japanse teken-
films) na te tekenen.  “Ook maak ik 
studies van bijvoorbeeld bladvor-
men, gezichten en handen. Vorig 
jaar heb ik meegedaan aan Inkto-
ber. Dat is een dagelijkse challen-
ge gedurende de maand oktober, 
waarbij je een lijst met 31 woor-
den krijgt. Elke dag maak je een 

Eerste gevelgedicht in Aalsmeer officieel onthuld

Flat in Parklaan versierd 
met een fraai gedicht

Aalsmeer - Donderdag 3 septem-
ber werd het eerste gevelgedicht 

in Aalsmeer officieel onthuld. Alle 
betrokkenen die zich de afgelopen 

twee jaar met dit project hebben 
bezig gehouden waren aanwezig. 
Op Alex Boom na. “Waar is Alex?” 
Alex Boom heeft een belangrij-
ke rol gespeeld bij de totstand-
koming van het gevelgedicht. Hij 
heeft alle technische handelingen 
tot in de puntjes uitgevoerd. Maar 
Alex was alweer met hele ande-
re zaken bezig en verhinderd om 
te komen. Gelukkig waren de ver-
tegenwoordigers van de Wijkraad 
Stommeer, bewonerscommissie 
Stommeer, Wooncorporatie Eigen 
Haard, leden van KCA werkgroep 
podiumkunst en literatuur en de 
werkgroep Seringenpark, – ‘Het 
Seringenpark is een echt gemeen-
te monument geworden.’-  wel 
aanwezig evenals de dichter John-
Tesselaar. Hij las zijn gedicht; Har-
monie – in 2016 geschreven – zelf 
voor. Namens KCA vertelde Ans de 
Kruijf dat er een keuze is gemaakt 
uit meer dan honderd gedichten. 
“Wij wilden graag een Aalsmeerse 
dichter. Dat uiteindelijk werd ge-
kozen voor Harmonie geeft pre-
cies de sfeer weer die past bij de 
totale voorbereiding.” Het gedicht 
is te zien op de blauwe muur van 
de Parklaanflat tegenover het Se-
ringenpark.

Gedicht komt binnen 
Wethouder Wilma Alink was voor-
af aan de onthulling even door het 
Seringenpark gelopen om het ge-

dicht op afstand te bekijken en in 
alle rust te lezen. “Voor mij is dit 
een gedicht dat binnenkomt.” Wat 
haar met name heel trots en blij 
maakte was de harmonische sa-
menwerking en de verbinding die 
daardoor tussen alle betrokkenen 
is ontstaan. “Hier wordt Aalsmeer 
mooier en blijer van.”

Mooie geste
Wooncorporatie Eigen Haard heeft 
een fonds dat speciaal bedoeld is 
om gevels en omgeving te ver-
fraaien. Anky de Korne, zij sprak 
namens het Eigen Haard fonds: 
“Wij verzinnen niet zelf maar faci-
literen de ideeën van bewoners.” 
Eens per jaar komt de jury bij el-
kaar en de drie meest interessan-
te ideeën worden financieel geho-
noreerd. “Voor dit jaar kunnen er 
nog ideeën ingezonden worden.” 
Daarop sprong meteen één van de 
werkgroepleden van het Seringen-
park in. “Wij willen graag nog één 
bankje. Dan kunnen mensen vanaf 
dat bankje naar het gevelgedicht 
kijken.” 

Vijf jaar geleden
Een initiatief voor het plaatsen van 
gevelgedichten is vijf jaar gele-
den ontstaan. En dan wordt duide-
lijk hoe belangrijk samenwerken 
en verbinden is waar de wethou-
der het ook over had. Helaas ont-
brak die juiste samenwerking in 
één van de wijken waar oorspron-
kelijk het eerste gevelgedicht zou 
komen. In principe was alles rond 
maar toch ging het helaas fout. 
Gelukkig is Brenda Eikelenboom 
van Eigen Haard het plan om in 
Aalsmeer een gevelgedichtenrou-
te te maken niet vergeten. En dat 
geeft de burger dan weer moed.
Janna van Zon
Foto: Gemeente Aalsmeer

tekening van het woord voor die 
dag.” 
Naar aanleiding van de inktober 
challenge van vorig jaar is Joy-
ce een instagram account ge-
start. Haar gebruikersnaam is @
art.from.a.teen. “Hier zijn de foto’s 
van mijn werk te zien.”
Janna van Zon 

Aalsmeers programma gemist?
Herhaling TV Feestweek  
Journaal vrijdagavond
Aalsmeer - Zaterdagavond 5 
september kon Aalsmeer en Ku-
delstaart toch een beetje genie-
ten van de Feestweek, Pramen-
race, Verlichte Botenshow en 
van een mooie verrassing van 
Vuur&Licht op het water. Want 
er was op Radio Aalsmeer TV 
een speciaal Feestweek Journaal 
waarin presentator Ron Leegwa-
ter de kijkers meenam naar de 
vele evenementen die er in deze 
week zouden plaatsvinden. 
Met beelden van voorgaande 
edities werd er teruggekeken en 
waren er bijhorende interviews 
met de organisaties. Ook de Bur-
gemeester kwam aan het woord. 
Als klap op de vuurpijl stonden 
de camera’s gericht op de water-

toren. Ap Eigenhuis en Mike ‘Mul-
ti’ van der Laarse gaven daar het 
startsein voor een speciale ver-
rassing. Zij onthulden met een 
lichtshow de toren van architect 
Hendrik Sangster in de Aalsmeer-
se kleuren: rood, groen en zwart. 

Omdat toch veel mensen de te-
levisie-uitzending hebben ge-
mist, is er deze vrijdag 11 sep-
tember om 19.00 uur een herha-
ling te zien. Het televisieprogram-
ma van bijna een uur is te bekij-
ken via Radio Aalsmeer TV, te be-
kijken op kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort. Online is het Feestweek Jour-
naal terug te kijken via de video-
pagina op radioaalsmeer.nl 

Presentator Ron Leegwater en cameraman Peter van Klaveren in actie 
voor het TV Feestweek Journaal.

Red Ball Express 2020: No 
show, wel lezing bij Crash
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
19 september zal er geen Red Ball 
Express worden verreden. Er zijn 
deze dag genoeg andere dingen 
te zien, want het Crash Museum 
gaat wel aandacht besteden aan 
deze traditie. Rick Franke geeft 
deze dag een lezing over de oor-
spronkelijke Red Ball Express in 
1944. Er zal dit jaar geen rondrit 
plaatsvinden, maar wellicht lukt 
het om een paar historische voer-
tuigen uit de Tweede Wereldoor-
log op het fortterrein te zetten. 
Dat is nog niet zeker. Daarnaast 
wordt in het museum doorlo-
pend een film over de Red Ball Ex-
press vertoond.

Brandstof en munitie
Na D-Day stootten Montgomery, 
Bradley en Patton zo snel door 
met hun troepen dat de bevoor-

rading van die troepen aan het 
front stokte. Het verhaal gaat dat 
Generaal Patton zover doorstoot-
te tot hij geen brandstof meer 
had, een dikke sigaar opstak en 
zei: “Ik ben nu zover gekomen. 
Zorg maar dat ik voorraden krijg.” 
De operatie Red Ball Express is in 
anderhalve dag op poten gezet 
en leverde op zijn hoogtepunt 3 
miljoen liter brandstof af aan het 
front, waarvan het grootste deel 
in Jerrycans. Ook werden ande-
re voorraden toegeleverd, zoals 
munitie en voedsel. Die logistieke 
operatie ging 24 uur per dag door 
over smalle Franse wegen.

Aanmelden
Als gevolg van de beperkingen 
die zijn opgelegd ingevolge de 
COVID-19 richtlijnen kunnen een 
beperkt aantal toehoorders per 

Start op dinsdag 29 september
Nieuwe cursus Mozaïeken 
bij de Werkschuit
Aalsmeer - Op dinsdag 29 sep-
tember start bij de Werkschuit 
een nieuw cursus Mozaïeken. In 
een gezellige ontspannen sfeer 
leren deelnemers de eeuwenou-
de techniek van het mozaïeken. 
Tijdens de cursus wordt met ver-
schillende materialen gewerkt, 
bijvoorbeeld met keramische te-
gels, (vintage) serviesgoed en 
glasmozaïek. Voordat de cursis-
ten van start gaan, wordt eerst te-
ruggeblikt in de historie van het 
mozaïeken en wordt stil gestaan 
bij verschillende legvormen.
Daarna aan de slag met de ver-
schillende technieken, het ge-
bruik van verschillende lijmsoor-
ten en uiteindelijk het voegen 
van het werkstuk. Een mooi mo-
zaïek maken kost tijd. Afhankelijk 
van de gekozen ondergrond, de-

tailniveau en vaardigheid, maken 
de deelnemers één of meerdere 
werkstukken tijdens de cursus.
Deze cursus biedt een goede 
start en voldoende kennis om zelf 
thuis aan de slag te gaan en is ge-
schikt voor beginners en licht ge-
vorderden. 
Mozaïek materialen en onder-
gronden kunnen tijdens de cur-
sus aangeschaft worden bij de 
docent. Meenemen van eigen 
materiaal graag alleen na overleg 
met de docent. De cursus wordt 
gegeven bij de Werkschuit aan 
de Oosteinderweg 287 van 19.30 
tot 21.30 uur. Docente is Judith 
Behage. Inlichtingen en aanmel-
den kan via de site www.werk-
schuit-aalsmeer.nl  of telefonisch 
bij Marion Buckert: 06-11864861 
of Margot Tepas: 06-12459347.

sessie toegelaten worden. Daar-
om zal Rick zijn verhaal op 19 sep-
tember twee keer vertellen, de 
eerste sessie is om 11.00 uur en 
de tweede sessie is om 13.00 uur. 
Een lezing bijwonen? Vooraf aan-
melden is wel verplicht en kan via 
www.crash40-45.nl/kaarten-re-
serveren/. Deze lezing is uitste-
kend te combineren met een be-
zoek aan het museum. Toegang 
tot de lezing is gratis voor bezoe-
kers aan het museum. De entree 
voor het Crash Museum is 6 euro 
voor volwassenen en 3 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Bezoe-
kers krijgen bij binnenkomst een 
consumptiemuntje gratis. Dona-
teurs van de stichting Crash en ve-
teranen hebben gratis toegang. 
Het museum is op zaterdag en 
de tweede zondag van de maand 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur 
en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). Kijk voor meer in-
formatie over het museum en het 
werk van het Crash Luchtoorlog- 

en Verzetsmuseum op de websi-
te, instagram of facebook.
Bord Red Ball Express. 
Foto: Rick Franke

Cadeaubonnen 
Bloemenzegel-

winkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegel-
winkeliers hebben weer cadeau-
bonnen weggegeven. Twin-
tig spaarders zijn (nog voor de 
maand augustus) getrakteerd op 
een cadeaubon van 10 euro van 
de Vereniging van Aalsmeerse 
Bloemenzegelwinkeliers. De ge-
lukkigen zijn:
C.J. Könst familie Maarse 
Aalsmeer, familie Lisierse uit Ku-

delstaart, B. Heijtel uit Rijsenhout, 
familie Fortuyn uit Kudelstaart, 
C. de Jong uit De Kwakel, I. Maar-
sen, W. Mensink, familie Van Oor-
de, M. Pagano, familie Rekelhof 
en M. Romijn uit Aalsmeer, fami-
lie Schockman uit Nieuwveen, V. 
Tomic, W. Schouten, T. Veerswijk, 
W. Verbeek, A.J. Vijfhuizen en fa-
milie Vroomen uit Aalsmeer en C. 
Wessels uit Kudelstaart.
Het loont om bloemenzegels te 
sparen: Vraag er om, u heeft er 
recht op! Bovenstaande spaar-
ders doen ook weer mee bij de 
trekking aan het einde van het 
jaar waar altijd leuke (grote) prij-
zen zijn te winnen. 
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Het succes van coach-project Zaai
Wethouder Van Rijn: “Wij blijven 
ons inzetten voor ondernemers”
Aalsmeer - In de kamer van wet-
houder Robert van Rijn hangt 
kunst, foto’s van exotische land-
schappen en een collage van de 
VVD. “Ja, het schilderij met de 
klaprozen - ik vind ze wel mooi - 
en de foto’s heb ik van huis mee-
genomen, het maakt de kamer 
wat persoonlijker. Ga zitten waar 
je wilt.” De koffie en thee staan 
klaar.”Wat wil je drinken?” Ro-
bert van Rijn houdt van zijn vak, 
kan goed luisteren en heeft geen 
last van tunnelvisie. Wanneer het 
woord Zaai en ondernemers valt, 
lijkt alsof de wethouder even op-
veert uit zijn stoel, zijn ogen be-
ginnen te glimmen en straalt hij 
een oprechte betrokkenheid uit. 
De ondernemers vinden - duide-
lijk hoorbaar in de wandelgangen 
- dat zij het getroffen hebben met 
deze wethouder. “Hij denkt met 
ons mee.’”

DNA van de ondernemer
“Aalsmeer heeft maar liefst twee 
duizend zelfstandige onderne-
mers met of zonder personeel. 
Het ondernemers DNA zit de 
Aalsmeerders in het bloed, zij we-

ten van niets iets te maken, zijn 
creatief. Aalsmeer heeft met zo-
veel ondernemers goud in han-
den en daar moeten wij als ge-
meente iets mee doen. Wij blij-
ven ons inzetten voor nog meer 
verbinding; gaan kijken hoe wij 
elkaar nog meer kunnen verster-
ken, elkaar beter leren kennen, en 
hoe er meer te halen valt uit het 
ondernemerschap.”

Nieuwe cultuur
“Met Zaai zaaien wij een nieuwe 
cultuur bij de nieuwe onderne-
mers, waar de gun-factor en de 
verdieping in elkaar een stevige 
basis vormt voor een goed on-
dernemers klimaat. Daarom is het 
ook goed dat de kosten van het 
Zaai coach-project structureel op 
de jaarlijkse begroting zijn opge-
nomen. Het is fantastisch dat wij 
die financiële ondersteuning sa-
men doen met onze partners On-
dernemend Aalsmeer en Rabo-
bank regio Schiphol. Deze pret-
tige samenwerking begint zijn 
vruchten af te werpen. Het de-
len van de gezamenlijke exper-
tise geeft de startende onderne-

mers een steuntje in de rug. Wat 
de toekomst betreft zien zowel 
de gemeente als OA en de Rabo-
bank nog meer mogelijkheden.”

Het corona effect
“Helaas zijn de gevolgen van 
het covid-19 virus ook bij de 
Aalsmeerse ondernemers merk-
baar. Daar moeten wij niet te licht 
over denken. Het is zaak dat wij 
als gemeente de realiteit onder 
ogen zien, vooral niet bezig zijn 
met kokervisie, maar de onder-
nemers nu het nodig is financi-
eel ondersteunen. Als gemeen-
te hebben wij daarom de vol-
gende acties ondernomen: De 
OZB teruggegeven aan alle be-
drijven, noodfonds ingericht, Vi-
sit Aalsmeer opgezet om onder-
nemers te ondersteunen met vi-
deo’s, campagne Koop Meer Lo-
kaal, verruiming terras vergun-
ning, veel bedrijven bezocht en 
maatwerk geleverd voor bedrij-
ven, danktank opgericht en diver-
se communicatiemiddelen inge-
zet ter ondersteuning van de on-
dernemers. Gelukkig zijn er ook 
branches die juist floreren en zelfs 

op zoek zijn naar grotere ruimtes.”

Alternatief 
Het twee jaarlijkse evenement 
Onderneming van het jaar is van-
wege de coronacrises verschoven 
naar 2021. Toch zal 20 november 
in het teken staan van gezamen-
lijk ondernemen. Het alternatief is 
een inventief plan waaruit onder-
nemers veel inspiratie kunnen ha-
len. De kernwaarden zijn: Kennis, 
inspiratie, trots, kijken bij elkaar 
achter de schermen, leren van el-
kaar, innovatie en toekomst. Bij 
zeven bedrijven uit verschillende 
branches worden meerdere ses-
sies gegeven waarvoor de onder-
nemers zich kunnen inschrijven 
(meer informatie volgt op een la-
ter tijdstip). De gekozen bedrij-
ven voldoen aan de door de over-
heid geëiste anderhalve meter 
samenleving. 

Kruisbestuiving
Samen met Ondernemend 
Aalsmeer heeft gemeente nog 
een nieuw plan. “Wij zijn hier-
in een trendsetter. Deze tijd van 
verandering vraagt een andere 
mind-set, dat besef moet je heb-
ben. Je  moet anders durven kij-
ken en het beleid aanpassen. Wij 
blijven de partijen stimuleren om 
elkaar op te zoeken en verbin-
dingen te leggen. De gemeen-
te heeft daarom de editie 2019-
2020 Zaailingen een opdracht 
gegeven een platform voor Busi-
ness, Banen en Events te gaan 
ontwikkelen. Dit wordt een laag-
drempelig platform - een markt-
plaats - waar ondernemers en 
ZZP’ers elkaar kunnen vinden en 
waar events zichzelf kunnen pre-
senteren. Onze insteek is dat de 
2000 ZZP’ers, die nu te weinig in 
beeld zijn, via een data-base mak-
kelijker kunnen worden gevon-
den en bereikt. Het moet één gro-
te kruisbestuiving worden. 
Er zijn drie pijlers die wij willen 
vergroten: Dienstverlening, ba-
nen creëren, evenementen ver-
sterken. Aalsmeer kent zoveel ta-
lenten en heeft zoveel potentie in 
huis waarom zouden wij dat niet 
meer gaan voeden? Ik zie dat als 
een leuke uitdaging. Donderdag 
10 september worden de eerste 
pitches gehouden waar ik zeer 
naar uitkijk. Mijn verwachtingen 
zijn hoog gespannen”, aldus de 
enthousiaste wethouder. 

Janna van Zon

“Koken is mijn passie”
Brasserie David geopend 
aan de Pontweg
Aalsmeer - David Sargis, naam-
gever van de op 1 september ge-
opende Brasserie aan het einde 
van de Pontweg in Aalsmeer, is 
het vak letterlijk met de paplepel 
ingegoten. Hij stond als achtja-
rig jochie al in het restaurant van 
zijn vader Philippe in de pannen 
te roeren en borden af te wassen. 
“Dat was op deze plek. Naarma-
te ik ouder werd mocht ik ook ’s 
avonds werken en deed de kou-
de keuken. Vervolgens heb ik ni-
veau 2 en 3 van het ROC in Am-
sterdam afgerond en kon ik me-
zelf kok noemen. Ik heb gewerkt 
in gerenommeerde zaken als De 
Veranda, Serre en het tweester-
ren tellende restaurant Ciel Bleu 
in Okura te Amsterdam en De 
Jonge Dikkert in Amstelveen. Ko-
ken is mijn passie. Toen de kans 
zich begin dit jaar voordeed om 
voor mezelf te beginnen heb ik 
die met beide handen aangegre-
pen.” De ambitieuze eenentwin-
tigjarige wil zijn Brasserie toegan-
kelijk maken voor ieder publiek. 
Van een snelle hap, als een ham-
burger en goede saté, tot een 
uitgebreid diner, inclusief voor- 
hoofd- en nagerecht met mooie 
wijnen. Een pannenkoekje voor 
kinderen ontbreekt ook niet. Vijf 
mensen in de bediening zullen, 
samen met de chef die zich re-
gelmatig zal laten zien, zorgdra-
gen voor een ontspannen avond 
of middag waarin de gast het aan 
niets ontbreekt.   

Styling
De brasserie is flink opgefrist. Wit-
te muren, nieuwe tafels en stoe-

len en stijlvolle decoratie aan de 
wanden. “Dat heb ik samen met 
de familie samengesteld. Het 
meeste komt uit Frankrijk, waar 
mijn vader oorspronkelijk van-
daan komt. Mijn moeder is Ne-
derlandse. We hebben getracht 
er een strakke stijl van te maken 
met moderne invloeden en een 
tikkie chic. Ook buiten is het op-
geknapt.” Wel een leuk detail; het 
bord boven de bar is het oude 
bord van ’t Oude Veerhuys. Waar 
het ooit allemaal mee begonnen 
is. 

Ambities
David is met zijn team vol en-
thousiasme begonnen op 1 sep-
tember. “We hebben al goed ge-
draaid en tot nu toe veel posi-
tieve ervaringen mogen ontvan-
gen. Helaas door corona konden 
we niet met een knalfeest ope-
nen. Dat komt ooit wel. We ne-
men de maatregelen zeer seri-
eus.” Op maandag is de Brasse-
rie gesloten. Dinsdag geopend 
van 15.00 tot 22.30 uur en woens-
dag tot en met zondag kunt u er 
terecht vanaf 11.30 tot 22.30 uur. 
De keuken sluit om 21.30 uur. Te-
vens kunnen er feesten worden 
georganiseerd. “Alles is bespreek-
baar.” Aldus Chef-kok en eigenaar 
David die ambities genoeg heeft 
voor de toekomst en zin heeft om 
zijn smakelijke gerechten te pre-
senteren aan u als gast. Kijk voor 
meer informatie op www.brasse-
riedavid.nl. Adres: Pontweg 28. 
Reserveren is gewenst en kan via 
0297-548092.
Door Miranda Gommans 

Breed en flexibel zorgaanbod
De Thuiszorg Student nu 
ook in Aalsmeer
Aalsmeer - In Aalsmeer en omge-
ving kunnen eenzame en hulpbe-
hoevende ouderen sinds 8 sep-
tember terecht bij De Thuiszorg 
Student. De particuliere thuis-
zorgorganisatie koppelt zorgstu-
denten met ouderen die aanvul-
lende zorg wensen. Het zorgaan-
bod is breed en flexibel: van 
thuiszorg tot huishoudelijke hulp 
en gezelschap. Met aanvullende 
mantelzorg bieden de zorgstu-
denten een oplossing tegen een-
zaamheid, of kunnen sommige 
dagelijkse taken uit handen wor-
den genomen. 
Ook wanneer ouderen in 
Aalsmeer behoefte hebben aan 
laagdrempelige ondersteuning, 
kunnen zij aankloppen bij De 
Thuiszorg Student. De studen-
ten met een medische- of zorg-
opleiding helpen bijvoorbeeld 
bij boodschappen doen, maaltij-
den bereiden, het uitoefenen van 
hobby’s en het maken van een 
wandeling. De invulling van de 

hulp hangt volledig af van de ei-
gen wensen en behoeften. Voor 
mantelzorgers kan De Thuiszorg 
Student (tijdelijk) een deel van 
de zorg uit handen ne men: een 
vorm van ondersteuning waar 
de laatste periode -mede door 
de coronacrisis- significant meer 
vraag naar is. 
Een intakegesprek kan al op zeer 
korte termijn plaatsvinden: De 
Thuiszorg Student werkt namelijk 
niet met wachtlijsten. Op basis 
van ervaring en matching, wor-
den ouderen zorgvuldig gekop-
peld met de medisch studenten 
van De Thuiszorg Student. Deze 
studenten worden geselecteerd 
op basis van beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid. Studenten die 
interesse hebben in een maat-
schappelijk relevante bijbaan, 
kunnen zich vrijblijvend inschrij-
ven op de website van De Thuis-
zorg Student. Meer informatie is 
te vinden op https://www.thuis-
zorgstudent.nl/studenten/ 

Toekomstbestendigheid staat onder druk door coronacrisis

Rabobank zet zich in voor 
clubs en verenigingen
Aalsmeer - Clubs en verenigin-
gen in Aalsmeer, Uithoorn en 
Haarlemmermeer hebben het 
door de coronacrisis moeilijk. 
Doordat leden niet of beperkt bij-
een mogen komen staat hun toe-
komstbestendigheid onder druk. 
Rabobank Regio Schiphol stelt 
haar kennis, netwerk en financië-
le ondersteuning voor deze clubs 
beschikbaar. Met de huidige cri-
sis is deze steun belangrijker dan 
ooit. 

Rabo ClubSupport
Op 31 augustus is Rabo ClubSup-
port weer van start gegaan. Clubs 
en verenigingen worden dan op-
geroepen om in te schrijven en 
daarna campagne te voeren om 
stemmen te winnen voor beste-
dingsdoelen die de club én de 
buurt sterker en beter maken. 
Met Rabo ClubSupport investeert 
de bank al jaren met haar kennis, 
netwerk en financiële middelen 
in het club- en verenigingsleven 

van Nederland.  Via de Rabo Ban-
kieren app beslissen Rabobank-
leden mee over welke initiatie-
ven uit het club- en verenigings-
leven de steun van de bank ver-
dienen. Clubs en verenigingen uit 
Aalsmeer, Uithoorn en Haarlem-
mermeer die deelnemen voeren 
campagne voor een eigen beste-
dingsdoel en roepen Rabobank-
leden op om via de app op hun 
initiatief te stemmen. Denk aan 
het opzetten van trainingspro-

gramma’s voor gehandicapten, 
verduurzaming van het clubhuis, 
gezond voedsel in de kantine, het 
aanbieden van re-integratie cur-
sussen of workshops over leden-
werving en digitalisering. Zo zet 
de Rabobank zijn netwerk in om 
clubs van elkaar te laten leren. 
Hiermee wil de Rabobank ieder-
een een stem geven in het mooi-
er en beter maken van zijn of haar 
club en de buurt. 

Herstart verenigingsleven 
Clubs en verenigingen hebben 
het de afgelopen maanden te 
verduren gehad door de crisis. Le-
den konden maandenlang niet 
samenkomen om te sporten, zin-
gen, dansen, hobby’s te beoefe-
nen of om zich met elkaar in te 
zetten voor hun vereniging. Ne-
derland is kampioen verenigen. 
En dat is tijdens de coronacrisis 
juist onmogelijk gemaakt. 
Door de maandenlange stop 
hebben clubs niet alleen grote fi-
nanciële zorgen, er zijn ook ge-
luiden gehoord over de sociaal-
maatschappelijke gevolgen. De 
kantine of het clubhuis is voor 
veel mensen hun tweede thuis: 
dé plek waar leden samenkomen, 
waar talenten worden ontplooid 
en waar verbinding ontstaat in de 
buurt. Daarmee is tijdens de af-
gelopen maanden de belangrijke 
sociale functie die clubs hebben 
weggevallen. 
Op alle fronten kunnen clubs en 
verenigingen dus een steuntje in 
de rug gebruiken. Meedoen aan 
Rabo ClubSupport is dus goed 
voor jouw club én geweldig voor 
de buurt.

 Inschrijving gestart
Rabobank Regio Schiphol roept 
ook dit jaar lokale clubs en vereni-
gingen op om hun maatschap-

pelijke initiatieven in te schrij-
ven. Clubs en verenigingen heb-
ben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen om zich in te schrijven 
voor Rabo ClubSupport 2020. 
Ook start er een landelijke cam-
pagne waar onder meer sporters 
van TeamNL en artiesten van het 
collectief Kunstbenden aan deel-
nemen. 

Verenigingen en stichtingen kun-
nen zich tot en met 30 september 
aanmelden. De stemperiode voor 
Rabobank-leden start op 5 okto-
ber en in november worden alle 
clubs bekendgemaakt die mogen 
rekenen op ondersteuning van 
de bank. Meer informatie over 
Rabo ClubSupport is te vinden op 
www.rabobank.nl/clubsupport.
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Plezierjacht uitgebrand
De Kwakel - Langs het Jaagpad 
in De Kwakel is zondag 6 sep-
tember in de middag een plezier-
jacht in brand gevlogen. Vanwe-
ge de lastige bereikbaarheid wer-
den diverse brandweerkorpsen 
gealarmeerd waaronder die van 
Nieuwveen en Leimuiden. Ook de 
brandweer van Aalsmeer was op-
geroepen, maar kreeg onderweg 
te horen dat er voldoende colle-
ga’s ter plaatse waren.
De brand is geblust door via de 
sluis in de Amstel slangen uit te 

rollen naar de brandende boot. 
Twee ambulances en de Trauma-
heli zijn ingezet voor de gewon-
den, die in het water terecht ge-
komen waren. Allen konden ter 
plaatse behandeld worden door 
medewerkers van de ambulance-
dienst. Het vuur op de boot was 
snel onder controle, maar niet is 
voorkomen dat het plezierjacht 
volledig is uitgebrand. Naar de 
oorzaak wordt onderzoek ge-
daan.
Foto: Marco Carels

Te hard rijden en mobiele telefoons
Diverse bekeuringen na 
controles door politie
Aalsmeer - Regelmatig houdt 
de politie Amsterdam Amstel-
land onopvallende verkeerscon-
troles in haar werkgebied. Afge-
lopen woensdag 2 september 
werd ‘ingelogd’ in Aalsmeer en 
Uithoorn. De politie krijgt vaak 
klachten over (te) hard rijden in 
de bebouwde kom. Onder ande-
re op de Bachlaan wordt nogal 
eens fl ink gas gegeven, zo bleek 
ook woensdagavond.
Tijdens een snelheidscontrole 
met de lasergun passeerde een 
motorrijder de politie met een 
snelheid van liefst 104 kilometer. 
Ter plaatse geldt een maximum-
snelheid van 50 kilometer per 
uur. De motorrijder heeft zijn rij-
bewijs in moeten leveren en er is 
proces-verbaal opgemaakt.

In Kudelstaart is een bromfi et-
ser tot stoppen gemaand. De be-
stuurder viel op door zijn slordige 
rijgedrag. Oorzaak hiervan was 
mobiele telefoon in de hand. Op 
de bromfi ets ontbraken spiegels, 
er zaten scherpe delen aan en de 
beide remhandels waren afge-
broken. De bestuurder heeft hier-
voor bekeuringen gekregen.
Tijdens de controles in Aalsmeer 
en Kudelstaart zijn verder drie be-
stuurders staande gehouden in 
verband met het vasthouden van 
een telefoon tijdens het rijden. 
Er zijn boetes uitgeschreven van 
249 euro (auto), 169 euro (brom-
fi ets) en 104 euro (fi etser). De fi et-
ser was verbouwereerd dat hier-
voor proces-verbaal opgemaakt 
werd.

Wellicht tijd om Position Paper te herijken

Openbare bijeenkomst 
maatregelen Schiphol 
Aalsmeer - Op dinsdag 15 sep-
tember houdt de gemeenteraad 
een bijeenkomst voor inwoners, 
verenigingen, bedrijven, instan-
ties, stichtingen en andere be-
langhebbenden om input op te 
halen over hinderbeperkende 
maatregelen rond Schiphol.  Ie-
dereen is daarbij welkom om 
zijn/haar mening te geven over 
wat hinder-beperkende maatre-
gelen ten aanzien van het vlieg-
verkeer zouden kunnen zijn voor 
Aalsmeer en Kudelstaart. Ook ver-
neemt de gemeenteraad graag of 
de standpunten die de gemeen-
te ten aanzien van de overlast van 
het vliegverkeer heeft en de be-
perkingen die dat voor Aalsmeer 
met zich meebrengt, aan vernieu-
wing toe zijn. Deze standpunten 
zijn opgenomen in het Position 
Paper dat de gemeenteraad in 
2018 heeft vastgesteld. Aange-
zien het Alders-akkoord dit jaar 
afl oopt en het kabinet voorne-
mens is meer groei van de vlieg-
bewegingen te realiseren, is het 

wellicht tijd om het Position Pa-
per te herijken. De gemeenteraad 
verneemt graag welke zaken die-
nen te blijven staan in het Positi-
on Paper en welke eventueel toe-
gevoegd zouden moeten wor-
den. Tijdens deze avond gaat het 
vooral om naar elkaar luisteren 
en vragen stellen. Er is geen mo-
gelijkheid tot discussie. De voor-
zitter van deze bijeenkomst is Ro-
nald Fransen.

Vooraf aanmelden
Omdat er in verband met de Co-
vid-19 maatregelen een beperkt 
aantal plaatsen is in de burgerzaal 
van het Raadhuis, is aanmelden 
verplicht. Inwoners kunnen zich 
telefonisch aanmelden via 0297-
387584 of per email via griffi  e@
aalsmeer.nl. Alleen mensen die 
zich hebben opgegeven krijgen 
toegang. De bijeenkomst zal ook 
live te volgen zijn via de livestream 
van de gemeente (www.aalsmeer.
nl) en later ook terug te kijken. 
Aanvang is 20.00 uur.

Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg

Kruising Legmeerdijk dit 
weekend weer dicht!
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end zijn bij de Legmeerdijk voor-
bereidende werkzaamheden uit-
gevoerd voor de herinrichting van 
de kruising met de Burgemeester 
Kasteleinweg. Er wordt een tijde-
lijke verharding aangelegd, zo-

dat er ruimte komt voor de aan-
leg van een fi etstunnel. Ook aan-
komend weekend, van vrijdag 11 
tot en met maandagmorgen 14 
september, wordt de kruising af-
gesloten voor alle vormen van 
verkeer. Het eerste deel van de 

bouw van de fi etstunnel vindt 
plaats tussen 14 september en 
medio oktober. Als een deel van 
het dek van de fi etstunnel klaar 
is, kan het autoverkeer over het 
dek rijden (tijdelijke inrichting). 
De werkzaamheden maken, zo-

als inmiddels bekend, onderdeel 
van het project HOVASZ, de aan-
leg van een vrijliggende busbaan 
van Hoofddorp, door Aalsmeer 
naar Uithoorn en de herinrichting 
van de ‘oude’ provinciale weg in 
de drie gemeenten. 

Van Cleeff kade
Vanaf aanstaande zondagavond 
13 september tot en met 16 ok-
tober wordt gewerkt aan de krui-
sing bij de Van Cleeff kade. Net als 
bij de Zwarteweg wordt hier een 
rotonde aangelegd. Er komt twee 
keer een totale afsluiting, maar 
deze is van korte duur. Tussen-
door blijft de weg open met een 
bypass voor autoverkeer. De af-
slag bij de Van Cleeff kade wordt 
zondagavond om 20.00 uur afge-
sloten en gaat, als de werkzaam-
heden volgens planning verlo-
pen, donderdag 17 september 
weer open voor auto’s met een 
bypass met twee banen. Van 8 tot 
en met 16 oktober volgt nog een 
keer een afsluiting van de afslag.

J.C. Mensinglaan
Na deze ‘klus’ wordt vanaf 19 ok-
tober gestart bij de kruising met 
de J.C. Mensinglaan. Ook hier 
wordt de wegindeling aangepast 
en wordt de Witteweg omgeto-
verd tot fi etsstraat. Verder wordt 
het deel van de busbaan tussen 
de Ophelialaan en de Zwarteweg 
aangelegd. Vanaf half oktober 
moet toch echt een andere route 
gezocht worden, want de Burge-
meester Kasteleinweg wordt hier-
voor afgesloten tot het einde van 
het jaar. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeerse driekleur ook 
op rotonde Zwarteweg
Aalsmeer - De miniatuur water-
toren siert nog steeds de rotonde 
van de Zwarteweg op, maar het 
betreft natuurlijk wel een tijdelijk 
object. Bij de gemeente zijn al bij-
na vijftig ideeën ingediend voor 
de herinrichting van het midden-
stuk met een Aalsmeers tintje. Het 
is de bedoeling dat de rotonde 
een uitstraling krijgt, die past bij 
het bloemenimago van Aalsmeer. 
Het budget voor de inrichting is 

25.000 euro. Ook een leuk idee? 
Laat het weten via https://partici-
patie.aalsmeer.nl. Deelnemen kan 
tot 30 september. Na deze datum 
worden vijf ideeën gekozen en 
mogen inwoners stemmen voor 
hun keuze. De rotonde heeft voor 
deze week een extra feestelijk op-
leving gekregen in de Aalsmeer-
se driekleur met de tekst: ‘We’ll Be 
Back 11-09-2021. De datum van 
de Pramenrace volgend jaar...

Polderbaan is 
weer open!

Schiphol - De Polderbaan is weer 
beschikbaar voor vliegverkeer. De 
start- en landingsbaan was ruim 
een week buiten gebruik vanwe-
ge onderhoudswerkzaamheden. 
Door onvoorziene extra (herstel)
werkzaamheden aan het asfalt 
duurde de onderhoudsperiode  
twee dagen langer dan oorspron-
kelijk gepland. Dit heeft mogelijk 
geresulteerd in onverwacht ex-

Auto’s weggesleept na 
botsing op Bosrandweg
Aalsmeer - Maandag 7 septem-
ber omstreeks kwart over drie uur 
in de middag heeft op de Bos-
randweg een aanrijding plaats-
gevonden. Bij de botsing raakten 
drie auto’s elkaar. Eén van de au-
to’s schoot door de klap de berm 
in, over het fi etspad en kwam in 
de bosjes tot stilstand. 
De politie en de ambulancedienst 
waren snel ter plaatse. De be-
stuurders raakten slechts licht ge-

wond. Niemand hoefde naar een 
ziekenhuis vervoerd te worden. 
Een van de bestuurders bleek on-
der invloed van alcohol. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt.
Het verkeer richting Schiphol 
is enige tijd even gestremd ge-
weest. Twee voertuigen raak-
ten zwaar beschadigd en moes-
ten door een berger weggesleept 
worden.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Meldplicht voor feest met 
meer dan 100 bezoekers
Amstelland - Uit analyses van de 
GGD is af te leiden dat besmettin-
gen in de regio Amsterdam Am-
stelland voor een aanzienlijk deel 
terug te leiden zijn naar fees-
ten en partijen. De Veiligheidsre-
gio heeft daarom besloten een 
meldplicht in te stellen voor fees-
ten met meer dan 100 bezoe-
kers. Door de meldplicht wordt 
het toezicht op deze bijeenkom-
sten makkelijker en worden orga-
nisatoren zich bewust van de ver-
antwoordelijkheden die zij heb-
ben. Om te voorkomen dat op 
dit soort locaties meer besmet-
tingen volgen, moeten eigena-
ren, organisatoren en beheerders 

melding doen bij betreff ende de 
gemeente. Een feest moet mini-
maal 48 uur van tevoren gemeld 
worden via het formulier op de-
ze website: www.aalsmeer.nl. De 
meldplicht geldt niet voor privé-
woningen. Het dringende advies 
hiervoor blijft om niet meer dan 
zes mensen thuis te ontvangen.

Handhaving
Als er geen melding wordt ge-
daan, zal er worden gehand-
haafd. Dit kan betekenen dat de 
locatie per direct gesloten wordt 
of dat er een voorwaardelijke 
boete (dwangsom) wordt gege-
ven.

tra vliegtuiggeluid voor bewoners 
onder de routes van de Zwanen-
burgbaan en de Buitenveldert-
baan. Schiphol betreurt de even-
tuele hinder die omwonenden 
hiervan hebben ondervonden.
Tijdens de werkzaamheden is de 
bovenste laag van het asfalt ver-
vangen en markering hersteld 
waar nodig, de hemelwaterafvoer 
schoongemaakt en geïnspec-
teerd, bekabeling en elektra ge-
controleerd en omliggende gras-
velden gemaaid. De werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd in samenwer-
king met Heijmans.

Aalsmeer - In verband met 
een door Joop Kok geschre-
ven bericht op de website 
Aalsmeer Vandaag, gepubli-
ceerd op 3 september jongst-
leden, laat de fractie van Ab-
soluut Aalsmeer weten dat er 
op 1 september jongstleden in 
onderling overleg met de grif-
fi er en de burgemeester is be-
sloten dat Dick Kuin niet als 
woordvoerder in het dossier 
Fort Kudelstaart optreedt. De 
reden daarvoor is om schijn 

van belangenverstrengeling 
te voorkomen, daar Kuin als 
bewoner aan de Kudelstaart-
seweg tegenover het Fort Ku-
delstaart woont. Gezien de 
mogelijke onjuiste sugges-
ties die van voornoemd be-
richt zouden kunnen uitgaan, 
hecht de fractie van Absoluut 
Aalsmeer eraan hier op te wij-
zen.
Greta Holtrop, 
Vice-fractievoorzitter 
Absoluut Aalsmeer

LEZERSPOST
Absoluut Aalsmeer: Fort Kudelstaart

Paddenstoelen 
in het Bos

Amstelland - Luister op zon-
dagmiddag 4 oktober om 14.00 
uur eerst naar een smeuïge le-
zing met beeld over paddenstoe-
len en kom daarna mee het Am-
sterdamse Bos in om te probe-
ren zoveel mogelijk paddenstoe-
lensoorten te vinden en te be-
noemen. Deze activiteit staat on-
der leiding van paddenstoelen-
experts Henk en Jenny Breij en is 
geschikt voor iedereen vanaf 16 
jaar. Aanmelden verplicht: 020-

2517840 of www.amsterdamse-
bos.nl. Start is in De Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5. De kosten 
zijn 5 euro per persoon. De Bos-
winkel is iedere woensdag tot en 
met vrijdag geopend van 12.00 
tot 17.00 uur en op zaterdag en 
zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.
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Educatief programma voor jongeren
‘Criminaliteit is een keuze’
Aalsmeer - Vanuit het program-
ma EPJO (Educatie Programma 
Jongeren) geeft de politie les 
in groepen 8 van de basisscho-
len en de eerste klassen van het 
voortgezet onderwijs. Tijdens de-
ze lessen nemen agenten de jon-
geren mee in de normen, waar-
den, fatsoen en keuzes. Het be-
lang van het maken van de juiste, 
maar ook wat er gebeurt als je de 
verkeerde keuzes maakt. Een ver-
keerde keuze waarbij je met de 
politie in aanraking komt, je ver-
oordeelt wordt en wat je allemaal 
niet meer kan met een strafblad. 
Daarnaast komt er een ex-gede-
tineerde vertellen over zijn foute 
keuzes en de gevolgen hiervan. 

Wat groepsdruk inhoudt, wat je er 
tegen kan doen en hoe je er niet 
in mee moet gaan. Ook wordt ge-
praat over pesen en de gevolgen 
hiervan. En natuurlijk komt so-
cial media aan de orde. Hoe ga je 
om met social media, de gevaren 
van social medai en wat je vooral 
niet moet doen of delen op social 
media. Wat de politie sterk bena-
drukken tijdens de lessen is: ‘Cri-
minaliteit kent geen kleur, het is 
altijd een keuze’. Door deze les-
sen probeert de politie de jeugd 
te behoeden voor het maken van 
foute keuzes, de jeugd is en blijft 
tenslotte de toekomst. Meer we-
ten over deze lessen? Kijk dan op 
www.epjo.nl.

Drie sessies op 28 september in Aalsmeer

Meedenken over hinder-
beperking vliegverkeer
Aalsmeer - Omwonenden en an-
dere betrokkenen kunnen eind 
september en begin oktober 
meedenken en -praten over door 
Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVNL) en Schiphol voorgestel-
de maatregelen om hinder van 
het vliegverkeer te verminderen. 
LVNL en Schiphol organiseren 
daartoe vijf bijeenkomsten, waar-
van drie op locatie en twee onli-
ne. Bij de bijeenkomsten op loca-
tie wordt vanzelfsprekend reke-
ning gehouden met de corona-
maatregelen en -richtlijnen.
Schiphol en LVNL lanceerden in 
maart 2020 een gezamenlijk pro-
gramma met maatregelen om 
geluidshinder door vliegverkeer 
af te laten nemen. Schiphol en 
LVNL zetten de inspanning om 
hinder te beperken onvermin-
derd door, ook nu er door de co-
ronacrisis minder vluchten zijn. 
De maatregelen zijn verdeeld 
over vier thema’s: baangebruik, 
vliegtuigtypes, vliegroutes en 
-procedures overdag en vlie-
gen in de nacht. LVNL en Schip-
hol ontwikkelden het program-
ma op basis van suggesties en 
voorstellen van bewoners, be-
stuurders, het Regioforum van de 
Omgevingsraad Schiphol, de top 
20 klachten bij Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), eigen 

expertise en innovaties in lucht-
vaarttechnieken en -systemen. 
 
Bijeenkomsten
LVNL en Schiphol nodigen be-
langstellenden en betrokken uit 
te reageren op de maatregelen. 
Dat kan tot en met oktober via 
minderhinderschiphol.nl en op 
de volgende momenten en lo-
caties. Op maandag 28 septem-
ber worden bijeenkomsten ge-
houden in De Oude Veiling in de 
Marktstraat.
Sessie 1: van 15.30 tot 16.30 uur
Sessie 2: van 17.00 tot 18.00 uur
Sessie 3: van 19.00 tot 20.00 uur.
In Assendelft wordt in ‘Het Wapen 
van Assendelft’ drie sessies (zelf-
de tijden) gehouden op dinsdag 
29 september en op dinsdag 6 
oktober is een bijeenkomst (met 
drie sessies) in Nieuwe Wetering, 
locatie ‘Tussen Kaag en Braassem’.
Op woensdag 7 en donderdag 
8 oktober vinden online bijeen-
komst via Skype Broadcast plaats. 
Woensdag van 19.30 tot 20.30 
uur en donderdag van 11.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden kan via 
www.minderhinderschiphol.nl/
geef-je-mening. Vanwege de co-
ronarichtlijnen is er bij de locaties 
in Aalsmeer, Assendelft en Nieu-
we Wetering een maximum aan-
tal deelnemers mogelijk.

Van ‘slechts’ 7 naar 21 inwoners
Coronabesmettingen in 
Aalsmeer: drie x zoveel
Aalsmeer - Kon vorige week nog 
gemeld worden dat het aantal 
coronabesmettingen in Aalsmeer 
gedaald was van 9 naar 7, deze 
week veel minder goed nieuws. 
Het aantal inwoners dat positief is 
getest, is gestegen naar 21 (plus 
14), verdrievoudigd dus! Ook in 
de omliggende gemeenten zijn 
de aantallen flink toegenomen. 
In Uithoorn zijn er 11 besmettin-
gen bijgekomen (van 10 naar 21), 
in Amstelveen 14 (van 53 naar 67) 
en in Haarlemmermeer 16 (van 
64 naar 80). De stijgingen zijn in 
de lijn van de landelijke cijfers. 
Het aantal besmettingen is fors 
toegenomen. In totaal zijn er 
5.427 Nederlanders positief ge-
test, 1.830 meer dan vorige week. 
Ook zorgen zijn er over het oplo-
pen van het reproductiegetal (het 
getal dat aangeeft hoeveel men-
sen gemiddeld besmet worden 
door een patiënt), van 1 naar 1.17, 
wat betekent dat de verspreiding 

van het virus kan toenemen. Er 
zijn afgelopen week 180.000 per-
sonen getest, 16.000 meer dan 
vorige week. Veel mensen willen 
zich laten testen, het resulteer-
de woensdag in een overbelaste 
coronatestlijn. Een kwart van de 
mensen die een coronatest aan-
vraagt, moet langer dan 48 uur 
wachten. 
Om met toch een beetje positief 
nieuws te eindigen: Er zijn zowel 
in Aalsmeer, als Uithoorn, Amstel-
veen en Haarlemmermeer geluk-
kig geen inwoners overleden aan 
het coronavirus. En in Ziekenhuis 
Amstelland zijn tussen 2 en 8 sep-
tember geen coronapatiënten 
opgenomen. 
De corona-maatregelen naleven 
is en blijf belangrijk: Houd 1,5 
meter afstand, was regelmatig de 
handen, hoest en nies in de elle-
boog en blijf bij verkoudheids-
klachten of koorts thuis. Blijf ge-
zond. Samen tegen corona!

Volgend jaar bijzondere editie
Trade Fair Aalsmeer 

gaat dit jaar niet door
Aalsmeer - De Trade Fair 
Aalsmeer, Nederlands grootste 
internationale sierteeltvakbeurs, 
die gepland stond van 4 tot en 
met 6 november, is geannuleerd. 
Royal FloraHolland heeft dit be-
sluit genomen na zorgvuldige af-
weging van risico’s en uitgebrei-
de consultering van exposan-
ten en bezoekers. De Trade Fair 
Aalsmeer ontleent zijn unieke ka-

rakter aan de samenkomst van 
een groot aantal exposanten en 
bezoekers uit binnen- en buiten-
land. Voor een grootschalig eve-
nement brengt de aanhouden-
de coronacrisis te grote gezond-
heidsrisico’s met zich mee. Over 
deze risico’s is ook gesproken met 
de autoriteiten. Veiligheid staat 
te allen tijde voorop. De voorge-
nomen maatregelen waren daar 

‘Dit jaar veel tijd aan de tuin besteed’
Twee winnaars Groei & 
Bloei tuinfoto-actie

Aalsmeer - In totaal tien groen-
bonnen stelt Groei & Bloei be-
schikbaar voor mooie tuinen en 
openbare juweeltjes in de ge-
meente. De eerste winnaar is vo-
rige week bekend gemaakt. De-
ze week presenteert Groei & Bloei 
twee winnaars. De gelukkige win-
naars zijn de familie Simoons uit 
het Zuiderpark in Kudelstaart en 
de familie Mcdonnel uit de Snoek-
baarsstraat in Nieuw-Oosteinde.

Ontspanning en bloemen
“Dit jaar hebben wij extra veel tijd 
aan de tuin besteed, maar des te 
meer plezier hebben we er van. 
Het was een heerlijke lange zo-
mer. De tuin heeft voor heel veel 
uurtjes ontspanning gezorgd”, al-
dus Alida Simoons. De familie Mc-

Brandweer Aalsmeer 
zoekt oefenlocaties
Aalsmeer - Elke maandag houdt 
de Brandweer van Aalsmeer oe-
fenavond. Zo blijven de heren 
en dames vakbekwaam, op de 
hoogte van de laatste ontwikke-
lingen binnen de brandweer en 
wordt de teamgeest en de sa-
menwerking bevorderd. Er wordt 
op en rond de kazerne aan de 
Zwarteweg geoefend, maar ook 
op locaties binnen de gemeen-
te Aalsmeer. Maar, deze locaties 
zijn helaas schaars. Om geoe-
fend te blijven en de lokale ken-
nis op peil te houden, zoekt de 

Brandweer nieuwe oefenlocaties 
binnen Aalsmeer en Kudelstaart. 
Heeft u of weet u een locatie waar 
de Brandweer van Aalsmeer kan 
trainen? Het korps komt graag 
met u in contact. Zo’n locatie kan 
een bedrijfspand zijn, een leeg-
staande woning, een pand wat 
gesloopt gaat worden, maar ook 
een sportkantine of een ander in-
teressant object. Een bericht naar 
de Brandweer sturen kan via een 
(privé)-bericht op Facebook (ka-
zerne Aalsmeer) of stuur een mail 
via www.kazerneaalsmeer.nl

Authentieke Aalsmeerse grundel in Aalsmeer kleuren

Feestelijke tewaterlating 
nieuwe boot Bovenlanden 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
4 september is de nieuwe boot 
van Stichting De Bovenlanden 
te water gelaten bij jachthaven 
De Oude Werf. Vanwege corona-
beperkingen was bij dit officië-
le moment slechts een beperkt 
gezelschap aanwezig, maar na-

tuurlijk is wel feestelijk geproost 
met champagne. Tijdens de vie-
ring van het 25-jarig bestaan van 
Stichting De Bovenlanden vorig 
jaar werd het idee geboren om te 
proberen een eigen boot te laten 
bouwen. De Stichting heeft in alle 
jaargetijden een boot nodig om 

bezoekers rond te varen, om met 
kwekers naar een akker te gaan 
en onder andere om in uitvoe-
ring zijnde projecten te bekijken. 
Daarvoor werden privéboten ge-
bruikt of werd een boot gehuurd. 

Aalsmeers ontwerp
De eerste gedachten over de te 
bouwen boot kristalliseerden 
zich razendsnel uit: De boot moet 
naar een oud-Aalsmeers boot-
ontwerp gemaakt worden, van 
aluminium zijn omdat de boot 
het hele jaar buiten ligt, met 
een elektrische motor en zonder 
poespas. Huib de Vries, één van 
de leden van het comité van aan-
beveling, had uit de archieven 
van Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw tekeningen van de authen-
tieke Aalsmeerse grundel op-
geduikeld. De grundel werd on-
middellijk door het bestuur van 
de Bovenlanden omarmd als uit-
gangspunt voor de bouw van de 
boot: een sierlijk, ruim vaartuig 

met een scherpe voorkant en een 
platte achterkant (spiegel). Ge-
dacht werd aan een lengte van 
6,5 tot 7 meter met plaats voor 
acht personen. Esther Gouwerok, 
een ander comitélid, nam de te-
keningen mee en gebruikte de-
ze om een digitale uitwerking te 
maken van de modelboot die De 
Bovenlanden voor ogen stond. In 
oktober 2019 presenteerde zij de 
eerste 3D beelden van de boot. 

Erfenis
De financiën bijeen krijgen was 
nog het grootste probleem. Via 
donaties had de Stichting in fe-
bruari 2020 het mooie bedrag 
van 10.000 euro op haar rekening 
staan, echter nog niet genoeg om 
de totaal geschatte bouwkosten 
van 35.000 euro te dekken. Mid-
dels een gift uit een erfenis, met 
een omweg uiteindelijk aange-
komen bij de Aalsmeerse stich-
ting (in plaats van De Bovenlan-
den Mijdrecht), kon het project 
alsnog in volle vaart vooruit. 
De grundel is gebouwd door Da-
niël Alderden, die in zijn vrije 
tijd al enkele aluminium pramen 
heeft gebouwd. Half juli was het 
casco gereed en werd vervolgens 
versleept naar Mark Koopmans 
voor het ontwerpen en inbouwen 
van een passende en duurzame 
elektrische aandrijving voor de 
grundel. De Bovenlanden heeft in 
deze een primeur: De grundel is 
de eerste ooit gebouwd met een 
elektromotor aan boord. 

Duimen omhoog
Zaterdag 8 augustus vond de eer-
ste proefvaart plaats en de dui-
men konden omhoog. Twee da-
gen later maakte de grundel z’n 
eerste echte vaart, van de Ui-
terweg naar Verhoef aan de 
Aalsmeerderdijk. Hier werd de 
buitenkant van de boot eerst met 
een primer behandeld en daar-
na geschilderd in een authen-
tiek patroon van kleuren van de 
Aalsmeerse vlag. De boot heeft 
inmiddels een plaatsje gekregen 
bij Jachthaven Dragt, dicht bij het 
kantoor van de Bovenlanden. De 
verwachting is dat de grundel fre-
quent gebruikt gaat worden. Er 
wachten namelijk nogal wat uit 
te voeren projecten op de West-
einderplassen en bij de Ringvaart 
voor de stichting de komende ja-
ren.

donnel heeft het groots aange-
pakt dit jaar. Voor de coronacri-
sis was hun achtertuin kaal. Er is 
meer tijd in de tuin doorgebracht 
en de metamorfose is groots: De 
kale achtertuin is omgetoverd in 
een bloeiende border. “Een dier-
vriendelijke tuin waar ook wij met 
plezier naar kijken”, aldus de fami-
lie uit de Snoekbaarsstraat.

Actie gaat verder
De Groei & Bloei actie gaat ver-
der, nog zeven groenbonnen te 
vergeven. Groei & Bloei kijkt uit 
naar uw/jouw foto’s. De winnaars 
krijgen overigens niet alleen een 
groenbon, maar hun trots wordt 
ook gepubliceerd in de Nieuwe 
Meerbode. Foto’s insturen kan 
naar info@aalsmeer.nl

ook op ingericht. De onzekerheid 
over het internationale verloop 
van de pandemie is echter nog 
steeds groot. Bovendien kunnen 
internationale bezoekers op elk 
moment geconfronteerd worden 
met reisbeperkingen. Een beurs 
op veel kleinere schaal doet geen 
recht aan het unieke concept van 
de Trade Fair Aalsmeer. De orga-
nisatie richt zich daarom op de 

editie van 2021. De Trade Fair 
Aalsmeer 2021 zal plaatsvinden 
van 3 tot 5 november 2021. Alles 
zal erop gericht zijn daar een bij-
zondere editie van te maken. De 
behoefte aan netwerken, inspira-
tie opdoen en trends en novitei-
ten ontdekken blijft. Royal Flora-
Holland werkt aan een program-
ma om dat op een andere, veilige 
manier te faciliteren.
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Helaas in najaar nog geen 
Zondagmiddagpodium
Rijsenhout - Het Zondagmid-
dagpodium verzorgt ieder voor- 
en najaar voorstellingen voor se-
nioren in diverse Haarlemmer-
meerse dorpen. Door de corona-
crisis moesten deze in het voor-
jaar al voor een deel worden afge-
zegd. Nu is besloten om ook het 
najaarsprogramma af te gelasten.
Welzijnsorganisatie Meer Waar-
de, die het Zondagmiddagpo-
dium organiseert, heeft beslo-
ten dat het podiumprogramma 
dit najaar geen doorgang vindt. 
De reden is dat het coronavirus 
nog steeds rondwaart in Neder-
land. Het Zondagmiddagpodi-
um richt zich op 65-plussers; een 
kwetsbare groep die extra be-
schermd moet worden. Bij veel 
optredens zingen bezoekers bo-
vendien mee en wordt er veel ge-
lachen. En de voorstellingen vin-
den binnen plaats, soms in kleine 
zalen waar de regels om afstand 

te houden lastig te handhaven 
zijn. Alles bij elkaar opgeteld, acht 
Meer Waarde de risico’s te groot. 
De organisatie volgt de adviezen 
van GGD en RIVM. Bovendien ge-
ven veel senioren al aan dat ze de 
voorstellingen dit najaar sowieso 
nog niet durven te bezoeken.

Voorjaarprogramma?
In 2020 zullen senioren uit Haar-
lemmermeer dus helaas niet 
meer kunnen genieten van het 
Zondagmiddagpodium. Of de 
voorstellingen in het voorjaar van 
2021 wel door kunnen gaan, is nu 
nog niet te zeggen. Alles hangt 
af van de vraag of senioren dan 
veilig de optredens kunnen bij-
wonen. Meer Waarde informeert 
eind 2020 over de inschatting 
van risico’s en over het nieuwe 
plan. Ook wordt nagedacht over 
alternatieven, zoals bij mooi weer 
voorstellingen in de open lucht. 

Schoner, stiller, veiliger, minder
Niet de feestweek en de herrie, 
niet de carnavaleske pramenrace,
niet de verlichte botenschouw
en ook niet het fijne stof van het vuurwerk op de poel.
Nee, het gaat deze september over de kwaliteit 
van de lucht en de leefbaarheid 
door de grootste vijand van dit dorp, Schiphol.
Dat is geen feest en ook nooit geweest.
Wij bewoners mogen er weer eens over komen praten,
iets dat tot nu toe nauwelijks baatte.
Schone schijn en meer van dat al.
De onzichtbare Schiphol-wethouder wil input
om te weten hoe het moet.
Natuurlijk gaat het over groei,
maar wat komt er dan nog tot bloei?
‘In balans met de omgeving’ is de nieuwe toverzin
waarmee de leefbaarheid overboord wordt gegooid
en er met onze gezondheid wordt geklooid.
Bestuurders hebben het allemaal laten gebeuren!
En het is zo eenvoudig!
Nooit meer akkoord gaan met meten met twee maten.
Schone lucht is schone lucht en geen fijn stof.
Tien maten herrie, is tien maten herrie,
niets minder dan dat en Zeker niet meer.
Hinder beperken is gewoon dat vlieg-Tuig minder zien 
en horen vliegen. 
De lucht boven ons dorp is nu nog stiller dan ooit,
te mooi om waar te zijn, maar de moeite meer dan waard.
Tijd dat een rechter de lucht nu eens klaart.

Jan Daalman, dorpsdichter

“Naar aanleiding van een oproep van de gemeente om 
mee te komen praten op 15 september, heel kort dag.” 

“Ik dorst gewoon geen Nee te zeggen”

Kudelstaarter Jan Zethof 
60 jaar bestuurslid RKDES
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dag 13 september is het precies 
zestig jaar geleden dat Jan Zet-
hof, Kudelstaarter in hart en nie-
ren, toetrad als bestuurslid van 
RKDES (Rooms-Katholieke ‘Door 
Eendracht Sterk’ sportvereniging 
in Kudelstaart). Aan de keuken-
tafel bij Jan thuis vertelt de twee-
entachtigjarige over hoe dat zo 
gekomen is en wat er de afgelo-
pen zestig jaar voor taken zijn vol-
bracht: “Het is eigenlijk heel sim-
pel; als jongen van tweeëntwin-
tig dorst ik gewoon geen Nee 
te zeggen tegen de dan zitten-
de voorzitter Dirk van Kleef. Tja, 
en ik ben van de lange termijn. 
Ik voetbalde daar al, maar raakte 
geblesseerd. Het moest nog blij-
ken welke functie ik kreeg, werd 

meteen tweede penningmeester 
en dat ben ik tot de dag van van-
daag. Naast de gebruikelijke fi-
nanciële taken als penningmees-
ter, werk achter de coulissen en 
Hoofd Onderhoud, organiseer-
de ik de bazaar en de toto/lot-
to die iedere vrijdagavond (later 
in het Dorpshuis) werden ingele-
verd. Veel regeldingen dus. Iede-
re vijf jaar kwam het bestuur vra-
gen of ik een nieuwe termijn kon 
vervullen. Dat moest ik dan wel 
steeds aan mijn vrouw vragen 
hoor.” Truus legt een puzzel aan 
de eettafel in de sfeervolle woon-
kamer aan de Westeinderplassen 
en zegt: “Ik heb hem nooit in de 
weg gelopen. Vrijwilligerswerk is 
zijn hobby.” Mevrouw Zethof-van 
der Weijden wil er niets van we-

 Jubilaris Jan Zethof, daarachter Gert Ubink en rechts Peter Lentjes.

is niet mis: Hij was naast tweede 
penningmeester, wedstrijdsecre-
taris, oprichter van de jeugdcom-
missie, zond wekelijks de weds-
tijdformulieren naar de KNVB, or-
ganiseerde het Stratentoernooi, 
klaverjasavonden in de kantine 
(en de toto/lotto en bazaar waar-
over hij al eerder sprak), ontving 
scheidsrechters en tegenstan-
ders, deed het sleutelbeheer, re-
gelde het ophalen van oud pa-
pier, maakte radioverslagen voor 
RickFM, had contact met kranten, 
was ooit jeugdleider, hield het 
sportpark schoon en deed daar 
klusjes voor en hief entreegelden 
bij de ingang. Jan heeft hiervoor 
diverse gouden en zilveren spel-
den mogen ontvangen die hij vol 
trots laat zien. Ook komt de oor-
konde ter tafel van Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Jan heeft de-
ze onderscheidingen niet alleen 
verkregen bij RKDES, maar was 
ook veertig jaar penningmeester 
bij Toneelvereniging Kudelstaart 
en Koster van de kerk. “Ik heb de 
Mariagrot mee helpen bouwen. 
Die is nu helaas weg. Ik heb al die 
vrijwilligersklussen nooit met te-
genzin gedaan en blijf graag de 
financiën van de kantine van RK-
DES verzorgen. Zolang dat kan. 
Ook fiets en wandelen we graag 
en doe ik tuinonderhoud. En niet 
alleen bij mezelf hoor.” Het liefst 
kijkt het actieve (in alle opzich-
ten) bestuurslid alle wedstrijden 
van het eerste, maar gaat niet 
mee naar de uitwedstrijden. Een 
saillant detail; alle genoemde ac-
tiviteiten heeft Jan Zethof volle-
dig zonder computer uitgevoerd. 
Wat een bewondering voor de-
ze man. Tijdens de Algemene Le-
denvergadering aanstaande no-
vember zal Jan officieel afscheid 
nemen. Wat zal hij, meer dan te-
recht, in het zonnetje worden ge-
zet! 
Door Miranda Gommans-Breur

Thuis
Aalsmeer - Kregen we ineens te 
maken met een nieuw fenomeen: 
een hond met heimwee. Dat uit-
te zich door niet willen eten, ze 
zette geen bek aan die bak met 
voer en terwijl wij nog heerlijk 
aan ons glaasje in de zon zaten, 
ging zij heel demonstratief in de 
camper liggen. Klaar voor vertrek. 
Op de eerste camping bij de boer 
in Limburg was ze de ster van het 
veldje. Deed bij iedereen desge-
wenst een knuffel, apporteerde 
ballen en stokken en rolde vrolijk 
door het gras. Die plek kent ze, 
we komen er elk jaar wel een keer 
en in dat bos weet ze feilloos de 
weg. Dat weet ze trouwens over-
al, ze is veel banger ons kwijt te 
raken dan dat wij bang moeten 
zijn haar kwijt te raken. Ze houdt 
ons permanent in het vizier. Als 
ze maar mee mag. En dat mag. Al-
tijd. Maar op de volgende locaties 
was ze klaar met vakantie, mis-
schien was ze dat hobbelen in de 
fietskar ook wel zat. Enniewee, ze 
wilde gewoon naar huis en maak-
te ons dat simpelweg duidelijk. 
Inmiddels zijn we thuis en is ze 
zielsgelukkig. Gewoon weer haar 
eigen bed, eigen Bloemendaal-
se strand en de buurhonden om 
tegen aan te keffen. Wat ons ver-
baast bij thuiskomst is hoe de 
natuur je tuin overneemt als je 
drie weken weg bent. Want on-
danks de goede zorgen van de 
buren - zij zorgden voor de kip-
pen en moestuin en aten dage-
lijks van de eitjes, boontjes, toma-
ten, rucola en basilicum - ontplof-
te de oogst in mijn broeikasje. Ik 
wilde zo graag een paar Spaanse 
pepertjes kweken, maar nu kan 
ik serieus een toko beginnen in 
home made sambal. Terwijl wij 
zittend op ons terras de boel op 

ons gemak in ogenschouw ne-
men, heeft de omgeving on-
ze aanwezigheid nog niet opge-
merkt. Op de rand van mijn Mak-
kelijke Moestuin bak zit een valk-
je rustig rond te speuren, of bij te 
komen van de jacht. Ik hoop op 
het laatste, want de muizen tie-
ren welig onder de houten vlon-
der in onze serre en aangezien 
manlief geen kat wil, is mijn hoop 
op dat roofvogeltje gevestigd. 
Maar er blijken nog meer leuke 
dieren plezier te beleven aan on-
ze tuin. Terwijl wij nog een slokje 
nemen – thuiskomst moet je vie-
ren met een vakantie afzakkertje 
- zien wij dat er iets heel anders 
bij het vogelvoederhuis actief is 
dan de gebruikelijke koolmees-
jes en mussen. “Kijk nou eens wat 
daar gaat”, zegt mijn echtgenoot 
verbaasd. Heel behendig zien we 
een beestje langs de paal om-
hoog klimmen, even blijven zit-
ten op het plateautje en dan de 
sprong wagen naar de vogelkooi. 
Een rat. En niet eens zo’n klein-
tje. En waar er een is, zijn er meer. 
Diezelfde avond zie ik er een door 
het gras rennen en een duik in de 
vijver nemen. Ik denk dat ik nodig 
in overleg moet met dat valkje.
Truusoudendijk@gmail.com

Poel’s Eye in de Proosdijhal
Yuri en Rick winnaars 
Blind Koppel Darts
Kudelstaart - Vorige week zater-
dag ging dartsclub Poel’s Eye in 
een nieuwe omgeving weer van 
start met het nieuwe seizoen. Na 
17 seizoenen in het Dorpshuis is 
de Poel’s Eye nu verhuisd naar de 
plaatselijke sporthal De Proosdij-
hal. Het Blind Koppel Toernooi 
werd gespeeld waarbij de dar-
ters vijf ronden lang blindelings 
aan een steeds wisselende darts-
maat en twee tegenstanders wer-
den gekoppeld. Na vijf wedstrij-
den ronden werd de stand op-
gemaakt en gingen er 16 dar-
ters naar de winnaarsronde en 8 
naar de verliezersronde. Na die 
vijf ronden balanceerden 6 dar-
ters op het randje. Een barrage 
moest de beslissing brengen wie 
naar de winnaarsronde gingen. 
Gerard Elderbosch, Joris Voorn en 
Yuri Beringel gingen op deze wij-
ze alsnog naar de winnaarsronde. 
Met name voor Yuri pakte deze 
ontsnapping miraculeus uit. Sa-
men met Maarten van Amster-
dam won hij tegen oud finalis-
ten Rob Braam (hij werd een keer 
tweede) en Ronald Baars (eerste 
en tweede). Yuri besliste de wed-
strijd met een weergaloze 143 fi-
nish. Dit bleek achteraf de hoog-
ste uitgooi van de avond te zijn. 
Zodoende haalden Yuri en Maar-
ten voor het eerst ooit een finale 
op een groot toernooi. Aan de an-

dere kant van het schema behaal-
den John Guldemond en twee-
voudig winnaar Erik Jan Geel-
kerken de halve finale, maar Rick 
Fransen en titel verdediger Tim 
van de Poel gingen door naar de 
finale. Tim mocht de finale probe-
ren te winnen met Maarten aan 
zijn zijde, maar Yuri maakte zijn 
wederopstanding compleet en 
won samen met Rick Fransen het 
Blind Koppel Toernooi van 2020. 
Eigenlijk best verrassende win-
naars, maar het zijn juist de ver-
rassingen die het Blind Koppel 
Toernooi altijd zo leuk maken. 

Kudelstaart Open
Volgende week vrijdag 18 sep-
tember is er weer een groot toer-
nooi, namelijk de Kudelstaart 
Open (singel), maar het is tevens 
de eerste speelavond van het sei-
zoen. Elke darter kan zonder op-
gave vooraf meedoen, de Poel’s 
Eye is laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveaus; hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Man en vrouw, 
jong en oud, iedereen speelt door 
elkaar, maar dankzij het vier ni-
veau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

De winnaars Rick Fransen en Yuri Beringel.

Meer Aalsmeer acties in september 
Winnen met wuppies én 
je bon in het Centrum
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 5 sep-
tember kon je leuke Aalsmeerse 
uitjes winnen wanneer je een vro-
lijke wuppie origineel op de fo-
to zette. En Meer Aalsmeer heeft 
heel wat grappige en mooie fo-
to’s voorbij zien komen. De on-
dernemers uit Aalsmeer Centrum 
konden tot en met woensdag al 
18 mensen blij maken met toe-
gangskaartjes aangeboden door 
Floriworld, Glowgolf Aalsmeer, 
de Historische Tuin, Funmania 
Aalsmeer en Flower Art Muse-
um. Je kunt tot en met aanstaan-
de zaterdag 12 september nog 
vrijkaarten winnen van zwembad 
De Waterlelie, een supclinic van 
Zeilschool Aalsmeer en speel-
kaarten van de Rabobank waar-
mee je terecht kunt bij leuke kin-
deractiviteiten in de regio, zoals 
Jump XL en Glowgolf. Dus scoor 
nog snel een wuppie in Aalsmeer 

Centrum, maak een foto, plaats 
hem op social media van Meer 
Aalsmeer of mail hem naar info@
meeraalsmeer en win!

Bon inleveren 
Na de Feestweek gaat het voor 
Meer Aalsmeer nog even door 
met acties, want heel de maand 
september kun je met je kassa-
bon een goedgevulde goodie 
bag winnen met producten van 
ondernemers uit Aalsmeer Cen-
trum. Maar ook kortingsbonnen 
en zelfs een Ice Watch van Spar-
naaij Juweliers. Vraag aan je win-
kelier waar je je bon kwijt kunt en 
maak kans op de goodie bag. De 
winnaars worden op vrijdagmid-
dag bekend gemaakt via social 
media. Dus hou de Facebook- en 
Instagram accounts in de gaten. 
Meer informatie ook op www.
meeraalsmeer.nl.

...van Truus

ten, maar heeft wel degelijk actief 
meegeholpen aan die hobby.

Activiteiten
Tijdens het gesprek komen se-
cretaris Peter Lentjes en interim 
voorzitter Gert Ubink de jubilaris 
een boeket bloemen overhandi-
gen. Bescheiden als hij is vertel-
len zij derhalve wat Jan allemaal 
heeft gedaan voor RKDES en dat 

dorpsdichter
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Fort Kudelstaart: Nieuwe 
bebouwing (deel 5)
Aalsmeer - In de laatste fase zul-
len de gebouwen worden ge-
bouwd welke de nieuwe functie 
van het Fort Kudelstaart ‘vorm’ 
moeten gaan geven. De linker-
bebouwing meet circa 1.560 vier-
kante meter en is bedoeld om 
de wellness en de hotelkamers 
in onder te brengen. Ook zullen 
er in het bestaande fortgedeel-
te een aantal hotelkamers wor-
den gerealiseerd. Het rechter ge-
deelte, ook 1560 vierkante meter, 
zal worden ingevuld door ruim-
ten die kunnen worden gebruikt 

voor congressen en feesten. Ook 
hier zullen een aantal hotelka-
mers in het bestaande gebouw 
worden geplaatst. Verder zal een 
klein gedeelte van het bestaan-
de fort worden gebruikt voor de 
havengasten en sanitaire voorzie-
ningen.

De bestaande poterne wordt ge-
bruikt als verbinding tussen het 
voorterrein en de voormalige 
manschappen ruimte. Rondom 
die ruimte zal een nieuw gedeel-
te worden gebouwd dat een ho-

reca gelegenheid zal huisvesten, 
gesproken wordt over een drie 
sterren restaurant, met een op-
pervlakte van circa 675 vierkante 
meter. Links en rechts zullen aan 
de voorzijde van de nieuwbouw 
terrassen verschijnen. Hoe dat zal 
worden uitgewerkt is niet duide-
lijk, want ook de frontbatterijen 
dienen weer op de goede plek te 
worden geplaatst. Het is ook nog 
niet duidelijk waar het terras voor 
het restaurant moet komen. 
Alles overziend zijn dit de cijfers.
Bestaande situatie: Het forteiland 

Het plaatje toont Fort Kudelstaart met alle nieuw te bouwen delen, in oranje, zoals ze nu in het bestemmings-
plan zijn opgenomen.

meet ongeveer 15.120 vierkante 
meter, de bestaande bebouwing 
is ongeveer 2.466 vierkante me-
ter, exclusief de frontbatterijen en 
de geschutskoepels. Er zijn 122 
ligplaatsen, met voldoende par-
keerruimte.
Nieuwe situatie: De parkeerkelder 
heeft een gezamenlijke opper-
vlakte van 5.540 vierkante meter 
en biedt plaats aan circa 225 au-
to’s. De nieuwe gebouwen heb-
ben een gezamenlijke opper-
vlakte van 3.800 vierkante me-
ter en biedt onderdak aan hotel-
kamers (in totaliteit 28 stuks) en 
congres/feestzalen en horeca-
ruimte. Het bebouwde deel van 
het fort zal hiermee zo’n 3,5 keer 
zo groot worden. De juiste plaats 
van de terrassen is nog niet dui-
delijk, maar zullen op het dak van 
de parkeerkelder moeten worden 
gesitueerd. 
Om de bestaande funderingen 
van het fort niet te verstoren zal 
een stalen damwand met bron-
bemaling om het gehele fortei-
land moeten worden geplaatst 
met een diepte van 14 meter. 
Naar schatting zullen met dit ge-
hele project de kosten tussen de 
25 en 30 miljoen euro bedragen.

Watersport icoon
Maar, hoe zit het eigenlijk met het 
voornemen om van het fort een 
watersport icoon te maken, zo-
als de Tender voorschreef, en wat 
eerder in deze serie te lezen was? 
En wat blijft er over van dit rijks-
monument en Unesco wereld-
erfgoed? Als we niet oppassen 
wordt Fort Kudelstaart een groot 
commercieel Hotel- en Congres-
Fort. Wij vinden dat het fort een 
invulling moet krijgen die past 
op de locatie, watersport gere-
lateerd en met respect voor het 
monument. Wat vindt u? Laat het 
weten!

Stichting Werkgroep 
Fort Kudelstaart
info@fortkudelstaart.com

Opnieuw kennismaken met omgeving
‘Navigatielandschap’ op 
Monumenten Dagen
Aalsmeerderbrug - Luchtoor-
log en Verzetsmuseum ‘40-‘45 
Crash en Mijn Fort presenteren 
op Open Monumenten Dagen 12 
en 13 september het project ‘Na-
vigatielandschap’. Kunstenaars la-
ten de bezoeker opnieuw kennis-
maken met zijn omgeving. 
‘Navigatielandschap’ is een zoek-
tocht naar de verbinding met het 
landschap om ons heen. Het is 
een belevenis om de mens in de 
21e eeuw de weg te laten vinden 
in de eigen omgeving en daar-
mee verbonden te zijn. Hoe orga-
niseer je dat voor jezelf, hoe haal 
je dat dichtbij huis? Kan het land-

schap jou helpen om te navige-
ren naar de toekomst? Kan het 
de inwoners van Rijsenhout hel-
pen om hun dorp leefbaarder te 
maken? 
Zowel Mijn Fort en het Crash mu-
seum zijn binnen het thema voor-
beeld stellend erfgoed, met een 
lange staat van dienst. Beide lo-
caties geven een eigentijdse be-
tekenis aan erfgoed en zijn aan-
trekkelijk voor educatie, recrea-
tie, toerisme en cultuur. Het Crash 
Museum en Mijn Fort zijn za-
terdag en zondag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Meer informa-
tie via www.crash40-45.nl

Een troostrijk monument van Tobias Rothe uit Aalsmeer

‘Vasthouden en Loslaten’
Aalsmeer - Zaterdag 5 septem-
ber werd een monument, ge-
maakt door de Aalsmeerse kun-
stenaar Tobias Rothe, onthuld 
door de burgemeester Ank van 
Bijsterveldt. Het was een indruk-
wekkende bijeenkomst in de 
Troosttuin op Iepenhof in Delft. 
Met de Troosttuin biedt De Laat-
ste Eer een troostrijke plek aan 
ouders die een kind verloren heb-
ben. 

Troost vinden
De betrokken speech van de bur-
gemeester raakte precies de kern 
waarvoor het monument is be-
doeld en hoe prachtig Tobias Ro-
the dat heeft verbeeld. “Het mo-
nument toont een erkenning van 
het verdriet. Ouders mogen niet 
ervaren dat hun leed wordt weg-
gepoetst. Het is van grote waar-
de om een overleden kindje te 
kennen, de herinnering levend te 
houden. Hoe kun je verlies accep-

teren? Het is leren luisteren, daar-
na luisteren en dan nog eens luis-
teren. Het monument staat voor 
liefde tussen ouders en hun kind. 
Het is een plek om terug te ko-
men en troost te vinden.” 

Houvast en Loslaten
De uitleg van Tobias Rothe maak-
te de stilte die er al was nog in-
tenser. “Ik ben beeldend kunste-
naar en vader van een 21 jaar ge-
leden overleden dochter. Hier-
door weet ik wat er speelt wan-
neer binnen een gezin een kind 
is overleden. In het begin worden 
zij bijgestaan door een liefdevolle 
omgeving door steun en houvast 
te bieden. Naarmate de tijd ver-
strijkt gaat de omgeving verder. 
Het leven gaat door. Maar voor 
de ouders en de eventuele broer-
tjes of zusjes is juist díe tijd - wan-
neer de omgeving al aan het los-
laten is - zo moeilijk. Er ontstaat 
een kloof die tussen zij die los-

laten en zij die nog vasthouden. 
Wanneer kan er begonnen wor-
den met het voorzichtig losla-
ten en hoe kun je überhaupt los-
laten?” Dat ‘Houvast en Loslaten’ 
heeft Tobias meesterlijk weten te 
visualiseren door een leuning te 
plaatsen in de kern van het hart. 
In het begin smal als een ‘houvast’ 
en steeds meer verwijdend om te 
leren loslaten.

Gebroken hart
‘Het monument (uitgevoerd in 
roestvrijstaal en gemaakt door 
het Aalsmeerse bedrijf Stievas) 
moet houvast bieden. Het moet 
een plek zijn om te herinneren. 
De glazen vlinders - gemaakt 
door Brenda Bleijenberg - moe-
ten een onderdeel worden van 
het monument. 
Elke vlinder vertegenwoordigt 
een overleden kind. Het gebro-
ken hart is een verwijzing naar 
pijn en verlies. De breuklijn wordt 

gevormd door een wandelpad 
bedekt met grof schelpengruis, 
lopend van west naar oost. Een 
metafoor voor de levensloop. Het 
westen is het verleden het verlies, 
het oosten voor daar waar de zon 
opkomt, de nieuwe dag, de toe-
komst.’ 

Vlinders
“Ik heb mij laten inspireren door 
de Monarch-vlinder in Mexico. In 
de herfst vliegen miljoenen vlin-
ders vierduizend kilometer vanuit 
het noorden naar het zuiden om 
daar in de sparren- en dennen-
bossen te overwinteren. De jaar-
lijkse migratie behoort tot één 
van de grootste natuurfenome-
nen op aarde. De glazen vlinders 
zijn geplaatst op twee boven het 
hart uittorende etages waarmee 
het opstijgen wordt verbeeld. 
De vlinders stijgen op vanuit het 
hart, staande op een iepenblad 
zijn zij vrij om mee te gaan met 
elke windrichting.”

Bankjes en groen
De vier bankjes staan zo gefor-
meerd dat zij één geheel vormen 
met het monument en hovenier 
Marc van Gooswilligen heeft met 
zijn ontwerp de gelaagdheid die 
het monument uitstraalt daar-
mee nog meer versterkt. De in-
drukwekkende bijeenkomst werd 
muzikaal omlijst door Sietse van 
Gorkom (viool), Amir Swaab (ac-
cordeon) en Camiel Jansen (con-
trabas).
Janna van Zon 

1,5 Meter voor jezelf en voor vergunning

SPIE doet niets: ‘We’ll 
Be Back 11-09-2021’
Aalsmeer - Met de tekst ‘We’ll 
Be Back’ laat SPIE weten dat ze 
volgend jaar weer de Aalsmeer-
se Pramenrace gaat organiseren 
(noteer alvast zaterdag 11 sep-
tember). Helaas dit jaar geen Pra-
menrace of ander activiteit geor-
ganiseerd door de stichting Pra-
menrace In Ere.
Dus blijft het onbekend wie het 
langste op de Rodeo stier kan 
blijven zitten, hoe de filmpjes ‘We 
make Aalsmeer great again’ er-
uit komen te zien en welke rode 
draad het bestuur weer had ver-
zonnen. Ook niet welk team de 
snelste was, wie het leukste ver-
kleed was of welk team het eten-
tje met het bestuur zou winnen. 
Verder geen inzameling voor het 
goede doel en geen zwaaien-
de ouderen in het zorgcentrum. 
Kortom dit jaar doet SPIE niets. 
Hoe spijtig het SPIE-bestuur dit 
ook vindt. Maar iedereen, en dus 
ook de inwoners uit de gemeen-
te Aalsmeer, moet zich aan de 1,5 

meter houden. Mee eens of niet. 
Het is helaas niet anders. SPIE 
bergt haar draaiboek weer op in 
de kast, is al druk aan het beden-
ken voor een nieuw thema. Tsja, 
SPIE goes USA is zo 2020... Het be-
stuur hoopt dat iedereen zijn ge-
zonde verstand gebruikt, zodat 
de draaiboeken volgend jaar wel 
gebruikt kunnen worden. Doe je 
het niet voor je gezondheid, doe 
het dan voor de vergunning van 
2021. 

Geruchten
Er gaan namelijk geruchten dat er 
teams zijn die wel (illegaal) gaan 
varen en dit is natuurlijk niet de 
bedoeling. Het zou de gemeen-
te kunnen doen besluiten om 
volgend jaar geen vergunning 
te verlenen. En, eveneens in de 
‘wandelgangen’ gehoord: De ge-
meente schijnt groots te gaan 
controleren op de Westeinder-
plassen en schuwt niet om be-
keuringen uit te delen... 

Feestelijke viering via livestream
Wethouder bij viering 30 
jaar Total Copy Service
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vierden de eigenaren Dirk Box en 
Ria Bouwman van Total Copy Ser-
vice Aalsmeer en Amsterdam het 
dertig jarig bestaan. Vanwege Co-
vid-19 was er besloten om van 
een groot feest op 5 september 
tijdens de Braderie van Aalsmeer 
en start van de Feestweek af te 
zien, maar het lustrum op een in-
tiemere basis te organiseren en 
op veilige afstand. 
Het echtpaar besloot om middels 
een livestream uitzending via de 
Facebookpagina van Total Copy 
Service Aalsmeer het bestaan op 
feestelijke wijze te vieren. De pre-
sentatie was in handen van Ingrid 
Claasen en zij heette de kijkers 
van harte welkom. Ingrid gaf let-
terlijk de microfoon, na een gron-
dige schoonmaak, over aan de 
wethouder van Economische Za-
ken, Robert van Rijn.
Robert stelde een aantal vragen 
aan de ondernemende eigena-
ren en niet alleen ‘het ontstaan’ 
30 jaar geleden kwam ter sprake, 
maar ook het betrekken van in to-

taal drie verschillende panden in 
Aalsmeer en hun maatschappelij-
ke betrokkenheid. Zo richtte Ria 
en Dirk de Stichting Dag van je 
Leven op en neemt Ria, al jaren, 
deel in het bestuur van Stichting 
Beheer Watertoren Aalsmeer.

TCS webshop
De wethouder opende op het 
einde middels één muisklik de 
vernieuwde TCS webshop. De 
combinatie van een aanzienlijk 
aanbod van online producten en 
diensten werd zichtbaar. Uiter-
aard blijven Dirk en Ria persoon-
lijke service hoog in het vaandel 
houden. 
Tijdens de livestream werd ge-
proost met champagne en de 
taart met felicitatietekst aange-
sneden. Dirk bedankte alle me-
dewerkers voor hun inzet al die 
jaren en de kijkers voor het onli-
ne aanwezig zijn op dit besloten 
feestje. Via de Facebookpagina 
van Total Copy Service Aalsmeer 
kan de livestream  bekeken wor-
den.
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Doldwaze proefjes doen
Mad Science in Boswinkel
Amstelland - Op zaterdag 3 okto-
ber komt de professors van Mad 
Science naar de Boswinkel. Kom 
helpen met doldwaze proe�es. 
De kosten zijn 5 euro per kind per 
ronde en iedere activiteit duurt 
ongeveer 1 uur. Om 10.00 uur 
staat Fladderende Vogels voor 
4 tot 6 jarigen op het program-
ma. Kruip in de veren van een 
vogel en probeer wormen of in-
secten te vangen, met je snavel. 
Ook gaan vogeleieren bestudeert 
worden.
Om 11.15 uur: Magneet Myste-
rie, eveneens voor 4 tot 6 jari-
gen. Maak kennis met aantrek-
ken en afstoten van een mag-
neet. De aarde heeft een Noord-
pool en een Zuidpool, maar el-
ke magneet ook. Er gaan proe�es 
gedaan worden.
Om 13.00 uur: Supersnelle Schei-
kunde voor jeugd van 10 tot 12 
jaar. Hoe versnel je het proces van 
een chemische reactie? 
Om 14.30 uur: Mineralen Mania 
voor kinderen van 7 tot 9 jaar. 
Neem een kijkje in de processen 

van steenvorming. Gekeken gaat 
worden hoe de Aarde in elkaar 
zit met behulp van een hardge-
kookt ei.
Reserveren voor alle activiteiten 
is verplicht en dit kan telefonisch 
via 020-2517840 of stuur een mail 
naar boswinkel@amsterdam.nl.
De Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5 is iedere woensdag tot en 
met vrijdag geopend van 12.00 
tot 17.00 uur en zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
amsterdamsebos.nl. Veel geleerd over pepers en bonen

Oogsten in de Smikkeltuin
Kudelstaart - Tijdens de zomer-
vakantie wisselde de zon en de 
regen zich zodanig af dat er in de 
Smikkeltuin bijna niet tegenop 
te oogsten viel. Er zijn tijdens de 
schoolvakantie speciaal een aan-
tal avonden ingelast om te oogs-
ten en die werden zeer goed be-
zocht. Niet alleen door de kinde-
ren met ouders, maar er kwamen 
ook veel opa’s en oma’s even kij-
ken. Als je in de omgeving van de 
schooltuin was zag je overal men-
sen lopen met handen vol rode 
bieten, kroppen sla, andijvie, uien 
en soms met een hele grote cour-
gette. Niet alleen oogsttips wer-
den er gedeeld, maar ook recep-
ten gingen over en weer. En als de 
groente niet in de smaak viel wa-
ren de kinderen niet te beroerd 
om ze aan opa of oma te geven. 
De eerste schoolweek werden de 

kinderen alweer naar de school-
tuin gestuurd, want de bonen 
moesten er nu echt allemaal 
af. Sommige kinderen zagen in 
plaats van bonen, pepers hangen 
en waren de bonen al lang verge-
ten. En hoe stoer is het om zo’n 
peper in je mond te stoppen waar 
de hele klas bij is. Een nadeel van 
peper is dat het even duurt voor-
dat je iets voelt, dus wat doe je 
dan? Je neemt nog een hap. En 
daarna wrijf je met je handen in 
je ogen. Ja u begrijpt het al, er is 
veel geleerd die dag. Gelukkig 
waren er ook kinderen die het wel 
voor elkaar kregen om alle bonen 
te oogsten. Met volle kratten, tas-
sen en fietsmanden vertrok ie-
dereen weer naar school en huis. 
De wintergroente heeft de open 
plekken in de Smikkeltuin alweer 
opgevuld. 

Creatieve cursussen bij de Werkschuit
Knutselen en schilderen 
voor kinderen
Aalsmeer - Houd je van knut-
selen en schilderen? Dan ben je 
bij de Werkschuit op de plek. Je 
kunt leren hoe je iets kunt ma-
ken van klei of ander materiaal, 
maar vooral ook hoe je zelf iets 
kunt maken dat bijzonder is. Je zit 
in een gezellige groep met kinde-
ren die allemaal graag knutselen 
en schilderen. Het is leuk om van 
elkaar te zien hoe je iets maakt 
en je krijgt weer nieuwe ideetjes. 
De cursus is ook leuk voor kinde-
ren die al een cursus hebben ge-
volgd, je krijgt steeds andere on-
derwerpen.
Deze cursusperiode gaan de 
deelnemers een gekke vogel en 
een brandweerman boetseren. 
Ook gaan ze een apart fotolijst-
je zagen en decoreren. Verder 
wordt weer een kunstwerk ge-
maakt van kosteloos materiaal. 
De cursus start woensdag 30 sep-
tember en is van 15.30 tot 17.00 
uur en op donderdag 1 oktober 

van 16.00 tot 17.30 uur. De cur-
sussen van de Werkschuit wor-
den gegeven aan de Oostein-
derweg 28. Inlichtingen en aan-
meldingen via www.werkschuit-
aalsmeer.nl of telefonisch bij Mar-
got Tepas via 06-12459347 of Ma-
rion Buckert via 06-11864861. 
Folders met alle cursussen, ook 
voor volwassenen, zijn verkrijg-
baar bij de bibliotheek en het ge-
meentehuis.

Iedere woensdagmiddag
Weer voorlezen voor 2 tot 
6 jarigen in de bibliotheek
Amstelland - Het voorlezen in de 
Bibliotheek is weer begonnen. Ie-
dereen is van harte welkom om 
met kinderen in de leeftijd van 
2 tot 6 jaar langs te komen en te 
genieten van een leuk, grappig 
of spannend verhaal. Ouders met 
jonge kinderen houden zich over 

het algemeen dagelijks bezig met 
voorlezen. Bewust of onbewust 
dragen ze hiermee enorm bij aan 
de taalontwikkeling van hun kin-
deren. Het is zelfs zo dat je met 
voorlezen niet vroeg genoeg kunt 
beginnen en dat kinderen die op 
jonge leeftijd worden voorgelezen 

Wandelbingo bij startfeest 
Kindcentrum De Ruimte
Kudelstaart - Vrijdagavond 4 
september was het een gezelli-
ge drukte bij KC De Ruimte. Al-
le kinderen en hun ouders kon-
den meedoen aan een superleu-
ke wandelbingo. Op een A-4tje 
stonden 24 foto’s. 
Op de stoep was met krijt een 
speurtocht uitgezet en tijdens 
deze tocht gingen de groepjes op 
zoek naar de foto’s. Elke gevon-
den foto werd weggekruist. Op 

Kindcentrum De Ruimte zitten 
echte speurneuzen. Bijna alle fo-
to’s werden gevonden. 
Sommige kinderen hebben zelfs 
twee speurtochten gelopen. 
Er waren namelijk drie wandel-
bingo’s. Eén voor de kleuters en 
groep 3, één voor de midden-
bouw en één voor de boven-
bouw. Bij terugkomst was er voor 
alle kinderen een lekker ijsje. Het 
was een geslaagd startfeest.

‘De Wensappel’ voor 3+
Betoverende marionetten 
voor het Poppentheater
Amstelland - Op zondag 13 sep-
tember speelt Theater Lapstok 
‘De Wensappel’ (3+) voor de deur 
bij het Amstelveens Poppenthea-
ter. Tatoe de tovenaar heeft zo’n 
zin in een appeltje. Maar wanneer 
hij bij de appelboom komt, zijn ze 
wederom allemaal op. Houdt dan 
niemand rekening met elkaar in 
dit bos? 
Maar Tatoe weet wel hoe hij de 
bosbewoners een lesje kan leren! 
Hij tovert een gouden appel in de 
boom. Een wensappel. Een inter-
actieve voorstelling met live ge-
zongen liedjes en antieke, Tsje-
chische marionetten! Bij slecht 
weer wordt de voorstelling gege-
ven in het theater. 

Toegangsprijs: 9 euro. Reserve-
ren kan via www.amstelveens-
poppentheater.nl, via info@am-
stelveenspoppentheater.nl of bel 
020-6450439.

Voor kinderen van 2 tot 6 jaar
Nijntje Beweegdiploma 
nieuw bij SV Omnia
Aalsmeer - Goed leren bewegen 
doen kinderen het makkelijkst op 
een leuke manier. Daarom kunnen 
peuters en kleuters bij SV Omnia 
2000 het Nijntje Beweegdiploma 
halen! Het Nijntje Beweegdiplo-
ma biedt jonge kinderen wekelijks 
speelplezier, terwijl ze op hetzelf-
de moment alle essentiële basis-
vormen van bewegen leren. Kort-
om, het is een combinatie van ple-
zier met een flinke dosis gezon-
de ontwikkeling. In de lessen van 
het Nijntje Beweegdiploma kun-
nen peuters en kleuters bijvoor-
beeld naar hartelust balanceren, 
rollen, huppelen, klauteren, sprin-
gen, zwaaien, vangen, gooien en 
schoppen! Alle basisonderdelen 
van bewegen komen aan bod via 
leuke oefeningen en spelletjes. 
Zo leren kinderen op een verant-
woorde manier bewegen met veel 
variatie. Dit is essentieel om fijn te 
kunnen bewegen en sporten. Ook 
leren ze sociale vaardigheden als 
samen spelen, op je beurt wach-
ten en goed met elkaar omgaan. 
En wist je dat goed en gevarieerd 
bewegen het belangrijkste hulp-
middel is bij de ontwikkeling van 
hun hersenen? Zo draagt het Nijn-
tje Beweegdiploma bij aan de ge-
zondheid en het geluk jonge kin-
deren. 

Beweegfeestje
Het Nijntje Beweegdiploma is er 
voor kinderen van 2 tot en met 6 
jaar. Het programma is zorgvul-
dig samengesteld door de KNGU 

en wordt alleen gegeven door 
speciaal opgeleide trainers. Na 
het doorlopen van de lessen ont-
vangen de kinderen het Nijntje 
Beweegdiploma tijdens een be-
weegfeestje. Daarop staat waar 
ze mee hebben geoefend. Een di-
ploma om trots op te zijn en wat 
kinderen een leven lang voorde-
len geeft in sport, op school, met 
vriendjes en thuis! De lessen bij 
SV Omnia 2000 worden gegeven 
op maandagmiddag (Mikado) en 
woensdagochtend (Oostkroost). 
Bij voldoende interesse wil Omnia 
op woensdagochtend ook star-
ten in Kudelstaart. Het Nijntje Be-
weegdiploma bestaat uit twee les-
senseries: Beweegdiploma 1 voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar en Be-
weegdiploma 2 voor kinderen van 
4 tot 6 jaar. Meer informatie over 
de lessen, de kosten en het aan-
melden zijn te vinden op www.
svomnia.nl. Meer weten? Neem 
gerust contact op via sportpunt@
svomnia.nl. 

Over 2,5 week gaat ijsbaan open!
Jeugdschaatsen bij 
ijsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Nu alle scholen 
weer open zijn en er genoten is 
van een mooie en warme soms 
tropische zomer, begint het le-
ven weer redelijk normaal te wor-
den ondanks de corona die Ne-
derland nog steeds in de greep 
heeft. IJsclub de Blauwe Beugel 
heeft de trainingen deze zomer 
toch door kunnen laten gaan, al 
werd tijdens de eerste fietstrai-
ning de schema’s wel virtueel on-
der de leden verspreid. Over zo’n 
2,5 week gaat de ijsbaan in Haar-
lem alweer open en zal ook het 
jeugdschaatsen beginnen. Tij-
dens dit jeugdschaatsen, wat 
gaat over 25 weken, zullen de kin-
deren in 4 groepen op ieder hun 
eigen niveau les krijgen. Dit ge-
beurt onder leiding van acht ge-
motiveerde trainers/sters die elke 
zaterdagmorgen vroeg opstaan 
om de enthousiaste kinderen het 
schaatsen aan te leren. Om indien 
gewenst, wedstrijden te rijden en 
met als doel door te stromen naar 
de trainingsgroep. De trainingen 
starten op zaterdag 26 septem-
ber om 8.20 uur en duren een 
uur. Dit jaar worden in verband 
met corona voorzorgsmaatrege-
len genomen, zodat de begelei-
ders, ouders en kinderen coron-

aproef kunnen schaatsen op de 
ijsbaan. IJsclub de Blauwe Beugel 
voorziet de jeugd van schaatshel-
men, hesjes en tassen welke me-
de mogelijk gemaakt zijn door de 
Rabobank, het Meerlandenfonds 
en de sponsoren van de club 
van 50. De helmen zijn beschik-
baar gesteld door de vaste spon-
sor van ijsclub de Blauwe Beugel, 
Langhout Beton, die al meer dan 
40 jaar de ijsclub voorziet van kle-
ding. Deze middelen worden te-
gen borg ter beschikking gesteld 
en geeft een mooi geheel en uit-
straling op de ijsbaan. IJsclub de 
Blauwe Beugel is sinds 10 jaar se-
rieus bezig met het jeugdschaat-
sen op de Kennemerijsbaan te 
Haarlem en heeft ook afgelopen 
jaar weer zo’n 45 kinderen uit de 
regio spelenderwijs het schaat-
sen bij gebracht wordt. Elk jaar 
stromen er wel 8 kinderen door 
naar de trainingsgroep, waar ze 
naar een hoger niveau gebracht 
worden. En er zijn in het verle-
den, en ook op dit moment weer, 
een aantal talenten die op lande-
lijk niveau meestrijdt om de prij-
zen. Heeft u of uw kind interes-
se om te schaatsen? Kijk dan op 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl 
voor meer informatie. 

later meer plezier hebben in zelf le-
zen. Op woensdagmiddag en vrij-
dagmiddag hoef je zelf niet voor 
te lezen, maar schuif je lekker aan 
en luister je samen met je (klein)
kind naar het verhaal. Het voorle-
zen wordt in drie van de vier vesti-
gingen van de Bibliotheek Amstel-
land weer gedaan. Iedere woens-
dag van 15.30 tot 16.00 uur in Bi-
bliotheek Amstelveen Stadsplein, 
Westwijk en Aalsmeer en iede-

re vrijdag van 15.30 tot 16.00 uur 
in Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein en Westwijk. Uithoorn volgt 
binnenkort. Het voorlezen is gra-
tis en aanmelden is niet nodig, de 
Bibliotheek zorgt voor voldoende 
ruimte zodat de geadviseerde af-
stand aangehouden kan worden.
Meer informatie over voorlezen is 
te vinden op de website van de Bi-
bliotheek www.debibliotheekam-
stelland.nl 
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Voor jeugdspelers 5 tot en met 15 jaar
Jeugdvoetbaldagen bij RKDES
Kudelstaart - Speciaal voor 
jeugdspelers uit de regio die als 
een profvoetballer willen trainen 
worden op donderdag 15 en vrij-
dag 16 oktober, tijdens de herfst-
vakantie, Jeugdvoetbaldagen ge-
organiseerd op het complex van 
RKDES aan de Wim Kandreef. De 
organisatie is in handen van de 
staf van de Jeugdvoetbaloplei-
ding. Alle kinderen van 5 tot en 
met 15 jaar kunnen hier aan deel-
nemen. Van keeper tot spits, ie-
dereen is welkom! Je hoeft geen 
lid te zijn van een bepaalde ver-

eniging, iedereen kan zich aan-
melden! De specifieke trainingen 
zullen worden verzorgd door pro-
fessionele trainers. Men krijgt alle 
basistechnieken aangeleerd vol-
gens de Wiel Coerver methode 
(balvaardigheid en traptechniek 
verbeteren). Dankzij een inten-
sieve en wedstrijdgerichte scho-
ling zal de balvaardigheid en het 
zelfvertrouwen verder toenemen. 
Inschrijven voor deze jeugdvoet-
baldagen kan door aan te mel-
den via de website www.jeugd-
voetbaldagen.com. 

Korfbalcompetitie
Jongste VZOD-team komt 
net te kort tegen TOP
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag mocht na lange tijd het jong-
ste team van korfbalvereniging 
VZOD weer aantreden voor een 
wedstrijd. Na het stil vallen van 
de zaalcompetitie en de voor-
jaarscompetitie veld mocht de 
E-jeugd eindelijk weer een wed-
strijd spelen.
Ook direct een spannende wed-
strijd voor dit team, want dit 
team was in zijn geheel van de F-
jeugd overgezet naar de E-jeugd 
om daar hun kunsten te verto-
nen. Gezien de hogere paalhoog-
te, een grotere bal en andere re-
gels was het zeker erg spannend 
om weer te beginnen.
Ondanks de gezonde spanning 
kwamen Naomi, Noor, Sanne, 
Dean, Sjoerd en Jimmy uiterma-

te goed uit de startblokken en 
was in eerste instantie zeker niet 
zichtbaar dat deze groep net was 
doorgestroomd. Met een knappe 
0-0 ging het team de rust in.
Na het bespreken van de laatste 
tactieken door de coaches Suzan 
en Bart, ging de E2 weer snel de 
strijd aan met het team uit Sas-
senheim. Vrij snel werd er door 
TOP drie maal gescoord, waar-
door het team in  het derde kwart 
tegen een 0-3 achterstand aan 
keek. In het vierde kwart wist het 
VZOD-team goed te verdedigen 
en wist de ploeg uit Sassenheim 
geen kansen meer te benutten 
wat de eindstand uiteindelijk op 
0-3 bracht. Wel verlies, maar een 
uitstekende uitslag voor dit jong-
ste team van VZOD!

In januari weer klaverjassen/hartenjagen

Seizoen kaartavonden 
FC Aalsmeer afgesloten
Aalsmeer - Helaas heeft de kaart-
commissie van FC Aalsmeer moe-
ten besluiten om de kaartavon-
den waarvan vrijdag 18 septem-
ber de eerste speelavond zou zijn 
voorlopig op een laag pitje te zet-
ten. Door het coronavirus vindt 
de commissie het te riskant om te 
gaan starten, er zullen namelijk te 
veel aanpassingen nodig zijn om 
alles in goede banen te leiden. 
De commissie is bij buurman BV 
Hornmeer geweest om te kijken 
hoe men het daar doet en is tot 
de conclusie gekomen dat ze niet 
voor politieagentje wil spelen. 
Ook vanwege het feit dat de leef-
tijdsverschillen best wel groot zijn 
hebben Jos, Wim en Peter beslo-
ten om het seizoen af te sluiten. 
Er is wel een stand opgemaakt 
van de avonden die gespeeld 
zijn. Degenen die alle avonden 
zijn geweest, zijn ook het hoogst 
geëindigd. Degene die daar het 
meest van geprofiteerd hebben 
bij het klaverjassen waren wel 
Berry en Peter Springintveld, die 
vooral met een geweldige laat-
ste kaartavond de eerste plaats 
hebben gepakt met maar liefst 

6231 punten. Niet wetende uiter-
aard dat het ook de laatste kaart-
avond van dit seizoen was. Marcel 
Schijf was het die met het harten-
jagen het meest constant speelde 
en de eerste plaats op die manier 
verdiend binnen sleepte met de 
minst behaalde punten.

Einduitslag klaverjassen:
1. Berry en Peter Springintveld, 
49.689 punten.
2. Henny Spaargaren en Wim 
Ruts, 48.673 punten.
3. Mireille Ruts en Mirjam Cudo-
van, 48.337 punten.
4. Geert Bruine de Bruin en Jack 
Kok, 46.750 punten.
5. Jos en Paul Springintveld, 
46.526 punten.
Einduitslag hartenjagen:
1. Marcel Schijf, 1856 punten.
2. Bets Romkema, 1931 punten.
3. Han Hogervorst, 2013 punten.
4. Wally v.d. Wal, 2116 punten.
5. Jan de Bok, 2122 punten.
De organisatie hoopt in janua-
ri het klaverjassen en hartenja-
gen weer te kunnen opstarten. 
De prijswinnaars krijgen hun ver-
diende prijs thuis bezorgd. 

Handbal landskampioenschap
Net geen winst Greenpark 
op Kembit Lions: 24-24
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
september is de handbal-compe-
titie om het landskampioenschap 
van start gegaan. Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer kreeg thuis 
in De Bloemhof Kembit Lions op 
bezoek. Tijdens de twee oefen-
weekenden waren beide teams 
aan elkaar gewaagd en ook tij-
dens dit duel werd over en weer 
gescoord. Aalsmeer wist diverse 
malen op voorsprong te komen, 
maar Kembit Lions bleef qua pun-
ten in de buurt. Na tien minuten 
was de stand 4-4, vijf minuten la-
ter 6-5 en weer vijf minuten later 
had Greenpark Aalsmeer een gat 
weten te slaan van drie punten: 
10-7. Deze winst werd niet meer 
uit handen gegeven. Rust: 13-10 
voor Aalsmeer.
De tweede helft werd voortva-
rend gestart, vooral door Kem-
bit Lions. De Limburgers wisten 
na vijf minuten het verschil te 
verkleinen naar slechts één punt 
achterstand: 15-14. Het schudde 

Aalsmeer weer wakker, er werd 
extra gas gegeven: 19-16. Kembit 
Lions gaf zich nog niet gewon-
nen en wist vijf minuten later de 
stand weer gelijk te maken: 19-
19. Beide teams bleven op scherp 
spelen, waarbij tot enkele minu-
ten voor tijd Greenpark één punt-
je voor wist te blijven: 23-22. Ivo 
Steins van Kembit Lions profiteer-
de in de slotfase van een over-
treding aan Aalsmeer zijde en 
kon vrij schietend de gelijkmaker 
maken: 23-23. Nog één keer vol-
le concentratie bij de handbal-
lers, de laatste aanvallen. Green-
park Aalsmeer wist nog een keer 
het net te vinden, net als Kem-
bit Lions. Eindstand gelijk: 24-24. 
Het eerste punt voor Aalsmeer is 
binnen na deze goed gespeelde 
wedstrijd. 
Aanstaande zaterdag 12 septem-
ber wacht Aalsmeer een uitwed-
strijd bij Bevo. Aanvang is 19.15 
uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zwemmen
Wedstrijdploeg Oceanus 
zoekt versterking
Aalsmeer - Seizoen 2020 2021 
draait inmiddels op volle toe-
ren en ook het horizontaal trai-
nen begint steeds meer zijn plek 
te krijgen binnen sportvereni-
ging Oceanus. Op maandag zijn 
de skills/landtrainingen een vast 
onderdeel geworden en ook de-
ze trainingen krijgen steeds meer 
vorm.
De eerste wedstrijden staan in-
middels ook al ingepland, he-
laas zonder publiek erbij maar 
de zwemmers mogen weer gaan 
strijden tegen elkaar en daar trai-
nen ze dan ook naar toe. Iedereen 
heeft er echt weer zin in om zijn/
haar beste zwemslagen/afstan-
den te kunnen gaan laten zien. 
De wedstrijdzwemploeg zoekt 
versterking om met een gemo-
tiveerde zwemploeg bij de di-
verse wedstrijden aan te kunnen 
gaan treden. Dus ben je in het be-
zit van minimaal zwemdiploma B 
en vind je het leuk om met een 

groep gezellige fanatieke zwem-
mers te trainen en wedstijden te 
zwemmen? Dan zoekt de zwem-
ploeg jou. Wil je weten hoe er ge-
traind wordt? Meld je dan aan 
voor een proeftraining(en) via: in-
fo@oceanusaalsmeer.nl. 
Elke week staat er een grote de-
legatie aan zeer gemotiveerde en 
enthousiaste trainers/sters klaar 
om alle sporters naar een hoger 
niveau te begeleiden/coachen. 

Schaken in Dorpshuis Kudelstaart
Interne competitie van 
start bij ‘Westeinder’
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag is de interne competitie van 
schaakclub Westeinder gestart. Er 
wordt gespeeld in het Grand Café 
van het Dorpshuis in Kudelstaart. 
De opkomst was nog niet gewel-
dig, spelers waren nog in het bui-
tenland of te laat aanwezig, maar 
dat gaat de komende weken on-
getwijfeld verbeteren! Traditiege-
trouw wordt in de eerste ronde 
geloot en Wim Appelman was ge-
koppeld aan Peter Verschueren. 
Wim zette met wit de partij ge-
degen op, maar was op enig mo-
ment toch gedwongen zijn ko-
ningsstelling met g2-g3 te ver-
zwakken. Peter buitte dit uit door 
de witte koning zover op te ja-
gen dat deze de toren op a1 in de 
weg stond, waardoor hij eigenlijk 
met een stuk meer speelde en de 
partij kon winnen. Gerard Verlaan 
was toen al klaar. De jeugdige 
overmoed van Marco werd vak-
kundig door hem afgestraft. Ab-
dul speelde met wit tegen Maar-
ten en deed zijn best om met na-
deel uit de opening te komen. 

Dat lukte prima en na een zetje 
of 10 stond hij al een pion ach-
ter. Daarna ging Abdul pas echt 
schaken en het lukte hem om 
een aanval tegen de koning van 
Maarten op te zetten. Zijn eigen 
koning stond echter erger op de 
tocht waardoor Maarten het punt 
kon binnenhalen. Jurgen van der 
Zwaard was de oneven man de-
ze avond. Er is nog geprobeerd 
om via Lichess on-line een tegen-
stander voor hem te organiseren, 
maar Jurgen had de hele zomer 
niet geschaakt en vond het prima 
om eerst een avondje rond te kij-
ken. Om half 10 kwam Richard Pil-
ler binnen lopen en Jurgen heeft 
(niet voor de competitie) nog een 
paar potjes tegen hem gespeeld, 
waaruit bleek dat Jurgen de juis-
te keus had gemaakt voor deze 
avond. Na afloop van de officiële 
partijen hebben Gerard en Abdul 
nog tot 12 uur door geschaakt, 
terwijl de anderen het gezellig 
maakten in de bar.
Donderdag om 20.00 uur de 
tweede ronde.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD wint na mooie ‘pot‘ 
van ESDO uit Kockengen
Kudelstaart - Na de noodge-
dwongen lockdown pauze moch-
ten de korfballers van VZOD/FI-
QAS afgelopen zaterdag einde-
lijk weer optreden in competitie-
verband. Na bijna vijf maanden 
geen korf te hebben gezien, was 
het fijn voor het trouwe publiek 
om hun ploeg weer eens aan te 
moedigen langs de lijn te, uiter-
aard wel rekening houdend met 
de welkbekende anderhalve me-
termaatregel. Met ESDO uit Koc-
kengen op het programma be-
loofde het een wedstrijd vol strijd 
te worden en zo is ook gebleken. 
VZOD/FIQAS wist binnen twee 
minuten al een sterk signaal af te 
geven naar de tegenstander. On-
danks de harde wind, krulden de 
afstandsschoten van Vincent Al-
gra en Josine Verburg heerlijk 
de korf in voor de ploeg uit Ku-
delstaart. Laatstgenoemde speel-
de weer haar eerste competitie-
wedstrijd voor de blauw-zwarten 
sinds het geslaagde avontuur op 
het hoogste niveau en dat deed 
ze als vanouds: uitstekend. Als 
antwoord op een tegendoelpunt 
van de bezoekers wist vedette 

Eric Spaargaren er 3-1 van te ma-
ken met wederom een sterk af-
standsschot. Niet veel later ston-
den de gelijkmakers van ESDO op 
het scorebord, waarmee ze liet 
zien net zo gefocust te zijn als de 
thuisploeg. Na een klein tijdje ge-
lijk opgaan, scoorde Lianda van 
der Schilden met een heerlijke 
doorloopbal. Ook zij is terug van 
weggeweest en liet dat direct we-
ten. Even later nam het beter spe-
lende VZOD/FIQAS het voortouw 
door drie prachtige afstands-
schoten in het mandje te leg-
gen, waarvan twee door Vincent 
Algra, die een beresterke wed-
strijd speelde. In het laatste deel 
van de eerste helft scoorden bei-
de ploegen nog wat, waarbij de 
uitploeg de achterstand wist in te 
perken tot 8–6. In het begin van 
de tweede helft bleef het over en 
weer gaan. Met doelpunten van 
Tessa Kunst en Laura Viet wist 
VZOD/FIQAS verder uit te bou-
wen, maar ESDO kwam wederom 
knap terug tot een verschil van 
twee doelpunten. Met een he-
le hoop strijdlust van beide kan-
ten was het een mooie ‘pot’ om 

te zien, maar toch trok de thuis-
ploeg aan het langste eind. Mede 
dankzij de sterke rebounds, kon 
VZOD/FIQAS het verschil maken. 
De stand veranderde in de laat-
ste 10 minuten van 11–9 naar 15–
9, waarbij het laatste doelpunt na 
een mooie variant op de vrije bal 
wonderschoon werd verzilverd 

door invalster Esmee Buijs. 
Onder leiding van Gert Krook 
wint VZOD/FIQAS dus haar eer-
ste competitiewedstrijd op het 
veld. Deze lijn wil Krook uiteraard 
graag doorzetten naar volgende 
week, waar de uitwedstrijd tegen 
Madjoe uit Rijnsburg op het pro-
gramma staat.

Iedere dinsdagavond in ‘t Middelpunt
Eerste plaats Victor van 
Schie op dartavond
Aalsmeer - Op dinsdagavond 1 
september zijn de wekelijkse vrije 
dartavonden in buurthuis ‘t Mid-
delpunt weer van start gegaan. 
De opkomst op deze avond was 
erg magertjes te noemen. Na-
tuurlijk was nog niet iedereen er-
van op de hoogte dat er weer ge-
dart wordt en misschien zijn er 
wel mensen die de activiteiten 
nog even mijden, ondanks het ge-
geven dat zowel het buurthuis als 
de dartclub een duidelijk corona-
protocol hebben opgemaakt. Met 
de nodige aanpassingen konden 
de aanwezige dartliefhebbers 
hun pijlen eindelijk weer richting 
de juiste vakjes op het dartbord 
gooien. De sfeer was al snel ont-

spannen en gezellig, zoals dat al-
tijd gebruikelijk was. Reeds in 
de eerste partij lukte het Victor 
van Schie om een 180 te gooien. 
Het bleek uiteindelijk de enige 
180-score van de avond. Zijn ster-
ke optreden wist hij de rest van 
de avond wel vol te houden en zo 
eindigde Victor ongeslagen op de 
eerste plaats. Kees de Lange kon 
zijn favoriete dubbel 16 als finish 
goed vinden en wist zo de twee-
de plaats te bemachtigen. Ieder-
een vanaf 16 jaar wordt van har-
te uitgenodigd om deel te nemen 
aan een gezellige dartavond. En-
tree 2,50 euro. Aanvang 19.45 uur 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55. Iedere dinsdag.
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Wedstrijden 
Basketbal

Zondag 13 september:
Thuis in Proosdijhal Kudelstaart
 
12.00 uur: BVA X12 - The lions X12
12.00 uur: BVA M16 - Harlemla-
kers M16
14.00 uur: BVA X14-2 - BC Flying 
Oost X14-3
14.00 uur: BVA V16 - MBCA Am-
stelveen V16-2
14.00 uur: BVA MSE 1 - BV Hoofd-
dorp MSE 2
16.00 uur: BVA X14-1 - The Chal-
lengers X14-1
16.00 uur: BVA M18 - Landslake Li-
ons M18
16.00 uur: BVA MSE 2 - Harlemla-
kers MSE6

Meeste punten Hans van Leeuwen
Eindelijk weer sjoelen in 
Dorpshuis ‘t Podium
Kudelstaart - Na ruim 6 maan-
den kon er op donderdag 3 sep-
tember eindelijk weer gesjoeld 
worden in Dorpshuis ’t Podium. 
Maar wel op een andere manier 
door de coronaregels. Zo werden 
er maar vijftien bakken gesjoeld 
in plaats van twintig, moest men 
1,5 meter afstand houden, waar-
door er ook op het podium bak-
ken stonden en werden de ta-
fels en bakken na vijf series ge-
reinigd. Omdat er ook minder 
sjoelers zich aangemeld heb-
ben voor dit seizoen, wordt er in 
drie klassen in plaats van vier ge-
sjoeld. Slechts twee sjoelers wis-
ten een 148 te produceren, Wim 
Voorbij en Albert Geleijn. Na vijf-
tien bakken haalden drie sjoelers 
een score boven de 2000 pun-
ten, Wim Voorbij, Hans van Leeu-
wen en Tiny Amsing. Met 14 pun-
ten behaalde Hans van Leeuwen 
de meeste punten van de avond.
Uitslagen per Klasse: 
Hoofdklasse: 1. Hans van Leeu-

wen, 2. Petra Houweling, 3. Tim 
van Tiem. 
A-Klasse: 1. Elisa de Jong, 2. Cor 
Franck, 3. Jacob van ‘t Hof. 
B-Klasse: 1. Maria Baggen, 2. Mah-
jan Yari, 3. Mirjam van den Berg.

Koppeltoernooi en NK
Door de coronamaatregelen zijn 
alle wedstrijden tot en met de-
cember afgelast. Dit betekent dat 
ook het 40e Koppeltoernooi van 
Sjoelclub Aalsmeer in novem-
ber uitgesteld is, evenals het NK 
teams dat in oktober plaats zou 
vinden.

Competitieavond
De volgende competitieavond 
is op de donderdag 17 septem-
ber en begint om 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn ook welkom, na aan-
melding via de website. Kijk voor 
uitslagen en informatie ook op de 
website van Sjoelclub Aalsmeer: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Zondag start in Antwerp Port Epic
Renner Owen Geleijn 49e 
in Poolse rittenkoers
Aalsmeer - Wielrenner Owen Ge-
leijn uit Rijsenhout is vorige week 
49ste geworden in de eindstand 
van de Baltyk-Karkonosze Tour in 
Polen. De renner van opleidings-
team Jumbo Visma moest bij-
na zes minuten toegeven op de 
Poolse winnaar van opleidings-
team CCC. Door verhoogd be-
smettingsgevaar van het coro-
navirus werden de proloog en de 
eerste rit geschrapt. In de eerste 
twee wel verreden etappes finish-
te Geleijn in het bijna volledig in-
tact gebleven peloton als 35ste 
en veertigste. In de lastige slotrit 
kwam hij als 46ste over de streep. 
Op de laatste dag moest de helft 
van het deelnemersveld de strijd 
opgeven. 
Aankomende zondag 13 sep-
tember start Owen met zijn team 
in de Antwerp Port Epic, een ca-
tegorie 1-race op de profkalen-
der. Het parcours loopt voor een 
deel over zand- en gravelpaden. 

De wedstrijd wordt vanaf 13.35 
uur live uitgezonden op Eén van 
de vrt.

Ronde van Uithoorn
In de Ronde van UIthoorn, geor-
ganiseerd door regioclub UWTC 
op parcours Randhoorn, reden 
Aalsmeerder Edwin Comman-
deur (sportklasse) en amateur 
Sven Buskermolen uit Kudelstaart 
afgelopen zondag in hun cate-
gorie een prima wedstrijd. Maar 
in de eindsprints kwamen ze er 
niet meer aan te pas. Buskermo-
len viel met een 21ste plek net 
buiten de prijzen. Commandeur 
krijgt aankomende zondag 13 
september een herkansing in de 
nationale Ronde van Amstelveen. 
Tristan Geleijn start er bij de ju-
nioren. Het programma begint 
om 10.30 uur met een race voor 
nieuwelingen. De eliterenners en 
amateurs sluiten om 15.15 uur 
het programma af.

Ronde van Uithoorn bij UWTC. Foto: Hans Steekers

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Kagia 1 14.30 u
s.v. Zandvoort - F.C.A. 2 15.00 u 
F.C.A. 3 - s.v. Overbos 4 12.00 u
Sporting’ 70 2 - F.C.A. 4 17.00 u
R.K.A.V.I.C 3 - F.C.A. 5 14.30 u
F.C.A. 6 - Hercules 5 14.30 u
F.C.A. 8 - s.v. B.S.M. 3 14.30 u
FCA 35+1 - Overbos 35+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - IJmuiden V1 12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - Roda’23 V3 13.30 u
S.C.W. 

S.C.W. 1 - T.O.G. 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Krommenie 2 12.00 u
S.C.W. 3 - Kennemerl. 2 14.30 u
Buitenveldert 3 - S.C.W. 4 11.30 u
Vitesse’22 2 - S.C.W. 5 14.15 u 
HSV’69 45+1 - SCW 45 +1 14.00 u

Zondag 13 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Apollo ’68 1 14.00 u
F.C.A. 3 – s.v. Overbos 4 11.30 u
R.K.D.E.S.
Olympia. H 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
V.V.S. ’46 2 - R.K.D.E.S 2 12.00 u 
Zwanenburg 5 - RKDES 4 14.30 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Schaakseizoen vrijdag van start
AAS begint weer, online
Aalsmeer - Vrijdag 11 septem-
ber begint het AAS schaaksei-
zoen weer. Maar, het gaat an-
ders worden dan vorig jaar. Het 
KNSB team zal niet spelen en van 
de twee LeiSB teams is maximaal 
één team te formeren. 
Verder heeft AAS momenteel 
geen clublokaal. De zalen in de 
Doopsgezinde kerk zijn niet Co-
vid-proef en worden daarom (te-
recht) niet verhuurd.
Daarom gaat AAS de schaakles-
sen online geven. Alle leerlin-
gen hebben daarvoor een head-
set (microfoon en hoofdtelefoon) 
en een webcam nodig. De les-
sen worden gegeven via Goog-
le Meet, dus een Google account 

is ook nodig. De lessen (stap 1, 2, 
3 en 4) zullen van 19.00 tot 19.30 
gegeven worden. Voor de hoog-
ste stappen zullen individuele 
lessen op een andere dag wor-
den gepland.
De jeugdcompetitie gaat ook on-
line plaatsvinden vanaf 19.30 uur 
en wordt weer gespeeld op chess.
com. Mocht je niet kunnen op dat 
tijdstip dan is, in overleg, een an-
dere dag planbaar. Nieuwe leer-
lingen en/of deelnemers aan de 
jeugdcompetitie zijn nog steeds 
welkom. Opgeven en meer in-
formatie bij Henk van Leeuwen: 
nieuwe.zorg@hetnet.nl en op de 
AAS site www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Wielrennen
Ferry Kas aan de leiding 
in Tour de Kwakel
De Kwakel - De Tour de France is 
inmiddels een week onderweg. 
Door de vele bergritten in de eer-
ste week is er in Frankrijk al eni-
ge tekening zichtbaar in het klas-
sement. Ook de renners in De 
Kwakel zijn al door hoge pieken 
en diepe dalen gegaan. Op dit 
moment is het Ferry Kas die bo-
ven is komen drijven in het klas-
sement. Ferry had graag in een 
gele trui een drankje genuttigd 
in ’t Tourhome. Toch heeft hij bij 
de Tourdirectie het verzoek in-
gediend ook volgend jaar de bar 
gesloten te houden. De drankjes 
die Ferry graag drinkt blijken niet 
prestatiebevorderend te werken. 
Waar Ferry profiteert van de ge-
sloten bar, is dit voor Fred Klijn al-
les behalve het geval. Fred legde 
zijn oor altijd graag te luister bij 
de andere wielerkenners. Nu dat 
niet kan, is Fred dit jaar voorals-
nog rode lantaarndrager. De win-
naar van de rode lantaarn van vo-
rig jaar, Marjo Plasmeijer, is dit 
jaar dan weer zeer goed begon-
nen. Zij is de beste vrouw in het 
klassement en zit ook in de bes-
te groep: ploeg Timmerman. Sa-
men met ploeggenoten Ferry 
Kas, Joep Voorn, Krek van Leeu-
wen en Ton van Dijk timmert zij 
dit jaar flink aan de weg.
Timmerman Willem Holla vindt 
zichzelf terug op de tweede 
plaats in het algemeen klasse-
ment en in het klassement van 
de rode trui. Twee unieke posities 
voor Willem die hij beloont ziet 
met de leiding in het klassement 
voor de beste oudere. Mike van 
Wees is op dit moment de beste 
jongere in de Tour de Kwakel.
Het is de zeer gewaardeerde na-
kijker Gerlinde van Scheppingen 
dit jaar opgevallen dat er veel 
minder reclames ingediend wor-
den. Zou dat opnieuw iets te ma-
ken hebben met de gesloten bar? 
Een reclame kan ingediend wor-
den als een deelnemer Gerlin-
de op een (zeldzaam) foutje be-
trapt. Toch is er één deelnemer 
die het afgelopen week wel heel 
erg bont maakte.
Jim Voorn (zie foto) kwam naar ‘t 
Tourhome, leverde zijn lap voor 
de volgende dag in, keek naar de 

stand en dacht een punt te kort 
te zijn gedaan. Daarop diende hij 
een reclame in. Niet veel later be-
sefte hij dat hij zelf een fout had 
gemaakt door de voorletter van 
klimmer Quintana te vergeten. 
Daarop diende hij een reclame in 
op zijn eerdere reclame. Een on-
terechte reclame kan immers lei-
den tot een minpunt. Toen Jim 
voor zijn vertrek uit ‘t Tourhome 
nog even zijn lap doornam rea-
liseerde hij zich dat hij ook voor 
morgen nog geen voorletter voor 
Quintana had gezet. Waarop hij 
daarvoor nog een zogenaamde 
herstellap inleverde. Wat slordig 
zal u denken. Maar Jim is dit jaar 
wel heel precies in het positione-
ren van de renners. Hij leidt het 
klassement van de meeste extra 
punten. Het is tot nu toe een zeer 
aantrekkelijke Tour. De renners in 
Frankrijk krijgen bijna elke dag 
een ander soort parcours voorge-
schoteld. In De Kwakel leidt dat 
ook tot veel variatie in de lappen 
en daarmee tot veel verschuivin-
gen in het klassement. Dat be-
looft wat voor de komende twee 
weken.

Algemeen klassement:
1. Ferry Kas, 48
2. Willem Holla, 47
3. Jim Voorn. 47
4. Mike van Wees, 46
5. Adrie Voorn, 44
Rode trui:
1. Jim Voorn, 13
2. Willem Holla, 12
3. Timo Kas, 12
Ploegenklassement:
1. Timmerman, 142
2. TI-Raleigh, 139
3. Rijpwetering, 137

Atletiek
AKU sluit zondag zomer 
af met een tijdloop
Uithoorn - Iedereen kent van 
het wielrennen het begrip ‘tijdrit’. 
Renners starten met een tussen-
pose van 2 of 3 minuten achter 
elkaar en leggen individueel een 
parcours af van een aantal kilo-
meter. AKU organiseert de laatste 
jaren in september als afsluiting 
van het zomeravondcircuit een 
uurloop. In verband met de coro-
namaatregelen kan er niet tege-
lijkertijd met een groep gestart 
worden en daarom kwam Jos La-
kerveld van de wedstrijdcom-
missie van AKU op het creatieve 
idee om een individuele tijdloop 
te organiseren. Na de alternatie-
ve Polderloop, die veel enthou-
siaste lopers aan de start bracht, 
is dit de tweede mogelijkheid om 
weer het gevoel van een echte 
wedstrijd te hebben en de routi-
ne van de trainingen te doorbre-
ken. De tijdloop wordt aanstaan-
de zondag 13 september gehou-
den over een afstand van 10 ki-
lometer. Er wordt gestart tussen 
10.00 en 13.00 uur. De lopers star-
ten om de minuut, waarbij de eer-

ste loper om 10.00 uur start en de 
laatste om 12.58 uur. Dat bete-
kent dat maximaal 180 lopers aan 
dit evenement kunnen meedoen. 
De deelnemers lopen op de wie-
lerbaan van UWTC, die om het 
sportpark de Randhoorn in Uit-
hoorn ligt. De gelopen tijd wordt 
elektronisch geregistreerd met 
een chip in het startnummer. Alle 
lopers ontvangen na afloop een 
mooie herinnering.

Inschrijven
Om onnodige kontakten te ver-
mijden kan er op de dag van de 
loop zelf niet worden ingeschre-
ven, deelnemers kunnen zich op-
geven via www.inschrijven.nl en 
betalen dan direct de inschrijf-
kosten van 5 euro. Deze week 
krijgen de deelnemers van de or-
ganisatie een starttijd doorge-
geven. Je meld je op de dag van 
de loop in het clubhuis van atle-
tiekvereniging AKU. Voor infor-
matie: kan contact opgenomen 
worden met Jos Lakerveld via 06- 
57036868.

Winst Jopie en 
Huub bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in Dorpshuis ’t Po-
dium van 13.30 tot 16.30 uur. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma en de ouderensoos kan nog 
wel een aantal nieuwe leden gebrui-
ken. Op donderdag 3 september is 
het jokeren gewonnen door Jopie 
de Grauw met 118 punten. Trudy 
Knol werd tweede met 419 punten. 
Bij het klaverjassen was deze week, 
Huub Bouwmeester met 5292 pun-
ten de beste kaarter, gevolgd door 
Nico de Ron met 5191 punten en Ri-
ta Moeke met 4977 punten. Kom ge-
rust eens kijken of bel Nico de Ron 
voor meer info: 06-47890256.

Start met sneldamtoernooi
Dammen in Fort De Kwakel 
op woensdagmiddag
De Kwakel - Na een half jaar heb-
ben de leden van damclub Kunst 
& Genoegen hun koppen weer 
bij elkaar gestoken. Zij willen hun 
94e seizoen weer opstarten in ‘t 
Fort De Kwakel, niet op de ver-
trouwde maandagavond maar 
op woensdagmiddag. Dit biedt 
de jeugdige dammers ook meer 
kans om mee te komen dammen 
of het spel beter te leren. Natuur-
lijk zijn ook oudere liefhebbers, 

van deze mooie denksport, van 
harte welkom om aan te schui-
ven. 
De eerste middag is op woens-
dag 16 september vanaf 13.30 
uur in ‘t Fort De Kwakel, waarbij 
de corona-regels in acht worden 
genomen. 
De leden beginnen met een snel-
damtournooi om de hersenen los 
te weken. Inlichtingen bij Adrie 
Voorn via 0297-568472.
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Tour de France, zesde etappe
De schoonheid van het 
middengebergte

Aalsmeer - Vandaag zaten de 
commentatoren handenwrij-
vend achter hun microfoon, want 
er zou wel eens iets heel bijzon-
ders kunnen gebeuren! ‘Onvoor-
spelbaarheid troef’ viel te lezen in 
de o�ciële Tourgids. ‘Deze etap-
pe onderstreept onze wens om 
de schoonheid van het midden-
gebergte te laten zien.’ Het is ook 
het gebied dat dé inspiratiebron 
was voor de veelgelezen wie-
lerroman: De Renner - geschre-
ven door schaker en schrijver Tim 
Krabbé. De dag verloopt echter 
anders dan verwacht. Vanaf de 
start zit de vaart er in, met de mi-
stral in de rug wordt een snelheid 
van 51 kilometer per uur gehaald. 
De renners, die geen gevaar voor 
het klassement vormen, krijgen 

de vrije hand en daar komt ook de 
winnaar uit voort. De kampioen 
van Kazachstan Loetsenko (Asta-
na). Tot zover is het nog te begrij-
pen voor de analisten. Maar de 
houding van de grootste concur-
rent van de Jumbo-Visma ploeg; 
Ineos - Grenadier - is in hun ogen 
een groot raadsel. “Zij hadden de 
geel/zwarte mannen toch min-
stens op de pijnbank moeten leg-
gen, hen de maat nemen!” Niets 
is minder waar, de renners rijden 
pittig, maar zitten zichzelf het 
meest in de weg. Tom Dumoulin 
was niet verbaasd. “Wij laten ons 
op de juiste dagen zien. Vandaag 
was dat niet nodig.” Ondanks het 
mondkapje zie je een grote grijns. 
Hij had een perfecte dag. 
Janna 

Tour de France, zevende etappe
Gejaagd door de wind

Aalsmeer - Zo vlak voor de ko-
mende Pyreneeën, wordt er 
verwacht dat de klassemen-
trenners vandaag hun kruit 
droog houden. Maar, de afgelo-
pen dagen is wel zoveel duide-
lijk geworden dat wat er op pa-
pier wordt beweerd in de prak-
tijk heel anders kan uitpakken. 
Peter Sagan (Bora - Hansgro-
he) wil de groene trui terug. Hij 
legt de zweep over zijn ploeg-
maten in de hoop zo het groen 
voor de achtste keer naar Parijs 
te kunnen brengen. De wind 
geeft stress, het peloton lijkt op 
hol geslagen en de commenta-
toren zitten op het puntje van 
hun stoel. Het is behoorlijk af-
zien voor de renners. De Jumbo 
-Visma mannen zijn de waaiers 
te slim af en razen voort in de 
eerste groep. Er worden snelhe-

den gehaald van 50 tot 70 kilo-
meter per uur. Op 122 kilome-
ter voor de �nish zijn via de he-
likopter prachtige beelden van 
een totaal versnipperd peloton 
te zien. Een complete chaos! 
Toch is er één renner die pro-
beert te ontsnappen: Thomas 
de Gendt. Deze Vlaming haal-
de een aantal jaren geleden als 
eens eerder dit huzarenstukje 
uit door 120 kilometers vooruit 
te blijven. Maar dit keer moet hij 
toch het onderspit delven. Bij 
de Jumbo-Visma ploeg wordt 
in de avonduren de champag-
ne weer open getrokken. Wout 
van Aert is iedereen te snel af 
op een wijze waardoor een stra-
lende Tom Dumoulin reageert 
met de woorden: “Man wat doe 
je allemaal?”
Janna

Tour de France, achtste etappe
Een mindere dag voor de 
Jumbo-Visma ploeg

Aalsmeer - ‘Slechts’ 141 kilome-
ter is de achtste etappe en eer-
ste Pyreneeën rit. Waar twee cols 
van de eerste categorie over-
wonnen moeten worden en één 
van de buitencategorie. Het is 
klimmen en dalen. Niet de sterk-
ste kant van CCC renner Linur 
Zakarin, hoe de Rus naar bene-
den zeilt is zo eng dat zelfs de 
commentatoren met de handen 
voor de ogen zitten. Een klimmer 
eerste klas die zijn voorsprong 
onmiddellijk teniet doet bij het 
klunzige dalen. De Fransman Ro-
main Bardet (AG2R) hangt aan 
de wagen van de Tourdokter om 
de wonden van een eerdere val 
te laten verzorgen. De marte-
laar der martelaren Thibaut Pi-
not strekt zijn pijnlijke rug nog 
maar eens. De hoog gespannen 
verwachtingen voor de Tour val-
len vandaag voor hem in duigen. 
Het gestuiter op het asfalt van 
de eerste rit speelt hem teveel 
veel parten. Het wordt een tries-
te dag voor de Fransen met ook 
nog eens het afstappen van Cal-

mejane. (Total Direct). Daar staat 
dan wel weer een zeer verdien-
de overwinning van een sterk rij-
dende Franse renner met Neder-
landse roots Nans Peters (AG 2R) 
tegenover. Bij Jumbo-Visma is 
het even slikken voor de eerder 
zo fortuinlijke ploeg. De Ameri-
kaan Sepp Kuss en Nieuw Zee-
lander George Bennett hebben 
beiden de dag daarvoor teveel 
van hun krachten verspeeld. Du-
moulin neemt niet de juiste be-
slissing en door zich zo op te 
o�eren voor zijn kopman Ro-
glic valt hij helaas in zijn eigen 
zwaard. Hij duikelt met een pijn-
lijke dreun uit de top tien door 
met een achterstand ruim 2 mi-
nuten na de winnaar binnen te 
komen. “Tom is veel beter dan 
hij zelf denkt”, is de reactie van 
ploegleider Frans Maassen. “Wij 
hebben best nog wel kansen, 
maar dit had Tom beter niet kun-
nen doen. Het had niet zo ge-
hoeven. Maar wij blijven voor 
het hoogste gaan.”
Janna

Tour de France, negende etappe
Groeibriljant Hirschi

Aalsmeer - De vorm van Tom 
Dumoulin is het gesprek van de 
dag. “Ik was gisteren na de �-
nish niet te genieten. Maar het 
is duidelijk dat ik de kopman 
niet ben. Ik ben best goed, maar 
ik kom gewoon iets tekort om 
kopman te zijn. Hoop dat het in 
de tweede week beter gaat, ik 
moet de laatste man voor Roglic 
zijn.” De ploeg Sunweb beschikt 
over Marc Hirschi, een Zwitserse 
plaatsgenoot van de succesvol-
le ex-renner Cancellara. Hij kan 
tijdrijden, sprinten, klimmen, da-
len, een echte all-rounder die op 
een indrukwekkende wijze zijn 
debuut in de Tour maakt. “Dit is 
een groeibriljant”, vinden de Vla-
mingen. Zijn dalen is een lust om 
naar te kijken mits je een sterk 
hart hebt. Heel anders ligt dat bij 
zijn achtervolger de Zwitser Rei-
chenbach (FDJ). Die zorgt voor 
de nodige handen voor de ogen 
momenten. “Dit is een hardrijder, 
geen wielrenner”, is het hard-
vochtige commentaar.

Roglic toch in het geel 
De Sloween Tadej Pogacar (Team 

Emerates) zet zijn landgenoot 
Roglic behoorlijk onder de druk, 
Hij zorgt ook - vanwege een ra-
re manoeuvre in de afdaling - 
voor een schrikmoment waarvan 
de rillingen je over de rug lopen. 
Egan Bernal (Ineos), de grootste 
concurrent van Primoz, laat zien 
dat er de komende weken ste-
vig rekening met hem gehouden 
moet worden. Het zijn een aantal 
kilometers voor de �nish dat Hir-
schi - die op een heroïsch wijze 
90 kilometer solo heeft gereden 
en de kijkers in een euforische 
stemming heeft gebracht - een 
paar kilometer voor de streep 
wordt ingehaald door de drie ja-
gende renners. Hirschi haakt aan 
en sprint mee. Hij verliest het van 
Pogacar en Roglic die als één en 
twee over de streep komen. Pri-
moz Roglic wint met enige bo-
nuspunten vandaag ‘eindelijk’ de 
gele trui en daar zaten alle com-
mentatoren al een paar dagen 
op te wachten. Even geen com-
plottheorieën meer. Bij Jumbo 
Visma is er vanavond gewoon 
weer heerlijk champagne.
Janna 

Vijfde etappe
Straftijd voor Alaphillipe
Woensdag 2 september
5e etappe
Gap - Privas 183 kilometer
172 renners- 22 ploegen

Vandaag zijn de voorspellingen 
van allen die het kunnen we-
ten, niet zo �orissant. Het belooft 
geen spektakel dag te worden. 
Dat is het dan ook niet gewor-
den. De poging van Asgreen en 
De Gendt wordt al na een paar ki-
lometer teniet gedaan en het pe-
loton kabbelt door het licht glooi-
ende landschap, op weg naar de 
�nish. Zoals in het Tour verslag 
enkele malen wordt aangege-
ven, het is alsof de renners een 
afspraak hebben gemaakt om 
het vandaag wat rustiger aan te 
doen. Die afspraak (?) wordt tot 
aan de klim van het eerste colletje 
gestand gedaan. Dan wordt het 

tempo verhoogd, maar het pelo-
ton blijft bij elkaar. Pas in de �na-
le gaan de renners weer echt op 
de pedalen staan en er ontstaan 
weer treintjes voor de sprinters. 
De licht oplopende weg naar de 
�nishlijn is de scherprechter van 
deze etappe. De Sunweb ploeg, 
die alles in het werk heeft gesteld 
om Cees Bol goed af te zetten, 
neemt in haar kielzog ook Wout 
van Aert mee. Deze laatste weet 
in een ultieme sprint het voor-
wiel net even eerder over de lijn 
te pushen. De tweede Jumbo-Vis-
ma zege op rij. De gele trui wisselt 
van eigenaar, niet omdat Alaphil-
lipe slecht heeft gereden, maar 
omdat hij in de laatste kilome-
ters een bidon heeft aangepakt; 
straftijd 20 seconden. Het blijft de 
Tour de France.
Dick

Zesde etappe
Gele trui blijft voor Yates
Donderdag 3 september
6e etappe
Le Teil – Mont Alqcoual 
191 kilometer
172 renners- 22 ploegen

Op de dag dat ik het bericht krijg 
dat mijn �ets-leermeester met 
hartproblemen in het ziekenhuis 
is opgenomen, schijnt de zon in 
Frankrijk. Maar daarover later 
meer. Ik hoor Maarten Ducrot in 
het tv-verslag een wijs woord zeg-
gen: “Er wordt wel hard ge�etst, 
maar er wordt niet gekoerst.” Een 
wijs woord van iemand die zelf ja-
renlang op de wedstrijd iets heeft 
gezeten. De zes ontsnapte vluch-

ters doen hun uiterste best om 
het peloton voor te blijven en het 
lukt Loetsenko om te rit te winnen, 
voor zijn medevluchters Herrada 
en Van Avermaat. De gele trui blijft 
om de schouders van Yates, die 
hem gisteren, door die ‘stommiteit’ 
van Alaphilippe, uitgereikt kreeg. 
Je hoort en ziet ze niet zoveel, 
Mollema en Dumoulin, maar in-
tussen zijn het wel de best geklas-
seerde Nederlanders op de 11e en 
de 6e plaats. Stilte voor de storm 
misschien? Morgen een paar berg-
jes van de 3e en 4e categorie en de 
passage over de mooiste brug van 
Europa. We gaan het zien.
Dick

Zevende etappe
Goed geoliede machine
Vrijdag 4 september
7e etappe
Milau – Laveur 168 kilometer
172 renners – 22 ploegen

Wie dacht dat het een rustige dag 
zou worden, komt bedrogen uit. 
Cosnefroy trekt vanaf de start gelijk 
de panto�els aan en rijdt weg, klaar 
om bij het eerste colletje de punten 
te pakken. Dat lukt, maar de Bora-
Hansgrohe ploeg heeft bedacht dat 
ze Sagan vandaag de eerste pun-
ten voor de groene trui wil bezorgen 
en veroorzaakt een verrassing door 
de vaart er goed in te gooien. Door 
deze actie breekt het peloton in 
meerdere groepen, en worden ren-
ners als Bol, Ewan Krosto� en Vivia-

ni voor deze dag uitgeschakeld. Dan 
is er, als vanouds zou je bijna kun-
nen zeggen, Thomas de Gendt die 
aan een indrukwekkende solo be-
gint, maar ook hij redt het niet tegen 
de geoliede machine van Ineos, die 
gebruik makend van de wind een 
aantal renners waaronder Mollema 
en Pogacar, op achterstand zet. Van 
Aert weet te overleven bij al dit wind 
en Ineos lawaai en in de sprint weet 
hij iedereen te kloppen. Dat is num-
mer twee, zie je hem denken.  Wat is 
de moraal van vandaag? Laat andere 
ploegen voor je werken, zorg dat je 
bij hen in het wiel blijft, zit steeds in 
de goede groep en blijf natuurlijk in 
het zadel. Dan kun je winnen!
Dick

Achtste etappe
Pogacar nestelt zich in kop 
van klassement
Zaterdag 5 september
8e etappe
Cazéres – Loudenvielle 
140 kilometer
172 renners – 22 ploegen

De eerste echte bergetappe vol-
gens velen, maar alle bergen zijn 
hetzelfde, zegt Joop. Andere oud-
renners vertellen deze dag dat de 
bergen in de Pyreneeën absoluut 
anders zijn dan de Alpenreuzen. 
Bij de beklimming van de Col de 
Menté wordt het duidelijk dat er 
een beperkte groep als eerste de 
berg oprijdt. Uiteindelijk is het Pe-
ters, die achtervolgd door Zaka-
rin, de streep op de berg het eer-
ste passeert. Het peloton rijdt op 
zo’n 12 minuten, maar de achter-
stand wordt in de tweede klim al 

behoorlijk teruggebracht. Op de 
�anken van de Peyresourde ont-
snappen een paar renners waar-
onder Carapas, Roglic en Dumou-
lin. De laatste moet zijn inspan-
ningen bekopen en komt met 
een behoorlijke achterstand over 
de streep. Pogacar ontsnapt weer 
uit een grotere groep renners en 
weet iedereen voor te blijven. Pe-
ters, die al veel eerder zijn solo 
vlucht had ingezet, komt als eer-
ste over de streep, Pogacar wordt 
tweede en nestelt zich in de kop 
van het klassement. 
Beste Nederlander, na het weg-
vallen van Dumoulin, is Bauke 
Mollema, die zeer solide en con-
stant presteert. Je hoort hem wei-
nig, maar hij is er wel steeds bij.
Dick

Negende etappe
Hirschi mist nog ervaring
Zondag 6 september
9e etappe
Pau – Laruns 154 kilometer
167 renners – 22 ploegen

Na de ietwat teleurstellende dag 
van gisteren is alle aandacht op de 
etappe van vandaag wel terecht. 
Nu moet het gaan gebeuren, de 
al 8 etappes goed rijdende Jum-
boVisma groep moet gaan verzil-
veren. Bij de opening van de etap-
pe gaat het al �ink van leer, de een 
na de ander ontsnapt en wordt 
weer ingerekend. Pinot, die giste-
ren nog wat swalkte, lijkt herboren 
en laat zich zien. Maar het is Hir-
schi (de nummer twee van etap-
pe 2) die de beslissende ontsnap-
ping uitvoert en de benen neemt. 
Hij weet een dikke 4 minuten voor-

sprong te nemen en houdt de ont-
snapping vol tot 1,5 kilometer voor 
de �nish. Dan wordt hij ingehaald 
door een groepje van 4 renners; 
Roglic, Pogacar, Landa en Bernal. 
Hirschi sluit aan en doet een po-
ging om de overigen te verrassen 
door de sprint aan te trekken, maar 
net iets te vroeg naar blijkt, want 
hij moet zowel Roglic als Pogacar 
voor zich dulden. Iedereen is het er 
over eens dat Hirschi beter had ver-
diend vandaag, maar ook hier mist 
de nog jonge renner, de ervaring. 
Werk voor de ploegleider, daar is 
morgen de gehele dag de tijd voor, 
want de rustdag kan wat rust bren-
gen. Wielrennen is mooi, maar te-
gelijkertijd keihard, dat heeft van-
daag wel laten zien.
Dick

Tour de France, vijfde etappe
De renners hebben het 
voor het zeggen

Aalsmeer - Het werd voor de ren-
ners een bijklets dag. Er werd veel 
gelachen. Hoewel er vooraf door 
de architect van de Tour - Thierry 
Gouvenou - een nerveuze etap-
pe was voorspeld, was daar niets 
van te merken gezien alle ge-
maakte grappen en grollen. Als er 
vandaag iets duidelijk werd, dan 
is het wel dat de renners het voor 
het zeggen hadden. Zij bepaal-
den het tempo en daardoor werd 
het voor commentatoren een he-
le zware dag. Waar moesten zij 
het nu over hebben? Ah: “Wout 
Poels - nog steeds aan het overle-
ven - krijgt de prijs voor de strijd-
lustigste renner.” En: “Het horloge 
dat Alaphilippe draagt kost een 
ton!” Natuurlijk is de heer Gou-

venou niet van gisteren; het ve-
nijn dat ‘m in de staart zat, maak-
te dat er in het laatste uur van al-
les gebeurde. Er was wind, er wa-
ren waaiers en een wegversnel-
ling die alleen voor attente ren-
ners goed a�iep. Wie niet voor-
in zat was verder kansloos. Even 
leek het of ploeg Ineos de Jum-
bo Visma renners te snel af was, 
die droom duurde precies één 
minuut en spatte vervolgens uit 
elkaar. Tenslotte ging het tussen 
de sprinter Cees Bol (Sunweb), 
die er al een paar keer zo dichtbij 
zat, en vandaag ook zijn meerde-
re moest erkennen in Wout van 
Aert. Twee dagen na elkaar feest 
bij het team Jumbo-Visma!
Janna 

Tour de France, tiende etappe
Etappe van de schande

Aalsmeer - 165 Corona nega-
tief bevonden renners vertrok-
ken vandaag om deel te nemen 
aan een vlakke etappe die super 
nerveus zou verlopen. De we-
gen langs de mossel en oester 
kwekerijen gaven een fraai beeld 
weer. De promotie voor de streek 
won het van de veiligheid voor 
de renners. De toeristische smal-
le straatjes, de vele rotondes en 
het straatmeubilair, tel daarbij op 
de eventuele verraderlijke waai-
ers, en je houdt een dag over die 
de uiterste concentratie vergde 
van de renners. De Vlaamse com-
mentatoren konden er niet over 
uit, de ene valpartij na de ande-
re. “Dit is de etappe van de schan-
de.” De ploeg van Jumbo-Visma 
zorgt even voor spanning door 
de verkeerde kant van de roton-
de te nemen, maar dat bleef zon-

der gevolgen. Robert Geesink 
valt, staat weer op dus niets aan 
de hand. Het zou op een massa 
sprint uitlopen zoveel was wel ze-
ker; zou het Bora Hansgrohe ren-
ner Peter Sagan lukken de groe-
ne trui steviger om de schouders 
te krijgen en voor de achtste keer 
mee te nemen naar Parijs? Sagan 
heeft iets van zijn glans verloren 
vergeleken bij voorgaande ja-
ren en de vanzelfsprekendheid is 
dus net iets minder. Al eerder de-
ze Tour verloor hij het groen aan 
de Ier Sam Bennett en dat ge-
beurde vandaag weer. Voor Ben-
nett een dubbele winst. Wat een 
Tour etappe zege en een groe-
ne trui betekent liet Deceuninck- 
Quickstep renner zien tijdens het 
mooiste Tour-interview van dit 
jaar. Wat een emotie!
Janna 

Tiende etappe
Geduld is een schone zaak
Dinsdag  8 september
10e etappe
Ile D’Oléron – Ile de Ré 
170 kilometer
165 renners - 22 ploegen

Het was toch wel even spannend, zijn 
er renners met een negatieve uitslag? 
Gelukkig geen renners, maar wel de 
hoogste ASO baas, die mag tot ko-
mende dinsdag niet meer de ren-
ners wegvlaggen bij de start. Ik hoop 
voor de Franse premier dat ze enige 
afstand tot elkaar hebben bewaard. 
Dan de etappe, er was van te vo-
ren al het een en ander om te doen; 
zorg dat je bij wind, en die zou er ze-
ker zijn, oplet en in de eerste waaier 
zit. Na enige valpartijen, waar er toch 

wel weer een paar renners �ink tegen 
het asfalt gingen, waren de laatste 
kilometers prachtig om te zien. De 
Jumbo Visma trein zet de rest op de 
kant en bij het 3 kilometer bord laten 
ze het lopen. Slim, want bij zo’n aan-
komst wil je niet tussen het geweld 
van Bennett, Sagan en Ewan zitten. 
Zekerheid voor alles en zeker voor 
de gele trui. Er komen nog voldoen-
de etappes waar de ‘gelen’ zich kun-
nen manifesteren. 
Sneu om te zien dat, ondanks de gro-
te inspanning van bijna de gehele 
ploeg, de Sunweb jongens weer met 
lege handen staan. Geduld is een 
schone zaak, maar Cees Bol mag nu 
wel eens wat gaan winnen.
Dick
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