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Aalsmeer - Inwoners en deelnemers 
kijken terug op een ouderwets gezel-
lige Pramenrace afgelopen zaterdag 
11 september. Vanwege de corona-
maatregelen waren de activiteiten 
rond de tocht aangepast en was er 
geen grootse prijsuitreiking op het 
Praamplein, maar er is volop genoten 
van dit echt Aalsmeerse feestje. Het 
palaver was omgeruild voor een 
qr-test en voor het praamontbijt was 
het aansluiten bij de drive-thru in de 
Visserstraat. De start op de Pontweg 
was zonder publiek, maar alle kijkers 
wisten wel ‘goeie plekjes’ langs het 
water van de Ringvaart te vinden. 
Het stond en zat (stoeltjes en tentjes 
mee) vol langs de route. Ook de 
ouderen en minder-validen zaten als 
vanouds eerste rang in ‘hun’ tuin en 
bij het Praamplein en bij Nieuwe 
Meer kon gezwaaid worden naar vele 
kijkers. Na een jaar van geen Pramen-
race was het wel duidelijk dat zowel 
de deelnemers als de kijkers uitge-
keken hadden naar dit tweede grote 

evenement in Aalsmeer. Er was door 
veel teams extra veel aandacht 
besteed aan de aankleding van de 
praam of bok en ook de outfits waren 
veelzijdig en kleurrijk. Piraten, bijtjes, 
Sinterklaas, kroegbezoekers, disco-
gangers, voetbalfans, wielrenners en 
hippies vrolijkten de stoet op, er is 
gekaart, gesjoeld en onder andere 
bingo gespeeld en er zijn herinne-
ringen opgehaald aan bekende 
evenementen als het Bloemencorso 
en de Profronde in de VBA. 

Ouderwets gezellig
De Pramenrace was een gevarieerde 
presentatie, nagenoeg alle teams 
hadden op hun eigen wijze inge-
haakt op het thema ‘Ouderwets 
gezellig’. Er is groots feest gevierd, in 
twee opvallende pramen zijn zelfs 
letterlijk de bloemetjes buiten gezet. 
Team De Poelbandits trakteerden op 
een bloementrein met prachtige 
arrangementen en kreeg hiervoor de 
prijs voor de mooiste. Ook alle lof 

kreeg team De Polderworsten voor 
hun bloemencorso. De senioren 
beloonden de bloemenpraam met 
de ‘Ik heb eerbied voor jouw grijze 
haren trofee’. Elders in deze krant 
meer over de prijsuitreiking (op 
zondag) en natuurlijk met veel foto’s 
nog even nagenieten. 

Dit weekend Kunstroute
Aankomend weekend staat alweer 
het volgende grote evenement op 
het programma: De Kunstroute op 
zaterdag 18 en 19 september op 
twintig locaties met werken van 
meer dan negentig kunstenaars. Ga 
genieten van schilderijen, teke-
ningen, foto’s, beelden, sieraden en 
meer. Beide dagen worden bezoe-
kers welkom geheten tussen 12.00 
en 17.00 uur. De corona-maatregelen 
zijn overigens nog van toepassing. 
Hou voldoende afstand en geef 
elkaar de ruimte! Voor meer infor-
matie over de locaties graag even 
verder bladeren in de krant.

Bloemen, bijtjes en wielrenners 
tijdens 35ste Pramenrace

‘De mooiste’, de bloementrein van De Poelbandits. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Het aantal van 200 is 
inmiddels wel gepasseerd. Afgelopen 
zaterdag 11 september heeft 
opnieuw een bestelbus zich klem 
gereden tegen het viaduct op de 
Hornmeer. Rond kwart over twee in 
de middag vond de ‘botsing’ plaats. 
Waarschijnlijk is door de bestuurder 
naar een sluiproute gezocht 
vanwege de afsluiting van de krui-
sing bij de Legmeerdijk vanwege 
werkzaamheden. De bestuurder 
kwam met de schrik vrij, zijn bus 
raakte behoorlijk beschadigd. Onbe-
grijpelijk is de reactie van velen. Er 
staan toch duidelijke borden, 
onlangs zelfs extra geplaatst, maar 
toch gebeurt het met een behoor-
lijke regelmaat. De doorgang ruimer 
maken door het weggedeelte hier te 
verlagen, wordt veelal geopperd, 
maar dit schijnt behoorlijk kostbaar 
te zijn. Bovendien krijgt de weg 
volgend jaar een andere inrichting 
met meer ruimte voor fietsers. 
Wellicht dat er dan ook gas terug 
genomen wordt, want bij zowel de 

gemeente als bij de politie komen 
veel klachten binnen over hardrijders 
op de Hornweg. Misschien was ook 
deze bestuurder langs de waarschu-
wingsborden ‘geraasd’. De bestuurder 
heeft een tweede ongeval weten te 
voorkomen. 

Paardentrailer
Van de andere kant kwam op het 
moment van de botsing met het 
viaduct een auto met paardentrailer 
aanrijden. Omdat werd gezien dat de 
bestelbus vast was komen te zitten, is 
de bestuurster eerst gaan meten of 
haar combinatie wel onder het 
viaduct door zou kunnen. De auto-
mobiliste constateerde dat haar 
trailer te hoog was. Wat zou het een 
ramp geweest zijn als zij was doorge-
reden en het dak van de trailer met 
hierin een paard eraf geknald zou 
zijn... Vast en zeker dat de bestuurster 
blij was met onfortuinlijke bestelbus-
rijder. Door het oog van de naald 
gegaan, een (dodelijk) ongeval nipt 
voorkomen!

Auto met paardentrailer door 
oog van de naald bij viaduct

Aalsmeer - Onverlaten hebben afge-
lopen weekend een bankje in het 

Seringenpark gesloopt. Het speciale 
bankje nog wel, neergezet door de 

Bank in Seringenpark vernield werkgroep die samen met een hove-
nier het onderhoud van het mooie 
park aan de Ophelialaan, tegen de 
Molenvlietdijk, op zich genomen 
heeft. De bank is voorzien van de 
mooie tekst: Kies voor plezier en 
verdraagzaamheid. Heeft iemand of 
de vernielers echt plezier beleefd aan 
het slopen van het bankje? Moet 
men over vernielzucht verdraagzaam 
zijn? Zo zonde, blijf van andermans 
eigendommen af! Hopelijk krijgen de 
daders spijt en melden zich bij de 
politie of de gemeente. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij kunnen dit melden 
bij de gemeente via 0297-387575.



2 inderegio.nl • 16 september 2021NIEUWS

VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG,  
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 19 SEPTEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag Netkerk, kerk in kleine 

groepen. Zie: www.cama-aals-
meer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

10u. en 16.30u. Diensten met ds. 
M. Hogenbirk uit Bennekom.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. W.J. v/d 
Linde uit Barneveld.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oecu-

menische vredesdienst in Open 
Hof Kerk. Voorganger: ds. Aart 
Mak. Zie: dgaalsmeer.nl.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Oecumenische 
vredesdienst met ds. Aart Mak. 
Thuis kijken: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Orga-
nist: Joshua Prins. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: 
Maarten Noordam. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Gor Khatchikyan. Info: 
www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag 10u. 

 Oecumenische vredesdienst in 
Open Hof kerk. Voorganger: ds. 
Aart Mak. Karmelkerk gesloten. 
Zie: www.rkkerkaalsmeer.nl. Om 
14u. Poolse dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Gonja v/h Kruis (startzondag). 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

Zondag 11u. Woord- en commu-
nieviering m.m.v. dames- en 
herenkoor. Reserveren gewenst, 
registratie verplicht via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Aalsmeer - Ook langere tijd na het 
overlijden van een partner kan het 
nog moeilijk zijn om het verlies te 
aanvaarden en uw draai weer te 
vinden. Het uitwisselen van erva-
ringen met mensen vanuit vergelijk-
bare situaties geeft veel herkenning 
en steun. Participe Amstelland start 
op 27 oktober in Aalsmeer weer met 
de rouwgroep Verlies en verdriet. 
Deze rouwgroep is bestemd voor 
mensen die hun partner minimaal 
zes maanden geleden hebben 
verloren. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn onder andere het over-
lijden, emoties rondom het verlies, 

omgang met de omgeving, verande-
ringen in het dagelijks leven, herin-
neringen aan de overleden partner 
en rituelen en opnieuw betekenis 
geven aan uw leven. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
woensdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voorafgaand aan de start van de 
rouwgroep zal er een intakegesprek 
plaatsvinden. 
Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname aan de bijeenkomsten. Bel 
voor meer informatie of direct 
aanmelden naar 0297-326670 of 
stuur een e-mail naar team.aals-
meer@participe.nu. 

Rouwgroep Verlies en verdriet

Aalsmeer - Aanstaande zondag 19 
september wordt aan het begin van de 
vredesweek in Aalsmeer een oecume-
nische dienst gehouden in de Open 
Hof Kerk aan de Ophelialaan, aanvang 
10.00 uur. Er mogen nog steeds maar 
60 mensen in de kerk bij deze dienst 
aanwezig zijn. Aanmelden kan via 
miekebeunder@gmail.com. De viering 
kan ook online meebeleefd worden via 
de website van de Open Hof Kerk: 
http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstge-
mist/. Het belooft een bijzondere 
dienst te worden. De voorganger is 
emeritus predikant Aart Mak uit 
Haarlem. Voorheen verbonden aan 

radio Bloemendaal en Kerk zonder 
Grenzen. Het thema van deze dienst is: 
Wat doe jij in Vredesnaam? De dienst is 
samengesteld met medewerking van 
de oecumenische liturgiecommissie. 
Muzikale medewerking wordt verleend 
door het Aalsmeers saxofoonkwartet 
en Cees Vrooland op het orgel.

Vredeswandeling
Aansluitend op de viering vindt de 
vredeswandeling plaats. Deze zal een 
klein uur duren en op verschillende 
plekken is er ruimte voor gebed of 
gedicht. Aanmelden graag via 
franka@dgaalsmeer.nl

Amstelland - Zorgt u voor iemand 
met dementie, Parkinson, psychische 
problemen of een chronische ziekte? 
Of bent u ouder van een kind met 
autisme? Dan biedt Mantelzorg & 
Meer kosteloos iedere zes weken 
gerichte gespreksgroepen. Deze 
groepen zijn voor mantelzorgers uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmer-
meer, Ouderkerk aan de Amstel en 
Uithoorn. U vindt bij de groepen 

Aalsmeer - Het is al weer een tijdje 
geleden dat de Stichting Heart for 
Children iets van zich heeft laten 
horen. De stichting zamelt geld in 
voor een school voor weeskinderen 
in Tororo, dat in het oosten van 
Oeganda ligt. In Oeganda lijden heel 
veel mensen armoede door het coro-
navirus. Er geldt nog steeds een lock-
down en alle kinderen mogen nu al 
een paar maanden niet naar school 
in verband met de Delta variant. Ook 
de kerken zijn gesloten. Toch houden 
de mensen zo veel mogelijk de moed 
er in. Ze leven van wat het land ople-
vert. Maar iedereen hoopt dat het 
niet zo lang meer duurt. Online 
lesgeven zit er natuurlijk ook niet in, 
want de meeste huizen hebben niet 

eens stroom, laat staan internet. 
De bouw van de school kan gelukkig 
wel doorgaan. Momenteel wordt 
gebouwd aan een nieuwe slaapzaal 
voor de meisjes van de middelbare 
school. En daar is veel geld voor 
nodig. 
Heart for Children is heel blij dat de 
Hervormde Gemeente Aalsmeer 
heeft bijgedragen aan de inrichting 
van deze slaapzaal. Met deze gift zijn 
de bedden betaald. 
Voor de verdere inrichting is ook een 
aanvraag gedaan bij de OSA, Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer. 
Ook een bijdrage doen? Giften zijn 
hartelijk welkom op iban 
NL270004498782, ten name van 
Heart for Children.

Heart for Children bouwt verder 
aan school in Oeganda

Aalsmeer – De Stichting Ontwikke-
lings-Samenwerking Aalsmeer kan 
opnieuw dit jaar de presentatie-
avond, die gepland stond voor 
woensdag 6 oktober, niet door laten 
gaan. Vorig jaar werd deze ook gean-
nuleerd. In de Raadskelder is 
vanwege de corona-maatregelen 
maar plaatst voor 30 mensen. Dit 
vindt het OSA bestuur te weinig voor 
zo’n belangrijke avond.

Erg jammer, aldus het bestuur, omdat 
dit jaar de onlangs samengestelde 
video van gerealiseerde projecten in 
ontwikkelingslanden zou worden 
gepresenteerd. Ook de spreker van 
de PUM (Programma Uitzending 
Managers) is afgemeld. Volgend jaar 
hoopt OSA dat de presentatieavond 
wel door kan gaan. Meer informatie 
over OSA is te vinden op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl

Presentatieavond OSA gaat 
(weer) niet door!

Oecumenische vredesdienst

Gespreksgroepen voor mantelzorgers
herkenning, erkenning, steun, tips, 
adviezen en u kunt uw ervaringen 
delen met anderen in een soortge-
lijke situatie. Want delen helpt, geven 
mantelzorgers aan. Kom langs en 
ervaar het zelf! Op www.mantelzor-
genmeer.nl is het overzicht met alle 
gespreksgroepen en overige aanbod 
te vinden. Aanmelden voor een 
groep kan via de website of telefo-
nisch via: 020-5127250.

‘Sam Creatief’ op 
maandagmiddag
Aalsmeer - Een nieuwe activiteit is 
afgelopen maandag 13 september in 
besloten kring van start gegaan: Sam 
Creatief. Drie keer per maand staan 
haken, breien en andere creatieve 
bezigheden op het programma in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Voor handwerk- en knutsel-
materiaal wordt gezorgd en koffie en 
thee zijn gratis. Vanaf aanstaande 
maandag 20 september is iedere 
belangstellende welkom bij Sam 
Creatief van 14.00 tot 16.00 uur. Er 
kan meegedaan worden aan de crea-
tieve activiteiten, maar gezellig koffie 
komen drinken mag ook. Nieuwe 
deelnemers en vrijwilligers (voor 
begeleiding en vervoer) worden bij 
deze uitgenodigd. Aanmelden kan 
via mail: info@stichtingsam.eu of per 
telefoon bij Ineke Hoogeveen: 
0297-328613.
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                              HEEL VEEL
(kinder)gitaren     

NIEUWE 
 UKEKELE’S
  ‘Bumble Bee’

AGENDA

SEPTEMBER:
*  Expositie Fotogroep rond thema 

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

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

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

DONDERDAG 16 SEPTEMBER:
*  Computerinloop in bibliotheek 

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

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

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

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

*  Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

*  Speelavond Sjoelclub Rijsenhout 
in De Reede vanaf 19.30u.

*  Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19.30u.

*  Raadsvergadering in Burgerzaal, 
Raadhuis vanaf 20u.

* BeNe League handbal, Greenpark 
tegen Hurry Up in De Bloemhof, 
Hornweg vanaf 20u.

VRIJDAG 17 SEPTEMBER:
*  Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

*  Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal. Inschrijven tot 19.30u.

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

17 T/M 19 SEPTEMBER:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

ZATERDAG 18 SEPTEMBER:
*  Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

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

*  Crash Museum in fort bij Aals-
meer open 10 tot 16u.

18 EN 19 SEPTEMBER:
*  Gedichtentuin in Boomkwekers-

kerkhof, Stommeerweg. Open 
zaterdag en zondag 12 tot 17u. 

*  Kunstroute Aalsmeer op 20 loca-
ties in Centrum, Zwarteweg in 
Aalsmeerderweg. Zaterdag en 
zondag van 12 tot 17u.

ZONDAG 19 SEPTEMBER:
* Start Vredesweek met dienst in 
Open Hofkerk en vredeswande-
ling. Tot en met 26 september. Zie: 
www.dgaalsmeer.nl

MAANDAG 20 SEPTEMBER:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

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

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

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

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

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

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

DINSDAG 21 SEPTEMBER:
*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

*  Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 19.45u. Elke 
dinsdag. 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

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

DONDERDAG 23 SEPTEMBER:
*  Dahliaweekend in Historische 

Tuin met diverse activiteiten. 
Vanaf 10u. Tot en met 26 
september.

*  Kaarten voor 55+ in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat, 13.30u.

*  Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout van 19.30 tot 22u.

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

ZATERDAG 25 SEPTEMBER:
*  Burendag met optreden Denk 

aan de Buren op parkeerterrein 
voor Parochiehuis, Gerberastraat 
van 14 tot circa 18.30u.

*  Cabaretavond met Arie Koomen, 
voorstelling Boe! in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 20.30u.

ZONDAG 26 SEPTEMBER:
*  Amb8Route in Kudelstaart. 

Fietsen langs 8 ateliers van 10 
tot 17u. Info: www.amb8route.nl

Aalsmeer - Op zaterdag 18 en 
zondag 19 september kunnen bezoe-
kers zich een weekend lang laten 
trakteren bijzondere werken van 
ruim 90 kunstenaars op twintig loca-
ties in Aalsmeer. Het is de 23ste editie 
van de KCA Kunstroute Aalsmeer en 
ook dit keer kan op een laagdrempe-
lige wijze genoten worden van schil-
derijen, aquarellen, tekeningen, 
grafieken, beelden, fotografie, kera-
miek, sieraden, poëzie, jazz, klas-
sieke- en wereldmuziek. De bunde-
ling van krachten staat garant voor 
een enerverend en verrassend 
weekend vol kunst en cultuur en dit 
is inmiddels alom bekend. Het 
evenement mag jaarlijks meer dan 
2.000 bezoekers welkom heten uit 
het hele land. 

Boekpresentatie
Van de twintig locaties zijn er zes of 
zeven te vinden aan de Uiterweg: 
Jachthaven Otto op nummer 94, 
Atelier Elize Eveleens op nummer 90a, 
De Oude Werf van Anneke en Piet 
Harting op nummers 125-127 (hier 
boekpresentatie over de Westeinder 
en de Bovenlanden door Bob van den 
Heuvel), Locatie Loogman op nummer 
180, De Kunstploeg op nummer 185 
(nieuw community art project), Atelier 
Annelie Klein Sprokkelhorst op 
nummer 253a en de Historische Tuin 
op nummer 32 maar met ingang aan 
het Praamplein. 

Mozaïek van leerlingen
In hartje Centrum zijn bezoekers 
welkom in de Tuin van Zorgcentrum 

KCA Kunstroute op 20 locaties met 
werken van ruim 90 kunstenaars

‘Burendag’ met Denk 
aan de Buren
Aalsmeer - Smartlappenkoor Denk 
aan de Buren organiseert in samen-
werking met Participe op zaterdag 

25 september een ‘burendag’ met 
leuke workshops en twee spette-
rende optredens van Denk aan de 
Buren! De ‘burendag’ begint om 
14.00 uur en eindigt om ongeveer 
18.00 uur. Belangstellenden zijn 

van harte welkom op de parkeer-
plaats van cultureel café Bacchus 
en het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 4. De ‘burendag’ wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
Oranje Fonds.

Vier fotografen met vier verschillende culturele achtergronden en vier verschillende 

fotografische visies exposeren in cultureel café Bacchus. Tobias Asser, Birgit 

Matschullat, Matt Chaim en Marlene Lamberti nodigen u/jou uit om een kijkje te 

komen nemen in de Gerberastraat. 

Aelsmeer met ingang in de Kanaal-
straat, Het Oude Raadhuis aan Dorps-
straat 9, De Oude Veiling in de Markt-
straat 19, Keramiek Atelier Carla Huson 
op het Stokkeland, WV De Nieuwe 
Meer aan de Stommeerweg 2 
(mozaïek van 27 leerlingen van de 
groepen 8 van OBS Kudelstaart en De 
Zuidooster), Gedichtentuin Boomkwe-
kerskerkhof aan de Stommeerweg 13 
en cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. De wandeling of fietstocht 
vervolgen richting de Watertoren is 
een aanrader. Tegenover de toren van 
Sangster presenteert het Flower Art 
Museum een keur aan kunstwerken 
en -objecten. 

Kunst en muziek
De ‘slinger’ voert verder naar de Zwar-
teweg alwaar muziekcentrum N201 
op nummer 90 voor het eerst deel-
neemt  en laat kennismaken met 
jonge kunstenaars en muzikanten. Op 
nummer 98 in Mendel zijn producten 
te zien en te koop van Atelier Steen-
goed van Ons Tweede Thuis (keramiek 
als middel om je leven na een trauma-
tische ervaring weer op de rit te 
krijgen). Op dan naar de Hornweg 
(alsmaar rechtdoor) waar op nummer 
196d de deuren open staan van 
Atelier en Galerie Sunny Art. 

Goed doel
Tot slot dan naar de Aalsmeerderweg 
waar in het Art Centre Aalsmeer op 
nummer 230 diverse kunstenaars hun 
ateliers hebben en graag hun speciali-
teiten tonen aan publiek en naar 
nummer 255 om binnen te mogen 
stappen in het Atelier van Afke 
Borgman. Hier, en overigens ook op 
verschillende andere locaties, wordt 
livemuziek ten gehore gebracht. Een 
accordeoniste hoopt een mooie 
opbrengst voor Nepal bij elkaar te 
spelen. Dus, portemonnee mee! Er 
wordt overigens geen toegang 
gevraagd, alle locaties kunnen gratis 
bezocht worden op zaterdag en 
zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk 
voor meer informatie over de deelne-
mers en locaties op www.kunstroute-
aalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Het nieuwe cabaretsei-
zoen start op zaterdag 25 september 
in cultureel café Bacchus XL. Voor het 
komende seizoen zijn zeven cabaret-
voorstellingen geboekt,  tot en met 
april iedere maand één. Er kan 
genoten gaan worden van enkele 
bekende cabaretiers, zoals Arno van 
der Heijden op 23 april, en van 
nieuwe talenten, waaronder Peter 
van Ewijk op 20 november en 
Janneke Jager op 19 februari.

Arie Koomen bijt spits af 
In tegenstelling tot eerdere bericht-
geving is het niet ‘lefgozer’ Anuar die 
het eerste optreden van dit seizoen 
voor zijn rekening neemt, maar de 
‘schreeuwende, recalcitrante man’ 
Arie Koomen komt met zijn 
programma ‘Boe!’ op 25 september 
naar Aalsmeer. In ‘Boe!’ worden 

economische problemen opgelost, 
wordt de toekomst uitgelegd en 
worden er oplossingen aangedragen. 
Is het allemaal zo simpel? Ja, zo 
simpel is het. Tuurlijk, niet al zijn 
oplossingen zullen bij iedereen in de 
smaak vallen. Dat is wel typisch Arie. 
De mensen voor zich winnen om ze 
daarna resoluut tegen zich te laten 
keren. Mocht je nu denken: Lekker 
vaag allemaal. Arie heeft juist moeite 
met mensen die vaag zijn. Na een 
carrière van meer dan 25 jaar op de 
Nederlandse planken gaat Arie rustig 
verder richting de 30. Je kunt hem 
kennen van zijn jarenlange ervaring 
bij de Lama’s.

Kaarten en abonnementen
De voorstelling in de grote zaal van 
Bacchus in de Gerberastraat begint 
om 20.30 uur en de zaal gaat vanaf 

Zeven keer cabaret in Bacchus, 
start seizoen op 25 september

20.00 uur open. Kaarten kosten 15 
euro per stuk en zijn te bestellen via 
de website van KCA: www.kunsten-
cultuuraalsmeer.nl, zie Ticketshop. 
Verzekerd zijn van een plaats voor 
alle cabaretvoorstellingen? Dan 
wordt aangeraden een abonnement 
te nemen voor 90 euro per persoon, 
eveneens te bestellen via de website 
van de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer (KCA).

Fotografie: Richard Terborg







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.

Officiële Mededelingen
16 september 2021

- Van ±11:00 tot ±13:00 uur bij Dorpshuis ’t Podium 
 (Kudelstaartseweg 239) 
- Van ±13:00 tot 15:00 uur bij het winkelcentrum 
 aan het Ad Verschuerenplein.

GEMEENTE AALSMEER  ONTWERP OMGEVINGS
VERGUNNING AALSMEERDERWEG 333 AALSMEER 
Z20063772

Het aannemingsbedrijf aan de Aalsmeerderweg 333 in Aals-
meer is zodanig gegroeid dat de huidige kantoorruimte te 
klein is geworden. Het bedrijf heeft daarom een vergroting 
aan van het bestaande kantoor aangevraagd. Het huidige kan-
toor is een bedrijf aan huis van de voormalige bedrijfswoning. 
De gevraagde vergroting van het kantoor past niet binnen de 
regels behorende bij een bedrijf aan huis. De vergroting van 
het kantoor kan worden toegestaan via een uitgebreide afwij-
kingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 
3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 17 september 2021 ligt de ontwerp-omge-
vingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
 onder planidentificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.OIAVHB02xT-OW01
- Gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- Balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, 
 Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader
  van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te 

worden gemaakt via tel. 0297-387575;
- Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstel-

veen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maatregelen 
in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een 
afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
vingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl 
onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergun-
ning Aalsmeerderweg 333, Z20-063772”. Zienswijzen kunnen 
naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het 
centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

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.
-  Braziliëlaan (Sectie B, nr. 9536), (Z21-067506), het aanleg-

gen van een in- en uitrit  
-  Rietwijkeroordweg 6B, 1432 JE, (Z21-067361), het vervan-

gen van de bestaande opslagloodsen voor tuinhout  
-  Bakboordstraat 21, 1433 SR, (Z21-067076), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning  
-  Molenpad 3, 1431 BZ, (Z21-067040), het afwijken van het 

bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van de winkelruimte 
als supermarkt  

-  Oosteinderweg 365, 1432 AZ, (Z21-066940), het verplaat-
sen van de woonark  

-  Oosteinderweg 365, 1432 AZ, (Z21-066914), het verplaat-
sen van de woonark  

-  Herenweg 78, 1433 HB, (Z21-066577), het legaliseren van 
twee reeds geplaatste bijgebouwen  

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Legmeerdijk, nabij nr. 313 (kad. perceel B 4978) in Aalsmeer, 

(Z21-027387), het graven van proefsleuven om bestaande 
kabels en leidingen te onderzoeken. Verzonden: 09 sep-
tember 2021

-  Herenweg 28-30, 1433 HA, (Z20-045721), het dempen 
van water in de Westeinderplassen t.b.v. grondwinning en 
plaatsen van schoeiing. Verzonden: 09 september 2021

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z21-003544), het tijdelijk 
overkluizen van bestaand water. Verzonden: 08 september 
2021

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Kudelstaartseweg tussen nrs. 181 en 189 (kad.percelen 

D5973, 3251, 3252, 5972 en 6751), (Z21-054692), het bou-
wen van drie woningen en het aanleggen van vier in- en 
uitritten. Verzonden: 13 september 2021

-  Aalsmeerderweg 491, 1432 ED, (Z21-053617), het verbre-
den van de doorgang tussen de keuken en de woonkamer 
door het verwijderen van een draagmuur. Verzonden: 13 
september 2021

-  Aalsmeerderweg 279, 1432 CN, (Z21-046344), het plaatsen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

van Middelkoop C.L. 13-03-1997 10-09-2021

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

OPROEP

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij op 28 september 2016 hebben besloten tot het uitvaar-
digen van een dwangbevel tot betaling van de hele schuld 
van: De heer R.M. Budike, geboren 28 juni 1964, cliëntnummer 
7000021494, thans zonder bekend adres. Belanghebbende 
wordt op datum publicatie aangemaand om de in het dwang-
bevel genoemde vordering, alsnog binnen veertien dagen na 
deze publicatie te voldoen. Belanghebbende kan de aanma-
ning en het dwangbevel opvragen bij de afdeling Terugvor-
dering en Verhaal, gevestigd in het Raadhuis van gemeente 
Amstelveen.

EXTRA KARTON EN PAPIERINZAMELING 
KUDELSTAART

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

van een kweekkas achter op het erf. Verzonden: 10 sep-
tember 2021

-  Oosteinderweg 59a, 1432 AD, (Z21-047017), het bouwen 
van twee tweelaagse erkers, twee dakkapellen en een 
veranda en het wijzigen van de pui in de linker zijgevel. 
Verzonden: 10 september 2021

-  Braziliëlaan 4, 1432 DG, (Z21-053973), het uitbreiden van 
het kantoor door middel van het plaatsen van een dakop-
bouw. Verzonden: 09 september 2021

 
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Koningsstraat 40, 1432 JR, (Z21-047197), het aanleggen van 
een in- en uitrit. Verzonden: 09 september 2021

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

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING 
VERLEEND

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Surfeiland & Westeinderplassen ( Z21-053497) Grote Prijs 

van Aalsmeer op 3 oktober 2021, melding akkoord 10 sep-
tember 2021

COLLECTES

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



Geen wijkoverleg in Hornmeer

Officiële Mededelingen
16 september 2021

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
-  Poldermeesterplein, Ophelialaan, Praamplein en Winkel-

centrum Kudelstaart (Z21-059884) verkoop van kamer-
plantjes in bakjes op 30 oktober 2021, verleend op 10 sep-
tember 2021

ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET  
VERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecaver-
gunning (tapontheffing) 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.
- Surfeiland & Westeinderplassen (Z21-053524) het plaatsen 

van één tappunt t.b.v. Grote Prijs van Aalsmeer op 3 okto-
ber 2021, ontheffing verleend 10 september 2021

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Parkeerterrein Perronzijde (Z21-055688) Burendag op 25 

september 2021, melding akkoord op 9 september 2021
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de 
volgende ontheffing is verleend. In het kader van werkzaam-
heden, op het perceel Van Cleeffkade/Burg. Kasteleinweg op 
20 en 21 september en 8 en 9 oktober 2021. Tegen de afgifte 
van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.

TER INZAGE

t/m 29-10-21 Ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeer-
derweg 333, Aalsmeer (Z20-063772)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Op 14 september heeft 
het college besloten de ‘Startnotitie 
Oosteindedriehoek deelgebied 1’ ter 
besluitvorming voor te leggen aan 
gemeenteraad. De planning is dat 
deze startnotitie in de gemeenteraad 
van oktober  aanstaande behandeld 
wordt. 

Wethouder Robert van Rijn: “Het 
uitgangspunt van de Aalsmeerse 
Woonagenda 2020 is om betaalbare 
woningen te realiseren voor diverse 
doelgroepen, zoals gezinnen maar 
ook 1 persoonshuishoudens. In de 
Oosteindedriehoek kunnen we nog 
een groot aantal woningen bouwen 
die goed aansluiten bij deze 
uitgangspunten. Ook vormt dit 
bouwplan een mooie samenhang 
met de bestaande bouw van Nieuw 
Oosteinde.”

Participatie
Vanaf 18 juni tot 16 juli heeft de 
concept startnotitie ter inzage 
gelegen. Ook is er op 28 juni een 
digitale bijeenkomst gehouden en 
konden inwoners reageren op de 
plannen op de website participatie.
aalsmeer.nl. Van de inspraakreacties 
is een nota van beantwoording 
gemaakt die ook meegezonden 
wordt voor de behandeling in de 
gemeenteraad. 

Planning
Na vaststelling van de startnotitie 
maakt de gemeente een ontwerpbe-
stemmingsplan. Alle fases van het 
project worden beschreven op 
https://participatie.aalsmeer.nl en 
www.aalsmeer.nl/bouwprojecten 
De startnotitie vormt het kader 
waaraan het te ontwikkelen bouw-

plan moet voldoen. De ruimtelijke en 
andere randvoorwaarden worden 
gebruikt als leidraad bij het later dit 
jaar op te stellen bestemmingsplan 
en de toetsing van het bouwplan 
door de gemeente. 

Openbare ruimte
Daarnaast worden in de startnotitie 
voorwaarden gesteld aan de open-
bare ruimte met de onderdelen 
groen, water en parkeren. Het is in 
deze fase nog niet mogelijk om al in 
te schrijven voor de woningen.
De Oosteindedriehoek maakt deel uit 
van het Ruimtelijk Raamwerk Aals-
meer Oost. In dit deelgebied hebben 
een aantal partijen, waaronder Eigen 
Haard, aangegeven hier woning-
bouw te willen realiseren. Meer infor-
matie over dit project is te vinden op 
www.aalsmeer.nl/bouwprojecten

Startnotitie Oosteindedriehoek 
naar raad voor besluitvorming

Aalsmeer - Door omstandigheden 
kan het geplande overleg van wijk-
raad Hornmeer van maandag 20 
september in het buurthuis aan de 
Dreef niet doorgaan. Een eventuele 
alternatieve datum bleek helaas op 
korte termijn niet mogelijk. Het 
bestuur heeft daarom besloten om 
het bespreken van een aantal wijk-
zaken door te schuiven naar de 
geplande vergadering in november. 

De onderwerpen daarvoor zijn de 
verkeersafwikkeling in de Hornmeer 
na de herinrichting van de Burge-
meester Kasteleinweg, het openbaar 
vervoer in de wijk, de nieuwbouw-
plannen aan de Roerdomplaan en de 
planontwikkeling voor het gebied 
langs de Dreef en de Beethovenlaan. 
De eerstvolgende vergadering staat 
gepland op maandag 29 november 
vanaf 20.00 uur in het buurthuis.

Hoofddorp - Op zondag 26 
september geeft Jan van Steijn, 
beheerder van heemtuin De 
Heimanshof, een lezing over veen. 
Veen is een grondsoort die ooit grote 
delen van Nederland bedekte. Wat is 
veen eigenlijk? Welke soorten zijn en 
hoe kan je ze onderscheiden van 
elkaar? Het hoogveen is bijna geheel 
verdwenen uit Nederland. Zou er in 
de toekomst weer hoogveen gereali-

seerd kunnen worden? Is het 
misschien mogelijk om heel veel CO2 
vast te leggen in veen? Allemaal 
vragen waar Jan op ingaat. Jan heeft 
tientallen jaren op het veen van het 
Ilperveld in Noord-Holland gewerkt. 
Hij begint met de historische ontwik-
keling van veen in Nederland. Hij 
focust daarbij op West-Nederland. 
Hoe is het ontstaan? Welke planten en 
bijbehorende landschappen hebben 

Lezing ‘Leven op veen is niet 
oneindig’ in De Heimanshof

er in de afgelopen 5000 jaar bestaan. 
Daarna gaat hij aan de hand van een 
meegenomen grondboring kijken of 
er nog plantenresten ontdekt kunnen 
worden. Na afloop van de lezing laat 
Jan bij de nieuw aangelegde veenbak 
in De Heimanshof zien hoe zijn 
verhaal er in de praktijk uitziet. De 
lezing is gratis en begint om 14.30 
uur. De tuin is open vanaf 13.00 uur. 
Aanmelden voor de lezing is verplicht 
in verband met de coronabeper-
kingen en kan via: secretaris@dehei-
manshof.nl. Adres: Wieger Bruinlaan 1 
in Hoofddorp. 

Amstelland - Een van de meest 
bezochte musea ter wereld in het 
magische Sint-Petersburg is de 
Hermitage. Op dinsdag 21 
september is een prachtige docu-
mentaire over de Hermitage als voor-
première te zien in Cinema Amstel-
veen. De Hermitage in Sint-Peters-
burg trekt jaarlijks meer dan 4 
miljoen bezoekers. Een imposante 
plek die al 250 jaar het hart vormt 
van de tweede stad van Rusland, met 
inmiddels een collectie van meer dan 
3 miljoen kunstwerken. ‘Hermitage, 
The Power of Art’ gaat over de rijke 
geschiedenis van het gebouw, maar 
ook die van de stad en de vele 
mensen die hier geleefd hebben te 
midden van kunst, literatuur, muziek 
en poëzie. Over de stichter van de 
stad Peter de Grote en zijn liefde voor 
de Hollandse meesters, de allereerste 
kunstcollectie die door Catharina de 
Grote in 1764 bemachtigd werd, de 
overwinning van de Russische keizer 
Alexander I op Napoleon en de revo-

lutie van 1917 tot het Sint-Petersburg 
van nu. De film toont de schoonheid 
en kleurenpracht van de stad - 
overdag en bij nacht. ‘Hermitage, The 
Power of Art’ is gemaakt door 
Michele Mally in nauwe samenwer-
king met de organisatie achter De 
Hermitage in Sint-Petersburg. De 
bekroonde Italiaanse acteur Toni 
Servillo (La Grande Bellezza) gidst de 
toeschouwer langs het magnifieke 
interieur met kunst van Europese 
meesters als Leonardo da Vinci, 
Rafaël, Van Eyck, Rubens en 
Rembrandt, door het winterpaleis, 
het theater, langs de Loggia van 
Rafaël, de portrettengalerij van 
oorlogshelden en de allergrootste 
Matisse collectie ter wereld.
Voorafgaand aan deze vertoning 
verzorgt museumdocent en beel-
dende kunstenaar Henk van den 
Bosch een korte, informatieve inlei-
ding. Aanvang 19.50 uur. Kijk op 
www.cinemaamstelveen.nl voor alle 
films, data en tickets.

‘Hermitage, The Power of Art’  
in Cinema Amstelveen

Vaccinatiegraad in Aalsmeer 84%
Aalsmeer – Het RIVM heeft voor het eerst sinds de start van de vaccina-
tiecampagne tegen het coronavirus gedetailleerde cijfers per gemeente 
vrijgegeven. Er blijken onderling grote verschillen: 

In de gemeenten in het oosten en zuidoosten van het land is de vaccina-
tiegraad het hoogst. De vaccinatiegraad in Aalsmeer, Uithoorn, Amstel-
veen en Haarlemmermeer ligt ongeveer gelijk. 
In Aalsmeer heeft 84% van de inwoners 1 prik gehad en is 72% volledig 
gevaccineerd. In Uithoorn is dit respectievelijk 82% en 72%, in Amstel-
veen 85% en 74% en in Haarlemmermeer 82% en 70%. Alle vier ‘draaien’ 
mee in de gemiddelde aantallen. Circa 85% van de volwassenen in Neder-
land zijn deels ingeënt en 77% volledig gevaccineerd. Op de Waddenei-
landen zijn veel tieners ingeënt, maar ook in Aalsmeer, Uithoorn, Amstel-
veen en Haarlemmermeer laten veel 12 tot 17-jarigen zich vaccineren. 
In Aalsmeer heeft 82% van de jongeren 1 prik gehad en 69% is volledig 
gevaccineerd. In Uithoorn is dit respectievelijk 80% en 69%, in Amstel-
veen 83% en 72% en in Haarlemmermeer 78% en 67%.
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Aalsmeer - De hele zomer was op 
verschillende locaties in Aalsmeer 
kunst te zien in het kader van kunst-
project De Elementen. Tijdens de 
Kunstroute op 18 en 19 september is 
dat ook het geval. Voor de fotowed-
strijd De Elementen werden maar 
liefst 220 foto’s ingestuurd. De jury 
heeft hier een keuze uit gemaakt en 
tijdens de Kunstroute is de top-10 te 
zien. Deze schitterende foto’s worden 
tentoongesteld in de kleine zaal op 
de eerste verdieping van De Oude 
Veiling in de Marktstraat. In hetzelfde 
gebouw is in de bibliotheek op de 
benedenverdieping een tentoonstel-
ling van Fotogroep Aalsmeer, even-
eens met het thema De Elementen.
Kunstenares Mireille Schermer 
maakte de afgelopen maanden 
installaties rond de elementen lucht, 

vuur en water in de tuin van het 
Oude Raadhuis. Vanaf 18 september 
is hier ook haar vierde en laatste 
installatie ‘aarde’ te bewonderen. In 
de Historische Tuin en de tuin van 
het Flower Art Museum staan grote 
kunstobjecten van de Sogetsu 
Ikebana vereniging. Deze kunste-
naars verbeelden de elementen op 
geheel eigen wijze met verrassende 
materialen. Zaterdag 18 september 
zijn op beide locaties kunstenaars 
aanwezig voor een toelichting. In de 
schuilhut van de Historische Tuin is 
het project ‘schuilkinderen’ van de 
Werkschuit te zien. Jonge tekenta-
lenten hebben hun ‘schuilhut van de 
toekomst’ getekend; het levert zeer 
actuele en indringende beelden op. 
Tot slot zijn in de tuin van het Flower 
Art Museum vijf gedichten te vinden 

Presentaties van kunstproject De 
Elementen tijdens de Kunstroute 

Werk van Mireille Schermer in de tuin 

van het Oude Raadhuis in de 

Dorpsstraat.

van Marcel Harting over de 
elementen. Alle locaties zijn zaterdag 
18 en zondag 19 september te 
bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Zorgcentrum Aelsmeer 
doet dit jaar voor het eerst mee aan 
de Kunstroute, die aanstaande 
zaterdag 18 en zondag 19 september 
plaatsvindt. In de tuin van Zorgcen-
trum Aelsmeer langs de Ringvaart 
wordt door de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer deelname 
mogelijk gemaakt. Belangstellenden 
kunnen hier schilderijen zien van 
twee (voormalig) medewerkers van 
de organisatie. En in de tuin kan een 
rustmoment genomen worden met 
koffie, thee en soep. Jan Dreschler, 
voormalig directeur, is na zijn pensio-
nering gaan schilderen en heeft een 
grote variatie in zijn werk. Corrie van 
Gaalen, verzorgende, maakt mooie 

aquarellen van mens en dier. De 
stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer heeft als doelstelling om de 
ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart 
‘dagen met een gouden randje’ te 
bezorgen. Mocht u een schilderij 
willen kopen dan komt de helft van 
de opbrengst ten goede aan de stich-
ting. Gewoon donateur worden van 
de stichting is uiteraard ook mogelijk. 
Iedere bijdrage is welkom. De tuin 
van het Zorgcentrum is beide dagen 
alleen bereikbaar via de Kanaalstraat 
tussen nummers 53 en 55, tegenover 
gebouw Irene. De expositie is niet te 
bezoeken via de hoofdingang van het 
Zorgcentrum. Dit om de bewoners 
niet te storen.

Werk van 2 (oud)medewerkers 
te zien in tuin van ‘Aelsmeer’

Aalsmeer/Uithoorn - Pete Bog’s 
Bigband, de Bigband van Uithoorn, 
Aalsmeer en de Ronde Venen is weer 
begonnen met de ‘echte’ repetities. 
Het is weer fijn om te kunnen spelen, 
helaas heeft een aantal leden de band 
verlaten wegens diverse omstandig-
heden. Daarom is de band op zoek 
naar nieuwe trombonisten (tenor en 
bas), een alt saxofonist en nog een 
extra trompettist. Hou je van lekker 
swingende jazz, soul, funk, en/of een 
goede ballad? Kom dan eens vrijblij-
vend een kijkje nemen bij de repetitie. 
De oefenavonden vinden plaats in het 
KNA gebouw aan het Legmeerplein in 
Uithoorn onder de bezielende leiding 
van Gerard Kleijn op donderdagavond 
van 20.30 tot circa 22.30 uur. De Pete 
Bog’s Bigband bestaat sinds 1995 en is 
dus al ruim 25 jaar actief. De band is 
een voortzetting van de toenmalige 
Hint Bigband, toen er nog een muziek-
school was in Uithoorn en Alsmeer tot 
2012. De naam Pete Bog’s Bigband is 
een afgeleide van het Engelse woord 
Peat en Bog wat staat voor moeras en 
veen, denkend aan De Ronde venen. 

De band treedt al jaren op bij diverse 
festiviteiten, zoals party’s in De 
Bloemhof bij bedrijven, eigen georga-
niseerde optredens, bij de plaatselijke 
voetbalclub, in De Oude veiling te 
Aalsmeer, Chazz in de Hoef, bij de 
nieuwjaarbal in de toenmalige dans-
centrum Colijn, voor publiek dat van 
leuke dansmuziek houdt en tijdens 
een gezellige zaterdag of zondag 
middag/avond ergens in de buurt. 
Ook Pete Bog’s Bigband had te maken 
met diverse optredens die werden 
afgezegd vanwege de corona, maar 
vanaf oktober mag er weer buiten 
opgetreden worden. Graag nodigen 
de muzikanten van Pete Bog’s 
Bigband mensen uit die belangstelling 
hebben om mee te spelen om zich 
aan te melden of en dat mag ook 
gewoon langskomen om de sfeer te 
proeven tijdens de repetitie-avond op 
de donderdag. Kijk voor mee info over 
de band op: https://petebogsbigband.
nl. Stuur voor informatie of aanmel-
ding een mailtje naar Kees de Bree of 
Edwin Vos via e-mailadres 
info@pbbb.nl

Pete Bog’s Bigband zoekt blazers

Aalsmeer - Van donderdagmiddag 
23 tot en met zondagmiddag 26 
september staat de Dahliateelt in het 
zonnetje op de Historische Tuin. Het 
jaarthema van de Nederlandse 
Vereniging van Botanische Tuinen, 
‘Groen vakmanschap’, pakt de Histori-
sche Tuin aan met de Dahlia’s in de 
hoofdrol. Er is het hele weekend van 
alles te zien en te doen rondom de 
teelt van deze prachtige zomer-
bloemen. Laat u verrassen en kom 
naar de Tuin! Neem een kijkje in de 
historie van de Dahliateelt en geniet 
van de Dahlia’s die nu in volle bloei 
zijn. Er is een gevarieerd aanbod van 
leuke activiteiten, veelal buiten en 
verdeeld over de Tuin. Geen gedoe 
dus met tellen en reserveren, welkom 
op de Historische Tuin in het Dahlia 
Weekend!

Dahliakeuring
Op donderdag 23 september begint 
om 16.00 uur een Dahliakeuring.

Scholieren van de groepen 7 en 
ouderen in de zorgcentra van Aals-
meer en Kudelstaart hebben tijdens 
de zomermaanden Dahlia’s gekweekt. 
Van hun ‘emmers’ wordt een mooie 
tentoonstelling gemaakt en kinder-
keurmeesters mogen de diverse 
Dahlia’s ‘keuren’. Er wordt een gezel-
lige, feestelijke middag van gemaakt 
met rond 17.00 uur ter afsluiting het 
uitreiken van de Dahliacup.

Knutselen en film kijken
Op vrijdag 24 september zijn er de 
hele dag zijn op de tuin leuke dingen 
te zien en te doen, met de Dahlia’s in 
de hoofdrol: In de nieuw ingerichte 
tentoonstellingskas is een hoekje met 
een speciaal thema: Groen Vakman-
schap, Dahlia’s kweken vergt het hele 
jaar aandacht! In de corridor zijn, uit 
de collectie van posters van Csizik, 
prachtige exemplaren met Dahlia’s te 
zien. Ook kan er in de corridor 
geknutseld worden: Van zijdevloeipa-

Dahlia weekend op Historische 
Tuin met diverse activiteiten

pier kan iedereen mooie, kleurige 
Dahlia’s maken. De tentoonstelling 
van de Dahliakeuring is buiten net 
over de draaiplank te bezichtigen, of 
bij slecht weer in de rozenkas. Verder 
draait in het veilinggebouw een film 
over Dahliateelt in Historisch Aals-
meer. En de Dahliacollectie (bijzon-
dere erfenis) van de Historische Tuin 
staat in volle bloei en de kwekers zijn 
er om er van alles over te vertellen. 
Deze activiteitendag is van 10.00 tot 
16.30 uur.

Vroeg op
Op zaterdag 25 september staat van 
7.00 tot 10.00 uur de koffie speciaal 
klaar voor (hobby)fotografen, teke-
naars en schilders. Om half 8 komt de 
zon op. De lucht is nog vochtig, de 
Dahlia’s zijn op hun mooist, en de 
wereld is nog niet alert… Dit is jullie 
kans om ongestoord in het Dahlia-
veld met je camera, je tekenspullen, 
je vergrootglas of je mengpallet aan 
het werk te gaan. Welkom in alle 
vroegte op de Historische Tuin!

Presentatie en rondje tuin
Zondag 26 september wordt een mix 
en max op de tuin met alles wat er in 
het weekend is gebeurd en te zien en 
te doen is met om 13.00 uur en 0m 
14.30 uur presentatie van Cees van 
Dam en aansluitend een rondje over 
de Tuin onder leiding van Gerben de 
Vries. Voor deze presentatie moet 
worden ingeschreven via coordi-
nator@historischetuinaalsmeer.nl
Er is beperkt plaats , dus wees er snel 
bij, want vol is vol. Vanaf 15.30 uur 
gaat een beetje aangevangen 
worden met opruimen. De Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein, is deze 
zondag open van 10.00 tot 16.30 uur.

Workshop Mixed Media Boekje  
bij De Werkschuit

Aalsmeer - Nieuwe technieken met pen, potlood, verf en 
textiel leren? Losse ideeën, die door je hoofd zweven, 
vastleggen? Schetsen, foto’s en creatieve uitprobeersels 
bewaren? Kies een thema en verwerk alles in een hand-
zaam boekje. Als naslagwerkje of kostbare herinnering. De 
workshop ‘Mixed Media Boekje’ wordt gegeven in twee 
lessen en docente is Lenie de Haas. Start bij De Werkschuit 
aan de Oosteinderweg op dinsdag 28 september. De 
workshop is van 19.30 tot 21.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie en aanmelding op www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
neem telefonisch contact op met Marion Buckert via 
06-11864861 of met Margot Tepas via 06-12459347.

Aalsmeer – Het is al weer enige tijd 
geleden dat de renovatie-werkzaam-
heden in het park rondom de kinder-
boerderij plaatsvonden. Doordat het 
pad om de boerderij werd verlegd 
kreeg Boerenvreugd er een stuk wei 
bij aan de achterzijde van het terrein.
Het stuk grond bleek echter te 
drassig te zijn om goed te kunnen 
gebruiken en ook was er teveel 
hoogte verschil. Afgelopen week is 

het stuk wei onder handen 
genomen. Door de gemeente is er 
zo’n 250 m3 grond bij gestort, zodat 
de wei vlakker is geworden.
Met het ophogen van de weide is de 
verwachting dat de wei ook droger 
zal blijven, zodat de dieren geen 
natte hoeven krijgen. Nu nog even 
wachten tot het ingezaaide gras gaat 
groeien en dan kunnen de dieren 
lekker rondlopen in de nieuwe wei.

Wei erbij voor kinderboerderij
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Aalsmeer – Het was het weekend 
van de Pramenrace en hier hebben 
de deelnemers, liefst 160 teams, en 
het bestuur naar uitgekeken na een 
jaar uitstel door corona. Thema was 
‘Ouderwets Gezellig’ en dat is dubbel 
en dwars gelukt, het was afgelopen 
zaterdag 11 september feest met een 
‘dikke’ hoofdletter. Een groot compli-
ment verdienen alle deelnemers aan 
de 35ste Pramenrace. Er was ‘ouder-
wets gezellig’ op het thema inge-
haakt. De teams gingen naar de 
kroeg, naar de kermis en naar de 
discotheek, vierden Koninginnedag, 

gingen terug in de tijd met het bloe-
mencorso en de wielerronde in de 
VBA en speelden allerlei spelletjes, 
waaronder sjoelen, bingo en twister. 
Ouderwets gezellig was het toen VVA 
en RKAV nog aparte voetbalclubs 
waren (nu FC Aalsmeer), veel bekijks 
en applaus was er voor de rijkelijk 
met bloemen versierde praam van de 
Poelbandits en ook de hippies in de 
volkswagenbus-praam konden 
rekenen op de duim omhoog.

Veel publiek
Over publiek hadden de deelnemers 

35ste Pramenrace was écht 
ouderwets gezellig!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

niets te klagen. De Pramenrace heeft 
veel bezoekers gehad. Op het water 
veel boten en overal langs de route 
(Ringvaart, Praamplein en Nieuwe 
Meer) waar de pramen en bokken 
langs vaarden stond het vol. Er is 
ondanks de nog geldende corona-
maatregelen een ouderwets gezellig 
feestje gevierd. 

In de rij
Dat begon overigens al op vrijdag. 
Eind van de middag stonden de 
captains van de deelnemende teams 
in de rij om hun QR-code (gevacci-
neerd of negatief getest) af te geven 
en zaterdagmorgen was het vroeg 
op voor het praamontbijt. Dit jaar 
aangepast aan de corona-regels, dus 
niet gezellig met z’n allen aan de 
broodjes en sapjes, maar een drive-
thru bij het pand van de ontbijt-leve-
rancier, bakkerij Vooges. Al snel 
ontstond er een lange rij, maar 
ergernis over deze ‘�le’ was er niet. 
“Gezellig, kom maar op met het 
lekkere ontbijtje”, aldus een deel-
nemer. Met een volle maag gingen 
nagenoeg alle deelnemers op weg 
naar hét evenement van het jaar en 
dat was het! 
Bedankt SPIE voor de organisatie en 
gemeente voor het toch verlenen 
van de vergunning. Aalsmeer heeft 
genoten!





Begonia’s en 
cyclamen van 
teams Pramenrace 
voor senioren
Aalsmeer - Tijdens de Aals-
meerse Pramenrace werd de 
teams gevraagd een begonia en 
cyclaam in te leveren voor de 
senioren in Aalsmeer. Hier is 
massaal gehoor aan gegeven en 
er zijn ruim 500 plantjes ingele-
verd. Het bestuur van SPIE heeft, 
namens de deelnemers, de 
planten onder de zorgcentra en 
andere oudere instellingen 
uitgedeeld. Mevrouw Buissink, 
wonend in het Kloosterhof 
kreeg het eerste plantje uitge-
reikt van Bart Maarse. Mevrouw 
Buissink, was zeer verrast en zei 
er heel blij mee te zijn.
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Bart Maarse reikt het eerste plantje uit 
aan mevrouw Buissink in het 
Kloosterhof.

Aalsmeer - De 35ste ouderwets 
gezellige Pramenrace afgelopen 
zaterdag 11 september kende 
vanwege de coronamaatregelen 
geen grootse prijsuitreiking na 
a�oop. Maar natuurlijk zijn alle 
winnaars wel getrakteerd op de 
felbegeerde prijzen. Zondag zijn de 
winnende teams uitgenodigd bij 
jachthaven Stenhuis en door het 
SPIE-bestuur in de prijzen en de bloe-
metjes gezet. De twee teams die 
tijdens de tocht der tochten hun 
praam hadden omgetoverd tot bloe-
menweeldes zijn beiden beloond. De 
Kappie Silvius prijs voor het mooiste 
decor is uitgereikt aan de Poelban-
dits. Het team presenteerde een 
rijkelijk versierde bloementrein en 

kreeg onderweg veel applaus. “Dat is 
de mooiste”, werd langs de route 
veelal gezegd en de jury bleek zich 
hier ook in te kunnen vinden. De ‘Ik 
heb eerbied voor jouw grijze haren 
trofee’ wordt toegekend door de 
ouderen bij het Zorgcentrum en ook 
deze ‘jury’ koos voor bloemetjes. Het 
meest genoten bleken de ouderen te 
hebben van het Bloemencorso van 
de Poddeworsten, maar ook menig 
kijker liet een ‘duim omhoog’ zien bij 
het passeren van deze �eurige 
praam. De prijs voor de beste out�t 
(Small Talk Trofee) mocht Aquaholics 
in ontvangst nemen voor de ‘Coro-
nisten van Wuhan’ met bijpassende 
vleermuispakken. Prijs het Roer Om 
is uitgereikt aan Bella Limoncella. 

‘Mooiste prijzen’ voor teams 
Poelbandits en Poddeworsten

Snelste bok

Snelste dames team

Snelste aluminium praam

Snelste praam heren

Snelste recreantenteam

Volgend jaar aan de start met alleen 
dames, geen man als captain meer. 
De Watertorenprijs toekennen (best 
thema uitgebeeld) was moeilijk dit 
keer. Het thema ‘Ouderwets Gezellig’ 
bood diverse mogelijkheden, zo 
werd zaterdag bevestigd. De Peaky 
Blinders club van team Aalsmeer 
Meer mocht de trofee mee naar huis 
nemen voor een jaar. De Westeinder-
gate (voutieve omkoping) is een heel 
geliefde prijs. Het bestuur van SPIE 
koos dit jaar voor het ko�ertje met 
inhoud van de Doordrinkers (wielren-
ners in Aalsmeer out�t). Het moest 
spraakwater makende team vond de 
jury de piraten van Blood Sweat & 
Beers. Dit team mag een jaar lang 
genieten van de Boezemschop. Op 
de Joppe trofee voor het gezelligste 
team zijn de bijtjes van De Drijvende 
Makkertjes getrakteerd. De pechprijs 
kent dit jaar een bijzonder verhaal. 
De Drifters kon door omstandig-
heden slechts met vier personen in 
de praam plaatsnemen, terwijl zes 
toch echt het minimum is. Met vier is 
wel bijzonder hard gevaren, het 
snelste team dit jaar. Door diskwali�-
catie geen zilveren praam (snelste), 
maar het gebroken trekkoordje.

Snelheid:  Tijd:
1. Aquaprama:   2:10:19
2. De Witte van Leeuwens:   2:35:02
3. ‘t Molmmegoedje:   2:36:47

Bokken:
1. Rentapraam:  2:51:54
2. Gang is Allus:  2:56:48
3. EPPP:  3:00:12

Dames:
1. Praamangels:  2:39:23
2. Badgirls 2.0:   2:58:54
3. Kurkdroog:  3:39:07

Recreanten:
1. De Farregatters:  2:42:21
2. Ast Maar Drijft:  2:42:39
3. De Vlijtbuiters:  2:48:55

Aluminium:
1. De Barrel:  2:46:28
2. De Witte Wieven:  2:52:08
3. De Galliers:  3:02:51
Kijk voor de volledige uitslag op de 
website: www.pramenrace.nl.





Aalsmeer - Het alweer tiende project 
van De Kunstploeg heet ‘Stemmen 
over de Toekomst’. De basis voor het 
project is een gedicht van de dorps-
dichter over gevolgen van de corona-
crisis met de titel Stoepkrijt. Op deze 
vragen zoekt De Kunstploeg een 
antwoord. Bezoekers aan de Kunst-
route krijgen de kans om in een 
poëtische installatie bij de Kunst-
ploeglocatie aan de Uiterweg 185 
hun woorden over de toekomst in te 
spreken via een speciaal telefoon-
nummer. Daarbij krijgen de deelne-
mers theatrale begeleiding. De reac-
ties worden later opgetekend en 
samengevoegd met die van leer-
lingen van twee basisscholen. De 
locatie van de Kunstploeg staat voor 

groen. Daar komen dit jaar wit en 
zwart bij in een mooie installatie 
verrassende vlak na de brug.
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‘Stemmen over de Toekomst’ bij 
de Kunstploeg op de Uiterweg

Aalsmeer - Zaterdag 25 september, 
op burendag, is er weer een speel- en 
ontmoetingsmoment in de speeltuin 
aan de Clematisstraat. Van 14.00 tot 
16.00 uur zijn de initiatiefnemers van 
de speeltuin/ontmoetingsplek 
aanwezig met een schaakbord van 
maar liefst 3 bij 3 meter, spring-
kussen, limofantje, slush puppies, 
eten en drinken. Kom ook en neem 
gerust een picknickkleedje en je 
buren en vrienden mee. 

Ouder en kind yoga
Voorafgaand aan het speel- en 
ontmoetingsmoment geeft Astrid 
van den Berg van Yoga en Pilates Fun 
weer een ouder & kind yoga les. Van 

13.30 tot 14.00 uur voor kinderen van 
4, 5 en 6 jaar en hun ouder/oom/
buurvrouw/oppas/oma. De les is op 
donatiebasis, de opbrengst van de 
les komt ten goede aan de nog te 
realiseren speeltuin in de Clematis-
straat. Graag aanmelden via speel-
tuinclematisstraat@gmail.com.

Uitslag loterij bekend
De uitslag van de loterij is bekend en 
nog niet alle winnaars hebben zich 
gemeld. Kijk op de website https://
speeltuinclematisstraat.kentaa.nl/
loterij en mail een foto van je lootje 
indien je een prijs hebt gewonnen 
naar speeltuinclematisstraat@gmail.
com. 

Weer ontmoetingsmoment op 
burendag in Clematisstraat

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Op maandagochtend 13 
september is het feest in het zorg-
centrum; mevrouw Vermaning van 
Hest is vandaag 100 jaar geworden, 
en dat moet gevierd. De burge-
meester is er met een boeket, er is 
koffie met taart en aan de feestelijk 
versierde tafel zitten de drie dochters 
Betty, Marianna en Irma en zoon Jan. 
De jarige ziet er prachtig uit in zwarte 
broek, rode bloes en parelketting. “En 
fijne schoenen”, zegt ze en laat haar 
zwarte stappers met lakstripje zien. 
“Daar kan ik lekker op lopen”. Af en 
toen wandelt ze nog buiten in Zijds-
traat met haar rollator “Als de 
stoepen tenminste een beetje gere-
pareerd zijn”, zegt ze tegen de burge-
meester. Die belooft gelijk het aan de 
wethouder door te geven.
Mevrouw Vermaning is nog heel 
kwiek en fit, ze is helder en scherp. “Ik 
ben alleen een beetje doof.” Maar dat 
mag geen naam hebben. Ze praat 
geanimeerd en vol humor over van 
alles mee. Mevrouw Vermaning werd 
als Grietje van Hest geboren in het 
Friese Sint Johannesga. “Ik was de 
een na de oudste in het gezin en ze 
noemden me altijd Zuske.” Op veer-
tienjarige leeftijd leert ze haar man 

kennen en als zij twintig en hij 
eenentwintig is, trouwen ze. Hij is 
boerenknecht en hij gaat aan het 
werk bij een herenboer in Duitsland 
waar ook een woning voor hen 
beschikbaar is. Daar wordt hun 
oudste dochter geboren. Ze hebben 
het er goed. 

Weer naar Nederland
Na de bevrijding gaan ze terug naar 
Nederland en volgt er een moeilijke 
tijd. Hard werken, in verwachting van 
de tweede, mee helpen op het land, 
weinig geld en slechts één kamer om 
als gezin in te wonen. Vanuit Fries-
land verhuist het gezin door bemid-
deling van een zwager naar Hoofd-
dorp en vandaar met paard en 
wagen naar de Leimuiderdijk, waar 
haar man beter werk krijgt, meer 
gaat verdienen en de jongste twee 
kinderen geboren worden. Haar man 
overlijdt al jong, op 67-jarige leeftijd, 
en sindsdien is ze alleen. “Maar ik 
kwam op de fiets een keer een 
aardige vrouw tegen die mij vroeg of 
ik zin had om koffie te komen 
drinken. We zijn jaren vriendinnen 
gebleven en hebben veel leuke 
dingen samen gedaan. Toen zij over-
leed heb ik heel wat tranen gelaten.” 
Op 90-jarige leeftijd verhuist 

mevrouw Vermaning naar het Zorg-
centrum, ze heeft het daar prima 
naar haar zin en is nog heel actief. Ze 
wast zelf haar bloesjes en houdt 
zoveel mogelijk haar eigen kamer bij. 
“Niet altijd hoor”, zegt ze. ‘Anders 
komen ze het niet meer doen.”

Teveel gedoe
Een feestje wordt er niet meer 
gegeven, dat is haar teveel gedoe. 
Maar ze mag vanavond kiezen wat ze 
wil eten. “Gewoon droge rijst met 
bruine suiker en gestoofde pruimen”, 
zegt ze. “En dan vla met bessensap 
toe. Dat vind ik het allerlekkerst.” 
Bijzondere dame, die mevrouw 
Vermaning. Zo willen we allemaal 
wel honderd worden. 

De Spijkerbak
Ze heeft nog wel een wens. Haar 
man heeft tuba gespeeld bij muziek 
korps De Spijkerbak onder leiding 
van dirigent Zwagerman. Midden 
jaren vijftig is er een uitvoering 
geweest waar hij lof van de jury heeft 
ontvangen. In het boekje wat er over 
verschenen is staat haar man niet 
vermeld. En dat steekt haar nog 
steeds. Is er misschien nog iets van te 
vinden in de archieven van Historisch 
Aalsmeer? 

Mevrouw Vermaning 100 jaar!

Burendag(en) in Rijsenhout 
rond 75 + 1 jaar vrijheid
Rijsenhout - Vrijdag 24, zaterdag 25 
en zondag 26 september viert Rijsen-
hout drie dagen lang Burendag 
samen met Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-‘45. Met een 
kleine groep en in samenwerking 
met het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-‘45, Zorgzaam 
Rijsenhout en Stichting Maatvast 
Haarlemmermeer is met veel enthou-
siasme gewerkt aan een programma 
rondom 75 + 1 jaar vrijheid (uitge-
steld in 2020 door corona) en de 
Burendag met als thema ‘Vrijheid 
voor Iedereen’. Op vrijdagavond is er 
een filmcafé in De Schuilplaats. 
Op zaterdagochtend kan er tussen 
10.00 en 12.00 uur deelgenomen 
worden aan een wandeling waar 
onderweg bordjes met QR codes/
vragen meer inzicht geven in belang-
rijke plaatsen en monumenten met 

een relatie tot de Tweede Wereld-
oorlog. De wandeling start bij Dorps-
huis De Reede en eindigt bij het 
Crash Museum in het fort bij Aals-
meer. Na aankomst bij het museum 
kunnen wandelaars op vertoon van 
het antwoordenformulier gratis 
genieten van een kopje koffie of thee 
en kunnen zij gratis het museum 
bezoeken. Verder kunnen belangstel-
lenden deze dag meerijden in een 
historische bus van Maarse en Kroon. 
De laatste rit terug gaat om 11.30 uur 
en aansluitend kan deze dag 
genoten worden van een ’Vrijheids-
lunch’ in Dorpshuis De Reede. 
Zondag wordt het weekend afge-
sloten met een themadienst in de 
Ontmoetingskerk. Voor alle activi-
teiten kunnen belangstellenden zich 
opgeven via: https://bit.ly/
aanmeldingRijsenhout.

Aalsmeer – Lezen en schrijven is voor 
alle inwoners van Aalsmeer belangrijk 
om mee te kunnen doen. En jong 
geleerd is oud gedaan. Donderdag 9 
september ging wethouder Wilma 
Alink langs om voor te lezen bij de 
klas van Taalsmeer in de Triade. Hier 
gaan jonge kinderen naar school van 
wie Nederlands niet de moedertaal is. 
Taalsmeer was bekend als de Taalklas, 

maar vanaf dit jaar zitten de kinderen 
de hele week op dezelfde plek met 
dezelfde juffen. In een klas van maxi-
maal 15 kinderen uit groep 3 tot en 
met 8 wordt extra persoonlijke 
aandacht gegeven aan de leerlingen.
Wethouder Alink: “Ik ben er trots op 
dat wij deze mogelijkheid bieden aan 
onze jonge inwoners. Kinderen leren 
ongelooflijk snel. Een jongetje is hier 

Lezen en schrijven: Jong geleerd 
is oud gedaan

Wethouder Wilma Alink op bezoek in de Taalklas. 

nog maar een half jaar, maar kan mij 
al heel goed helpen met voorlezen. 
Dat is ongelooflijk knap. Het zou je 
maar gebeuren dat je plotseling in 
een heel ander land terechtkomt en 
een nieuwe taal moet leren. Deze 
kinderen laten geweldig veel veer-
kracht en doorzettingsvermogen 
zien.”

Laaggeletterd
In Nederland heeft ongeveer 1 op de 
6 mensen moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen. Toch denkt twee 
derde van alle Nederlanders dat ze 
niemand kennen die laaggeletterd is. 
Volwassenen die laaggeletterd zijn, 
houden dit meestal geheim.

Taalpunt Aalsmeer
Heeft u of iemand in uw omgeving 
moeite met lezen en/of schrijven? Of 
wilt u graag mensen helpen beter te 
leren lezen en schrijven? Dan kunt u 
vrijblijvend voor meer informatie 
terecht bij het Taalpunt in de biblio-
theek in de Marktstraat. Coördina-
toren Hélène Homan, Wilma Tacken-
kamp en Jan van Veen zijn hier iedere 
dinsdag aanwezig van 11.00 tot en 
met 13.00 uur. Zij kunnen ook bereikt 
worden via tel. 06-13252518. 





16 inderegio.nl • 16 september 2021ZAKEN

Aalsmeer - Clubs en verenigingen in 
de regio Schiphol vervullen een 
belangrijke rol in de lokale samenle-
ving. Ze zijn er voor iedereen en 
dragen zo bij aan welzijn, zorgen 
voor verbondenheid en bieden 
sociale contacten. De Rabobank 
vindt dat iedereen een club verdient 
en daarom is de inschrijving van het 
jaarlijks terugkerende Rabo ClubSup-
port weer gestart. Een initiatief dat 
clubs en verenigingen een boost 
geeft doordat zij stemmen kunnen 
werven voor het realiseren van 
doelen en projecten die de club én 
de buurt sterker en beter maken. 
Rabobank Regio Schiphol stelt haar 
kennis, netwerk en financiële onder-

steuning beschikbaar om die doelen 
te helpen verwezenlijken.

Campagne voeren
Met Rabo ClubSupport investeert de 
bank al jaren 200.000 euro in het 
verenigingsleven. Clubs en vereni-
gingen uit de regio Schiphol die 
deelnemen, voeren campagne voor 
hun doelen en projecten. Leden van 
de Rabobank kunnen vervolgens via 
de Rabo App stemmen op initia-
tieven die zij een warm hart 
toedragen. Denk aan het opzetten 
van trainingsprogramma’s voor 
gehandicapten, verduurzaming van 
het clubhuis of gezond voedsel in de 
kantine. Clubs en verenigingen 

Rabobank zit zich in voor het 
versterken van verenigingen

vervullen een belangrijke maat-
schappelijke functie, maar hebben 
het door corona moeilijk gehad. 
Ledenaantallen zijn teruggelopen 
evenals de inkomsten. 

Altijd welkom
“Nederland is kampioen verenigen. 
Clubs en verenigingen bieden ons 
een plek waar je altijd welkom bent 
en jezelf kan zijn,” vertelt Mart 
Pfeiffer, directeur coöperatieve Rabo-
bank Regio Schiphol. “Door corona 
hebben ze die functie lang niet 
kunnen vervullen. Daarom willen we 
hen juist nu weer goed op weg 
helpen en een steuntje in de rug 
geven. Dat doen we met onze kennis, 
ons netwerk en Rabo ClubSupport.”

Inschrijving gestart
Clubs en verenigingen ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging van 
Rabobank om zich in te schrijven 
voor Rabo ClubSupport 2021. Ook 
start er een landelijke campagne 
waaraan sporters van TeamNL en 
artiesten van het collectief Kunst-
benden deelnemen. Verenigingen en 
stichtingen kunnen zich tot en met 
27 september aanmelden. De stem-
periode voor Rabobank leden start 
op 4 oktober en medio november 
worden alle clubs bekendgemaakt 
die mogen rekenen op ondersteu-
ning van de bank. Meer informatie 
over Rabo ClubSupport is te vinden 
op www.rabo-clubsupport.nl/

Aalsmeer - Afgelopen week is het 
unieke opleidingstraject ‘Groen in 
het Rijksmuseum’ van start gegaan. 
Hoveniersstudenten van Yuverta 
leren het vak in de praktijk, middenin 
de tuin van het Rijksmuseum. Duur-
zaamheid, zorg voor beplanting en 
bodem staan hierin centraal. 
 
Unieke tuin
In de tuin van het Rijksmuseum is 
een grote diversiteit aan beplanting 
midden in de stad. Het is één van de 
weinige tuinen in Nederland die 

beheerd wordt op A+-niveau. 
Studenten van Yuverta mbo kunnen 
hier alles leren over duurzaam 
beheer van beplanting en de bodem.  

Opleidingstraject
Ieder jaar heeft het Rijksmuseum 
zeven plekken voor het opleidings-
traject. Hoveniersstudenten van 
Yuverta werken een jaar lang een 
dag per week in de tuin. Zij worden 
begeleid door Sanne Horn (Tuin- en 
landschapsontwerper en beplanting 
van het Rijksmuseum) en Jurjen 

Hoveniersstudenten Yuverta aan 
de slag in tuinen Rijksmuseum

Kudelstaart - Op zondag 26 
september wordt weer de Amb8route 
georganiseerd. Tijdens deze open dag 
stellen acht ambachtelijke onderne-
mers hun werkplekken en ateliers 
open en staan klaar om met onver-
holen enthousiasme te vertellen over 
hun passie. Een kijkje in de keuken van 
de zeepmaker, de palingvisser, de 
pottenbakker en de bloembollen-
kweker. Ook de schilder, de meubelres-
taurateur, de timmerman en Zentangle 
tekenaar staan klaar om bezoekers te 
ontvangen. Iedereen is van 10.00 tot 
17.00 uur van harte welkom.

Lokale ambachten
De Amb8route is een initiatief van 
lokale ambachtelijke ondernemers. 
Doel is mensen van dichtbij en veraf 
kennis te laten maken met lokale 
ambachten en de bijzondere natuur 
en infrastructuur van de polderge-
bieden in de regio rond Kudelstaart, 
Calslagen en Vrouwenakker. 

Kids special
De open dag in september staat elk 
jaar in het teken van de kinderen. Zo is 
er elk jaar een leuke activiteit 
onderweg. Bij enkele ambachten zijn 
er extra activiteiten tegen een kleine 
vergoeding te doen. En daarnaast 
kunnen kinderen bij alle deelnemers 
levensgrote rebussen oplossen die 
met het desbetreffende ambacht te 
maken hebben. Bij inlevering van de 
gevonden rebussen (bij het laatste 
ambacht) ontvangen de kinderen zelfs 
een lekkere versnapering. Want 
kinderen kennis laten maken met 
ambachten is erg leuk! 

Leuk en leerzaam
De Amb8route is een leuke en leer-
zame familie-fietsroute en voert door 
het dorp Kudelstaart, langs de West-
einder en de Drecht via het Jaagpad 
aan de Amstel weer naar Kudelstaart. 
Zo ontdekken deelnemers de omge-
ving per fiets en bezoeken zij bijzon-
dere locaties. Het is natuurlijk ook 

mogelijk om een deel van de route 
bezoeken. Deelnemende ambachts-
lieden zijn: bloembollenkwekerij Kees 
Koster, galerie-atelier Ada Gons 
Goosen, Meubelatelier Cin in Wonen, 
Timmerman Box b-09, visserijbedrijf 
Rekelhof, zeepatelier Uzepia, Zentagle 
Gon Raadschelders en pottenbakkerij 
Patch of Heaven. 

Horeca en routekaarten
Op de route zijn drie horeca punten: 
Theetuin [H]eerlijk langs het Jaagpad 
en café Op De Hoek en restaurant 
Oevers aan de Kudelstaartseweg. 
Als extra staat er deze dag een 
ijskraam bij de pottenbakkerij. De 
routekaart is te koop bij alle deelne-
mende locaties en online te bestellen 
via www.amb8route.nl. Voor 3,50 euro 
fiets je met twee personen. Kinderen 
fietsen gratis mee. De routekaart bevat 
behalve de plattegrond en de contact-
gegevens van de deelnemers, infor-
matie over de omgeving en leuke 
waardebonnen. Starten kan bij elke 
deelnemer en horeca-ondernemer.

Groepsactiviteit
De fietsroute is ook buiten deze open 
dag te fietsen. Heb je bijvoorbeeld een 
leuke familie- of vriendendag? Neem 
dan contact op: info@uzepia.nl. Het is 
mogelijk om een arrangement op 
maat te laten samenstellen.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.amb8route.nl of raad-
pleeg de facebook pagina.

Amb8route op 26 september: 
8 Ateliers/werkplekken open

INGEZONDEN

Aalsmeer - Na het lezen van het verhaaltje ‘Een Aalsmeerder verhuist’, dat 
onlangs in de krant verscheen, gingen mijn gedachten onmiddellijk naar 
de diepere inhoud van het geschrift. Er verhuizen veel Aalsmeerders, 
misschien zelfs wel dagelijks, dus waarom was dit zo speciaal? Waarschijn-
lijk omdat de auteur een gevoelige snaar raakte door het noemen van 
een aantal namen. Daar waar hij Berghoef noemt als  ‘Pater Familias’ en 
Tromp als goede tweede, zijn Preeker en Havinga ons reeds ontvallen. 
Overigens zijn zowel Berghoef en Preeker in ‘eenzaamheid’ gestorven. De 
beroepsbroeders Pannekoek, Ouwerkerk, Kok en Kuin zijn nog in leven en 
speciaal voor de nog levende architecten zou het een uitkomst zijn. Want 
waarom doet de gemeente geen bod op het klooster aan de Stom-
meerweg? Waarom wordt dit gebouw niet verbouwd als  het ‘Rosa Spier 
Huis’ van Aalsmeer en het rusthuis voor gepensioneerde Aalsmeerse 
architecten. Vooruit, ook gepensioneerde constructeurs, waar Van der 
Laan als eerste staat genoteerd,  kunnen we daar ook nog wel huisvesten, 
er is ruimte voldoende. Dan kan Jaap weer verhuizen uit de bosrijke 
omgeving, terug naar daar waar het ook voor hem is begonnen, Aals-
meer. In de kloostertuin, naast het Boomkwekerskerkhof, zouden we 
Berghoef, Preeker en Havinga opnieuw symbolisch kunnen begraven, en 
tegelijkertijd ruimte kunnen reserveren voor deze generatie. Wanneer 
ook deze generatie oude vormgevers het loodje hebben gelegd zou het 
gebouw omgebouwd kunnen worden tot jongerenhuisvesting. Dubbele 
winst dus. College, aan de slag!

Dick Kuin, info@dickkuin.nl

Architect Jaap Tromp is inmiddels weer terug in Aalsmeer. Sinds afge-
lopen dinsdag heeft hij een kamer gekregen in Zorgcentrum Aelsmeer.

Een klooster voor architecten
Hoogervorst (praktijkdocent 
Yuverta). De studenten gaan regel-
matig op excursie naar bedrijven en 
kwekerijen.  Ook maken ze enkele 
theoretische opdrachten. Aan het 
einde van de stage ontvangt de 
student een certificaat dat een 
aanvulling is op het diploma. Niveau 
3- en 4-studenten van de oplei-
dingen Hovenier, Leefbare stad en 
klimaat en Stedelijk groen kunnen 
deelnemen aan het opleidingstraject.  
Damien van de Meent, stagiair Groen 
in het Rijksmuseum: “De reden 
waarom ik bij het Rijksmuseum stage 
ga lopen is omdat ik echt hou van 
het centrum van Amsterdam. En ik 
vind het mooi om de kans te hebben 
om mijn steentje bij te dragen aan de 
mooie historische omgeving.” 

Onmisbaar
Groen is onmisbaar voor de leefbaar-
heid in steden, bestrijding van hitte 
en het opvangen van water. Steeds 
vaker zie je beplanting terug: in 
openbare ruimtes, moestuinen en 
groene daken. Er is enorm veel vraag 
naar goed opgeleide hoveniers. Met 
het opleidingstraject slaan Yuverta 
en het Rijksmuseum de handen 
ineen een en maken zij het hove-
niersvak aantrekkelijker voor mbo’ers. 

Aalsmeer - De coronamaatregelen gaan versoepeld 
worden. Op 25 september gaat de 1,5 meter afstand afge-
schaft worden en mogen er weer (disco)feesten en festi-
vals georganiseerd worden. Wel worden hier eisen aan 
gesteld: Het coronabewijs (gevaccineerd, getest of 
genezen) moet bij elke horecagelegenheid en iedere 
festiviteit getoond worden. Premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge maakten dit afgelopen dinsdag 
tijdens de persconferentie bekend. Corona blijft wel ‘rond-
dwalen’ en dit is te zien aan het aantal dagelijkse besmet-
tingen. Gemiddeld 2.000 per dag, soms meer, soms 
minder. In Aalsmeer is de dalende lijn (weer) ingezet. Van 
1 tot en met 14 september 52 positief getesten en dat zijn 
er 23 minder dan de vorige periode (162,5 per 100.000 

inwoners). Er zijn opnieuw geen inwoners overleden aan 
corona en er zijn de afgelopen twee weken geen inwo-
ners opgenomen voor behandeling tegen het virus. In de 
omliggende gemeenten eenzelfde dalend beeld. In 
Uithoorn 32 (-1) positief getesten, in Amstelveen 169 
(gelijk) en in Haarlemmermeer 393 (-15), respectievelijk 
105.9, 186.1 en 249.1 per 100.000 inwoners. In Amstel-
veen en Haarlemmermeer elk 1 ziekenhuisopname. In 
Amstelveen 2 inwoners overleden, in Uithoorn en Haar-
lemmermeer 0. De komende week is afstand houden nog 
een regel, na 25 september blijven wel van toepassing: 
Was regelmatig de handen, zorg voor goede ventilatie, 
blijf bij een verkoudheid thuis en ga testen bij klachten. 
Zorg voor elkaar en geef elkaar de ruimte!

Corona-cijfers (gelukkig) weer gedaald in Aalsmeer
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Aalsmeer - In de Ophelialaan is 
maandag 13 september rond kwart 
over vijf in de middag een fietser 
gewond geraakt. Ter hoogte van de 
Aalsmeerderweg kwamen een 
fietser en motorrijder met elkaar in 

botsing. De motorrijder raakte niet 
gewond. De fietser is met onbe-
kend letsel naar een ziekenhuis 
vervoerd. De politie doet onderzoek 
naar de exacte toedracht van de 
aanrijding.

Fietser gewond na aanrijding

Aalsmeer/Uithoorn – De provincie 
Noord-Holland voert tussen 17 
september en 1 oktober meerdere 
werkzaamheden uit op de N201 
tussen het Aquaduct (tussen de 
gemeenten Uithoorn en De Ronde 
Venen) en de Waterwolftunnel 
(tussen de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer). Bestemmingsver-
keer voor Uithoorn en Aalsmeer 
wordt tijdens de werkzaamheden 
omgeleid en moet rekening houden 
met vertraging. 

Ter hoogte van Zijdelweg
Het asfalt wordt op de N201 
vervangen. Tussen de Legmeerdijk 
en de Zijdelweg is van 19 tot en met 
24 september de zuidelijke rijbaan 
op de N201 afgesloten. Hierdoor is 
ook de afrit van de N201 naar de 
N231 (Zijdelweg) voor het verkeer 
vanuit de richting Hoofddorp afge-
sloten. Tussen 26 september en 1 
oktober is de noordelijke rijbaan op 
de N201 afgesloten tussen de 
Legmeerdijk en de Zijdelweg. Hier-
door is de oprit van de N521 
(Zijdelweg) naar de N201 richting 
Hoofddorp is afgesloten. Verkeer op 
de N201 wordt tijdens de werkzaam-

heden via de andere rijbaan langs de 
werkzaamheden geleid. Lokaal 
verkeer wordt omgeleid via de 
Legmeerdijk en de Burgemeester 
Kasteleinweg.

Waterwolftunnel en Legmeerdijk
In het weekend van 18 en 19 en van 
25 en 26 september werkt de 
provincie Noord-Holland ook aan de 
N201 tussen de Waterwolftunnel en 
de Legmeerdijk. Bij deze werkzaam-
heden is de N201 geheel afgesloten 
tussen de Fokkerweg en de Legmeer-
dijk vanaf vrijdag 17 september 
(20.00 uur) tot maandag 20 
september (06.00 uur) en vanaf 
vrijdag 24 september (20.00 uur) tot 
maandag 27 september (06.00 uur). 
Het verkeer op de N201 wordt met 
gele borden omgeleid tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer. 

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden 
kan contact opgenomen worden met 
het Servicepunt van de provincie via 
0800–0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl.

Meerdere werkzaamheden N201

Kudelstaart - Op woensdag 8 
september heeft wethouder Robert 
van Rijn samen met bewoonster 
mevrouw Wil Pouw, de huidige voor-
zitter van de Dorpsraad Jaap Over-
beek en de voormalige voorzitter van 
de Dorpsraad Robert Uytenbogaardt 
een nieuwe zebra op de Kudel-
staartseweg geopend in de buurt 
van de appartementen en de krui-
sing met de Herenweg. Wethouder 

Robert van Rijn: “Ter plaatse geldt 
een maximum snelheid van 30 kilo-
meter per uur. Dus eigenlijk was een 
zebra hier niet nodig. Toch werd deze 
oversteek als niet veilig ervaren. 
Omdat de veiligheid van overste-
kende mensen belangrijker is dan 
papieren regels hebben we op 
verzoek van de Dorpsraad en vele 
bewoners er nu een zebrapad aange-
legd. Met de aanleg van deze zebra is 

Zebrapad op Kudelstaartseweg: 
‘Rode loper’ stukje verlengd

V.l.n.r.: Dorpsraad-voorzitter Jaap Overbeek, wethouder Robert van Rijn, mevrouw 

Wil Pouw en voormalige Dorpsraad-voorzitter Robert Uytenbogaardt.

de ‘rode loper’ vanuit het winkelcen-
trum in Kudelstaart een stukje 
verlengd.”

Verzwaren netwerk
Op dit moment is Liander het 
netwerk aan het verzwaren in het 
fietspad langs de Kudelstaartseweg 
tussen de Bachlaan en de Madame 
Curiestraat. De omleiding voor door-
gaand verkeer is via de Mijnshe-
renweg. Aanwonenden en bezoekers 
hebben wel toegang tot de weg. De 
fietsers rijden hier op de rijbaan, dus 
denk aan uw snelheid.

Fietspad en dijkverbetering
Het Fietspad van de Kudel-
staartseweg, tussen het Fort en het 
Dorpshuis, staat op de planning om 
aangepakt te worden. De gemeente 
onderzoekt op dit moment de juiste 
aanpak hiervoor. 

Ook gaat het hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht de dijk langs 
de Kudelstaartseweg verbeteren. Dit 
project wordt namens het Hoog-
heemraadschap uitgevoerd door 
Waternet. De uitvoering van het 
fietspad is afhankelijk van de plan-
ning van de dijkverbetering zodat de 
werken gecombineerd kunnen 
worden.

Foto: VTF - Laurens Niezen

Foto: Heijmans

Aalsmeer - Eind september gaat de 
Aalsmeerbaan in onderhoud. De 
baan is van maandagochtend 27 
september tot en met woensdag-
middag 13 oktober niet beschik-
baar voor vliegverkeer. De vlieg-
tuigen, die normaal starten vanaf of 
landen op de Aalsmeerbaan, zijn in 
deze periode aangewezen op de 
Kaagbaan en de Buitenveldertbaan. 
Ook kan aan het einde van de 
onderhoudsperiode de Zwanen-
burgbaan gebruikt worden voor 
landingen vanuit het zuiden, 
vanwege werkzaamheden aan de 
kruising tussen de Aalsmeerbaan 
en de Kaagbaan.

Groot onderhoud taxibaan
Tijdens het onderhoud aan de Aals-
meerbaan start Schiphol ook het 
groot onderhoud aan de kruising 
tussen de Aalsmeerbaan en de Kaag-
baan, oftewel taxibaan E1. Daardoor 
is die kruising van maandagnacht 11 
oktober 00.00 uur tot woensdag-
middag 13 oktober 12.00 uur niet 
beschikbaar voor taxiënde vlieg-
tuigen. Dit heeft gevolgen voor de 
inzetbaarheid van de Kaagbaan. Het 
vliegverkeer kan alleen starten vanaf 
deze baan, niet landen. Daarom 
zullen landende vliegtuigen deze 
dagen bij noordenwind gebruik 
maken van de Zwanenburgbaan.

Vanaf 27 september onderhoud 
aan Aalsmeerbaan Schiphol

Asfalt, verlichting en maaien
Tijdens het onderhoud aan de Aals-
meerbaan wordt waar nodig het asfalt 
gerepareerd en wordt de baan verlost 
van het rubber dat de vliegtuig-
banden bij het landen hebben achter-
gelaten. Ook wordt gewerkt aan de 
baanverlichting en gaat het gras rond 
de Aalsmeerbaan gemaaid worden. 
Alle werkzaamheden worden uitge-
voerd in samenwerking met Heijmans.

In de nacht gesloten
De Aalsmeerbaan is 45 meter breed 
en 3.400 meter lang en ligt net als de 
Polderbaan en de Zwanenburgbaan in 
noord-zuidelijke richting. De baan 
wordt alleen gebruikt voor starten 
richting het zuiden of landen vanuit 
het zuiden. Meestal is de Aalsmeer-
baan de tweede start- of landingsbaan 
die in piekmomenten naast de Kaag-
baan wordt ingezet. De baan kan ook 
in gebruik zijn als de omstandig-
heden, zoals het weer, het aanbod van 
vliegverkeer en de beschikbaarheid 
van andere banen daarom vragen. ’s 
Nachts is de Aalsmeerbaan gesloten 
voor vliegtuigen.

Vragen?
Vragen over het vliegverkeer tijdens 
dit baanonderhoud? Neem dan 
contact op met het Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via 
bezoekbas.nl of bel 020-6015555. Met 
de Notifly app kan het vliegverkeer 
rondom Schiphol live gevolgd 
worden. 

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 10 september om acht uur 
‘s avonds loeiende sirenes in Dorpshaven Zuid onderweg 
naar de Lijndraaierhof. Roland Hofman, sinds 1 mei 1993 
bij de vrijwillige brandweer van Aalsmeer, werd verrast 
door zijn collega’s. Met maar liefst acht brandweerauto’s 
waren de brandweerlieden naar zijn huis waren 
gekomen, omdat Roland op 13 september 50 jaar wordt. 
Het is een traditie bij de brandweer om een collega bij 
een speciale verjaardagsdatum in het zonnetje te zetten. 

Er was gekozen om Roland vrijdag al te trakteren, omdat 
maandag de reguliere oefenavond van de brandweer is 
en dit zou wel erg voor de hand liggen. Roland viert 
meestal zijn verjaardag niet, omdat zijn geboortedag 
precies in de Feestweek valt en hij het dan als penning-
meester altijd erg druk heeft. Door de coronamaatre-
gelen was er dit jaar opnieuw geen Feestweek en dus wel 
tijd was om deze halve eeuw op een speciale manier te 
gedenken. Gefeliciteerd Roland!

Loeiende sirenes voor 50-jarige brandweerman 
Roland Hofman
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Aalsmeer - “Ik win nooit wat,” waren 
de woorden van Ellen Neelissen uit 
Aalsmeer toen ze aan het Rad van 
Fortuin draaide tijdens de Koop-
jesdag op 4 september op het 
Molenplein. Maar dat kan ze nu nooit 
meer roepen, want zij was degene 
die de hoofdprijs in de wacht sleepte 
die dag. Dinsdagavond 14 september 
mocht ze haar prijs verzilveren bij 
Albert Heijn Praamplein. 
Met hulp van haar man, die het 
karretje duwde, en onder toeziend 
oog van hun twee dochters, mocht 
ze één minuut gratis winkelen bij de 
supermarkt op het Praamplein. 
Binnen die tijd moest ze zoveel 
mogelijk verschillende producten in 
het winkelwagentje zien te stoppen. 
Goed voorbereid en met in haar 

hoofd stiekem een lijstje, rende ze 
met haar man door de winkel. 
Van het verse sap en fruit, via de 
verzorgingsproducten naar het 
wasmiddel en de wijn. Om haar 
kinderen blij te maken pakte ze ook 
nog snel een Donald Duck pocket, 
pizza en snoepjes mee. Al met al wist 
ze voor 170,94 euro aan spullen mee 
te krijgen. Een mooi resultaat voor 
iemand ‘die nooit wat wint’. 
Manager Service Maartje Jansen 
begeleidde vanuit de Albert Heijn dit 
hele gebeuren en was ook degene 
die de naam van Ellen uit de bak met 
namen had gevist. “Het was voor ons 
de eerste keer dat we dit deden en 
we zijn blij dat we dit gezin blij 
hebben kunnen maken met deze 
mooie prijs.”

Ellen Neelissen mocht één 
minuut gratis winkelen 

Aalsmeer - Gemeenten zijn verant-
woordelijk voor de uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Jeugdhulp en de Partici-
patiewet. Ook de burger- en cliënten-
participatie op deze terreinen is van 
groot belang. De Gemeente Aals-
meer heeft daarom in 2017 de 
Adviesraad Sociaal Domein inge-
steld. De Adviesraad Sociaal Domein 
(ASD) adviseert het college van 
burgemeester en wethouders over 
het lokale beleid, de uitvoering en de 
evaluatie van het Sociale Domein. Ze 
geeft zowel gevraagd als ongevraagd 
advies over: Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, Participatiewet, 
inclusief armoedebeleid, schuldhulp-
verlening, werk en inkomen en 
Jeugdhulp. Daarnaast kijkt de advies-
raad hoe veranderingen in beleid 
uitpakken in de praktijk en let zij op 
knelpunten. De adviesraad telt, naast 
een onafhankelijk voorzitter, 
momenteel dertien leden die erva-
ringsdeskundige en/of beleidsdes-
kundige zijn.

Training
De vrijwilligers van de ASD kwamen 
op donderdag 9 september voor een 
training in De Oude Veiling. Dit 

gebeurde onder leiding van hun 
voorzitter Jaap Overbeek en Petra 
van der Horst van de Koepel Advies-
raden. Zo’n training is in principe 
voor nieuwe leden, maar ook de 
ervaren leden van de adviesraad 
waren aanwezig om hun kennis te 
delen. 
Wethouder Wilma Alink mocht hen 
namens het college welkom heten: 
“Het college is erg blij met de ASD. 
Jullie staan midden in de Aalsmeerse 
en Kudelstaartse samenleving en 
weten heel goed wat er speelt op het 
gebied van de WMO, participatie en 
jeugdhulp. Ik wil jullie bedanken 
voor jullie inzet en alle goede 
adviezen die jullie geven. En ja, zeker 
ook de ongevraagde.”

Vergrijzing
Vervolgens boog de Adviesraad zich 
over de grote vraagstukken die er nu 
en de komende jaren spelen rond de 
uitvoering van de WMO. Ze heeft dit 
gedaan door onder andere een 
beleidsmedewerker van de 
gemeente Aalsmeer te interviewen. 
Indringend kwam de vergrijzing in 
de komende decennia naar voren. Er 
komen meer ouderen die langer zelf-
standig thuis zullen (moeten) blijven 

wonen terwijl er in de zorg en verple-
ging minder mensen beschikbaar 
zullen zijn. “Deze ontwikkeling heeft 
grote consequenties voor de samen-
leving, die meer taken zelf op zal 
moeten lossen. Dat gaat niet vanzelf, 
de samenleving zal daarop voorbe-
reid moeten worden. De gemeente 
zal hierin haar taak op moeten 
pakken”, aldus voorzitter Jaap 
Overbeek.

Adviezen
‘s Avonds kwamen rol, taak en plaats 
van de Adviesraad Sociaal Domein 
aan de orde, alsmede de wijze van 
adviseren. Hoe verhoudt de Advies-
raad zich tot het college van B en W 
of de gemeenteraad. Hoe kun je de 
onafhankelijke rol van de Adviesraad 
bewaken en voorkomen dat je 
adviezen gebruikt worden in het 
politieke krachtenspel? 
Jaap Overbeek: “Het was een boei-
ende en inspirerende training die 
ertoe heeft bijgedragen dat oude en 
nieuwe leden van de Adviesraad 
elkaar beter hebben leren kennen en 
de adviezen van de Adviesraad het 
hoge niveau zullen behouden dat de 
gemeentelijke organisatie van ons 
gewend is.”

Adviesraad Sociaal Domein draait 
in Aalsmeer op volle sterkte

De Kwakel - ‘Onder de Banken C.V.’ wil 
aan de Dwarsweg 18 in De Kwakel 
huisvesting realiseren voor 200 
arbeidsmigranten die bij bedrijven in 
De Kwakel en Uithoorn werken. Deze 
plannen passen bij het vastgestelde 
beleid in dit gebied. Het college van 
burgemeester en wethouders van 
Uithoorn staat dan ook positief tegen-
over het initiatief van vier lokale 
ondernemers en wil onder voor-
waarden meewerken.

Samen voor kwaliteit
Goede huisvesting voor arbeidsmi-
granten is schaars. Ook in Uithoorn zijn 
meerdere ondernemers op zoek naar 
goede huisvesting voor hun arbeids-
migranten. De gemeente heeft deze 
ondernemers gestimuleerd om samen 
te zorgen voor kwalitatief goede huis-
vesting met gedegen beheer. Vier 
grote glastuinbouwbedrijven – Hedera 

Plant, Heemskerk Plant, HPD 
Potplanten en Van Rijn Roses – hebben 
de krachten gebundeld en ‘Onder de 
Banken C.V.’ opgericht. Bij deze 
bedrijven werken ongeveer 240 
arbeidsmigranten. De huisvesting is 
bedoeld voor deze werknemers. Het 
plan is om op de kleine, oudere 
kwekerij aan de Dwarsweg 18 apparte-
menten van maximaal 3 lagen hoog, 
een beheerderswoning en bijbeho-
rende voorzieningen te realiseren. 
Voor het beheer van de locatie hebben 
de ondernemers een ervaren specialist 
aangetrokken, die de taal van de 
arbeidsmigranten en de omwonenden 
spreekt. De plannen voor de huisves-
ting willen de ondernemers in nauw 
overleg met de omgeving van de 
locatie uitwerken.

Uitwerking onder voorwaarden
Dat is direct één van de voor-

waarden die het college aan de 
verdere uitwerking van het initiatief 
stelt: zorgvuldige aandacht voor 
communicatie en participatie. 
Verder vindt het college het belang-
rijk dat de huisvesting goed in de 
omgeving past. En dat er goede 
afspraken worden gemaakt en vast-
gelegd over kwaliteit, beheer, 
toezicht en registratie. Uit het 
onderzoek van de Rekenkamer is 
namelijk duidelijk geworden dat 
deze afspraken belangrijk zijn. Bij de 
uitwerking, realisatie en het beheer 
wordt verder rekening gehouden 
met de laatste ontwikkelingen, 
waaronder het advies aan de 
Tweede Kamer van het Aanjaagteam 
bescherming arbeidsmigranten 
onder leiding van Emile Roemer. 
Voor de realisatie van de plannen is 
een wijziging van het bestemmings-
plan nodig.

College positief over huisvesting 
arbeidsmigranten aan Dwarsweg

Aalsmeer - Vrijdag 3 september sloeg 
Sanne Ruigrok, dochter van ontwik-
kelaar Peter Ruigrok, de symbolische 
eerste paal van het nieuwe migran-
tenhotel aan de Legmeerdijk in Green 
Park Aalsmeer. Op deze locatie komt 
een permanente logiesvoorziening 
met 131 kamers voor arbeidsmi-
granten. Meer dan vijftig belangstel-
lenden, waaronder verschillende 
wethouders uit de regio, waren 
aanwezig bij de symbolische eerste 
paal. Ontwikkelaar Peter Ruigrok: 
“Mooi dat we nu kunnen starten met 
de bouw van een nieuw hotel. Er 
komen veel tweepersoonskamers, 
met name voor de stelletjes die nu 
kunnen wonen in de omgeving waar 
ze vaak ook werken.” Henk Hoog-
moed, financieel manager van Green 
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling 
vult aan: “Dit project heefteen lange 
voorgeschiedenis. We hebben sinds 
2008 met verschillende initiatiefne-
mers overleg gehad. Fijn dat we er 
met Ruigrok uiteindelijk zijn uitge-

komen. We hebben er vertrouwen in 
dat de Ruigrok Tower net zo’n succes 
zal zijn als de Flower Tower.” 

Spieren voor Spieren
Namens Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling overhandigde 
hij Peter Ruigrok een cheque om de 
stichting Spieren voor Spieren finan-
cieel te ondersteunen. De Flower 
Tower is een logiesvoorziening voor 
arbeidsmigranten aan de Japanlaan in 
Green Park Aalsmeer. Naar verwach-
ting zal de Ruigrok Tower in de loop 
van 2022 gereed zijn en kunnen de 
eerste arbeidsmigranten gebruik 
maken van dit logies. 

Acht woonlagen
Het nieuwe wooncomplex Ruigrok 
Tower biedt plaats aan 131 apparte-
menten, merendeels tweepersoons-
kamers, verdeeld over acht woon-
lagen. Ook in dit gebouw, net zoals in 
de Flower Tower, komt een beheer-
ders- en gemeenschappelijke ruimte. 

Eerste paal voor Ruigrok Tower

Sanne Ruigrok slaat de eerste paal van het nieuwe migrantenhotel. 

Prijswinnares Ellen Neelissen met haar man entwee dochters en Maartje Jansen, 

manager van AH Praamplein.

Aalsmeer - Op donderdag 16 
september komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
de maandelijkse raadsvergadering. 
De vergadering wordt gehouden in 
de burgerzaal van het Raadhuis, 
begint om 20.00 uur en publiek is 
(weer) welkom. Na opening door de 
voorzitter en het vaststellen van de 
agenda komen eerst de hamer-
stukken aan de orde. Groen licht 
wordt gevraagd voor de Welstands-
nota 2021, de Huisvestingsverorde-
ning en vaststellen fractiebudgetten 
2020. Behandelstukken zijn vervol-
gens: Vaststellen bestemmingsplan 

Kudelstaart, aanbevelingen rekenka-
meronderzoek Jeugdhulp, vaststellen 
kaders inburgering, concept samen-
werkingsafspraken MRA en begro-
ting Vervoerregio Amsterdam. Tot 
slot krijgen de fracties de mogelijk-
heid om ‘zaken’ aan de orde te stellen 
tijdens het vragenkwartier. De 
verwachting is dat om elf uur ‘s 
avonds de hamerslag voor ‘einde 
vergadering’ gegeven kan worden. 
Inspreken tijdens de raadsvergade-
ring is overigens niet mogelijk, dit 
kan alleen tijdens commissieverga-
dering en over onderwerpen die dan 
op de agenda staan. 

Raadsvergadering in Raadhuis, 
publiek weer welkom

Flower Weekend 
2 tot 5 oktober
Aalsmeer - Door corona was er 
ook dit jaar geen Flower Festival, 
maar de organisatie van dit 
bloemenfestijn gaat toch iets 
doen. Van 2 tot 5 oktober wordt 
het Flower Weekend georgani-
seerd. Een gezellig, lang 
weekend met bloemen, kunst en 
activiteiten op drie locaties, te 
weten het Flower Art Museum, 
de Historische Tuin en Flori-
World. Op www.aalsmeerflower-
festival kan het programma tot 
nu toe (verdere aanvulling volgt) 
bekeken worden.
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Jonge eendjes 
‘gespot’...

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
september hebben vrijwilligers van 
Jongeren Stichting Sam met mensen 
van Ons Tweede Thuis naar de 
Pramenrace gekeken in de tuin van 
zorgcentrum Aelsmeer aan de Ring-

vaart. Tussendoor werden er lunch-
tasjes uitgedeeld met wat drinken 
erbij. Iedereen heeft volop genoten 
van het mooie weer, de prachtige 
pramen en alle gekkigheid. Op naar 
volgend jaar!

Ouderwets gezellig met OTT en Sam

De vrijwilligers van Sam.Van links naar rechts: Guido, Desley, Laurens, Kylian, Denise, 

Tess, Isabella, Mabel, Jonne, Luna en Annerieke.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De geluksroute blijkt - 
gelukkig - voor velen iets om naar uit 
te kijken. Het duurt nog even; het 
Geluksweekend is gepland in het 
laatste weekend van mei 2022. Maar 
de reacties in aanloop naar dit 
weekend zijn tot nu toe zonder-meer 
positief. Wanneer de vraag wordt 
gesteld, wat betekent geluk voor jou, 
volgt er steevast een stilte. Er wordt 
gedacht, voorzichtig geformuleerd en 
gedurende het gesprek komt er altijd 
wel een mooie definitie, uitspraak of 
herinnering. Musicus en muziekleraar 
Marc-Philippe Verschuren had, nadat 
hem de vraag gesteld was, een aantal 
dagen bedenktijd genomen. Dat is 
tekenend voor hem, al op jonge leef-
tijd was hij in zijn denken zijn tijd ver 
vooruit. Voor alle zekerheid had hij, 
wat er in hem was opgekomen, opge-
slagen. Hij leest het voor: “Geluk zijn is 
in staat om bewust te zijn dat je geluk 
ervaart.” Het is een zin waar je best 
even over na moet nadenken maar 
het klopt als een bus. “Geluk kan je 
niet afdwingen, de omstandigheden 
die bijdragen aan het moment 
waarop je geluk kunt ervaren dié kan 
je sturen, daarop heb je invloed. Het 
ervaren van oprecht geluk, dat is iets 
ongrijpbaars. Dat maakt het ook zo 
boeiend en voelt als haast iets 
magisch.”

Geluk bij jamsessies
Musiceren met elkaar levert mooie 

momenten op, overigens telt dat ook 
voor solisten. Hoogleraar neuropsy-
chologie Erik Scherder weet dat alle-
maal haarscherp uit te leggen wat er 
allemaal gebeurt in het brein. Marc-
Philippe weet daar ook alles van. Hij 
ziet bijna dagelijks wat er gebeurt 
met zijn leerlingen die zoveel plezier 
aan zijn lessen beleven. Hij ervaart 
zijn eigen geluk bij de jamsessies, 
iedere vrijdagavond in de N201, 
vertelt een mooi verhaal van een 
jonge violiste die voor het eerst komt 
kijken. Het gesprek gaat als volgt: 
“Hoi, ik heb je niet eerder hier gezien. 
Vind je het leuk om samen iets te 
spelen?” Er komt een positief 
antwoord, het klikt en klinkt. Meer 
muzikanten gaan spontaan mee 
spelen en vanuit het niets is er een 
volwaardige band ontstaan. Dát kan 
je natuurlijk een geluksmoment 
noemen. 

Uitverkocht bierfestival
Marc-Philippe heeft nog een andere 
herinnering van drie jaar geleden die 
voor hem met stip op nummer één 
staat. Dat was tijdens een uitverkocht 
bierfestival in Alphen aan de Rijn. 
Aan de hand van een optreden in 
café Joppe werd de band uitgeno-
digd om te komen spelen op een 
bierfestival. De drummer mocht de 
camper van zijn ouders lenen en bij 
aankomst was het festivalterrein 
afgeladen. “Het gaf best een kick om 
daar tussen te lopen in de weten-
schap een uur later het podium op te 

Marc-Philippe Verschuren: 
“Geluk kun je niet afdwingen”

Aalsmeer - De Oecumenische 
Ambassade van Vrede nodigt 
belangstellenden uit voor de Vredes-
week. De Karmelparochie, Open Hof 
Kerk en Doopsgezinde Gemeente 
werken samen voor een week vol 
vredesactiviteiten. De vredesweek 
vindt plaats van 19 tot 26 september 
en het thema dit jaar is ‘Inclusief 
samenleven’. Zondag 19 september 
begint om 10.00 uur een oecumeni-
sche dienst van dominee Aart Mak in 
de Open Hof Kerk, de muziek wordt 
verzorgd door het Aalsmeers Saxo-
foon Kwartet. Aart Mak is program-
mamaker, schrijver en predikant bij 
de stichting Kerk Zonder Grenzen.  
Aanmelden kan bij Mieke Beunder, 
scriba van de Open Hof Kerk, via: 
miekebeunder@gmail.com. Aanslui-
tend op de dienst vertrekt de groep 
om 11.30 uur vanaf de Open Hof Kerk 
met de Vredeswandeling. Er wordt 
een ronde van een klein uur 
gemaakt, met op verschillende 
plekken ruimte voor gebed of 
gedicht. 

Film en lezing
Op maandag 20 september draait 
20.00 uur de film ‘The heart of Jenin’ 
in het Parochiehuis. Het Palestijnse 
jongetje Ahmed Chatib wordt door 
een Israëlische soldaat gedood, 
Ahmeds vader Ismael neemt binnen 
twaalf uur na de dood van zijn zoon 
een opmerkelijke stap. Hij besluit om 
de organen van zijn zoon te 
schenken aan zes Israëlische 
kinderen. Op dinsdag 21 september 
kan vanaf 20.00 uur in de Doopsge-
zinde Gemeente een lezing bijge-
woond worden over het vredeswerk 
van Tolstoj. Sieuwert Haverhoek 
bespreekt het vredesgedachtegoed 
van deze beroemde schrijver. Op 
donderdag 23 september wordt 
vanaf 20.00 uur een activiteit voor 
jongeren georganiseerd in de 
Bindingzaal (DG). Er gaat gesproken 
worden over moeten vluchten, je 
land verlaten en de keuzes waar je 
dan voor staat. Deze activiteit is 
gericht op jongeren van 15 tot 30 
jaar. 

Start Vredesweek in Aalsmeer 
met dienst en wandeling

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Het is even voor achten en bij The Rock is blijkbaar een 
ontbijtsessie aan de gang. Mannen in net pak, aktetas onder de arm, 
vrouwen in een chique jurkje, mondkapje voor, ontmoeten elkaar bij de 
ingang; geven een elleboogje. Handen doen ze nog niet aan. Ik sta op dat 
moment op het grasveldje mijn trui en joggingbroek uit te trekken, want 
na een paar weken vakantie heb ik mijn zwemsessie in eigen dorp weer 
opgepakt. Toen ik op de vuurwerkavond over het strandje bij het surfei-
land liep, dacht ik in mijn naïviteit dat ik er ook wel kon zwemmen. Dat is 
een misrekening. Alles is hermetisch afgesloten. Ik doe nog een poging 
bij de brandweerhelling, maar ook daar geen schijn van kans. Naar de 
Loswal in Kudelstaart is me te ver om in mijn natte plunje weer naar huis 
te fietsen. Ik heb het al bijna opgegeven als ik terug bij The Rock een stel 
tegenkom dat me vertelt dat er links van het restaurant een prima plek is 
waar je via een trappetje het water in kan. Ze komen er net vandaan. Wat 
een ontdekking. Achter het gebouwtje van de waterskivereniging loopt 
een betonnen trap tot ver het water in. Ik leg mijn fietstas langs de kant, 
handdoek en kleren erbovenop, en daal voorzichtig de treden af. De 
stekelbaarsjes schieten om mijn benen en terwijl ik mij langzaam het 
water in laat zakken en richting de steiger zwem, zijn de ontbijters buiten 
op het terras aan de koffie en druk met elkaar in gesprek. Dit ken ik, denk 
ik: In alle vroegte ontbijten op de veiling bij het presenteren van de VBA 
jaarcijfers; plantencontactdagen in een hotel langs de snelweg, inclusief 
lunch. Brainstormingsessies met borrel toe. Ik heb het allemaal ook 
gedaan, leuk en interessant, maar ik ben blij dat het niet meer hoeft. Aan 
deze kant van het surfeiland is het water diep en helder, ik kan gelijk 
zwemmen en hoef nergens door de blub. Op dit uur van de dag is de 
aanlegsteiger leeg, zakenlieden komen voor een ontbijt niet met de boot 
aanvaren. Er ijsbeert alleen een man over, druk telefonerend. Nu ik de 
watertoren als baken kwijt ben, moet ik een ander doel kiezen. Ik zwem 
om de steiger heen, voor The Rock langs en dan terug er onderdoor. Heel 
bijzonder, of je onder een viaduct doorzwemt. Ik moet mij inhouden om 
niet de echo te proberen en oh en ah te roepen. Bij mijn tweede rondje is 
het terras leeg, de vergadertijgers zijn naar binnen gegaan voor het 
ontbijt. Vind ik een minpuntje. Het is een prachtige ochtend, beetje 
nevelig, rimpelloos water, geen zuchtje wind, de zon komt net op. Dat 
gebakken eitje had prima buiten gekund. Maar dat is waarschijnlijk mijn 
kampeerdersmentaliteit. Na een half uurtje zwemmen vind ik het 
genoeg, ik klim het trapje weer op, trek mijn kleren aan en maak gezellig 
een praatje met de Meerlanden man die net aan is komen rijden. Hij ziet 
er uit als een stoere Viking en is druk bezig de vuilnisbakken te legen en 
alle rotzooi op te ruimen die mensen hebben achtergelaten. “Doe ik elke 
dag”, zegt hij monter. Wat mij betreft verdient hij een lintje. 
Reageren? Truus@bente.net

Vrijdagochtend

stappen.” Hun instrumenten werden 
naar het podium gebracht en tijdens 
het optreden werd er meegezongen, 
gejuicht en gedanst. En toen was er 
het moment dat het licht en geluid 
uitviel. “En daar sta je dan, onbelicht 
en onversterkt. Ik fluisterde naar de 
drummer ‘Zet We Will Rock You in’. 
Het leidde tot iets onvergetelijks, 
iedereen stampend en klappend 
meezingend op de iconische 
woorden van Freddy Mercury. Dit 
was nu zo een moment dat je niet 
meet met het verleden of de 
toekomst, dit gaat om het bewuste 
ervaren - beleven -  van het moment 
zelf. Voor mij was dat een bewuste 
gelukservaring.” Er staat Marc-
Philippe binnenkort nog een intens 
geluksmoment te wachten: Hij wordt 
vader!
Stuur voor meer informatie over de 
geluksroute een mail naar kunstkas@
org.nl. Voor wie nu al een geluksmo-
ment wil delen: nackwach@tiscali.nl  

Soepmaaltijd en collecte
Op vrijdag 24 september wordt om 
18.00 uur in de Open Hof Kerk een 
stevige soepmaaltijd geserveerd. 
Tijdens het eten kan er geluisterd 
worden naar verhalen van Jan Halin 
van Stichting COME. Het eten deze 
avond is vegetarisch, als u diëtaire 
wensen hebt, neem dan zeker 
contact op. Aanmelden verplicht, zo 
vindt u niet de hond in de pot.
Bij alle activiteiten wordt gecollec-
teerd voor Stichting COME. Stich-
ting COME (Communication Middle 
East) organiseert jaarlijks een 
elfdaags dialoogseminar voor circa 
30 Israëli’s en Palestijnen tussen de 
20 en 35 jaar. Ontmoeting, dialoog 
en respect zijn kernbegrippen voor 
deze stichting en voor de vredes-
week. Wilt u meer weten over de 
stichting? Meldt u dan zeker aan 
voor de maaltijd.
Meer informatie via: www.dgaals-
meer.nl. Open Hof Kerk: Ophelialaan 
247, Karmelparochie: Stommeerweg 
13, Doopsgezinde Gemeente: Zijds-
traat 55. Aanmelden voor alle activi-
teiten is wel verplicht en dit kan bij 
Franka Riesmeijer via 
franka@dgaalsmeer.nl

Aalsmeer - Het is een beetje laat in 
het jaar, maar afgelopen zondag 12 
september werden toch nog jonge 
eendjes gespot in Aalsmeer. Zeker 
twaalf kleintjes heeft deze moeder-
eend en ze is waaks! Hopelijk groeit 
het kroost als ‘kool’ en zijn de eendjes 
op tijd groot voor de herfstkou haar 
intrede doet.
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Door Joke van der Zee 

Aalsmeer – Bij Lenny van der Zwaan 
zal je een standaardgezichtsbehan-
deling niet tegenkomen tussen het 
gebodene. ‘Lenny Huidverbetering 
en anti-aging’, gevestigd aan de 
Stommeerkade 2A, biedt namelijk 
altijd een behandeling op maat, 
precies afgestemd op de behoeften 
van jouw huid. Hoe de schoonheids-
specialiste te werk gaat is afhankelijk 
van je wensen, doelen en uiteraard 
van het huid-type en -probleem. 
Overigens komt er meer bij kijken 
dan alleen een verkwikkende behan-
deling. Lenny hierover: “Mijn behan-
delingen zijn een ware oppepper 
voor de huid maar langdurige resul-
taten behaal je vooral door goed 
voor jezelf en je huid te zorgen. Naast 
dagelijks op jouw afgestemde 
verzorgingsproducten te gebruiken 
is het ook van belang om de juiste 
leefstijlkeuzes te maken. Steeds meer 
komt namelijk naar voren dat wat je 
eet en drinkt ook echt invloed kan 
hebben op onze huid. Suikers 
bijvoorbeeld verouderen je huid, 
maar ook stress zie je terug in de 
conditie van je huid.” Als de huidpro-
blemen niet op te lossen zijn bij 
Lenny in de praktijk dan zal ze je 
doorverwijzen naar een medisch 
specialist.

Er oud uitzien: nee
Lenny is zo’n 24 jaar geleden 
begonnen met haar schoonheids-
salon en heeft dit altijd gecombi-

neerd met lesgeven op het MBO aan 
toekomstige schoonheidsspecia-
listes. Inmiddels heeft ze zich gespe-
cialiseerd in huidverbetering en anti-
aging. Want iedereen wil oud worden 
maar er niet oud uitzien. De behan-
delingen die de spontane Aals-
meerse aanbiedt zijn erop gericht 
het verouderingsproces in de huid zo 
lang mogelijk uit te stellen. Dus je 
kunt het vóór zijn, een rimpelige, 
verouderde huid? “Je kunt veel doen 
om een mooie, verzorgde huid te 
krijgen”, aldus de geruststellende 
woorden van Lenny, “waarbij de lijn-
tjes verzachten en je huidbeeld een 
subtiele glans krijgt. Maar het is wel 
zaak dat je alles goed bijhoudt.” Aller-
eerst wil Lenny jou en je huid goed 
leren kennen daarom start ze altijd 
met een ‘meet & treat’, bestaande uit 
een intakegesprek gevolgd door een 
huidanalyse en een op de huid 
aangepaste gezichtsbehandeling op 
basis van aloë vera. 

Training volgen via de site
Als je goed beslagen ten ijs wilt zijn 
om thuis de verzorgingsproducten te 
gaan gebruiken kun je een korte trai-
ning volgen die Lenny aanbiedt op 
haar eigen website: https://www.
lennyhuidverbetering.nl. Zo kun je 
nog beter met je huid omgaan, die 
tenslotte ook het visitekaartje van 
jezelf is! Samen met een goed gevoel 
uiteraard, maar innerlijk en uiterlijk 
‘werken’ vaak samen om er gelukkig 
en uitgerust uit te zien. Meer weten? 
Klik de site aan of bel 06-40459532.

Mooie huid standaard bij ‘Lenny 
Huidverbetering en anti-aging’

De Kwakel - Hartog Palmen BV staat 
al jaren garant voor het kweken van 
Kentiapalmen van zware kwaliteit. 
Na in 2019 Hartog Palmen op 
Dwarsweg 14 te De Kwakel te 
hebben overgenomen van de broers 
Jacco en Wim Hartog gaan eige-
naren Dirk van Rijn en Jeroen van 
Capel nu over naar een nieuwe 
bedrijfslocatie. De nieuwe kas is 
ruimer, moderner en geeft veel meer 
mogelijkheden om efficiënter en 
duurzamer te telen. De komende tijd 

Nieuwe locatie Hartog Palmen

Aalsmeer - De afgelopen anderhalf 
jaar was een moeilijke tijd voor heel 
veel bedrijven en organisaties, ook in 
de gemeente Aalsmeer. Er kon 
nauwelijks actie worden onder-
nomen door het coronavirus. Daar-
door kon de Werkgroep Fairtrade 
Gemeente Aalsmeer ook weinig 
bedrijven en organisaties bezoeken. 
De omstandigheden in de ontwikke-
lingslanden door corona zijn echter 
nog erger dan in Nederland. Ook 
daar konden de kinderen niet naar 
school. Ze werden zelfs ingezet voor 
kinderarbeid omdat de ouders 
sowieso thuis moesten blijven van 
hun werk. Gelukkig kwam dit bij de 
arbeiders en producenten die onder 
Fairtrade voorwaarden werken niet 
voor. Die kinderen konden geholpen 
worden met hun schoolwerk door 
hun ouders en mensen in de dorpen.

Titel Fairtrade Gemeente
Omdat voor een groot deel onbe-
kend is welke van de bedrijven en 
organisaties in Aalsmeer en Kudel-
staart producten gebruiken met het 

Fairtrade keurmerk vraagt de Werk-
groep Fairtrade Gemeente Aalsmeer 
dit door te geven via de website: 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl.
Daarvoor kan het formulier gebruikt 
worden onder ‘contact’. Ook voor 
andere vragen is dit formulier te 
gebruiken. Omdat de verlenging van 
de titel dit jaar plaatsvindt is inzicht 
krijgen in het aantal bedrijven en 
organisaties die eerlijke producten 
gebruiken behoorlijk belangrijk voor 
de Werkgroep. Mailen kan ook: info@
fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Keurmerk Fairtrade producten 
en bedrijven/organisaties

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zes jaar geleden was 
Arjen Verburg één van de eerste 
Zaailingen. Hij had een grote omme-
zwaai gemaakt vanuit het onderwijs 
- dat hij nog steeds een warm hart 
toedraagt - en was ondernemer 
geworden. Zijn oom - de voormalige 
wethouder Ad Verburg en grond-
legger van Zaai  Aalsmeer - raadde 
hem aan om deel te gaan nemen aan 
het coachtraject. Arjen volgde zijn 
raad op en heeft daar geen moment 
spijt van gehad. Tenslotte is werken 
in het onderwijs wel iets heel anders 
dan het runnen van een broodjes-
zaak. Want daar had hij zijn zinnen 
opgezet. Hij vond een onderkomen 
dat je nu niet direct verwacht 
wanneer je even gezellig een broodje 
wilt eten. 
Maar Arjen pakte het ook heel anders 
aan. De mensen kwamen niet naar 

hem, hij bezorgde alles op locatie. Al 
vanaf begin werd duidelijk dat er 
belangstelling was voor zijn concept. 
Er werden op bestelling heel wat 
broodjes gesmeerd, belegd en 
kroketten gefrituurd. Meerdere auto’s 
reden af en aan om de grote dozen 
op lunchtijd te bezorgen bij de vele 
adressen. 

Hoge waardering 
Het cijfer dat Broodje van de Zaak 
van de afnemers krijgt is hoog en 
stimuleert de medewerkers om de 
bestellingen er nog mooier en 
smakelijker uit te laten zien. Ook het 
assortiment is aangepast, het is geva-
rieerder geworden, met iets luxere 
broodjes. “Deftig opgemaakt en 
mooi van kleur met groente van 
Kreike. Het moet goed ogen en 
smaken. Onze ervaring is dat mensen 
die een keer onze broodjes proberen 
niet meer weggaan. Er is een vaste 

Arjen Verburg: “Zaai heeft mij 
geleerd vooruit te kijken”

klantenkring die zich uitbreidt. Wij 
groeien fors, zo wordt ook de vraag 
vanuit Hoofddorp steeds groter, ik 
zou daar best met een eigen vesti-
ging willen starten”, lacht Arjan zeer 
aanstekelijk. Zijn geestdrift en kracht 
druipt er vanaf. Een mooie droom, 
maar het realiseren daarvan hangt 
wel af van het aantal personeel dat 
zich aanbiedt. “Het voordeel is dat de 
werktijden zeer flexibel zijn en 
binnen schooltijd vallen, dus hopen 
wij dat dit aantrekkelijk genoeg is 
voor mensen met schoolgaande 
kinderen die het leuk vinden om een 
paar uurtjes te komen werken.”    

Mooie ontwikkeling
Vanaf de start in 2015 naar het heden 
heeft het een bedrijf een positieve 
ontwikkeling doorgemaakt. Verburg 
koos in 2020 voor een eigen formule 
en kreeg daarbij zoveel bijval en 
vertrouwen van zijn medewerkers 
dat een aantal vennoot is geworden. 
Ieder heeft nu zijn eigen inbreng en 
verantwoordelijkheid; er wordt geza-
menlijk beslist over klantbenadering, 
de indeling van de keuken en hoe de 
kaart er uit moet zien. “Wij hebben 
een fantastisch team dat goed op 
elkaar is ingespeeld.”

Interessant netwerk
‘Als ondernemer moet je in de 
spiegel durven kijken, je moet 
vooruit maar ook achterom kijken, 
leren van een voorgaande periode. Ik 
heb ook het ondernemerswereldje 
moeten leren kennen en daarbij 
heeft Zaai voor mij een belangrijke 
rol gespeeld. Ik heb een interessant 
uitgebreid netwerk kunnen 
opbouwen. Het recente platform 
voor ondernemers juich ik ook van 
harte toe. Het is zeer waardevol om 
elkaar beter te leren kennen.”
Voor meer informatie over het Zaai-
traject kan contact opgenomen 
worden met Kirsten Verhoef (project-
organisator) via kirsten@syltsupport 
of bel 0297-366182.

gaat er een grondige verbouwing 
plaatsvinden om alle processen te 
kunnen optimaliseren en het pand 
bedrijfsklaar te maken. Zo wordt 
onder andere de kas opgehoogd 
met 1.30 meter en komt er een 
nieuwe betonvloer met eb- en 
vloedsysteem. Op deze manier 
hoopt Hartog Palmen de kwaliteits-
volle teelt nog jarenlang te kunnen 
garanderen op een zo duurzaam 
mogelijke manier. Het nieuwe adres 
wordt Achterweg 82-86 te De 
Kwakel. De planning voor de verhui-
zing is april-mei 2022. 

Aalsmeer - Jaarlijks gaan ongeveer 
30.000 stellen uit elkaar en krijgen 
ongeveer evenveel kinderen te horen 
dat hun ouders gaan scheiden. De 
gemeente Aalsmeer besteedt daarom 
rond de Dag van de Scheiding (10 
september) extra aandacht aan de 
hulp die er is voor kinderen en 
volwassenen. “Een scheiding kan veel 
negatieve consequenties hebben. 
Niet alleen voor volwassenen maar 
ook voor hun kinderen. Dit kan zich 
bij kinderen op verschillende 
manieren uiten. Slechter slapen, 
minder goed presteren op school en 
baldadig gedrag”, zegt wethouder 

jeugd Bart Kabout. “Zo’n 60% van de 
jongeren in de jeugdbescherming en 
45% in de jeugd- en opvoedhulp 
komen uit een scheidingssituatie. We 
willen ouders en kinderen steunen 
om problemen en escalaties te 
voorkomen”. 

Cursussen en bijeenkomsten
De gemeente Aalsmeer werkt samen 
met verschillende partners om hulp te 
bieden. Dat kan op ieder moment: als 
er vaak ruzie is, stellen overwegen om 
te gaan scheiden of als zij al in schei-
ding liggen. Zijn er vragen rondom de 
scheiding, bijvoorbeeld over wat er 

Extra hulp bij scheiding voor 
ouders en kinderen

allemaal bij komt kijken? Dan kunnen 
bijvoorbeeld de maatschappelijk 
werkers van Participe Amstelland 
hierbij helpen met een (telefonisch) 
spreekuur. 

Kinderen tijdens de scheiding
Niet alleen ouders, maar ook kinderen 
kunnen vragen hebben bij een schei-
ding en verlangen naar steun van 
vader of moeder. Om hierbij te helpen 
is er bijvoorbeeld Dappere Dino’s van 
Levvel, een cursus van twaalf bijeen-
komsten waarin kinderen middels een 
handpop leren met de scheiding om 
te gaan. Het volledige hulpaanbod is 
te vinden op www.aalsmeer.nl/echt-
scheiding. Kijk voor meer informatie 
over scheiden met kinderen op aals-
meer.nl/scheidenmetkinderen. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Deze week in de Schijnwerper René Spitteler, 
een man met veel bestuurlijke kwaliteiten. In 2002 werd 
hij lid, in 2010 werd hij gevraagd om in het bestuur te 
komen en sinds 2014 is hij voorzitter van de atletiekver-
eniging Aalsmeer (AVA). Voordat we dit gesprek 
beginnen is er vanzelfsprekend eerst een rondleiding 
door het prachtige nieuwe clubgebouw. Een unieke 
locatie waar de club met recht trots op is. 
“Het is door corona eigenlijk pas sinds kort dat we het 
clubgebouw echt in gebruik kunnen nemen. We zijn heel 
blij en trots dat na vele jaren discussie onze atletiekbaan 
in 2019 helemaal opnieuw is aangelegd en dat we in 
2020 ons nieuwe clubgebouw hebben gerealiseerd. Nu 
willen we doorpakken en evenementen organiseren om 
te oogsten wat we qua faciliteiten gezaaid hebben. 
Hopelijk zal dat tot ledenwinst leiden.”

Hoe denk je dat te doen?
“Atletiek is meer dan sporten; het moet leuk zijn voor 
zowel kinderen als volwassenen. Heel veel mensen 
hebben hier bij de vereniging een vriendenkring opge-
bouwd, ikzelf ook. Je komt hier naar toe om te sporten 
en om bij te praten met elkaar. Die sociale factor is 
belangrijk. AVA-ers en jeugdouders vinden doorgaans 
beweging voor hun zelf en hun kinderen belangrijk. 
Daarin denken we hetzelfde. We denken die ledenwinst 
te realiseren door leuke activiteiten te organiseren. De 
faciliteiten zijn er. Het openingsfeest dat we twee weken 
gehouden hebben is daar een mooi voorbeeld van. Als 
afsluiter hadden we een Zweedse estafette; vier 
afstanden 400, 300, 200 en 100 meter met vier lopers. 
Dat kun je met elkaar doen, jong en oud. Er deden op dit 
onderdeel 27 teams mee, veelal familieteams, van opa 
tot kleindochter. Het gaat dan niet om de tijd, maar om 
plezier met elkaar. Daarnaast bieden we ook kwaliteit.” 

Wat houdt die kwaliteit in?
“Goede trainers. Zaterdag 18 september begint er zowel 
een beginnerscursus als een techniektraining, voor meer 
gevorderde lopers. Beginners moeten gedoseerd gaan 
hardlopen, niet te snel en te lang. We zijn niet allemaal 
Daphne Schippers; het gaat om gewone mensen zoals jij 
en ik die lekker met elkaar willen sporten. Natuurlijk is er 
ook een bovenlaag die er helemaal voor gaat en die vijf 
tot zes keer in de week trainen om beter te worden, maar 
de doorsnee komt een of twee keer per week om hun 
conditie op peil te houden.” 

En de leeftijdscategorie?
“Van jong tot oud. Jeugd is natuurlijk belangrijk en we 
hebben leuke talenten. Op 6 oktober houden we een 
scholierenloop voor de groepen 3 tot en met 8 van de 
basisscholen in Aalsmeer. Maar we hebben ook boot-
campers en wandelaars. Er is ook een groep 70-plussers 
die hier op woensdagochtend traint om fit te blijven. 
Bijna alle atletiek disciplines kunnen bij AVA gedaan 
worden. Waaronder: verspringen, hoogspringen, speer-
werpen, discuswerpen en kogelstoten. Het enige wat we 
niet doen is polsstok hoogspringen. Maar wel steeple-
chase en dat kan lang niet overal. Het is voornamelijk de 

jeugd die de meerkamp beoefent. We zijn een open 
vereniging waar iedereen welkom is. Ook scholen, zoals 
Yuverta, sporten hier.” 

Het heeft allemaal nogal wat voeten in aarde gehad. 
Hoe kijk je op de afgelopen periode terug?
“Met heel veel voldoening. Als vereniging zijn we super 
trots en blij met wat tot stand is gebracht. Met hulp van 
de gemeente, onze eigen inspanningen, die van het 
bestuur, maar zeker ook van de zeventig vrijwilligers die 
hier een half jaar lang keihard gewerkt hebben. Elk latje 
of spatje verf van de binnenkant van het clubgebouw is 
door hen aangebracht. Dat heeft ook geleid tot veel 
verbinding binnen de vereniging. Mensen die op 
verschillende avonden trainden stonden nu samen te 
klussen en leerden elkaar op een andere manier kennen. 
Er zijn vriendschappen uit ontstaan.” 

Je hebt wel wat obstakels moeten overwinnen? 
“Veel mensen dachten: het is niet haalbaar, dit gaat niet 
lukken. Maar dat heeft ons alleen maar vasthoudender 
gemaakt. De afspraak was dat de gemeente zou inves-
teren in de baan en de kleedkamers, wij moesten voor 
de bouw en de financiering van het clubgebouw zorgen. 
En dat is gelukt. Door sponsoring, door veel zelfwerk-
zaamheid en door een mooie bijdrage van de SLS. We 
kregen voldoende geld om ook de gewenste kracht-
ruimte te bouwen. En daar wordt vooral door onze jeugd 
gretig gebruik van gemaakt. Voor beide wethouders 
zowel Gertjan van der Hoeven als Robert-Jan van Duijn, 
heb ik veel waardering. Onder het bewind van Gertjan is 
de gemeenteraad voor het eerst akkoord gegaan met de 
baanrenovatie en Robert-Jan kwam als nieuwe 
wethouder met een complex dossier te zitten, omdat de 
kosten flink hoger werden dan oorspronkelijk beraamd. 
Ik heb veel bewondering voor de manier waarop hij het 
toch voor elkaar heeft gekregen.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Sam Spaargaren, hij is een geliefde leraar en ook een 
enthousiast sporter. Samen met hem ben ik begonnen 
met hardlopen en hij heeft me voor het eerst naar AVA 
meegenomen.” 

René Spitteler: “Trots op nieuwe 
atletiekbaan en clubgebouw”

Floortje en Ilona winnen finale 
bij Poel’s Eye in Proosdijhal

De prijswinnaars: Tim, Pascal, Gilbert, Floortje, Tjitte, Ronald en Ilona.

Aalsmeer – De lokale omroep deed 
op zowel radio als TV verslag van de 
start van de 35e editie van de 
Pramenrace. Live vanaf de Pontweg 
werd de bonte stoet in beeld 
gebracht door cameraman Laurens 
Niezen en van commentaar voorzien 
door Anna-Maria Giannattasio, Esther 
Gons en Frederik Tijssen. Niels 
Tenhagen en Lennart Bader regelden 
de techniek. De uitzending wordt op 
TV herhaalt op zaterdag om 13.00 
uur en zondag om 14.00 uur, zodat 
iedereen nog een keer kan genieten 
van dit mooie Aalsmeerse spektakel.

‘September Seventies’ 
Donderdag 16 september is er weer 
een extra lange ‘Aalsmeer by Night’ 
op Radio Aalsmeer! Na de 
‘September Sixties’ twee weken 
geleden, is het deze donderdag tijd 
voor de ‘September Seventies’. 
Presentator Meindert van der Zwaard 
duikt vanaf 20.00 uur in de muziek 
uit de jaren zeventig! Hij draait tot 
middernacht de leukste en opmerke-
lijkste muziek uit het tijdperk 
1970-1979. 

‘That’s Life’ en Kunstroute
Vrijdag 17 september is het 
programma ‘That’s Life’ op locatie 
met een speciale uitzending over de 
KCA Kunstroute vanuit Scheepswerf 
Otto (Uiterweg) van 18.00 tot 20.00 
uur. De uitzending wordt geopend 
door de voorzitter van de KCA Kunst-
route en gastvrouw Ulla Eurich. 
Tijdens het twee uur durende 
programma komen een aantal 
kunstenaars praten over wat er alle-
maal te doen en natuurlijk te zien is.
Programmamakers Jenny, Adrie en 
Dennis zijn live getuige van nog een 
stuk opbouw tijdens de uitzending 
en hebben ook live muziek van Greta 
Holtrop en Martijn Schok met heer-
lijke swingende jazz. En een prachtig 
gedicht van onze dorpsdichter Jan 
Daalman.

‘Aalsmeer Dance Night’
Vrijdag 17 en vrijdag 24 september 
zijn er twee extra uitzendingen van 
de ‘Aalsmeer by Night – Dance Night’ 
te beluisteren op Radio Aalsmeer. 
Meindert van der Zwaard presenteert 
tussen 20.00 en 22.00 uur twee 
speciale ‘Dance Night’-edities. Twee 
keer een twee uur durend dansfeest 
op je radio met oude dansplaten en 
nieuwe dance tracks. Het best dans-
bare uit heden en verleden.

Sportieve ‘DownTown Radio’
Zaterdag 18 september is er om 
14.00 uur weer een ‘DownTown 
Radio’. Een gezellig programma over 
en voor mensen met een beperking. 
De komende uitzending staat in het 
teken van sport. De programmama-
kers waren bij het G-tennistoernooi 
in Kudelstaart en er is een interview 
met de Kudelstaartse Imke Brommer 
die samen met haar visueel beperkte 
maatje Melissa Klaassen goud won 
bij de Paralympische Spelen in Tokio 
bij het baanwielrennen. Ook is er 
nieuws over DownTown Ophelia! 

Alex Stolwijk in ‘Door de Mangel’ 
Het zat de programmamakers van 
‘Door de Mangel’ even niet mee, 
want Alex Stolwijk, hun gast van 
vorige week maandag, moest 
wegens ziekte afmelden. Gelukkig 
kon er een interessante uitzending 
met Sander Huis uitgezonden 
worden en komt Alex Stolwijk 
maandag 20 september wel naar de 
radiostudio. Aanvang is 19.00 uur.

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, 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 radioaalsmeer.nl/tv. Ook te volgen 
op Facebook en Twitter.

Herhaling van de Pramenrace 
op TV Aalsmeer

Kudelstaart - De eerste speelavond 
van het seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye in de Proosdijhal werd gewonnen 
door Rene Kruit. Hij won knap de 
finale van Arie van de Eijkel. Hij sloeg 
hiermee een dubbelslag want de 
eerste speelavond was tegelijkertijd 
ook de Open Kudelaart 2021. Hoewel 
het voor beide darters pas hun 
tweede finale ooit was, stonden zij 
dertien jaar geleden in 2008 ook 
tegenover elkaar! Titelverdediger 
Martin Bax werd door Arie naar het 
tweede niveau verwezen. Hij bereikte 
alsnog de halve finale, net als zijn 
buurman John Guldemond. De finale 
ging echter tussen Ronald Baars en 
Floortje van Zanten. Hoewel Ronald 

deze avond nog een mooie finish had 
van 126, ging de overwinning naar 
Floortje. Ook Ilona van Emden toonde 
‘Girl Power’, niet alleen overtrof zij de 
finish van Ronald met een zeer mooie 
142 finish, zij won ook de finale van 
het derde niveau van Tim van de Poel. 
De 142 finish was echter nóg niet 
hoog genoeg voor de vermelding van 
de hoogste uitgooi van de avond. Niet 
alleen wist Johan Witte dit te over-
treffen met 144, maar uiteindelijk 
ging Tjitte Miedema er met de prijs 
vandoor met een prachtige uitgooi 
van 157. Pascal Kamerling bereikte de 
finale van het vierde niveau, Gilbert 
van Eijk werd hier de winnaar. 
Tenslotte gooide Huib Gootjes een 

pijl raak bij het spel de Triple Pot, wat 
een mooie prijs opleverde. Morgen, 
vrijdag 17 september, is vanaf 19.30 
uur de volgende speelavond, met 
hopelijk weer veel nieuwe gezichten. 
Elke darter kan zonder opgave vooraf 
meedoen. Man en vrouw, jong en 
oud, iedereen speelt door elkaar, 
maar dankzij het vier niveau systeem 
komt iedereen op zijn eigen niveau 
terecht. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. Let op, in verband 
met de corona maatregelen (het toer-
nooi moet om 24.00 uur klaar zijn), 
sluit de inschrijving al om 19.30 uur! 
Deelname kost 4 euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor 
meer informatie op www.poelseye.nl.
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Aalsmeer - Wat was het weer een 
leerzame en leuke ochtend bij Oost-
Oogst. De drie kleutergroepen liepen 
om beurten van OBS de Zuidooster 
naar OostOogst aan de Aalsmeer-
derweg. Inge heeft een uur les 
gegeven, zowel buiten als in de kas. 
De kinderen luisterden aandachtig 
en stelden veel vragen die Inge 
beantwoordde.  Ook mochten de 
kinderen zelf oogsten. Een paprika, 

een mega grote komkommer, een 
rode biet en sperziebonen. Ook zijn 
de kleuters bij de bijen geweest. De 
kinderen waren een en al oor. De 
varkens, het waren er wel zeven, 
ruimden al het ‘afval’ op. En de kastjes 
van de vleermuizen en insecten 
waren ook zeer interessant. De kleu-
ters gingen met een zak vol kleine 
komkommertje naar huis. Al met al 
een ochtend met een gouden randje.

Kleuters van OBS de Zuidooster 
op bezoek bij OostOogst

Aalsmeer - Vrijdag 10 september was 
het druk rondom KC De Ruimte. Er 
werd een superleuke vossenjacht 
gehouden. Alle kinderen gingen op 
zoek naar 11 vossen. De vossen 
waren verklede juffen en ouders. Er 
reed een kabouter op een fiets rond 
en een juf wandelde met een beer in 
de kinderwagen. Ook waren er schil-
ders, een sporter en een timmerman. 
Een soldaat spoot iedereen nat vanuit 

de bosjes en een visser wilde abso-
luut niet gestoord worden tijdens het 
vissen. De kleuters en groep 3 verza-
melden stickers bij de vossen. De 
andere groepen kregen bij elke vos 
een letter. Als je de letters de juiste 
plaats gaf, kwam er het woord ‘speur-
neuzen’ uit. Na afloop kreeg iedereen 
een heerlijke warme stroopwafel. De 
kinderen en ouders vonden het een 
leuke start van het nieuwe schooljaar

Vossenjacht op KC De Ruimte

plus foto

Aalsmeer - De groepen 1/2 van De 
Zuidooster doen deze week allerlei 
activiteiten rond het thema verkeer. 
De week werd op het schoolplein 
met een verkeerslied geopend. 
Vervolgens startte buiten een 
verkeersles, een goede voorberei-
ding om je in het drukke verkeer in 
de buurt te kunnen verplaatsen van 

huis naar school en terug. Leren 
oversteken, wanneer moet je 
stoppen en wanneer mag je door-
rijden? Alle kinderen kregen een rol 
in het verkeer, als voetganger, fietser, 
automobilist, klaar-over en politie-
agent. De verkeersweek wordt afge-
sloten met een bezoek aan het 
verkeerspark in Rotterdam.

Verkeersles op De Zuidooster

Aalsmeer - Maandagochtend 13 
september was Druppie Water 
aanwezig op OBS Samen Eén om de 
‘Drink Water Week’ te openen. Alle 
leerlingen werden welkom geheten 
door Druppie. Veel leerlingen zijn al 
bekend met Druppie, zo bleek. Dat is 
een goed teken. Samen Eén moedigt 
het drinken van water namelijk al 
langere tijd aan. Tijdens het zoge-
heten 10-uurtje drinken alle leer-

lingen water en wordt er groenten 
en/of fruit gegeten. Los van het feit 
dat teveel suiker niet goed voor je is 
en je er ook niet veel van nodig hebt, 
zorgt teveel suiker in dranken of 
snacks voor een suikerdip, wat ten 
koste gaat van de concentratie. 

Micha Hoogewoud van Team Sport-
service Haarlemmermeer/JOGG was 
maandag aanwezig met dé water-

‘Drink Water Week’ feestelijk 
geopend bij OBS Samen Een

Aalsmeer - Op zaterdag 30 oktober 
organiseert Oradi/Omnia het eerste 
‘King of the court’ volleybaltoernooi 
voor schoolgaande jeugd in Aals-
meer. Je hebt het misschien al eens 
gezien. Internationaal heeft bij het 
beachvolleyballen de toernooivorm 
‘King of the court’ (Koningsveld – 
boerenveld) veel succes. Eind 
augustus was er zelfs weer een groot 
toernooi in Utrecht waar veel inter-
nationale volleyballers aan 
meededen. Deze manier van volley-
ballen is niet alleen heel leuk, maar 
gaat ook nog eens super snel. Bij 
volleybalvereniging Oradi vindt op 
zaterdag 30 oktober eenzelfde soort 
toernooi plaats in sporthal De Water-
lelie in de Hornmeer. Tijdens dit toer-
nooi speel je samen met je vriendin-
netje, klasgenootje, buurjongen 
(bedenk maar met wie jij samen mee 
wilt doen) tegen andere tweetallen 
van dezelfde leeftijd. Een spelronde 
duurt een kwartier, hierin probeer je 
zoveel mogelijk punten te scoren in 
het ‘koningsveld’. Is het kwartier 
voorbij dan zal gekeken worden wie 
nummer 1, 2, 3, etc. van het veld is en 
wordt er een nieuwe poule samenge-
steld. Op deze manier kom je lekker 
veel aan volleyballen toe. Alle jeugd, 
van groep 4 van de basisschool tot 

de tweede klas van de middelbare 
school, is van harte welkom! Vraag 
dus aan je vriendje, klasgenootje of 
buurmeisje of hij/zij mee wil doen. En 
stuur een mail naar volleybal@
svomnia.nl met jullie namen, leeftijd 
en teamnaam. In de weken voor het 
toernooi zal Oradi/Omnia een aantal 
clinics organiseren zodat er vast 
geoefend kan worden voor het 
toernooi. 

‘King of the court’ volleybal 
voor schoolgaande jeugd

fiets. Nee, geen fiets waarmee je in 
het water kunt fietsen, maar een fiets 
met allemaal verschillende soorten 
water. Water met komkommer, aard-
beien, munt en/of sinaasappel. Alle-
maal ideeën om water een lekker 
smaakje te geven, zonder suiker toe 
te voegen. Alle leerlingen van de 
school mochten één of meerdere 
soorten water proeven. Het was een 
groot succes. Het team van OBS 
Samen Eén hoopt dat dit voor leer-
lingen én ouders een goede stimu-
lans is om meer water te drinken.

Jongeren Op Gezond Gewicht 
JOGG staat voor Jongeren Op 
Gezond Gewicht en zet zich in om 
gezond eten en bewegen voor 
jongeren makkelijk en aantrekkelijk 
te maken. Aalsmeer is een JOGG-
gemeente en draagt samen met 
Sportservice Aalsmeer, GGD 
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid, Albert Heijn, Levarht en 
andere lokale partijen bij aan de 
JOGG-aanpak in Aalsmeer. Inzet is 
om een gezonde leefstijl bij kinderen 
en hun ouders/verzorgers te bevor-
deren. Gezamenlijk maken zij de 
gezonde keus normaal in Aalsmeer. 

Aalsmeer – Op kinderboerderij 
Boerenvreugd is een drieling 
geboren. Moeder Abby heeft twee 
geitjes en een bokje op de wereld 
gezet. De jongen hebben van de OTT 
boeren en boerinnen de namen Cloë, 
Celine en Ceres gekregen. De familie 
verblijft nog even in de stal maar zal 
gauw lekker in de wei mogen rond-
lopen. Kraambezoek is welkom op de 
boerderij aan de Beethovenlaan 118 
in de Hornmeer. De kinderboerderij 
is iedere dinsdag tot en met vrijdag 
geopend van 9.30 tot 16.30 uur en in 
het weekend, zaterdag en zondag, 
van 10.00 tot 16.30 uur.

Drieling voor moeder Abby op kinderboerderij

Jeugdschaken bij 
AAS van start
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Met de algemene 
ledenvergadering is het nieuwe 
seizoen 2021-2022 bij de Alter-
natieve Aalsmeerse Schaakver-
eniging (AAS) weer begonnen. 
De opkomst was bescheiden en 
de vergadering verliep in 
gemoedelijke en constructieve 
sfeer. Vanaf aanstaande vrijdag 
17 september wordt er weer 
schaakles gegeven aan jeugdige 
spelers. AAS geeft les met de 
KNSB stappenmethode. De 
stappen 1, 2 en 3 zijn van 19.00 
tot 19.30 uur. Daarna is voor alle 
stappen de jeugdcompetitie van 
19.30 tot 20.15 uur. Van 20.15 tot 
21.00 uur wordt er vervolgens 
les gegeven in de stappen 4, 5 
en 6. De lessen worden gegeven 
door het ervaren AAS leraren-
team en er is nog voldoende 
ruimte voor nieuwe leerlingen. 
Je kan je opgeven voor (proef )
les bij Henk van Leeuwen via 
nieuwe.zorg@hetnet.nl of via de 
informatiepagina op de AAS 
website: www.aas.leisb.nl.
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Aalsmeer - Namens Team 97 van de 
RopaRun wil Bianca Raijmakers alle 
gulle gevers van de statiegeld-
bonnen bij de Jumbo in de Ophelia-
laan hartelijk danken voor het fantas-
tisch bedrag van 493 euro, dat bijeen 
gespaard is door de lege flessenactie. 
Team 97 van Royal Flora Holland 
doet al 30 jaar mee met de RopaRun.
Een estafetteloop in teamverband 
van Parijs naar Rotterdam met als 
doel om zoveel mogelijk geld op te 
halen om ernstig zieke mensen een 
kans te geven om beter te worden en 
om het leven zo comfortabel moge-
lijk te maken. Zo is er met een deel 

van het door Team 97 binnen 
gebrachte geld besteed om een 
hospice in te richten. “De RopaRun is 
een fantastisch evenement dat in het 
Pinksterweekend wordt gehouden 
en waar ruim 300 teams aan mee 
doen”, vertelt Bianca. “Alle teams 
proberen door middel van acties 
geld binnen te halen voor het geza-
menlijke doel. Wij van Team 97 van 
Royal Flora Holland kregen van de 
Jumbo de gelegenheid om een 
statiegeldbonnen-actie te houden. 
“Hartelijk bedankt hiervoor en 
natuurlijk nogmaals veel dank aan 
alle gulle gevers!” 

Dank voor de statiegeldbonnen!

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 11 september 
was het heel vroeg al een enorme 
drukte bij FC. Aalsmeer op de voetbal-
velden. De jongste jeugd begint 

namelijk altijd vroeg aan de voetbal-
wedstrijden. Om 8.45 uur startte de 
wedstrijd FCA MO11-1 tegen Roda’23 
RKsv. JO11-3. De meiden spelen 
tweede klasse en zijn daarom inge-
deeld bij jongens teams. Het werd 

Voetbal: Onverdiend verlies FCA 
meiden 11-1 tegen Roda’23

Roda keeper blokt nog niet FCA aanvalster Forien en voorkomt de gelijkmaker.

Foto: Ruud Meijer

tegen de Roda boys een fikse knok 
wedstrijd, de meiden lieten zich niet 
van de mat spelen. Het spel ging heer-
lijk gelijk op en het bleef lang 0-0. In 
de 22e minuut was het Roda die uit 
een rommelige situatie 0-1 scoorde. 
Kort na dit doelpunt kreeg FCA 
wegens handsbal een strafschop te 
nemen. FCA keeper Eline kwam uit 
haar doel om de penalty te nemen. 
Roda wisselde hun keeper voor een 
andere keeper en dat had resultaat 
want de vervangede keeper stopte het 
schot van Eline, dit was erg zuur voor 
de meiden want ze verdienden wel 
een gelijkmaker. Tot de rust bleef het 
0-1. In de tweede helft een zelfde spel-
beeld, leuke aanvallen van beide zijde. 
Roda was iets sterker met schoten op 
doel, maar FCA keeper Eline hield met 
prachtige reddingen lang de stand op 
0-1. Een paar minuten voor einde 
wedstrijd was keeper Eline kansloos 
op een Roda schot wat van richting 
werd veranderd: 0-2. De meiden 
hebben geweldig geknokt en uitste-
kend spel laten zien, maar helaas met 
0-2 verloren van een zeer sterke 
tegenstander. 

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 11 september 
speelden bij FC Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan de FCA meiden 15-2 hun 
tweede bekerwedstrijd tegen de 

meiden van Overbos SV 15-1. De FCA 
meiden konden aan de bak, want 
Overbos had de eerste bekerwedstrijd 
met liefst 11-0 gewonnen. Het werd 
snel duidelijk dat Overbos te sterk is 
ingedeeld, ze combineerden er lustig 

Voetbal: FCA MO15-2 verliest 
bekerwedstrijd van Overbos

op los en maakten het de FA defensie 
erg moeilijk. Toch ging het scoren 
Overbos niet makkelijk af, want de 
FCA defensie maakte vele Overbos 
aanvallen onschadelijk met keeper 
Lynn als een rots in de branding. 
Zeker in de eerste helft lieten de FCA 
meiden zich niet van de mat spelen.  
De ruststand ging dan ook maar met 
0-1 in en dat was een groot compli-
ment voor de FCA meiden. In de 
tweede helft was te zien dat de eerste 
helft de FCA meiden veel energie had 
gekost. In de 8e minuut kreeg 
Overbos een penalty wegens een 
overtreding in het FCA strafschopge-
bied. Met een geweldige reflex stopte 
FCA keeper Lynn de penalty. Overbos 
zette er nog een tandje bij en uit een 
mooie aanval scoorde Overbos in de 
10e minuut 0-2. In rap tempo scoorde 
Overbos in een kwartier nog vier 
doelpunten 0-6. Een minuut na de 0-6 
van Overbos een prachtige FCA 
aanval over diverse schijven, de bal 
kwam bij aanvoerster Milou die met 
een daverend afstand schot de ere 
treffer liet aantekenen: 1-6.  Dit was 
tevens de eindstand.

Renske speelde een goede wedstrijd en gaf haar tegenstandster geen kans op de 

bal. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Voor de meeste atleten zit 
het baanseizoen er inmiddels op, zo 
niet voor de junioren U18 en U20 die 
afgelopen weekend hun uitgestelde 
Nederlands Kampioenschap in 
Amersfoort konden afwerken. Voor 
Av Aalsmeer nam Finn Rademaker bij 
de jongens U18 voor het eerst deel 
aan een Nederlands Kampioenschap. 
Helaas zonder toeschouwers, alleen 
atleten en coaches mochten 
aanwezig zijn op de Amersfoortse 
accommodatie. Al waren er vanuit 
Aalsmeer toch nog een aantal 
supporters afgereisd om Finn buiten 
de hekken aan te moedigen. De 
16-jarige atleet is sinds zijn achtste 
jaar lid van de Aalsmeerse atletiekver-
eniging. Met name dit seizoen maakt 
de junior een flinke progressie door 
op zowel de 800 als de 1500 meter. 
Tijdens het NK werd er gekozen voor 
1500 meter. De lat werd meteen hoog 
gelegd: doelstelling zich plaatsen 
voor de finale. Tijdens een tactische 
race in de series op zaterdag wist Finn 
zich eenvoudig te plaatsen voor de 
finale op zondag. Het was na een 
nacht rust even afwachten of de 
benen op dag twee net zo fris zouden 
aanvoelen als op dag éen. De benen 
bleken helaas niet zo te zijn als 

gehoopt. Tijdens zijn eerste NK en 
daarbij direct een finale plaats te 
hebben gehaald was het even 
wennen om twee keer binnen 24 uur 
vol te gaan. Het was vanaf de eerste 
meters hard werken om met de 
groep mee te kunnen uiteindelijk 
moest de kop gelost worden waarbij 
de elfde plaats een uitstekende 
uitgangspositie is om het komende 
jaar dichter bij het podium te fini-
shen. Na het baanseizoen gaan de AV 
Aalsmeer junioren zich voorbereiden 
op het crossseizoen welke vanaf 
november van start gaat.

Atletiek: Finn Rademaker elfde 
op NK voor junioren 

Finn Rademaker, nummer 168. 

Foto: Erik Witpeer

Kudelstaart - Na drie weken lekker 
in training te zijn geweest, mochten 
de C1 korfballers van VZOD afge-
lopen zaterdag tegen Fiks voor ‘het 
echie’ het veld op. Vorige week werd 
een oefenwedstrijd, het eerste duel 
wat sinds lange tijd weer gespeeld 
mocht worden, winnend afgesloten. 

En dit smaakte naar meer voor de 
talentvolle groep die stond te 
popelen om haar kunsten te 
vertonen. De C1 schoot voortvarend 
uit de startblokken en stond al rap 
met 2-0 voor. Fiks wist tegen te 
scoren, maar daarna was het VZOD 
C1 wat de klok sloeg. Er werden een 

Ruime zege voor gretig VZOD C1

heleboel kansen gecreëerd en 
gelukkig ook een heel aantal daarvan 
afgemaakt. Bij de rust stond het 4-1 
voor de Kudelstaarters. En na de rust 
ging de C1 verder met het goede 
vertoonde spel. De ene mooie aanval 
na de andere werd op de mat gelegd 
en met wat meer rust en nauwkeu-
righeid in de afronding had het 
scorebord het drukker gehad. Erg 
leuk dat er veel supporters langs de 
lijn stonden en konden mee genieten 
van de spectaculaire acties. De 
tegenstander werd geen centimeter 
ruimte gegeven en kon na afloop 
geen blauw/zwart meer zien.  Ook 
verdedigend hield VZOD C1 het 
potdicht. Het elkaar coachen in de 
verdediging door middel van praten 
en elkaar zodoende helpen werd ook 
al regelmatig gedaan. Uiteindelijk 
werd de wedstrijd met 9-1 
gewonnen door de fanatieke C1-ers.
Komend weekend gaan de Kudel-
staarters naar Rijnsburg om tegen 
Madjoe te korfballen. Dit team heeft 
ook de eerste wedstrijd gewonnen, 
dus dat belooft een mooie pot te 
worden.

Aalsmeer - De handbal heren van 
Greenpark Aalsmeer komen vanavond, 
donderdag 16 september, in actie voor 
alweer de derde wedstrijd in de BeNe 
League. Tegenstander is Hurry Up uit 
Zwartemeer en de wedstrijd wordt 
thuis in De Bloemhof gespeeld. Om 
20.00 uur klinkt het startsignaal. 
Bezoekers zijn welkom. Vooraf kaarten 
reserveren is wel verplicht en dit kan 
via https://hvaalsmeer.nl/tickets-
bestellen/ De twee voorgaande 
wedstrijden wisten de Aalsmeerse 

handballers met winst af te sluiten. 
Afgelopen zaterdag 11 september 
werd in België gewonnen van Initia 
Hasselt met 34-31. Vaidas Trainavicius 
en Tim Bottinga wisten elk liefst negen 
keer te scoren. Overigens een ‘magere’ 
overwinning in vergelijking met de 
eerste wedstrijd waarin Quintus ‘hand-
balles’ kreeg en met ruim verlies 
(41-24) naar huis werd gestuurd. Uiter-
aard gaan de Greenpark handballers 
ook deze derde wedstrijd voor de 
winst. Ben jij/u erbij?

Handbal: Greenpark Aalsmeer 
tegen Hurry Up in Bloemhof
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KORT
WINST RIA PIETERSE 
BIJ OVAK-SOOS 

Aalsmeer - Op woensdag 
8 september is er weer 
geklaverjast in het parochiehuis. 
De opkomst was mede door 
het mooie weer en diverse 
klaverjas-verplichtingen elders 
hadden matig. Voor corona 
gebruikten de leden van de 
OVAK-soos de halve zaal van 
het Parochiehuis, maar omdat 
er rekening wordt gehouden 
met de coronaregels stonden 
de tafels keurig verdeeld over 
de gehele zaal. Het klaverjassen 
is gewonnen door Ria Pieterse 
met 4885 pnt. Op twee is Ruud 
Bartels geëindigd met 4757 pnt 
en plaats drie was voor Anthonia 
met 4624 pnt. De poedelprijs 
mocht Wim Reuling met 4055 
pnt in ontvangst nemen. Uniek 
is het dat alle spelers in de 
4000 pntserie eindigden. De 
volgende soosmiddag van de 
OVAK (alleen voor leden) is op 
woensdag 22 september vanaf 
14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.

OUDERENSOOS IN
KUDELSTAART

Kudelstaart - Jokeren en klaver-
jassen stonden afgelopen 9 
september weer op het 
programma bij de Ouderensoos. 
Er wordt iedere donderdag van 
13.30 tot 16.30 uur gekaart in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
en zowel bij het jokeren als bij 
het klaverjassen zijn nieuwe 
spelers welkom. Het jokeren is 
gewonnen door Jopie Grauw 
met 149 pnt, gevolgd door Trudy 
Knol met 352 pnt en op de 
derde plaats is Agheeth Schil-
ders geëindigd met 751 pnt. Bij 
het klaverjassen was de hoogste 
eer voor Loes Versteeg met 5712 
pnt. Op twee Rudolf Häussler 
met 50313 pnt en de derde 
plaats was voor Nico de Ron met 
5003 pnt.

WEDSTRIJDEN 
VELDVOETBAL

Zaterdag 18 september.
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - F.C.Weesp 1 17.00 u
F.C.A. 2 - Wasmeer 2 11.45 u
Legm.vogels 3 - F.C.A. 5 13.00 u
F.C.A. 6 - vv. U.N.O.2 14.30 u
Argon 13 - F.C.A. 7 11.45 u
F.C. V.V.C. 6 - F.C.A. 8 15.00 u
De Meern 35+1 - F.C.A. 35+1 15.20 u
FCA 45+1 - Sp.Martinus 45+1 14.30 u

Vrouwen
F.C.A. V1 - Focus ’07 V1 14.30 u
Roda’23. V2 - F.C.A. V3 12.30 u
S.C.W. 
V.E.W. 1 -  S.C.W. 1 14.30 u
S.C.W. 023 1 - Geuzenmeer 10.30 u
Zandvoort 4 - S.C.W. 2 14.30 u
Swift 6 - S.C.W. 4 15.00 u
A.G.B. 45+2 - S.C.W. 45 +1 15.45.u

Zondag 19 september:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - sv. B.S.M. 1 14.00 u
N.F.C.  4 - F.C.A. 2 14.00 u
W.V.H.E.D.W. - F.C.A. 3 14.15 u
R.K.D.E.S.
KISMET 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30.u 
R.K.D.E.S 2 - N.F.C. 2 11.00.u
Roda’23 3 -  R.K.D.E.S. 3 12.00.u

Uithoorn - Binnen het Sportakkoord 
van Uithoorn is door een zestal 
sportverenigingen een gratis, dage-
lijks wisselend programma samenge-
steld. Van 20 tot 24 september 
aanstaande kunnen ouderen die 
meer of weer willen bewegen kennis-
makingslessen van maximaal twee 
uur sport en spel volgen . Een laag-
drempelige manier om kennis te 
maken met een andere activiteit en 
een nieuwe vriendschap aan te gaan. 
Er kan gekozen worden voor een of 
meerdere activiteiten, van wandelen 
tot fietsen en van Jeu-de-boules tot 
Yoga. Op maandag 20 september bijt 
sportvereniging K.D.O. in De Kwakel 
de spits af met een uurtje aerobics 
waaraan de fitte 60-plusser onder 
leiding van een gediplomeerd 
instructrice nog makkelijk kan 
meedoen. Heeft u altijd al eens willen 
roeien op de Amstel? Kom dan op 
dinsdag 21 september naar 
Uithoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter en maak kennis 
met het allereerste beginsel van de 
roeisport. Een sport die geschikt is 
voor jong en oud, want lichamelijk 
niet belastend. Op dinsdag en 
donderdag in diezelfde week biedt 
Boule Union Thamen een twee uur 
durend spel Jeu-de-Boules aan langs 
de Vuurlijn in De Kwakel. Op 
woensdag en donderdag pakt K.D.O. 
De Kwakel verder uit met Senior Fit, 
Yoga, Fit+ en Pilates oefeningen 
gericht op het verbeteren van de 
lichaamshouding, bewegingstech-
niek en ademhaling. Of wil men 
ervaren wat wandelen met iemand 
doet? Pak dan woensdag om 10.00 
uur bij Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 
de kans hoe wandelen je bloeddruk 
verlaagt en het cholesterol vermin-
dert. Bovendien verbetert twee 
uurtjes wandelen je humeur. Bij de 
Uithoornse Volleybalvereniging 
S.A.S.’70 kan in kleine groepjes 
volleybal worden gespeeld in de 
tijdelijke Luchthal De Scheg op 
Sportpark Randhoorn. Op donderdag 

is bij Wielerclub UWTC een recrea-
tieve sportvorm te volgen in fiets-
vaardigheid, het verkrijgen en 
behouden van fitheid, evenwicht, 
valpreventie en op- en afstappen.

Activiteit met lunch
Om ouderen een dag lang samen te 
brengen bij drie verschillende 
sporten bij UWTC, AKU en Boule 
Union Thamen is een speciaal aange-
klede activiteit inclusief lunch 
samengesteld. Op donderdag 23 
september staat om 1.0.00 uur de 
koffie klaar in het clubgebouw van 
UWTC, waar een korte uitleg van de 
dag wordt gegeven. Daar begint de 
les met fietsen, MTB en spinnen. 
Vervolgens krijgt men in het naastge-
legen geheel vernieuwde AKU club-
huis een presentatie over wandelen 
waarna men al wandelend de over-
steek maakt naar De Kwakel voor een 
potje Jeu-de-Boules op locatie BUT 
Thamen. De dag wordt om 15.15 uur 
afgesloten met koffie en evaluatie. 
Ook deze dag wordt dankzij de 
gemeentelijke bijstand vanuit het 
Sportakkoord gratis aangeboden.

Fietstocht
De nationale sportweek wordt afge-
sloten met de tweede editie van 
Uithoorns Mooiste Fietstocht op 
zondag 26 september. Door de 
Uithoornse Wieler Trainings Club zijn 
drie mooie routes uitgezet langs 
plassen en polder in de omgeving 
van Uithoorn. Gekozen kan worden 
tussen routes van 20, 40 of 85 kilo-
meter. Ontdek het groen van de 
natuur, met weinig obstakels en rela-
tief veilige kruisingen. Iedereen is 
welkom om mee te fietsen met zijn 
of haar eigen fiets. Dit kan zowel met 
een normale fiets als met een e-bike.
Inschrijven voor een of meerdere 
lessen is verplicht bij de 
verenigingen. 
Stuur voor een gedetailleerd over-
zicht van het programma een mail 
naar trudieplomp@gmail.com. 

Kennismaken met diverse sporten 
tijdens ‘Heel 60+ beweegt’

Aalsmeer - Afgelopen zondag is het 
eerste elftal van de zondag afdeling 
van FC Aalsmeer verrast met nieuwe 
inloopshirts. Vier echte Aalsmeerse 
bedrijven hebben hun handen ineen 
geslagen en het eerste elftal voorzien 
van prachtige shirts. Zowel de voor-
zijde als achterzijde van de shirts zijn 
bedrukt met sponsering waardoor de 
mannen als ware professionals het 
veld gaan betreden komend seizoen. 
Aan de voorzijde zijn de shirts 
bedrukt met de sponsering van 
Quattro Plant namens Peter van Gijls-
wijk en met Dutch Lighting Innova-
tions namens Dennis Janmaat. Op de 

achterzijde zijn de shirts te 
herkennen aan de sponsering van 
Terpstra installatietechniek namens 
Mark Terpstra en Rixcar namens Lex 
Hendriks. Afgelopen zondag zijn de 
shirts voor het eerst getoond en 
gedragen tijdens de warming-up 
voor de bekerwedstrijd tegen 
Nautilus. Met alleen maar positieve 
reacties zijn de shirts dan ook erg 
goed ontvangen. 
Namens de gehele selectie, spelers 
en begeleiding: “Bedankt sponsors 
voor deze prachtige shirts. Ze gaan 
met trots en zorg komend seizoen 
gedragen worden!”  

Nieuwe shirts voor FCA zondag 1

Aalsmeer - Afgelopen maandag is de 
competitie voor de volleybaldames 
van Oradi/Omnia van start gegaan. 
Na het abrupt stoppen van het 
vorige seizoen, was het voor alle 
dames even wennen weer in 
wedstrijdtenue te verschijnen. Als 
eerste mocht D2 aan de bak in een 
wedstrijd tegen SAS’70 (Uithoorn). 
De wedstrijd begon lastig, de dames 
moesten duidelijk weer even 
inkomen. Helaas werd de eerste set 
hierdoor verloren. In een spannende 
tweede set wisten de dames zich 
goed te herpakken en speelden ze 

de wedstrijd uit in een 3-1 overwinst. 
Daarna mocht D1 aan de slag. Zij 
speelden tegen een team van 
Smashing Velsen (IJmuiden) met een 
aantal nieuwe speelsters. De 
verwachtingen voor D1 waren hoog! 
En die hebben de dames waarge-
maakt. Met een overtuigende 4-0 is 
de eerste overwinning van het 
seizoen binnen gehaald. 
Aanstaande maandag 20 september 
speelt Heren 1 om 19.30 uur de 
eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen in sporthal de Waterlelie aan 
de Dreef.

Volleybal: Damesteams Oradi 
starten met overwinningen

Rijsenhout - Donderdag 9 
september was voor Sjoelclub Rijsen-
hout de eerste speelavond van 
seizoen 2021-2022. Deze werd gelijk 
druk bezocht en hoewel een groot 
aantal leden een jaar lang geen 
sjoelbak had aangeraakt, was dit niet 
te merken aan het aantal punten wat 
gegooid is. Zo heeft Marry van Witt-
marschem in klasse D de eerste 
plaats behaald met 1394 punten. Cor 
en Jenny van Mouwerik staan op 

plek twee en drie. Cor met 1347 
punten als nummer twee en Jenny 
met 1339 punten als nummer drie. 
Mahjan Yari heeft in de C-klasse als 
enige in de 1500 gegooid. Met dit 
precieze aantal staat zij daarom 
welverdiend op nummer één. Daar-
achter komt Frank Tegelaar die deze 
score net niet haalde. Hij staat met 
1492 punten op de tweede plaats. To 
van Empde, die in het korte seizoen 
van 2020-2021 als nieuw lid is 

Hoge scores op 1e speelavond 
Sjoelclub Rijsenhout

begonnen, staat gelijk in deze klasse 
op plek drie met 1447 punten. De 
top drie van de B-klasse ziet er als 
volgt uit: op nummer één is geëin-
digd Willem Romijn met 1614 
punten. Tweede is geworden Leo van 
Faassen met 1606 punten. Hans 
Schijf is op de derde plek geëindigd 
met 1552 punten. Riet Schijf is op 
deze avond eerste geworden in 
klasse A met 1669 punten. Elisa 
Arendse behaalde met 1612 punten 
een tweede plek en Gert Lanser 
gooide 1598 punten en werd 
hiermee derde. In de Hoofdklasse 
hebben Paul van den Berg en 

Thomas van Brakel het voor elkaar 
gekregen om exact hetzelfde aantal 
punten te behalen. Zij staan daarom 
ook met 1914 punten op een gedeel-
telijk tweede plaats. Als eerste in 
deze klasse is geëindigd Marry 
Verhoeven die 1955 punten 
behaalde. Elisa de Jong moest deze 
avond, met een score van 1848 
punten, genoegen nemen met een 
derde positie. 
De volgende sjoelavond vindt plaats 
op donderdag 23 september. Ook 
dan wordt er gespeeld in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat van 
19.30 tot ongeveer 22.30 uur.
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KORT
KAARTEN VOOR 55+ 
IN HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op donderdag 23 
september is er weer ouderen-
soos in het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55. Kaartliefheb-
bers vanaf 55 plus zijn vanaf 13.30 
uur van harte welkom. Koffie en 
thee staan dan klaar. De ouderen-
soos op 9 september is bij het 
rummikuppen gewonnen door 
Bep Verhoef met 64 pnt, gevolgd 
door Anthonia v/d Voort met 74 
pnt. De poedelprijs was voor 
Lycke Valentijn met 108 pnt. De 
hoogste eer bij het klaverjassen 
was voor Martha Bax met 5074 
pnt. Op twee Joke Bakker met 
4720 pnt en op drie is Netty 
Wondergem geëindigd met 4703 
pnt. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Gre Reemst met 4309 pnt.

RINUS DE JONG WINT 
KLAVERJASAVOND

Aalsmeer - De kaartavonden op 
de donderdagavond om de week 
zijn weer begonnen bij BV 
Oostend. Het was verrassend dat 
er op de eerste avond al vijf tafels 
waren. Er heerste een gezellige 
sfeer en er werd ook nog hoog 
gekaart. De winnaar van de avond 
was Rinus de Jong met 5327 pnt, 
gevolgd door Wim Spring in’t Veld 
met 5305 pnt en Vera Könst met 
5211 pnt. Alle andere kaarters 
visten achter het net, behalve Piet 
Schuit. Hij kreeg de poedelprijs 
met 3815 pnt. De volgende avond 
is donderdag 23 september in het 
Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Aanvang is 20.00 uur, de 
deur gaat vanaf 19.30 uur open.

WINST VOOR MARRY 
BIJ DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt iedere 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Op 8 september is het 
klaverjassen gewonnen door 
Marry Akse met 5667 pnt. Bert 
Kluinhaar werd tweede met 5346 
pnt en op plaats drie is Jan Ramp 
geëindigd met 5319 pnt. De 
poedelprijs was deze week voor 
Gerard Presser met 3668 pnt.

HEREN MOETEN OP KAARTLES 
BIJ BUURTVER. HORNMEER

Aalsmeer - De heren bij BV Horn-
meer moeten op kaartles. Afge-
lopen vrijdag waren het vooral de 
dames die de prijzen pakten 
tijdens de wekelijkse kaartavond. 
Alleen de felbegeerde poedelprijs 
was voor een herenkoppel. De 
hoogste eer is behaald door 
Tonny Favie en Wil Jak met 5309 
pnt, gevolgd door Cor Knol en 
Paul Schouten met 5283 pnt en 
Maaike Spaargaren en Ria Moller 
met 5268 pnt. Gerard Pouw en 
George Lemmerzaal gingen er 
met de poedelprijs vandoor met 
een totaal van 3559 pnt. 
Komende vrijdag 17 september is 
er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer. Interesse? 
Kom gerust meekaarten. Voor een 
maat kan gezorgd worden. 
Aanvang is 19.30 uur, zaal van het 
buurthuis aan de Dreef 1 open 
vanaf 19.00 uur.

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Er is geen lijn te 
ontdekken in het seizoen van wiel-
renner Nils Eekhoff. Positieve uitschie-
ters en teleurstellingen wisselen elkaar 
af. Na zijn fraaie tweede plek in de 
openingsrit van de Tour of Britain 
achter Wout van Aert sneuvelden de 
ambities van de renner uit Rijsenhout 
vorige week door rugproblemen en 
een harde val. Dat leidde drie dagen 
voor het einde van de achtdaagse in 
het Verenigd Koninkrijk tot een 
opgave. Zuur voor Nils, die de laatste 
weken met het oog op de slotwed-
strijden van het seizoen hard had 
gewerkt, onder meer tijdens een trai-
ningsstage in Luxemburg. De rugpro-
blemen bij Nils Eekhoff zijn een erfenis 
van een val in de Tour de France. Ze 
leken opgelost, maar speelden in de 
tweede rit van de Tour of Britain plot-
seling weer op. Heuvel op kon de 
renner van Team DSM onvoldoende 
kracht zetten en arriveerde met grote 
achterstand in de finishplaats. Na 
goed werk van de masseur kon hij een 
dag later zijn weg toch vervolgen. In 
rit vijf begon Eekhoff zelfs weer in 
kansrijke positie op een topklassering 
aan de eindsprint, maar ditmaal klapte 
hij 700 meter voor de streep in de 
dranghekken, ‘meegenomen’ door 
twee renners die een vallende renner 

probeerden te ontwijken. De ronde-
dokter constateerde gekneusde 
ribben. Een dag later ging de gebutste 
renner nog wel van start, maar halver-
wege de etappe moest hij met te veel 
pijn in de remmen knijpen. “Een flinke 
tegenvaller”, weet Nils. “Ik was met een 
goed gevoel aan de Ronde begonnen 
en hoopte een mooi klassement te 
kunnen rijden.” Intussen heeft de 
onfortuinlijke renner alweer zijn eerste 
trainingsrondjes gereden, maar het is 
niet te zeggen wanneer hij weer 
wedstrijdfit is. Op zijn programma 
staan nog de Grote Prijs van Frankfurt 
(aankomende zondag), Parijs-Chauny, 
Parijs-Roubaix en Parijs-Tours.

Ready2Race
Achter een solerende renner sprintte 
John Tromp (Aalsmeer) afgelopen 
zondag in Sloten naar de vierde plek in 
de Grote Prijs Cool & Heat voor 60-plus-
sers. Jeugdrenners van UWTC Uithoorn 
waren actief in Hoorn. Jytte Timmer-
mans (Aalsmeer) werd in de groep 12- 
en 13-jarige jongens en meisjes achtste 
en Sven Buskermolen (Kudelstaart) 
elfde. Komende zondag 19 september 
worden er op parcours De Randhoorn 
in Uithoorn laagdrempelige Ready-
2Races gehouden voor trimmers. Wie 
zijn kwaliteiten wil testen kan gratis 
meedoen. Meer informatie op de site 
van UWTC (www.uwtc.nl).

Val dwingt renner Nils Eekhoff 
tot opgave in Tour of Britain

Aalsmeer - De AVA Waterdrinker 
Baanloop op woensdagavond 8 
september was een warme editie. Bij 
de start was het nog 24 graden met 
bijna geen wind. Pittige omstandig-
heden dus voor de 51 deelnemers 
aan de 1, 3 en 5 kilometer op de atle-
tiekbaan aan de Sportlaan. Het 
hoofdnummer, de 5 kilometer, werd 
met een tijd van 16 minuten en 53 
seconden ruimschoots gewonnen 
door Marco Versluis uit Ter Aar. 
Tweede werd Michiel Otten uit Voor-
burg in 17:42 en derde Randolph 
Nicia uit Den Haag in 18:07. Beste 
vrouw was Nathalie Klaassen uit 
Alphen die met 18:56 ook een 
knappe prestatie leverde. De 1 kilo-
meter werd bij de mannen met 3:27 
gewonnen door AVA-er Tetsuro 
Nishida. AVA-ster Erica Belandi, op de 
weg terug van blessureleed, liep voor 
het eerst een 1 kilometer wedstrijd en 
gelijk met 3:35 een nieuw clubrecord 
in de categorie masters 45 tot 49 jaar. 
De 3 kilometer was een prooi voor 
Richard de Smit (10:29) uit Wassenaar. 
In de tweede heat werd een mooie 
strijd uitgevochten tussen de Aals-
meerse vrienden Mitchell Offerman, 
Paul Verburg, Rafael Buijs en Trystian 
Offerman. Paul leek de winnaar te 
worden, maar na een machtige eind-

sprint bleek Mitchell een tiende 
eerder over de finishlijn te zijn 
gekomen. Beiden noteerden een 
eindtijd van 19 minuten en 36 
seconden, knappe eindtijden voor 
‘wilde’ lopers. De gedoodverfde 
winnaar van deze driestrijd Rafael 
bleef met 20:02 net boven de 20 
minutengrens en zal ongetwijfeld 
volgende maand revanche willen 
nemen. Trystian volgde met een 
prima 24:12 op gepaste afstand. De 
volledige uitslag, alle rondetijden en 
foto’s van deze baanloop zijn te 
vinden op www.avaalsmeer.nl. De 
volgende AVA Waterdrinker Baanloop 
is op woensdagavond 13 oktober.

Warme baanloop bij AV Aalsmeer

Vriendenteam van links naar rechts: 

Trystian Offerman, Mitchell Offerman, 

Paul Verburg en Rafael Buijs.

zijn. Het waren in die tijd drukke en 
gezellige dartavonden en mede door 
de aanwezigheid van Henk van der 
Stroom (die voorzitter was van de 
buurtvereniging) kon er genoten 
worden van drankjes en hapjes. Tegen-
woordig is het wat rustiger, maar 
hopelijk gaat dat nog veranderen. 
Afgelopen dinsdag was kort na de 
Kudelstaart Open en het Nederlands 
voetbalelftal speelde tegen Turkije. De 
paar deelnemers die er waren werden 

door Johan Zuidwijk goed voorgelicht 
over de opbouw van de dartpijl en er 
werd aandacht besteed aan de gooi-
techniek. Alle liefhebbers vanaf 16 jaar 
worden uitgenodigd een kijkje te 
komen nemen en voor alle niveau’s 
geldt: kom maar eens laten zien wat je 
kunt. Iedere dinsdagavond vanaf 19.45 
uur in buurthuis ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat in Oost. Per avond 
zijn de kosten 2,50 euro. Er is geen 
lidmaatschap.

Bloemen voor Marieta en Hans 
Dolk van Dartclub Oostend

Aalsmeer - Vrijdag 10 september 
bezocht een deel van de fractie van 
het CDA de Atletiek Vereniging Aals-
meer (AVA). De fractie kreeg een 
rondleiding van het nieuwe sport-
complex en de kantine en heeft 
uitleg gekregen van bestuursleden 
Johan van der Laan, Leo Eveleens, 
Ruud van den Helder en Rene Spit-
teler. Bestuursvoorzitter Rene Spit-
teler heette de fractie welkom en was 
blij met het bezoek om te praten over 
alle gebeurtenissen rondom AVA in 
de afgelopen jaren. De vereniging 
kreeg in 2019 een nieuwe baan en in 
2020 een nieuw clubgebouw, waar zij 
nog steeds heel erg trots op is. Eerder 
was er in de Aalsmeerse gemeente-
raad veel tegenstand op de plannen, 
maar uiteindelijk nam de raad in 2018 
unaniem het besluit de baan te reno-
veren en een nieuw clubhuis te reali-
seren. Dankzij een goeie samenwer-
king met de gemeente en de hulp 
van ongeveer 70 AVA-vrijwilligers, 
was alles binnen twee jaar gereed. En 
het resultaat mag er zijn: een prach-

tige baan, mooie ruime kleedkamers, 
een gezellige kantine met bar en een 
fitnesruimte, beide met een goed 
uitzicht op de baan. In de kantine is 
ook een goed uitgeruste ruimte inge-
richt voor onder andere omroepers, 
wedstrijdleiding en wedstrijdsecreta-
riaat. AVA heeft momenteel 300 leden 
en hoopt, nu de corona beperkingen 
minder worden, op weer een 
toename van het aantal leden. Naast 
atletiek kan men bij AVA wandelen, 
crosslopen en worden er talloze 
wedstrijden en toernooien georgani-
seerd. Het CDA is blij weer op bezoek 
te kunnen bij Aalsmeerse en Kudel-
staartse bedrijven en AVA is hier een 
mooi voorbeeld van. De partij heeft 
een extra band met sport en sport-
verenigingen zoals AVA en was 
daarom extra blij met de gastvrijheid 
van de vereniging en het bestuur. De 
cultuur van AVA en de vele vrijwilli-
gers die elke week helpen, laten de 
kracht en het doorzettingsvermogen 
zien waar Aalsmeerders om bekend 
staan. 

CDA-fractie op bezoek bij AVA

Kudelstaart - Sinds zes jaar is Fiqas 
Software BV de hoofdsponsor van 
korfbalvereniging VZOD. Enkele 
maanden geleden zijn in goed 
overleg afspraken gemaakt om de 
bestaande sponsorovereenkomst 
met nog drie jaar te verlengen. Met 
de ondertekening van de overeen-
komst door Rob Geleijn, CEO van 
Fiqas en Bert Feenstra, voorzitter van 
VZOD, was de verlenging officieel 
een feit. Dit gebeurde onder het 

toeziend oog van trainer/coach Gert 
Krook en enkele leden van de 
selectie. Onderdeel van de afspraken 
is en volledig nieuwe wedstrijdkle-
ding voor de selectie. 
Tijdens de eerste thuiswedstrijd van 
het seizoen op zaterdag 18 
september zal deze nieuwe kleding 
gepresenteerd worden. Dan vindt 
tevens de jaarlijkse sponsormiddag 
plaats waarvoor alle sponsors zijn 
uitgenodigd.

Nieuwe sponsorovereenkomst 
voor korfbalvereniging VZOD

Aalsmeer - Op 6 september waren 
Marieta en Hans Dolk 50 jaar 
getrouwd. Namens de dartclub werd 
een boeket bloemen aangeboden om 
dit heuglijke feit te waarderen. Marieta 
was lange tijd de voorzitster van de 
vereniging en zij verzorgde het 
complete reilen en zeilen van de club. 

Alle standen en hoge uitgooien over 
het hele seizoen werden toen bijge-
houden. Hans zorgde ervoor dat de 
zaal tip-top ingericht was voor de dins-
dagavonden. Het was zelfs zo dat het 
gehele gezin op de dinsdagavond 
aanwezig was om hetzij te darten, 
hetzij op andere wijze behulpzaam te 








