
Aalsmeer e.o.

REGIO MEDIA GROEP

15 september 2022

12
Rode beuk in de Schoolstraat 
(toch) omgezaagd!

24
De Brug start nieuwe 
schooljaar met 
nieuwjaarsreceptie

8
Laatste weekend 
Gedichtentuin

VOOR HET 
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS 
ZIE PAGINA 6

Elektromonteur vacature

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

zaterdag 18 en zondag 19 september 2021
20 locaties -  openingsti jden 12-1 7  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

zaterdag 18 en zondag 19 september 2021
20 locaties -  openingsti jden 12-1 7  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

zaterdag 18 en zondag 19 september 2021
20 locaties -  openingsti jden 12-1 7  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

zaterdag 18 en zondag 19 september 2021
20 locaties -  openingsti jden 12-1 7  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

GEZOCHT:
ADMINISTRATIEF

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKSTER 12-16 UUR

Voor meer info: bel: 0297-322374
of mail: info@hulsbosbouw.nl

www.antennagroep.nl

Vaste
banen
in de regio
vind je bij Antenna!Sneeuwwitje was erbij, maar ook 

Bob de Bouwer, brandweerman 
Sam, Lucky Luck en de Daltons, de 
Flintstones, Minnie Mouse, Dagobert 
Duck, Spiedy Conzales, Tweety en 
Sylvester, Toy Story, smurfen en 
smur�nnen en strip- en �lmhelden 
als Spider Man en Batman. Ook veel 
aandacht was besteed aan de 
aankleding van de pramen en 
bokken met dit jaar prachtige crea-
ties van onder andere Aladdin, Cleo-
patra en Pluto. Neem daarbij gezel-
lige (soms te harde) muziek en rook-
machines en het feestje is compleet. 

Het was weer, mede ook dankzij het 
zonnetje, een geweldig kijkfeestje 
en voor de deelnemers een inspan-
nend en warm doe-tochtje. Voor de 
jury, bestaande uit de burgemees-
ters van Aalsmeer, Haarlemmermeer 
en Nieuwkoop, de moeilijke taak om 
de ‘leukste’ te kiezen. De Prutpraam 
en de Kung Fu Penta’s vielen in de 
smaak, evenals de out�t van team 
Volgas. De race is in de categorie 
Snelheid gewonnen door Al’s maar 
drijft. Het team had niet de snelste 
tijd (dat was de winnaar van vorig 
jaar: Aquaprama), maar heeft de Jan 

Stokkeland Trofee gewonnen door 
het beste de opdrachten uit te 
voeren. Het bestuur van SPIE en alle 
vrijwilligers verdienen een groot 
compliment. Er is weer massaal 
genoten van dit feestje op het water. 
“Er is een onvergetelijke race van 
gemaakt met prachtige creaties en 
met onverwacht zeer mooi weer. 
Alle kijkers langs de kant zijn met 
een glimlach huiswaarts gekeerd en 
daar doen we het voor”, aldus de 
SPIE-bestuursleden Arnaud, Heike, 
Bart, Rosanne, Bram, Jolien en 
Sebastiaan. Elders in deze krant 
meer foto’s (ook van de Feestweek) 
en van iedere categorie de eerste 
drie winnaars. De volledige uitslag is 
geplaatst op de website van SPIE: 
www.pramenrace.nl/prijzen2022.

36e Pramenrace: 
Wie heeft de leukste cartoon?

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de leukste 
cartoon van het land? Deze tekst was te lezen op een praam en best een 
goede vraag, want de keuze was reuze afgelopen zaterdag 10 september 
tijdens de 36e editie van de Pramenrace. 

Aalsmeer - Als laatste evenement van 
een geweldige feestmaand maakt Aals-
meer zich op voor het grootste kunstfes-
tival in de regio: De 24e Kunstroute Aals-
meer. Op zaterdag 17 en zondag 18 
september van 12.00 tot 17.00 uur 
presenteren ruim 100 kunstenaars zich op 
20 bijzondere locaties in Aalsmeer aan 
het publiek en kunnen kunstliefhebbers 
en gezelligheidszoekers zich weer laven 
aan prachtige kunst, muziek, poëzie en 
theater. De online catalogus op www.
kunstrouteaalsmeer.nl geeft alvast een 
voorproe�e van alle locaties, de kunste-
naars die daar exposeren en leuke activi-
teiten, terrasjes en live muziek. Ook op de 
Facebook pagina @KunstrouteAalsmeer 
worden impressies gegeven van wat er 
tijdens de Kunstroute Aalsmeer dit jaar 
allemaal de zien en te doen is. De cata-

logus is overigens ideaal om tijdens de 
Kunstroute met smartphone of tablet van 
locatie naar locatie te navigeren of expo-
serende kunstenaars te spotten. Voor wie 
dat niet wil is er ook een papieren route-
kaartje beschikbaar bij de locaties. Kunst-
route Aalsmeer van Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer wordt mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Aalsmeer, 
vele sponsors en vele vrijwilligers.

Opening en Cultuurprijs
De opening van de Kunstroute Aalsmeer 
is op zaterdag 17 september 2022 om 
11.00 uur in de loods van Jachthaven 
Otto aan de Uiterweg 94. Bijzonder detail: 
tijdens de opening wordt de winnaar van 
de Cultuurprijs Aalsmeer 2022 bekendge-
maakt. Hij of zij wint een cheque van 
1.250 euro en eeuwige roem. 

Dit weekend Kunstroute op 20 bijzondere locaties in Aalsmeer Opstootjes door (teveel) 
alcohol
Aalsmeer - De politie kijkt terug op een gezellige 
Feestweek en Pramenrace-dag. Van woensdag tot 
en met zaterdag waren agenten met ondersteu-
ning van het Flex team aanwezig rondom de tent. 
Er hebben zich nauwelijks ongeregeldheden voor-
gedaan. Alleen de laatste avond moest er inge-
grepen worden. Mede door (te) veel alcoholge-
bruik eindigde het feest met meerdere opstootjes 
rond de feesttent op het Praamplein. Er zijn 
aanhoudingen verricht en er gaan personen 
verhoord worden. Toch ziet de politie het alge-
mene beeld van de Feestweek niet als negatief, 
mede vanwege het feit dat de voorgaande dagen 
en avonden wel positief zijn verlopen. “Het is 
alleen jammer dat sommige bezoekers niet heel 
goed tegen alcohol kunnen. Wij kijken uit naar 
volgend jaar”, aldus de agenten van politie basis-
team Aalsmeer-Uithoorn in een bericht.
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Let op
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op FSC-Mix papier van verantwoorde 
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 18 SEPTEMBER

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

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

om 10u. dienst met ds. J. Markus 
uit Hellouw en 16.30u. dienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 9.30u. 

Oecumenische Vredesdienst in 
Karmelkerk. Voorganger: ds. 
Arianne Geudeke. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 9.30u. Oecumenische 
vredesdienst in de Karmelkerk. 
Voorganger ds. A. Geudeke uit 
Wilnis. Info: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. 
E.J. Westerman uit Aalsmeer. 
Organist: Joshua Prins. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met mevr. 
ds. M. Gehrels. Organist: 
Rogier Postma. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering. Voor-

ganger: B. Dullens. In Karmel-
kerk: Zondag 9.30u. Oecumeni-
sche Vredesdienst met ds. 
Arianne Geudeke en om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Hans Maat. Info: 
www.leg.nl. 

Oud Katholieke Kerk
- Zondag: Geen dienst. 

Roemeens-orthodoxe 
Parochie

- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 
Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. 
Diaken: Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst ds. A.J.O. v/d 
Wal uit Hoofddorp. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zondag 11u/ Woordcommunie-
viering m.m.v. dames- en heren-
koor. Info: stjangeboortesecreta-
riaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Amstelland - Heb jij een goed idee 
voor je buurt? Kom in actie en schrijf 
je in voor Kern met Pit. Van beweeg-
route en buurtmoestuin, tot repair-
café en speeltuin; al 45 jaar onder-
steunt Kern met Pit mensen met 
dromen voor hun buurt met gratis 
kennis, advies en een groot netwerk. 
Is het idee binnen een jaar uitge-
voerd? Dan krijgen de buurtbewo-
ners 1000 euro voor hun initiatief én 
maken ze kans op de Gouden Pit ter 
waarde van 3000 euro. Kern met Pit 
stimuleert de betrokkenheid van 
burgers door ze te voorzien van 

informatie, praktische workshops en 
de begeleiding van vrijwillige advi-
seurs. Zo krijgen dromen steeds 
meer vorm en is realisatie binnen één 
jaar mogelijk. 
Heb jij ook een goed idee? Kan jouw 
buurt wel wat pit gebruiken? Dan is 
het tijd voor actie! Schrijf je in voor 
Kern met Pit 2023. Het aanmelden 
van projecten kan tot en met 31 
oktober via www.kernmetpit.nl. Van 
dorp tot stad, van krimpgemeente 
tot de Randstad: Kern met Pit is er 
voor iedereen met een goed idee 
voor zijn/haar buurt.

Kern met Pit: Voor iedereen met 
goed idee voor zijn/haar buurt

Aalsmeer - Stichting Ontwikkelings-
samenwerking Aalsmeer organiseert 
weer een presentatieavond op 
woensdag 5 oktober om 20.00 uur in 
de raadskelder van het gemeente-
huis. Er zijn twee presentaties en een 
video over projecten die door de 
gemeente zijn gesubsidieerd van 
2019 tot en met 2021. Ook spreekt 
de wethouder over het beleid van de 
gemeente op het gebied van ontwik-
kelingssamenwerking en spreekt een 
vertegenwoordiger van PUM 

(Programma Uitzending Managers) 
over ‘Kennis delen’. PUM is een vrijwil-
ligersorganisatie die werkt met 
experts uit verschillende disciplines 
die ondernemers advies geven over 
de duurzame ontwikkeling van hun 
bedrijf. De zaal is open vanaf 19.30 
uur en er is gelegenheid stands van 
diverse organisaties van projecten te 
bezoeken. Na twee jaar corona kan 
de presentatie weer gehouden 
worden en iedereen is van harte 
welkom!

Presentatiebijeenkomst OSA

Vredesdienst zondag 
in de Karmelkerk
Aalsmeer - Tradietiegetrouw 
starten de activiteiten in de vredes-
week van 17 tot en met 25 
september in Aalsmeer met een 
gezamenlijke oecumenische 
Vredesdienst. De viering op zondag 
18 september is dit keer in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg 
en begint om 9.30 uur. De dienst is 
voorbereid door de liturgiegroep 
van de Aalsmeerse Raad van Kerken 
samen met dominee Arianne 
Geudeke uit Wilnis, heeft als thema 
‘Generatie Vrede’ en voor de muzi-
kale opluistering dragen Wilma 
Schoenmaker, Carin Bremer en Theo 
Griekspoor zorg. De viering is ook 
via de livestream bij te wonen via de 
website van de Karmelparochie: 
www.rkkerkaalsmeer.nl

Aalsmeer - Op zaterdag 24 
september organiseert de feestcom-
missie van Heart for Children weer 
een gezellig samenzijn ten behoeve 
van de weeskinderen in Oeganda. 
Ditmaal is de opbrengst voor de 
kinderen die hun middelbare school 
hebben afgerond en nu een praktijk-
opleiding willen volgen. De kosten 
voor die opleiding wil Heart for 
Children gaan ondersteunen. Tijdens 
het feest is er livemuziek en wordt 
een verloting gehouden met diverse 
prijzen, die belangeloos ter beschik-
king gesteld zijn. Hoofdprijzen zijn 

een vliegticket ter waarde van 1000 
euro en een midweek in een vakan-
tiehuis in Beekbergen. Toegangs-
kaarten en loten zijn te bestellen bij 
Joop de Vries via 06-53647782. Het 
feest op 24 september is in De Serre 
aan de Grote Poellaan 13/15 in 
Rijsenhout en is van 16.00 tot 21.00 
uur. 
Heart for Children hoopt op onder-
steuning van stichting OSA (Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer) 
voor het goede doel. Meer informatie 
is te vinden op www.heart4children.
org. 

Feest met muziek en verloting 
voor Heart for Children

Aalsmeer - Sinds 3 september staat op 
de hoek van de Jac. P. Thijsselaan en 
Hugo de Vriesstraat een onbeheerde 
Sparta Athos heren�ets tegen een 
lantaarnpaal. De �ets is blauw van kleur, 
heeft geen slot en valt op vanwege de 
grote blauwe �etstassen (met opdruk: 
bezorg de krant.nl). Welke krantenbe-
zorger mist zijn �ets? Het rijwiel is tijdelijk 
veilig gesteld door Pim van Ouwerkerk. 
De eigenaar van de Sparta kan contact 
met hem opnemen via 06-49992237.

Wie mist zijn Sparta?

Aalsmeer - Zou jij tijdens een 
ontspannen moment de bijbel willen 
(her) ontdekken? Kom dan eens naar 
één (of alle) Ignatiaanse Bijbelle-
zingen die de Aalsmeerse Cama 
Gemeente (ACG) organiseert! Ignati-
aans bijbel lezen is een moeilijk 
woord voor iets dat heel eenvoudig, 
maar zeer waardevol is. Dat wordt 
uitgelegd aan de hand van de 
opbouw van de avond. Eerst wordt 
hardop een bijbel verhaal voorge-
lezen. In een ontspannen maar 
bewuste zithouding luisteren de 
aanwezigen naar een lied dat 
aansluit bij het thema in het verhaal. 
Na het lied gaat de groep, met de 
ogen dicht, stap voor stap opnieuw 
door het verhaal heen. Er worden 
vragen gesteld als: Wat zie je? Hoe 

voelt dat voor jou? Welke woorden 
doen iets met/voor jou? Door derge-
lijke vragen kan je op je eigen manier 
aanwezig zijn in het verhaal en wordt 
de persoonlijke boodschap in het 
Bijbelverhaal voor jou zichtbaar. 
Belangstellenden zijn welkom op een 
van de volgende avonden: 21 
september, 5 oktober, 2 november en 
14 december in gebouw Het Anker 
aan de Oosteinderweg 273 achter en 
de avonden zijn van 19.30 tot 21.00 
uur. Als je wilt weten welk Bijbelver-
haal wanneer wordt verteld of 
andere vragen hebt, stuur dan een 
mail naar secretariaat@cama-aals-
meer.nl of bel/whatsapp naar Brenda: 
06-52067575. Van te voren 
aanmelden via één van deze kanalen 
wordt op prijs gesteld. 

Ignatiaanse Bijbellezingen met 
Aalsmeerse Cama Gemeente

Nieuwe training voor 
vrijwilligers 
Amstelland - Wil je aan het werk als 
gespecialiseerd vrijwilliger? Om mensen, 
die wat extra hulp nodig hebben, te 
kunnen ondersteunen? Of om bij een 
wekelijks Infopunt in een wijkcentrum 
bezoekers te helpen? Dan kun je bij Parti-
cipe Amstelland een training volgen. De 
training wordt dit jaar gehouden in 
ontmoetingscentrum de Meent, Orion 3 
in Amstelveen op de maandagmiddagen 
26 september, 3 oktober en 10 oktober. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Een 
ervaren trainer van de Vrijwilligersaca-
demie bespreekt en behandelt interactief 
in drie dagdelen diverse onderwerpen: 
motivatie, positie en rol als vrijwilliger, 
omgaan met ‘afstand en nabijheid’, 
gespreksvaardigheden, stellen en 
bewaken van grenzen, situaties en 
gedrag van vrijwilliger en cliënt. Geïnte-
resseerd en/of eerst meer informatie? Bel 
dan met Inge Veraar 06-22691437 of 
stuur een mail naar: i.veraar@participe.nu

Presentatie over China bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 22 september verzorgt Inge Jansen 
voor de PCOB een presentatie over China. Deze ledenmiddag vindt plaats 
in de Ontmoetingskerk van Rijsenhout aan de Werf 2 en begint om 14.30 
uur. Van harte welkom!









Aalsmeer - De energieprijzen blijven 
maar stijgen. Een goed moment om 
te kijken of en hoe inwoners energie 
kunnen besparen. Met kleine maatre-
gelen en aanpassingen zijn het ener-
gieverbruik en de kosten al te 
verlagen. 
Om inwoners te helpen, organiseert 
de gemeente Aalsmeer, samen met 
het Regionaal Energieloket, een 
online informatiebijeenkomst over 
energie besparen. Tijdens de infor-

matiebijeenkomst worden handige 
bespaartips gegeven. Bijvoorbeeld 
over het kiezen van de juiste led-
lamp, het gebruik van radiatorfolie of 
aandachtspunten voor de energiere-
kening. Uiteraard kunnen inwoners al 
hun vragen stellen. Wethouder 
Willem Kikkert van Duurzaamheid: 
“Het is belangrijk te kijken hoe we 
beter kunnen omgaan met energie. 
Daar willen we de inwoners van Aals-
meer graag bij helpen. De hoge ener-

Online bijeenkomst gemeente 
over energie besparen

gieprijzen raken ons allemaal. Hoe 
minder je gebruikt, hoe minder je 
betaalt. En hoe beter het is voor het 
milieu.” 

Aanmelden
De online informatiebijeenkomst 
vindt plaats op dinsdagavond 27 
september van 19.30 tot 20.30 uur.  
Aanmelden gaat via www.regionaal-
energieloket.nl/acties. Vul uw post-
code in, klik op Informatieavond 
energie besparen en klik op 
‘Aanmelden informatieavond’. Via de 
mail ontvangt u vervolgens een 
inlog-link, waarmee u de bijeen-

komst via uw telefoon, tablet, laptop 
of computer live kunt volgen. Na 
a�oop ontvangt u nog een terugkijk-
link en een digitaal informatiepakket 
zodat u alles nog eens rustig kunt 
terugkijken en lezen.

Gratis cadeaubon 
Om inwoners nog meer te helpen, 
biedt de gemeente Aalsmeer alle 
huurders in Aalsmeer en Kudelstaart 
een cadeaubon van 80 euro aan. Met 
deze cadeaubon kunnen zij energie-
besparende producten kopen. Ook 
kunnen alle inwoners een afspraak 
maken voor een bespaargesprek met 

één van de Aalsmeerse energiecoa-
ches. Een energiecoach komt gratis 
bij mensen thuis. Samen kijken de 
coach en inwoner hoe er nog (meer) 
energie bespaard kan worden. Meer 
informatie over deze acties staat op 
www.regionaalenergieloket.nl/
aalsmeer.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z22-071176) Live optreden van 

de coverband Exes op 7 oktober 2022, melding akkoord 9 
september 2022

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

TER INZAGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Bogo Gonzalo L.M. 23-03-1986 06-09-2022
Gibin E. 19-05-1994 06-09-2022
Grudziński D.W. 15-06-1974 06-09-2022
Jarosiński B.L. 08-12-1990 06-09-2022

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

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.

- Oosteinderweg 245a, 1432 AT, (Z22-071185), het plaatsen 
van een airco buitenunit op de kopgevel (rijksmonument) 

- Willem-Alexanderstraat 107, 1432 HL, (Z22-071148), het 
verlengen van de schuur en het bouwen van een veranda 

- Zijdstraat, t.h.v. nr. 83, (Z22-070738), het tre�en van ver-
keersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden aan kabels en 
leidingen door het hele wegdek door de BAM 

- Jupiterstraat 30, 1431 XB, (Z22-070630), het aanleggen van 
een in- en uitrit 

- Stommeerkade, Project Parkmeer kavel 8 (Sectie C, nr. 
7582), (Z22-070184), het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een in- en uitrit 

- Aalsmeerderweg 152, 1432 CV, (Z22-070180), het aanpas-
sen van de gevels en het na-isoleren van de gehele woning 

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:
- Uiterweg tegenover nr. 9, (Z22-056313), het verlengen van 

een stalen damwand langs de zuidelijke waterkant. Ver-
zonden: 08 september 2022

- Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z22-056312), het uitbrei-
den van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een 
brug. Verzonden: 08 september 2022

- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z22-037895), het vervangen van de 
bestaande kas door een nieuw bijgebouw. Verzonden: 06 
september 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Praamplein 4, 1431 CV, (Z22-055361), het maken van een 

schuifdeur in de pui. Verzonden: 09 september 2022
- Hornweg 67, 1432 GD, (Z22-042411), het legaliseren van 

ca 215 m2 aan erfbebouwing (volières, schuurtjes en af-
daken) op de achterzijde van het perceel. Verzonden: 09 
september 2022

- Hortensialaan 94, 1431 VD, (Z22-015877), het plaatsen van 
een dakopbouw op de zolderverdieping en op de uitbrei-
ding aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Toelichting: 
uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag tevens 
betrekking heeft op het plaatsen van een dakopbouw op 
de uitbreiding aan de achterzijde van de woning en het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 06 september 2022

EVENEMENTEN

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

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.
- Linnaeuslaan 2 (Z22-033840) Reünie mbo Aalsmeer 125 

jaar op 1 oktober 2022, verleend 7 september 2022

COLLECTES

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

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 114 (Z22-071246) Maniaplanet B.V., ont-

vangen 10 september 2022
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AGENDA

DONDERDAG 15 SEPTEMBER:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Expositie ‘Beyond Nature’ in 

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

* Expositie Henry Calvetti bij 
Cultuurpunt, Marktstraat.

* Computerinloop in bibliotheek, 
Marktstraat, 9.30 tot 12u.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

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

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

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Vergadering commissie Maat-
schappij en bestuur in raadhuis 
vanaf 20u.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER:
* Expositie ‘Ben naar het Bos’ in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag t/m zondag 
14 tot 17u. T/m 9 oktober.

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

* Darten, open Kudelstaart, bij 
Poel’s Eye in Proosdijhal. Inschrij-
ving sluit 19.30u.

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

ZATERDAG 17 SEPTEMBER:
* Postzegelruilbeurs in Parochie-

huis, Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open van 10.30 tot 16.30u. 
* Midgetgolfbaan open voor 

publiek. Beethovenlaan. Open 
zaterdag zondag en woensdag 
van 13 tot 17u.

* Start cabaretseizoen in cultureel 
café Bacchus, Gerberastraat. 
Ramon Chatrer met ‘Opper-
hoofd’ vanaf 20.30u.

17 EN 18 SEPTEMBER:
* Kunstroute Aalsmeer met 

beelden, schilderijen en meer op 
20 locaties. Zaterdag en zondag 
van 12 tot 17u. Zie: www.kunst-
routeaalsmeer.nl

* Gedichtentuin op Boomkwe-
kerskerkhof, Stommeerweg 
open. Zaterdag en zondag van 
12 tot 17u. Zondag 15u. 
optreden violistes.

* Bob out of the Box met exposi-
ties en presentaties. Kudel-
staartseweg 94. Zaterdag en 

zondag van 12 tot 17u.
* Open Atelierdagen Afke 

Borgman, Aalsmeerderweg 255. 
Zaterdag en zondag 12 tot 18u.

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

ZONDAG 18 SEPTEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

Iedere zondag in september.
* Vierde Verhoef Boten Toertocht. 

Verzamelen bij Aalsmeerderdijk 
239 om 13u.

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

MAANDAG 19 SEPTEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

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

* Wijkoverleg Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.

DINSDAG 20 SEPTEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

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

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

WOENSDAG 21 SEPTEMBER:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, 

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

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

* 50+midgetgolfen op baan Beet-
hovenlaan, 10 tot 12u. 

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

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

DONDERDAG 22 SEPTEMBER:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Presentatie over China bij PCOB 

in Ontmoetingskerk Rijsenhout 
vanaf 14.30u.

* Sjoelen bij Sjoelclub Rijsenhout 
in De Reede, 19.30 tot 22.30u.

Aalsmeer – Zowel zaterdag 17 als 
zondag 18 september is op de Gedich-
tentuin muziek te horen. Drie jonge 
violistes, Elin, Eva en Michelle, geven 
beide dagen om 15.00 uur een kort 
optreden tussen de gedichten op het 
Boomkwekerskerkhof. Het drietal 
speelt ongeveer 20 minuten. Tijdens 
hun muziek maakt ook voormalig Aals-
meers dorpsdichter Marcel Harting zijn 
opwachting. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Het betreft het laatste 
weekend van de Gedichtentuin, een 
activiteit van KCA dat dit jaar vanwege 
het thema ‘Kleurrijk’ extra sjeu heeft 
meegekregen door kleurgebruik en 

dus muzikale intermezzo’s. Wie ook 
kleur bracht was Peter Borghaerts. De 
Uithoornse dorpsdichter was afge-
lopen zondag uitgenodigd in ‘de tuin’ 
en verzorgde daar een korte workshop 
poëzie schrijven. Leuke tips voor dich-
ters en zeker ook voor lezers. Niet alle 
(ingewikkelde) gedichten zijn toegan-
kelijk en juist gevoel en emotie 
hebben soms maar weinig woorden 
nodig. De Gedichtentuin in het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stommeerweg 
is zaterdag en zondag geopend tussen 
12.00 en 17.00 uur. Hier is ook de 
bundel te koop met 23 gedichten van 
de deelnemers. 

Jonge violistes te gast tijdens 
laatste weekend Gedichtentuin

Poëzie-schrijvers en lezers kregen 
goede tips van Peter Borghaerts om 
gedichten toegankelijker te maken 
afgelopen zondag in de 
Gedichtentuin.

Aalsmeer - Het singer-songwriter duo 
My Darling Clementine uit Engeland 
komt naar Aalsmeer en geeft samen 
met Michael Weston King op zondag 
25 september een concert in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Onder 
andere worden nummers ten gehore 
gebracht van het nieuwe album ‘The 
Struggle’. De concertmiddag wordt 

geopend door NinaLynn. De zangeres 
en gitariste zal enkele nummers van 
haar op handen zijnde nieuwe plaat 
zingen. Het concert begint om 15.00 
uur en de entree bedraagt 15 euro. 
Kaarten zijn te reserveren via: scr@
pietergroenveld.com. Toekomstige 
concert: De Amazing Stroopwafels op 
zondag 18 december.

Concert My Darling Clementine

My Darling Clementine.
Foto: Jim Herrington

Aalsmeer - Pianist Mike del Ferro 
brengt op zaterdag 17 september 
een ode aan de legendarische Toots 
Thielemans, met wie hij over een 
periode van tien jaar over de hele 
wereld optrad, in het Flower Art 
Museum. Toots Thielemans (1922-
2016) zou dit jaar honderd zijn 
geworden. Mike presenteert een 
programma met gloednieuwe arran-
gementen van het repertoire dat 

Toots graag speelde, en nieuw reper-
toire, uiteraard geheel in de geest van 
Toots. Een muzikale reis vol warmte 
en emotie, maar bovenal een 
hommage aan een geniaal musicus 
die vele mensen heeft geraakt met 
zijn ontwapenende persoonlijkheid. 
Speciale gast deze avond is de Indo-
nesische mondharmonicaspeler Rega 
Dauna. Het concert in het Flower Art 
Museum aan de Kudelstaartseweg 1 

Mike del Ferro Group met ‘Toots 
100’ in het Flower Art Museum

begint om 20.30 uur, zaal open vanaf 
20.00 uur. De entree bedraagt 20 
euro. Jazzclubleden en vrienden van 
KCA en FAM betalen 15 euro entree 
en jongeren tot en met 25 jaar 10 
euro. Kaartverkoop: uitsluitend in de 
ticketshop van stichting KCA 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Aalsmeer - De Kunstploeg presenteert 
tijdens de Kunstroute dit jaar het slot 
van het tweeluik ‘Stemmen over de 
Toekomst’. Tijdens het eerste deel in 
2021 wist de ploeg ruim honderd 
boodschappen over de toekomst te 
verzamelen. Bezoekers belden hier-
voor een speciaal telefoonnummer om 
zo hun visie te geven. Daar kwamen er 
dit jaar nog eens vijftig bij van leer-
lingen van de basisscholen OBS Kudel-
staart en KC De Ruimte. Zij zijn in 
speciale poëzie workshops gevraagd 
om hun idee over de toekomst voor te 
dragen. Alles bij elkaar de stem van 
een community anno 2022.

In de war
Van al die boodschappen naar de 

toekomst heeft de Kunstploeg dicht-
bundeltjes gemaakt en een compi-
latie van stemmen die tijdens de 
Kunstroute in een speciale installatie 
te beluisteren zijn. Het geeft een 
beeld van een samenleving die een 
beetje in de war is. De verschillen 
tussen jong en oud die te horen zijn 
in het kunstwerk, zijn ontroerend en 
soms erg groot. De installatie sluit 
tegelijkertijd naadloos aan bij die van 
vorig jaar. Vanwege corona konden 
bezoekers toen één voor één naar 
binnen. Ook dit jaar zal het aantal 
bezoekers dat tegelijk naar binnen 
mag niet groot zijn. 

Theater en dans
Rondom die installatie wordt er door 

Compilatie van stemmen over 
de toekomst door Kunstploeg

twee jonge theatermakers voortdu-
rend kleine performances gegeven. 
Dit jaar gewoon weer in de oude 
romantische boomgaard aan de 
Uiterweg 185 bij het open atelier van 
beeldend kunstenaar Karin Borgman. 
Al jaren het thuishonk van de 
Kunstploeg.

Happy Stones
Stemmen over de Toekomst is alweer 
het twaalfde project waarin beeldend 
kunstenaars Femke Kempkes, en Karin 
Borgman en dorpsdichter Jan 
Daalman samenwerken. Zij vormen 
de kern van de Kunstploeg en weten 
steeds weer verrassende samenwer-
kingsverbanden aan te gaan. Zo ook 
in dit project. Dit jaar nog werd het 
prachtige community project Happy 
Stones gerealiseerd met 1200 deelne-
mers. Hiervan is nog een grote afbeel-
ding te zien in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. Ook een mooi voor-
beeld van hoe de Kunstploeg 
community kunstwerken tot stand 
weet te brengen. Het project is mede 
mogelijk gemaakt door onder meer 
KCA, gemeente Aalsmeer, door Rabo-
bank Regio Schiphol en door de leer-
lingen uit het basisonderwijs. Zonder 
bezoekers gaat het natuurlijk niet. U 
bent daarom aanstaande zaterdag 17 
en zondag 18 september van harte 
welkom, beide dagen tussen 12.00 en 
17.00 uur. Eerdere projecten van de 
Kunstploeg zijn te vinden op 
www.dekunstploeg.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Kleurige 
kindergitaren 
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muziek(les)

boeken

>

>





10 inderegio.nl • 15 september 2022CULTUUR

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 2 oktober is de 
eerste voorstelling van de concertserie 
‘Bob op Zondag’ in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. “Voor mij is het heel 
bijzonder dat wij starten met Nol 
Havens van VOF de Kunst”, vertelt Bob. 
“Iedereen kent zijn megahit Suzanne 
en deze zal hij zeker ook ten gehore 
brengen. Daarnaast heeft hij de afge-
lopen tijd gewerkt aan een nieuw 
album dat hij zijn levensdagboek 
noemt. Nol treedt graag op in de 
kleine intieme theaters, daar komen 
zijn liedjes en teksten het beste tot 
hun recht, en wat voor hem ook 
belangrijk is, is het contact met het 
publiek. Dat is nu precies zoals ik dat 
wil, de bezoekers een heerlijke middag 
laten beleven. Het is goed dat Bas en 
Katelijne in ons vaste team zitten. 

Mede door hen presenteren wij een 
fantastisch gevarieerd programma 
voor het komende seizoen. Tobias 
heeft weer een origineel ontwerp 
gemaakt. Ik ben blij met de twee 
nieuwe gastvrouwen Trudy en Louise, 
zij gaan zorgen voor een warm 
welkom.” Ook nieuw is dat ‘Zondag bij 
Bob’ dit jaar onder de paraplu van het 
Cultuurpunt valt. “Er is dus best wel 
wat veranderd”, gaat Bob verder. “Maar 
wat is gebleven zijn de rozen en 
kaarsjes op de tafels, de sfeer is als 
vanouds. De abonnementhouders 
hebben evenals voorgaande jaren hun 
vaste plek, maar ook de losse kaarten-
kopers zijn verzekerd van een gereser-
veerde plaats. Het �jne van deze zaal is 
dat wij de tafeltjes en stoelen zo 
kunnen plaatsen dat zowel de akoes-
tiek als het zicht op het podium voor 
alle bezoekers hetzelfde is.” Alle voor-

Première ‘Bob op Zondag’ op 
2 oktober met Nol Havens

stellingen beginnen om half vier en de 
zaal gaat open om kwart voor drie. 

Voorverkoop
De voorverkoop van ‘Bob op Zondag’ 
begint bij de Kunstbeleving van Bob 
out of the Box op zaterdag 17 en 
zondag 18 september van 12.00 tot 
17.00 uur. Gastvrouwen Trudy en 
Louise zijn aanwezig voor informatie 
en verkoop. Het adres is Kudel-
staartseweg 94, bij de Fortbocht in 
Kudelstaart. 

Aalsmeer - Het nieuwe cabaretsei-
zoen gaat aanstaande zaterdag 17 
september van start in cultureel café 
Bacchus. Het spits wordt afgebeten 
door cabaretier Ramon Chatrer. Hij is 
niet alleen een goede speler en 
zanger, maar ook een intrigerende 
maker, die fantasie en werkelijkheid 
op een spannende manier door 
elkaar laat lopen. In de voorstelling 
‘Opperhond’ zet Ramon de realiteit 
naar zijn hand. Hij worstelt zich door 
hersenspinsels in een hoofd dat 
nooit stilstaat. Waarom gedraagt 
iedereen zich altijd zoals wordt 
verwacht? In zijn muzikale cabaret-
voorstelling gaat Ramon daar dwars 
tegenin. Hij neemt het op voor jou 
en alle andere mensen die er nét niet 
bij horen. In ‘Opperhond’ hoor jij er 
wel bij. Zelfs zonder rijbewijs of 
zonder tatoeages, en zeker zonder 
sfeervolle schemerlamp. Ramon 
kwispelt, springt op, bijt zich vast en 
verlangt uiteindelijk een aai over zijn 
kop. Het is tijd om kleur te bekennen, 
dus vraagt hij aan je: underdog of 
opperhond? Ramon is een aanko-

mend talent en won in 2020 de jury-, 
publieks- en persoonlijkheidsprijs op 
het Groninger Studenten Cabaret 
Festival. Hij was te horen met een 
muzikale column bij Giel Beelen op 
NPO Radio 2 en vorig jaar haalde hij 
de �nale op het Amsterdams Klein-
kunst Festival. De Voorstelling 
‘Opperhond’ op 17 september in 
Bacchus in de Gerberastraat begint 
om 20.30 uur. Zaal open vanaf 20.00 
uur. Kaarten kunnen besteld via de 
ticketshop op de website van de 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA).

KCA cabaretseizoen zaterdag 
van start met Ramon Chatrer

Aalsmeer - Tot en met 9 oktober is in 
het Oude Raadhuis de tentoonstel-
ling ‘Ben naar ‘t bos’ te zien. Marion 
Alberts, Mireille Schermer en Gemma 
Distelbrink van nomadisch kunstcol-
lectief IMIX gaan steeds opnieuw de 
verbinding aan met de natuur. Dat 
komt in hun kunst tot uitdrukking in 
bijzondere beelden, installaties en 
schilderijen. In Het Oude Raadhuis, 
het Kunsthuis van KCA, hebben zij 
een kunstzinnige boservaring gecre-
eerd die kunst en natuur in harmonie 
samenbrengt tot een beleving die 
alle zintuigen prikkelt. Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is 
vrijdag, zaterdag en zondag geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang: 
Uw/jouw gift.

Extra activiteiten
Tijdens de Kunstroute Aalsmeer 
aanstaande zaterdag 17 en zondag 
18 september is er van alles te doen 
in en om het Oude Raadhuis, onder 
andere livemuziek en �lm, een boom 
opzetten met de aanwezige kunste-
naars en kennis maken met de 
geneeskracht van het bos. Het Oude 
Raadhuis is tijdens de Kunstroute 
langer geopend, beide dagen van 
12.00 tot 17.00 uur. 

Tentoonstelling IMIX ‘Ben naar 
‘t Bos’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Na de niet te missen Aals-
meerse Feestweek en de geweldige 
Kunstroute van komend weekend is 
het misschien tijd voor kennismaking 
met een Aalsmeers juweeltje wat nog 
bij veel mensen onbekend is: Het Huis-
kamermuseum aan de van Clee�kade. 
Sinds februari 2010 is er in het Huiska-
mermuseum een bijzondere verzame-
ling schilderijen te zien, de Mokum 
collectie, liefdevol beheerd door Janna 
van Zon. Zij zal belangstellenden in 
een drietal middagen meenemen op 
een tocht door deze schitterende en 
unieke collectie waarbij beleven en 
kijken naar kunst leidend zijn. De 
Mokum collectie is in de loop van 1962 
tot 1984 verzameld door de stichtster 
van Galerie Mokum; Dieuwke Bakker. 
Zij was de eerste galeriehoudster van 
Nederland die zich inzette voor 
kunstenaars die de �jnschilderkunst 
beheerste. Het is deze zeer markante 
vrouw geweest die het naoorlogse 
realisme als kunststroming op de kaart 
heeft gezet. Hoe zij dat allemaal heeft 
gedaan en over de successen, hoe 
Janna Dieuwke heeft leren kennen en 

hoe de collectie in Aalsmeer terecht is 
gekomen zal Janna vertellen tijdens 
de eerste ontmoeting in het Huiska-
mermuseum. Bij de tweede ontmoe-
ting wordt dieper en uitgebreider 
ingegaan op de kunsthistorische 
waarde van de schilderijen en zullen 
enkele kunstwerken individueel 
besproken worden. Bij de derde 
ontmoeting zal het vooral gaan over 
wat kunst betekent voor de mens. Aan 
de hand van een voorkeur voor een 
schilderij zullen er ervaringen gedeeld 
worden. Hetgeen gegarandeerd een 
mooie afsluiting zal zijn van de twee 
voorgaande ontmoetingen. De data 
voor deze ontmoetingen in het Huis-
kamermuseum zijn de woensdagen 28 
september, 12 oktober en 26 oktober, 
van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Maxi-
maal tien deelnemers. Adres Huiska-
mermuseum: van Clee�kade 12a. 
Voor deelname is goed trap kunnen 
lopen essentieel. De kosten deel-
name aan de totale serie zijn 18 euro 
per persoon. Aanmelden bij Janny 
Oosterloo via: 
jsoosterloo36@gmail.com

Kennismaken met de Mokum 
Collectie in Huiskamermuseum

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Bob out of the Box vindt 
aanstaand weekend (zaterdag 17 en 
zondag 18 september) plaats. Els, 
Ernst,Simone, Bob, Daan, Joost, 
Wilbert, Tom, Katelijne en Bas en 
ook het Huiskamermuseum, die 
voor dit bijzondere weekend een 
‘uitstapje’ maakt, zijn er helemaal 
klaar voor! Met elkaar zorgen zij 
voor kunst, muziek, zang, in de 
natuurlijke omgeving bij Bob out of 
the Box. 

Speciale betekenis
Bob: “Vrienden zeuren al jaren dat ik 
op eigen erf moet gaan exposeren, 
omdat het zo een bijzonder locatie is. 
Ik heb lang getwijfeld, maar nu het 
zover is ben ik heel blij met de deelne-
mende kunstenaars. Wij gaan er 
samen een inspirerende kunstbele-
ving van maken. Het gekozen Bob out 
of the Box heeft voor mij een speciale 
betekenis; het heeft met vrijheid te 
maken en de wijze van presenteren. 
Dat wil ik graag delen, ik hoop dan 
ook dat heel veel mensen komen 

Bob out of the Box: Luisteren en 
kijken naar schoonheid

kijken en luisteren en genieten van de 
geboden schoonheid.” Het adres is 
Kudelstaartseweg 94 (in de Fortbocht 
Kudelstaart). Er is voldoende parkeer-
gelegenheid voor auto’s en �etsen.’ 
Bezoekers zijn zowel zaterdag als 
zondag welkom van 12.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis.

Bovenkerk - Toneelgroep TOBO speelt 
dit jaar weer als vanouds in het gere-
noveerde- Noorddamcentrum. Dit 
seizoen is gekozen voor vier eenakters 
van verschillende toneelschrijvers. Alle 
vier worden ze bevolkt door perso-
nages, die misschien net iets teveel 
met zichzelf bezig zijn. Zeg maar 
gerust: egocentrisch. Vandaar de titel: 
‘Laten we welwezen’.

Tussen de Happen door van Alan 
Ayckbourn: Een koppel gaat uit eten 
om haar terugkeer te vieren. Op dat 
moment zit ook zijn baas in het 
restaurant. Een leuk toeval? Je zal 
maar ober zijn en dit in juiste banen 
moeten leiden. Met: Peter Lichten-

veldt, Ruud Ruissaard, Margriet Berger, 
Robert Tamboer en Manuela Ruhé.

Welwezen door Peter van Straaten:
Wat te doen, als het je op eigen kracht 
maar niet lukt om gelukkig te worden? 
Zou het een goed idee zijn, om de 
hulpverlening in te schakelen? Is geluk 
een product, is het te koop?
Met: Yolanda Nunez, Petra Dobbeling 
en Toos van Vliet.

Typisch Aernoud door Robbert-Jan 
Proos: Een ontmoeting tussen de 
ouders van twee jonge mensen, die 
elkaar nog maar net hebben ontmoet 
maar meteen willen trouwen. Er 
vloeien excellente wijnen bij deze 

TOBO speelt ‘Laten we welwezen’ kennismaking. Maar of die de avond 
minder ongemakkelijk maken? Met: 
Carles Wolterman, Yvonne Copini en 
Frank Disseldorp.

In de sterren door Ko Bosch: Een 
bankje in het park. Twee dames, twee 
honden. Wist je dat honden ook een 
sterrenbeeld hebben? Welkom in de 
wondere wereld van klankschalen, 
aura’s en dat soort sferen. Met: Marije 
Disseldorp en Manuela Ruhé. De regie 
is in handen van Annette Nijder. ‘Laten 
we welwezen’ wordt gespeeld op 
vrijdag 23 en zaterdag 24 september 
om 20.15 uur en zondag 25 september 
matinee om 14.00 uur in het Noord-
damcentrum in Bovenkerk. Tickets 
verkrijgbaar via: www.toneelgroep-
tobo.nl/kaartverkoop

Aalsmeer - Het nieuwe theatersei-
zoen van KCA gaat zaterdag 
aanstaande van start met de Kunst-
route Aalsmeer. Een ideaal moment 
om u voor te stellen aan de kersverse 
voorzitter en zakelijk leider van Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer, Ulla 
Eurich. Ulla is een bekend gezicht bij 
KCA. Al enkele jaren zet ze zich in 
diverse bestuursrollen ervoor in om 
zo veel mogelijk kunst- en cultuurlief-
hebbers in Aalsmeer, Kudelstaart en 
de regio te laten genieten van gezel-
lige dagjes of avondjes uit, dicht bij 
huis. “Ik heb er heel veel zin in om 
samen met mijn medebestuursleden 

en al die geweldige vrijwilligers van 
KCA verder te bouwen aan hoge 
kwaliteit voor een Aalsmeerse prijs 
die men van KCA gewend is”, aldus 
Ulla. “Onze werkgroepen bruisen van 
de energie om iedereen in onze thea-
ters, op onze concertpodia en in ons 
‘kunsthuis’ Het Oude Raadhuis een 
onvergetelijke belevenis te bezorgen. 
Ik maak graag (opnieuw) kennis met 
u rond de opening van de Kunst-
route, zaterdag aanstaande om 11.00 
uur bij Jachthaven Otto.” 

Volle agenda
KCA start het seizoen in het 

Ulla Eurich nieuwe voorzitter 
Kunst en Cultuur Aalsmeer

komende weekend gelijk met een 
volle agenda: op 17 en 18 
september is er de Kunstroute, beide 
dagen van 12.00 tot 17.00 uur (zie 
de online catalogus op kunstroute-
aalsmeer.nl). Op zaterdagavond is er 
om 20.30 uur cabaret met Ramon 
Chatrer in Bacchus. Eveneens om 
20.30 uur, maar dan in het Flower 
Art Museum is er een heel bijzonder 
concert met de Mike del Ferro Group 
die een ode brengt aan de 100e 
verjaardag van Toots Thielemans. 
Speciaal daarvoor neemt Mike een 
jonge, uit Indonesië afkomstige en 
bijzonder getalenteerde mondhar-
monica speler mee. Kaartjes zijn te 
koop in de KCA Ticketshop via de 
website www.skca.nl en verkrijgbaar 
aan de kassa’s.
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Aalsmeer - Voor de locatie 
Hoofdweg Zuid is door de gemeen-
teraad in januari 2022 een startno-
titie vastgesteld voor de bouw van 
279 woningen zonder supermarkt. 
Gelet op de brede wens veel 
woningen toe te voegen om de 
woningnood tegen te gaan, is een 
nadere uitwerking gemaakt met 
alsnog 300 woningen, met - in de 
hoek waar eerst de supermarkt was 
voorzien - appartementen in de vorm 
van beneden- en bovenwoningen in 
het lage en middensegment. Afge-
lopen periode heeft de gemeente 
gezamenlijk met de ontwikkelaars 
gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan, 
stedenbouwkundig plan en vooront-
werp bestemmingsplan. Er wordt 
naar gestreefd om voor 1 januari 
2023 een ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage te kunnen leggen.

Eigen onderzoek
Echter, eind juni heeft een van de 
ontwikkelende partijen onder eigen 
regie en voor eigen risico onderzoek 

gedaan om alsnog een tweede 
supermarkt in Kudelstaart te 
vestigen. Hiertoe zijn gesprekken 
gevoerd met het schoolbestuur Jong 
Leren en de ondernemersvereniging. 
Het idee hierbij is om de school, KC 
De Ruimte aan Schweitzerstraat 136, 
te laten verhuizen naar Hoofdweg 
Zuid en een plek te geven binnen de 
ontwikkellocatie. Op de vrijkomende 
plek zou dan ruimte ontstaan om een 
extra supermarkt te vestigen in het 
centrum van Kudelstaart. 

In gesprek
Om te onderzoeken of dit initiatief 
kansrijk is gaat de gemeente ook in 
gesprek met het schoolbestuur. Er zal 
dan meer duidelijk worden over de 
verdere (on)mogelijkheden en of een 
verdere verkenning zinvol is. Indien 
het wenselijk blijkt om te onder-
zoeken of binnen het huidige project 
Hoofdweg Zuid een school met 
aanvullende functies, zoals een 
kinderdagverblijf en een sportvoor-
ziening, gevestigd zou kunnen 

worden, gaat het plan zo goed als 
zeker vertraging oplopen. Onder 
andere zal door het afwijken van de 
startnotitie opnieuw participatie 
moeten gaan plaatsvinden. Verder is 
uit eerder onderzoek voor nieuw-
bouw van twee scholen met aanvul-
lende voorzieningen in Hoofdweg 
Zuid, niet kansrijk gebleken. Er is in 
november 2020 zelfs gezamenlijk 
met de schoolbesturen door de 
gemeenteraad het besluit genomen 
om geen nieuwbouw te realiseren in 
Hoofdweg Zuid. Het college laat in 
een bericht aan de gemeenteraad 
weten altijd open te staan voor 
constructieve gesprekken, ondanks 
het feit dat het in 2020 niet haalbaar 
is gebleken. 

Uitbreiding
Overigens loopt er op dit moment 
ook een onderzoek of uitbreiding 
met een tweede supermarkt in 
Kudelstaart wenselijk is en of de 
komst ervan past binnen het huidige 
winkelbestand. 

Toch 2e supermarkt in Kudelstaart?

Aalsmeer - Van Vuur en Licht op het 
Water tot en met de laatste avond in 
de feesttent is de Feestweek geweldig 
verlopen. Dit is mede te danken aan de 
inzet van vele vrijwilligers en de 
bijdragen van sponsoren van de Feest-
week. Burgemeester Gido Oude Kotte 
is zeer te spreken over het verloop van 
de editie van dit jaar. “Bij elke activiteit 
waar ik was, zag ik de betrokkenheid 

van de mensen die deze week organi-
seren en ondersteunen”, zegt de 
burgemeester. “Telkens weer merk ik 
daarbij hoe saamhorig onze gemeen-
schap is.” 

Drie burgemeesters
Bij de Pramenrace waren dit jaar zelfs 
drie burgemeesters aanwezig. Naast 
Oude Kotte namen de burgemeester 

College bedankt vrijwilligers en 
sponsoren van de Feestweek

Burgemeester Gido Oude Kotte met dochter So�a en moeder Elly in de feesttent

van Nieuwkoop Robbert-Jan van Duijn 
en de burgemeester van Haarlemmer-
meer Marianne Schuurmans plaats in 
de juryboot. Met Haarlemmermeer is 
recent een convenant gesloten waar-
door handhavers uit Aalsmeer ook op 
de Ringvaart hun werk kunnen doen. 
“De pramenrace was een mooie 
aanleiding om eens samen over die 
Ringvaart te varen en de handhavers 
daar aan het werk te zien”, zegt Oude 
Kotte daarover. “En de burgemeester 
van Nieuwkoop behoeft in Aalsmeer 
geen nadere introductie, hij weet als 
frequent (oud) deelnemer alles van de 
briljantste race van Nederland.” 

Dank aan iedereen
De Feestweek Aalsmeer is vlekkeloos 
verlopen. “Dat heeft alles te maken 
met de perfecte organisatie, de 
professionaliteit van de medewerkers 
en de goede sfeer die de bezoekers en 
deelnemers meenamen”, zegt de 
burgemeester. “Namens het college 
bedank ik iedereen die hier op wat 
voor manier dan ook een bijdrage aan 
heeft geleverd. Op deze manier 
volgend jaar graag weer!” 

Aalsmeer - Begin dit jaar is er een 
nieuw schoolpleinenplan opgesteld 
door schoolbesturen, directies en de 
gemeente. Zij hebben afspraken 
gemaakt over het beheer en onder-
houd van de schoolpleinen in Aals-
meer en Kudelstaart. Wethouder Bart 
Kabout: “Als gemeente willen we 
graag dat kinderen veel buiten 
kunnen spelen, zowel tijdens als na 
schooltijd. Buitenspelen is belangrijk 
voor de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen. We zijn daarom blij dat 
onder ander het nieuwe schoolplein 
van De Brug na schooltijd nu ook 
open blijft. Dit is tot stand gekomen 
door een goede samenwerking van 
verschillende partijen. En we hebben 
goede afspraken gemaakt over de 
afhandeling van schade door 
vandalisme.”
  
Inrichtingsplan
De Brug heeft voor het nieuwe 
schoolplein, dat afgelopen 
donderdag 8 september o�cieel in 
gebruik is genomen, een inrichtings-
plan laten opstellen. Waarbij de 
speelwaarde van het plein voldoet en 

waar het voor de jongere kinderen 
(onderbouw- en middenbouw) leuk 
en uitdagend is om te spelen. Het 
plan is gemaakt in overleg met 
diverse partijen, zoals de kinderop-
vang en de buurschool. Zo staat er 
een nieuwe pannakooi en is er onder 
andere een groot klim- en glijtoestel 
geplaatst. Voor dit nieuwe school-
plein heeft de school een gemeente-
lijke vergoeding ontvangen. De 
overige middelen komen van de 
school en diverse fondsen. 

Beheer en onderhoud
De meeste basisscholen in de 
gemeente hebben ervoor gekozen 
om hun schoolpleinen openbaar te 
stellen. Waarbij het schoolbestuur als 
eigenaar verantwoordelijk blijft voor 
het beheer en onderhoud van het 
schoolplein. Het schoolplein van IKC 
Triade is ook openbaar, maar beheer 
en onderhoud worden door de 
gemeente als eigenaar opgepakt. 
De Jozefschool en KC De Ruimte 
hebben de voorkeur om hun school-
pleinen niet openbaar toegankelijk te 
stellen voor kinderen uit de wijk.

Nieuw schoolpleinenplan: Zowel 
tijdens en na school buiten spelen 

Aalsmeer – De rode beuk in de 
Schoolstraat is donderdag 8 
september omgezaagd. Even na het 
middaguur werd de cirkelzaag ter 
hand genomen en werd de boom tak 
voor tak ‘gestript’. Voor de dikke 
takken richting de bebouwing in de 
Dorpsstraat werd een kraan ingezet 
waarmee gezorgd werd dat de 
takken keurig op de straat werden 
gelegd. Rond zes uur was de ‘klus’ 
geklaard en restte slechts nog een 
lage, dikke stam. Het bezoek van 
twee handhavers deed vermoeden 
dat de kapvergunning niet in orde 
was, omdat werd gemaand de werk-
zaamheden te stoppen. Het bleek 
echter dat voor het afzetten af en toe 
van de straat en de machines deels 
op de weg geen vergunning was 

aangevraagd. Met nog drie dikke 
takken aan één kant leek stoppen 
geen optie meer, te gevaarlijk. Na 
over en weer bellen mocht de boom 
verder weggehaald worden. De 
Fagus Sylvatica (rode beuk) was zo’n 
100 jaar en stond in de tuin van de 
hoekwoning Dorps-/Schoolstraat. De 
beuk stond op de lijst beschermde 
bomen, maar het kappen tegen-
houden door de gemeente bleek niet 
mogelijk. De beuk stond namelijk op 
eigen grond en volgens de huidige 
regels te dicht op de bestaande, 
overigens zwaar vervallen en 
verwaarloosde, bebouwing. Ook de 
ingediende bezwaren hebben het 
verdwijnen van dit stukje prachtig 
dorpsgezicht niet kunnen 
voorkomen.

Rode beuk in de Schoolstraat 
(toch) omgezaagd!

Schiphol - In september zijn niet alle 
start- en landingsbanen op Schiphol 
volledig beschikbaar voor vliegverkeer 
vanwege baanonderhoud. Zo vinden 
vandaag, donderdag 15 september, 
extra onderhoudswerkzaamheden 
plaats aan de Zwanenburgbaan en op 
21 september is de Kaagbaan niet 
beschikbaar tussen 11.00 tot 17.00 uur. 
Vanaf 26 september gaat de Zwanen-
burgbaan een week in onderhoud.

Kaagbaan dagje dicht
Op woensdag 21 september gaan 
Schiphol aan de slag met de 
verlichting van de Kaagbaan. Door 
schakel- en meetwerkzaamheden 
moet de baanverlichting deels 
branden en kunnen vliegtuigen 
tussen 11.00 en 17.00 uur niet 
landen of opstijgen van de Kaag-
baan. Hierdoor zijn de Zwanen-
burgbaan, Aalsmeerbaan en 

Onderhoud aan landingsbanen 
Schiphol in september

Buitenveldertbaan deze dag meer 
in gebruik.

Onderhoud Zwanenburgbaan 
Van maandag 26 september tot en met 
zondag 2 oktober is de Zwanenburgbaan 
in onderhoud. Het vliegverkeer zal in 
deze onderhoudsperiode meer gebruik 
maken van de Buitenveldertbaan en de 
Schiphol-Oostbaan. Zo kunnen deze 
banen in piekmomenten bij zuidenwind 
vaker worden gebruikt als tweede 
landingsbaan. Ook kan bij noordenwind 
de Buitenveldertbaan vaker als tweede 
startbaan worden ingezet.

Amstelland - Een kleurloze wereld 
komt tot leven in de voorstelling 
‘Kubus, kubus, kubus’ in het Amstel-
veens Poppentheater. In een land-
schap gevormd door kubussen, vindt 
Achref een krijtje en begint hiermee 
te tekenen. De kubussen worden 
stap voor stap omgetoverd en er 

ontstaat een hele nieuwe wereld. Wat 
begint als een vage krabbel vormt 
zich uiteindelijk tot een vogel die 
vliegt, tot een stoplicht, tot een huis. 
Het maakt zijn wereld magisch. Er 
komt steeds een betoverend element 
bij waardoor het publiek verrast 
wordt. Na a�oop mogen de kinderen 

‘Kubus’ in het Poppentheater zelf aan de slag op het toneel. De 
voorstelling ‘Kubus, kubus, kubus’ 
door Theatergroep Yalla, Yalla is te 
zien op zondag 18 september om 
10.30 uur en is geschikt voor 
iedereen vanaf 3 jaar. . Reserveren 
kan via www.amstelveenspoppen-
theater.nl, per mail: info@amstel-
veenspoppentheater.nl of bel: 
020-6450439



Van tien tot vier uur kunnen belang-
stellenden rondkijken op de locatie 
van het sloopbedrijf. Er is veel te zien 
zoals het vernieuwde wagenpark, 
machines, de interieurwinkel en de 
circulaire bouwmaterialen hub. Er 
zijn diverse activiteiten zoals een 
wedstrijdje spijkers trekken, knut-
selen en op een springkussen 
springen. Voor toekomstige slopers is 
er informatie over opleidingen of ze 
kunnen direct solliciteren met een 
mooie bonus als cadeau. “Het imago 
van slopers is niet positief”, vertelt 
organisator van de dag en commer-
cieel manager Tristan Frese. “Het is 
allang niet meer zo dat slopers alleen 
maar alles stuk maken. We proberen 
juist materialen te hergebruiken. We 
spreken eigenlijk niet meer van 
slopen, maar van demonteren en 
oogsten.” 

Uithoorn - Het blauwe bord van de Schijf groep aan het begin van de C.T. 
Storkweg is opgepoetst, zodat alles tot in detail klaar is voor Demolition 
Day op zaterdag 17 september. Tegelijk met deze landelijke dag wordt 
het vijftigjarige jubileum van het bedrijf gevierd.

Dag van de sloop bij Schijf groep
“Slopen is vakmanschap”

grondwerk, funderingsherstel en legt 
BMX-crossbanen aan in binnen- en 
buitenland. “We hebben de kennis 
en het equipment, waardoor we zijn 
uitgegroeid tot wie we nu zijn”, aldus 
een trotse Tristan. “Slopen is vakman-
schap. Vroeger was het een ander 
verdienmodel en moest de sloper de 
klus kopen. Nu vraagt de opdracht-
gever of wij aan tafel komen zitten 
om te zien wat we kunnen herbe-
stemmen. We geven advies, helpen 
bij de uitvoering, zorgen voor het 
transport en geven het materiaal een 
nieuwe toepassing. We bieden een 
breed pakket met diensten, waarmee 
we de opdrachtgever kunnen 
ontzorgen. Daarom staat er ook 
onder ons logo: Al meer dan 50 jaar 
- Alles in één hand! Tegenwoordig 
wordt 98 procent hergebruikt, echter 
niet altijd op de meest hoogwaar-
dige manier en laat dat nou juist wél 
ons doel zijn. Duurzaamheid staat 
hoog in het vaandel. We willen 
koploper zijn bij het verduurzamen. 
We zijn nu ook bezig met de energie-
transitie door te investeren in vracht-
wagens met elektrische kranen, elek-
trische kranen op locatie, zonne-
cellen op het dak en opslag van 
elektriciteit. We willen het wagen-
park emissievrij maken, maar daar 
komt veel bij kijken.” 
De Schijf groep bestaat vijftig jaar en 
richt zijn blik op de toekomst, zodat 
het nog jaren door kan groeien. Op 
zaterdag 17 september is iedereen 
welkom om een kijkje te komen 
nemen aan de Storkweg. 

Het bedrijf zit inmiddels ruim twintig 
jaar op het industrieterrein. Het 
begon vijftig jaar geleden op de 
Boterdijk. Oprichter Piet Schijf was 
van oorsprong bloemenkweker. Daar 
dit geen vetpot was stapte hij over 
op het slopen van houten kassen. 
Het hout dat hierbij vrij kwam vond 
vanwege de oliecrisis wel zijn weg 
naar de houtkachel. Echter merkte 
Piet toen al op dat er nog veel bruik-
baar materiaal tussen zat. Zo 
ontstond Schijf Houthandel en 
Sloopwerken. “Zijn kraakheldere 
ingeving is nu nog steeds de basis 
van ons bedrijf. Die visie van vijftig 
jaar geleden is nu hotter dan ooit”, 
gaat Tristan verder. “Door de jaren 
heen zijn er diverse disciplines bij 
gekomen. Transport volgde al snel.” 
Uiteindelijk wordt het bedrijf 
gesplitst waarbij schoonzoon Hans 
de Wit verantwoordelijk wordt voor 
de handel en Teun Stam de aanne-
merij op zich neemt. Het bedrijf 
groeit en wordt verplaatst naar de 
Storkweg. 

Breed pakket
In 2004 wordt Teun Stam directeur 
van de hele onderneming. De Schijf 
groep wordt nu niet alleen inge-
huurd om te slopen, maar zorgt ook 
voor asbest- en chroom6 verwijde-
ring, boren en zagen met diamant, 

17 september '22
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Al meer dan 50 jaar
"Alles in één hand!"

Waar?
C.T. Storkweg 21

1422 WB, Uithoorn
Hoe laat?

10 tot 16 uur

Diverse demonstraties
Wedstrijd spijkertrekken
Zelf op de mini-kraan
Alle ins & outs van het sloopvak
Knutselhoek & springkussen
Circulaire bouwmaterialen hub & interieurwinkel
Overzicht totale wagen-, & machinepark
Info over BBL-opleidingen en cursussen
Direct solliciteren
Een hapje & een drankje

Wat is er te doen?

Van harte welkom!
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Aalsmeer - De Feestweek-avonden 
zijn prima verlopen en genoten is 
door met name heel veel jongeren 
van een gevarieerd scala aan liveacts. 
De woensdagavond startte met voor 
een groot aantal bezoekers onver-
wacht top-optreden. De band The 
Dirty Daddies wist de aanwezigen 
�ink aan het feesten te krijgen met 
bekende hits en allerlei verkleedpar-
tijen. “Het was echt heel leuk, grappig 
en goed gespeeld”, aldus een aanwe-
zige. Donderdagavond werden de 
5.000 bezoekers getrakteerd op 
Emma Heesters, Jeroen van der 
Boom, Xander de Buisonjé, Anita 
Meijer en Gerard Joling, allen bege-

leid door de strak spelende Marcel 
Fisser Band. DJ Joost wist tot slot de 
bezoekers tot sluitingstijd �ink aan 
het dansen te krijgen. Ook vrijdag-
avond was uitverkocht en opnieuw 
gingen de 5.000 bezoekers uit hun 
dak met op het podium de populaire 
zanger Antoon, Flemming, Tino 
Martin met liveband, Kris Kros 
Amsterdam en DJ Joost. 
Zaterdagavond was alweer het 
laatste feestje in de tent en ook deze 
avond lange rijen voor aanvang met 
uiteindelijk weer een volle (uitver-
kochte) zaal. Er was een kleine impro-
visatie nodig, omdat zanger Henk 
Dissel wegens ziekte niet kon komen, 

maar het aanbod was zo groot dat hij 
misschien niet eens gemist is. Optre-
dens waren er namelijk van het Feest-
team, Frans Duijts, Pater Moeskroen, 
Gebroeders Ko, René Karst, Stef Ekkel, 
Wilbert Pigmans, het Meezingteam 
en Jan Smit. Na twee jaar stilte door 
corona is er weer volop genoten. 
Feestweek 2022: Weer een toppertje! 
Het bestuur van de Feestweek is 
tevreden. “Met vier uitverkochte 
avonden was de Feestweek weer één 
groot feest. Wij bedanken alle vrijwil-
ligers, sponsors, artiesten en bezoe-
kers voor een fantastische week! Zien 
we je volgend jaar weer bij Feestweek 
Aalsmeer 2023?” 

Feestweek weer één groot feest!

Gezellige ouderenmiddag met 
optredens Willeke en Ronnie

Aalsmeer - Het was warm woensdagmiddag 7 september, maar dat weerhield vele 
kinderen niet om naar de Feesttent op het Praamplein te komen. Er waren diverse 
activiteiten. De kinderen konden zich laten schminken en er stonden diverse games 
klaar. Verder was er een ballonnen-artiest die de mooiste �guren en dieren wist te 
maken, kon genoten worden van popcorn en een suikerspin en wie dorst had kon 
een drankje halen bij de non-alcoholische cocktailbar. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Geslaagd kinderfeest in de tent

Aalsmeer – Ook dit jaar organiseerde 
de stichting Dag van Leven een feest 
voor cliënten van Ons Tweede Thuis. 
In de feesttent vond gisteren, 
donderdag 8 september, dit altijd 
gezellige festijn plaats. Tijdens deze 
spetterende editie werd er gezongen 
en gedanst, waren er leuke ontmoe-
tingen en natuurlijk werden alle 
bezoekers getrakteerd op een 
smakelijke lunch en lekkere versna-
peringen. Optredens waren er van 
René Eshuijs en Dennis Wijnhout, ook 
voorzitter Dirk Box nam de micro-
foon ter hand en trakteerde op 
enkele liedjes en heel wat lachers op 
de hand hadden de clowns Fieps en 

Katootje. Er kwam deze middag ook 
nog ‘hoog’ bezoek. Burgemeester 
Gido Oude Kotte en wethouder 
Willem Kikkert kwamen een kijkje 
nemen in de feesttent. “Wat is dit 
toch een geweldig initiatief van de 
Stichting Dag van je Leven. 
Het bestuur en vele vrijwilligers 
bezorgen mensen met een beper-
king een prachtige dag”, aldus de 
burgemeester. Het bestuur van de 
Stichting Dag van Je Leven kijkt moe 
maar voldaan terug op een heel 
geslaagde dag. Dirk Box: “Dank alle 
vrijwilligers, sponsors en artiesten en 
vooral dank aan al onze gasten die 
zoveel vreugde hebben gebracht.”

Dansen en zingen tijdens Dag 
van je Leven in de feesttent

Foto: www.kicksfotos.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Gezellig druk was het afgelopen vrijdagmiddag in de feesttent tijdens de 
seniorenmiddag. De ‘oudjes’ kwamen feest vieren en werden �ink verwend door de 
organisatie. Er was ko�e met wat lekkers bij aanvang, een drankje tussendoor en 
een vrolijk optreden van Willeke D’Estell en Ronnie Tober. “Ik heb deze leuke middag 
best gemist”, aldus een aanwezige. “Fijn dat we weer mochten komen genieten, want 
dat heb ik.” Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer – De Daltons met Lucky 
Luck, de Flintstones, een schomme-
lende Tweety, vikingen (inclusief 
Wicky), dolmatiërs, smurfen en heel 
veel sprookjes�guren waren afge-
lopen zaterdag 10 september te 
vinden op het water van de Ringvaart 
en de Westeinder. Allemaal verkleed 
en de boten prachtig versierd voor 
alweer de 36ste editie van de Aals-
meerse Pramenrace met dit jaar het 
thema cartoons.
De weersvoorspelling gaf de dag er 
voor regelmatig regenbuien aan, 
maar niet in Aalsmeer, zo was al snel 
merkbaar. Het was zelfs een prachtige 

zonnige en warme dag. 
De ’tocht op het water’ is prima en 
gezellig verlopen en trok veel, heel 
veel kijkers. Het was niet alleen feest 
in de pramen en bokken, maar ook 
langs de kade van de dijk en andere 
kijk-plekken werden feestjes gevierd. 

Pech voor Aladdin
Pech dit jaar voor de boot met de 
grote Aladdin in de punt. De captain 
had door dit mooie bouwwerk niet 
veel zicht en vaarde een �ink gat in 
de praam bij een controlepost. Het 
water stroomde snel binnen, pompen 
aan en hozen maar. Uiteindelijk is het 

gat verpakt in plastic en heeft het 
team wel de Pramenrace uit kunnen 
varen. Echter zonder Aladdin. De 
geest was maar terug in de �es 
gestopt… De Pramenrace is verder 
door alle teams ‘droog’ gevaren, soms 
met natte voeten na a�oop, maar 
gezien de vele nieuwe pramen en 
bokken, waarvan een groot aantal 
van aluminium, is totdat ’t zinkt 
verleden tijd. Droog is ook gebleven 
wat het weer betreft, de zon heeft 
overuren gemaakt. Pas over zeven 
uur ’s avonds een �inke regenbui, 
maar toen was het feest inclusief de 
prijsuitreiking al ten einde. 

Zonnige Pramenrace met Tweety, 
de Flintstones en de Daltons

PRIJZEN VAN DE 
PRAMENRACE 2022:

Aalsmeer - Deelnemen aan de 
Pramenrace is een feestje, maar 
een prijs winnen is de kers op de 
taart voor veel deelnemers. Er 
zijn prijzen te winnen in vijf cate-
gorieën en dan zijn er nog de 
speciale wisselprijzen, waar 
vooral de recreantenteams 
hopen op het podium geroepen 
te worden. 

Snelheid
De Pramenrace in de categorie 
snelheid is gewonnen door 1. 
Al’s t maar drijft. De eerste prijs is 
de Jan Stokkeland trofee en is de 
geliefde zilveren praam. 
2. De Vlijtbuiters 
3. ‘t Mollemegoedje. 
Dames:
1. De Tollemetuiten (Ju�rouw 
Alberdien trofee)
2. Team 10 PK
3. De Meiden van...
Aluminium:
1. Union Junior (Gouwerokken 
prijs)
2. De Barrel
3. De Galiërs
Bokken:
1. RentaPraam (Paul Hogervorst 
trofee)
2. De Lilleke Draek
3. De Achterste Zaal
Recreanten:
1. La Banana Cordon Bleu (foto 
van praam)
2. De Natte Snorretjes
3. Prut Praam
Small Talk Trofee (leukste 
out�t):
Team Volgas
Trofee Westeindergate (foutste 
omkoping): De Welvaartsbuikjes
Trofee Het Roer Om (anders 
doen):
Beun & Kleun
De Watertorenprijs (beste 
pramenrace uitgebeeld): De 
Poelbandits
Trofee Ik heb eerbied (kijkers 
vermaken): De Prutpraam
Joppe Trofee (gezelligste team):
Kung Fu Penta’s
Trofee De Boezemschop
(meest ‘spraakwater’ maken 
team): De Bokkelullen
Trofee Kappie Silvius (voor het 
team met het mooiste...): De 
OpStoppers
Trofee Gebroken Trekkoord
(meeste pech): Mollies & Co.

Foto’s: www.kicksfotos.nl, Laurens Niezen en de Jacqueline’s

In de juryboot dit jaar drie 
burgemeesters: Gido Oude Kotte van 
gemeente Aalsmeer, Marianne 
Schuurmans-Wijdeven van gemeente 
Haarlemmermeer en Robbert-Jan van 
Duijn van gemeente Nieuwkoop. 
Foto: www.kicksfotos.nl



HOOFDDORP Heeft u de eigen woning 
afbetaald, of nog slechts een lage hypotheek, 
en wilt u meer te besteden hebben? Dan heeft 
Geld uit de Stenen wellicht de oplossing voor 
u. Door de overwaarde in uw woning heeft u 
wel voldoende vermogen, alleen zit dat nog 
vast in de stenen. Een deel van dat geld kunt 
u uit de stenen halen en naar eigen inzicht 
besteden. Het kan in één keer opgenomen 
worden, maar ook in termijnen of op afroep. 

Hypotheekadviseurs Cor en 
Bart Ebbeling van het Hoofd-
dorpse adviesbureau Geld uit 
de Stenen: “Het is een ideale 
mogelijkheid voor mensen 
van 57 jaar of ouder zonder 
hypotheek of met een lage 
hypotheek en die hun pensi-
oeninkomen willen aanvullen. 
Of voor mensen die een grote 
reis willen maken, camper of 
plezierjacht willen kopen. Ze 
hebben ook klanten die hun 
kinderen of kleinkinderen geld 
willen schenken of willen hel-
pen met het kopen van een huis 
of lagere hypotheeklasten. Er 
zijn legio redenen om geld uit 
de stenen van uw huis te willen 
halen.”

MAATWERK Geld uit de Stenen 
biedt twaalf verschillende 
oplossingen. Welke voor uw 
speci�eke situatie het meest 
geschikt is, hangt af van onder 
meer uw leeftijd, woningwaar-
de en eventueel nog open-
staande hypotheek. “ Zij bieden 
maatwerkadvies. Aan de hand 
van een stappenplan doorlopen 
ze alle opties en mogelijkhe-
den. Samen werken ze zo toe 
naar het voor de klant meest 
geschikte �nanciële product. 
Cor en Bart staan ook stil bij 
bijvoorbeeld de effecten van 
een mogelijke toekomstige 
verhuizing naar een andere 
koop- of huurwoning. Of bij 
de vraag wat de gevolgen zijn 

voor de langstlevende partner, 
kinderen of andere erfgenamen 
in geval van overlijden.” 

OPEET- OF VERZILVERHYPOTHEEK 
Er is keuze uit risicovrije 
producten, hypotheken zonder 
maandlasten, grondverkoop en 
nog veel meer. Uit alle varian-
ten is de opeet- of verzilver- of 
overwaardehypotheek de 
meest toegepaste. Die is moge-
lijk als de klant in de huidige 
woning wil blijven wonen, 
maar ook als er op korte of lan-

ge termijn wordt verhuisd. Het 
is een product waarbij instap-
pen bij 70, 85 of 93 jaar ook heel 
goed mogelijk is! De verzilver 
of overwaardehypotheken 
worden aangeboden door een 
beperkt aantal Nederlandse 
banken. “Geld uit de Stenen” 
maakt voor u een vergelijking 
van de mogelijkheden, de voor- 
en nadelen van deze banken en 
de beschikbare alternatieven. 

Naast de mogelijkheden voor 
een seniorenhypotheek, kunt 

u of uw kinderen bij “Geld uit 
de Stenen” ook terecht voor 
reguliere hypotheken voor bij-
voorbeeld de aankoop van een 
nieuwe woning of het overslui-
ten van de hypotheek naar veel 
lagere maandlasten.

Zo haalt u geld uit de overwaarde van uw huis

Geld uit de Stenen

 Hypotheekadviseurs Cor en Bart Ebbeling

  Neem contact op met Cor of 
Bart Ebbeling voor een gratis 
gesprek: 06 - 542 356 20. 
Meer informatie: 
gelduitdestenen.nl.

Aalsmeer - Maandagavond 19 
september is er weer Wijkoverleg in 
de Hornmeer. Diverse onderwerpen 
zullen worden besproken, waarvan 
de afvalinzameling en het energie-
verbruik de belangrijkste onder-
werpen zijn. Een vertegenwoordiger 
van De Meerlanden zal een toelich-
ting geven op de wijzigingen bij het 
inzamelen van afval en een Energie-
coach zal adviseren hoe het energie-
verbruik teruggedrongen kan 

worden. Andere onderwerpen zijn de 
bouwactiviteiten, het bomenplan, 
‘een zomer langs het Waterfront’, het 
Buurthuis en maatschappelijke 
aspecten in crisistijd. Voldoende 
onderwerpen voor een vruchtbaar 
overleg waarbij tevens de inbreng 
van de Wijkbewoners op prijs wordt 
gesteld. Het Bestuur ziet uit naar de 
ontmoeting met de Wijkbewoners 
om 20.00 uur in het Buurthuis aan de 
Dreef 1.

Wijkoverleg in Hornmeer over 
afval en energieverbruik

Aalsmeer- “Het kabinet wil de 
uitstoot van stikstof halveren. 
Schiphol is in de top-200 bedrijven op 
Tata Steel na de grootste bron van 
stikstofuitstoot. Het kabinet kan het 
bij de boeren niet maken om de 
luchtvaart te ontzien. Voor de natuur-
vergunning moet Schiphol 
volwaardig deelnemen aan de halve-
ring van stikstofuitstoot. Dit is haal-
baar met selectieve halvering van het 
luchtverkeer naar 250.000 vluchten. 
Dat kan zonder de goede bereikbaar-
heid van Nederland aan te tasten. Het 
internationale vervoer van en naar de 
kleine thuismarkt Nederland komt 
niet in de knel.” De Werkgroep 
Toekomst Luchtvaart (WTL) trekt deze 
conclusies uit haar onderzoek naar 
een krimp van Schiphol die de bereik-
baarheid van Nederland niet aantast. 
“Halvering van het luchtverkeer levert 
niet alleen halvering van stikstofemis-

sies op, maar is ook hard nodig voor 
forse vermindering van veiligheidsri-
sico’s rond Schiphol, uitstoot van 
broeikasgassen en kankerverwek-
kende gassen, geluidhinder en slaap-
verstoring. Nachtsluiting komt dan 
binnen bereik. Krimp naar het nieuwe 
plafond van 440.000 vluchten is lang 
niet genoeg om al deze problemen 
werkelijk te helpen oplossen”, aldus 
de Werkgroep. “Al het luchtverkeer 
boven 250.000 vluchten is bestemd 
voor 10 miljoen overbodige overstap-
pers via Schiphol en korte vluchten 
die niet door de snelle trein 
vervangen worden. Terwijl de bereik-
baarheid er niet op vooruitgaat. De 
rol van het kabinet is sturend. Het al 
of niet goedkeurend volgen wat de 
luchtvaartsector onderneemt is 
voorbij, nu de negatieve e�ecten zo 
drastisch verminderd moeten 
worden”, besluit de Werkgroep.

Werkgroep Toekomst Luchtvaart: 
Schiphol kan krimpen

Aalsmeer - Door de stijgende ener-
gieprijzen willen veel mensen maar 
ook organisaties energie besparen. 
Om maatschappelijke organisaties 
hierbij te ondersteunen, biedt 
Servicepunt Energieadvies van 
gemeente Aalsmeer gratis energie-
advies en begeleiding aan. Daarnaast 
zijn er nu ook subsidies beschikbaar 
voor de maatregelen. “Als gemeente 
vinden we energiebesparing heel 
belangrijk. Niet alleen vanwege de 
hoge prijzen van dit moment. Ener-
giebesparing is ook belangrijk om 
klimaatverandering tegen te gaan. 
Wij zien dat energiebesparing in de 
praktijk best ingewikkeld is. Daarom 
ondersteunen wij via het Servicepunt 
Energieadvies VvE’s, inwonerinitia-
tieven, maatschappelijke- en sportor-
ganisaties, met advies en begeleiden 
we de uitvoering”, aldus wethouder 
Willem Kikkert (Duurzaamheid). 

Inzicht in maatregelen
Het energieadvies geeft inzicht in 
maatregelen die makkelijk te nemen 

zijn en dus niet veel kosten, maar ook 
in grotere maatregelen voor de 
langere termijn. Zoals welke maatre-
gelen mogelijk zijn om aardgasvrij te 
kunnen worden. Daarnaast geeft het 
advies inzicht in de globale kosten 
van de maatregelen, terugverdien-
tijden en mogelijke subsidies of 
leningen. Het energieadvies wordt 
aangeboden aan maatschappelijke 
organisaties op het gebied van 
welzijn, kinderopvang, cultuur, 
religie, zorg en onderwijs met een 
eigen pand. Voor sportverenigingen 
en commerciële sportaanbieders met 
een eigen accommodatie is er een 
vergelijkbaar aanbod. Amateur 
sportverenigingen kunnen gebruik-
maken van subsidieregeling Stimule-
ring Bouw en Onderhoud Sportac-
commodaties (BOSA), met 30% 
subsidie op energiebesparende 
maatregelen. Meer informatie: www.
dus-i.nl/bosa. 

Informatie en aanvragen
Wilt u als maatschappelijke- of 

Gratis energieadvies voor 
maatschappelijke organisaties

sportorganisatie energie besparen? 
Vraag dan een gratis energieadvies 
aan via www.aalsmeer.nl/servicepun-
tenergieadvies. Coördinator Carina 
Dijkhuis kan meer informatie geven, 
zij is bereikbaar via servicepuntener-
gieadvies@aalsmeer.nl of 
06-10942777 (maandag of 
donderdag). Wilt u na het advies de 
maatregelen uitvoeren? Dan biedt 
het Servicepunt één jaar procesbege-
leiding hierbij aan. De adviezen en 
begeleiding doet de gemeente in 
samenwerking met het bureau 
Klimaatroute. 

Subsidies Rijksoverheid 
Op 3 oktober start de regeling Duur-
zaam Maatschappelijk Vastgoed 
(DuMaVa). Deze regeling staat open 
voor onder andere panden van zorg-
organisaties, onderwijs, welzijn, 
kinderopvang, cultuur en religieuze 
organisaties. De subsidie kan 
oplopen tot 30% voor maatregelen 
die panden energiezuiniger maken. 
Een belangrijke voorwaarde om de 
subsidie te kunnen aanvragen, is een 
energieadvies. Meer informatie over 
de regeling staat op: 
www.rvo.nl/dumava. 

Aalsmeer - De ondernemers van Aalsmeer Centrum 
blijven heel de maand september feest vieren met de 
actie ‘win met je kassabon’. De hoofdprijs is een goed 
gevulde Goodie Box met allerlei producten van onder-
nemers in het Centrum. Voor de actie hoeven de klanten 
niet veel, wel iets, te doen. Wie iets gekocht heeft, kan de 
kassabon met naam en telefoonnummer deponeren in 
speciale dozen die staan in liefst veertien winkels in de 

Zijdstraat, Molenplein Dorpsstraat en het Raadhuisplein. 
De actie is afgelopen maandag 12 september van start 
gegaan en loopt tot en met 30 september. Aanstaande 
vrijdag 16 september wordt de eerste weekwinnaar 
bekend gemaakt. Op 23 en 30 september gaan nog 
twee keer inwoners getrakteerd worden. Meer infor-
matie is te vinden op www.aalsmeercentrum.nl. Via de 
site worden ook de winnaars bekend gemaakt.

Actie ‘Win met je kassabon’ in Aalsmeer Centrum
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Meindert Buskermolen Is GZ 
psycholoog met als specialisatie kinderen. 
Begin dit jaar verwoestte een brand zijn prak-
tijkruimte. Maar het nieuwe praktijkgebouw 
is bijna klaar.  Binnenkort kan hij het 
gebruiken. 

Met Fred deelt hij een passie voor muziek, 
maar wat is zijn passie voor zijn beroep?
“Sinds 1998 heb ik een eigen praktijk, maar voor die tijd was ik behandel 
coördinator bij een instelling voor dove verstandelijk gehandicapten en 
eindverantwoordelijk voor de zorg. Toen mijn kinderen naar school gingen 
en mensen erachter kwamen dat ik psycholoog was, kreeg ik al snel het 
advies om voor mijzelf te beginnen. Daar had ik in eerste instantie geen zin 
in, maar Astrid Spaargaren, een logopediste die ik goed kende, vertelde mij 
dat ze heel vaak vragen over kinderen kreeg die meer bij psychologie 
thuishoorden dan bij logopedie. Zij bood mij praktijkruimte aan en zei daar 
gelijk bij: ik wil eigenlijk dat je gaat beginnen. Ik heb bij huisartsen geïnfor-
meerd of er inderdaad behoefte aan was en kreeg als antwoord: heel, 
graag, want nu moeten we kinderen vaak doorsturen naar het Jeugdriagg. 
Zo ben ik mijn praktijk begonnen. En wat betreft passie, die is voornamelijk 
psychologie in zijn algemeenheid. De centrale vraag voor een psycholoog 
is: waarom doen mensen zoals ze doen? Dat intrigeerde me en was ook de 
reden dat ik psychologie ben gaan studeren.”

Meteen vanaf de middelbare school?
“Nee, Ik heb eerst de pabo gevolgd, maar zag mijzelf geen schoolmeester 
worden, daar had ik totaal geen zin in. Dus ben ik gelijk doorgegaan met 
de studie psychologie, met als hoofdrichting kinderen en jeugd en als 
verdere specialisatie meervoudig gehandicapte kinderen. Die complexiteit 
is enorm en iedere keer weer een puzzel. Maar bij de Weerklank in 
Amsterdam, de instelling waar ik behandel coördinator was, heb ik heel 
goed analytisch leren kijken en observeren. Wat is er aan de hand? Wat 
heeft een kind nodig? Helaas heb ik het afgelopen jaar helemaal geen 
kinderen in behandeling gehad.”

Hoe komt dat?
“De jeugdzorg wordt door de overheid bekostigd, maar dan moet je wel 
een contract met de gemeente hebben. Dat heb ik vanaf het begin steeds 
gehad, naar volle tevredenheid, zeker vanaf mijn kant. Dit jaar moest 
iedereen een nieuw contract afsluiten. Geen probleem, ik heb de beno-
digde formulieren ingevuld, maar blijkbaar een vinkje vergeten want ik 
kreeg geen nieuw contract. Er viel niet over te praten. ‘Het is systeem is 
rigide‘, was het antwoord. ‘Daar is niets meer aan te doen, jammer voor je.’ 
Ik heb evengoed werk, dat is het probleem niet, maar mensen die zich 
aanmelden met een kind, kan ik niet helpen. Die wachtlijsten worden 
alleen maar langer en kinderen die zorg nodig hebben vallen al tussen de 
wal en het schip. Wij worden behandeld alsof we een grote instelling zijn. 
Al jaren heb ik een administratiekantoor dat mijn administratie naar volle 
tevredenheid beheert. Maar ik ben nu verplicht om dat door een register-
accountant te laten doen. Dat is vele malen kostbaarder. Ik heb het idee dat 
de gemeente het ons extra moeilijk wil maken om zelf kosten te besparen. 
Het is een bizar staaltje ambtenarij en bureaucratie waar kinderen de dupe 
van worden.” 

Even terug naar de zorg. Wat is het grootste probleem bij kinderen?
“Niet alleen kinderen maar ook volwassenen hebben moeite hun emoties 
te reguleren. Er is vooral angst. Veel mensen voelen zich rot en de vraag is: 
wat is rot? Is dat boos, bang of verdrietig? Meestal komt het erop neer dat 
het gaat om onzekerheid, ergens tegenop zien. Angst uit zich vaak in 
agressie, het is een complexe emotie; het is makkelijker om boos te 
worden. Dingen gaan niet zoals je het hebt voorgesteld en dat zorgt voor 
onzekerheid. Als je het over kinderen hebt kijk ik altijd naar de onderlig-
gende communicatie met de ouders. Hoe gaan ze met hun kind om? Ik kan 
opvoedkundige tips geven, maar ik kijk ook naar wat er in aanleg aan de 
hand is. Wat me ook zorgen baart zijn de ouderen; die zijn vaak eenzaam 
en ongelukkig. Uit onderzoek is gebleken dat huisartsen bij ouderen eerder 
denken aan medicijnen, zoals antidepressiva, dan aan doorverwijzing naar 
(bijvoorbeeld) een psycholoog. Daar wil ik mij graag op richten. Er is 
aandacht nodig voor hun problematiek.”

En hoe is het met je passie voor muziek?
“Ik heb vier zoons die alle vier naar de muziekschool zijn gegaan en samen 
vormen we een band: Broken Mules. Bij de brand is ook veel materiaal 
verloren gegaan, maar binnenkort hopen we weer te kunnen oefenen. Ik 
speel basgitaar, van oorsprong heb ik pianoles gehad, maar dat instrument 
was al vergeven. Dus dacht ik: vooruit dan maar basgitaar; vier snaren, hoe 
moeilijk kan het zijn? Voordat ik het wist speelde ik ook in een andere band: 
Too Simple. Op 1 oktober treden we op in het Noorddamcentrum.”

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten? 
“Mijn derde passie is basketbal, ik ben al jaren coach en lid van de techni-
sche commissie. Rob Thomas is al 25 jaar voorzitter van BV Aalsmeer. Ik ben 
benieuwd hoe hij het volhoudt.”

Meindert Buskermolen: Passie voor 
muziek, psychologie en basketbal

Kudelstaart - Het Gelegenheidskoor 
Kudelstaart heeft al in veel vieringen 
in kerken het muzikale gedeelte 
vervuld. Het koor is speciaal gevormd 
voor de Oecumenische viering ter 
gelegenheid van het 75 jarig bestaan 
van R.K.D.E.S. op 19 augustus 2007 
op initiatief van Irma Zethof. Zij was 
toen dirigent van het Zangkoor ‘Cum 
Ecclesia’ Kudelstaart. Naast kerkelijke 
viering werden ook twee musicals 
opgevoerd: Johannes in ’t Zand en 

Jozef en de wonderlijke droomjas. 
Inmiddels was het dirigentstokje van 
Irma overgegaan in de handen van 
Fleur Buskermolen-v.d. Broek, diri-
gent van het Jongerenkoor Fiore. 
Gezamenlijk met de DOP-groep werd 
het idee geboren om iets ‘groots’ te 
doen. Het werd de ‘Passion’ op 
vrijdag 19 april 2019. En nu staat er 
weer een prachtig concert klaar, zo’n 
anderhalf uur heerlijk genieten en 
lachen van alle liedjes en ‘verras-

Gelegenheidskoor Kudelstaart 
geeft concert in St. Jan-kerk

Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
heiligverklaring op 15 mei van Titus 
Brandsma organiseert de Denktank 
van de Karmelparochie in de 
Karmelkerk de voorstelling ‘Titus, 
held of heilige?’  Op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 september zal Peter 
Vermaat, dichter-verteller, poppen-
speler en theatermaker, deze voor-
stelling spelen. In een avondvul-
lende theatervoorstelling met 
levensgrote poppen en muziek 
vertelt Peter Vermaat het levensver-
haal van Titus Brandsma. In 1881 
geboren op een boerderij in 
Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij 
in 1942 te Dachau met een injectie 

om het leven gebracht. Het is het 
verhaal van een kwetsbaar mens 
die overeind bleef te midden van 
het oorlogsgeweld. De geschie-
denis van een praktisch ingestelde 
mysticus die oog had voor mensen 
in crisissituaties. De kroniek van 
een geleerde die journalisten moti-
veerde niet te buigen voor de nazi-
terreur. Deze houding leidde tot 
zijn dood, maar is inspirerend tot 
op de dag van vandaag. Kaarten 
voor de voorstelling kosten 10 euro 
per stuk en zijn als volgt te 
bestellen: Maak onder vermelding 
van de datum en uw naam het 
bedrag (hangt af van het aantal 

Theatervoorstelling ‘Titus, held 
of heilige?’ in Karmelkerk

Aalsmeer - Van 17 tot en met 25 
september is het Vredesweek! De 
Oecumenische Ambassade van 
Vrede Aalsmeer maakt er weer een 
feest van de vrede van met een week 
lang activiteiten. Belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd om 
dit met iedereen in Aalsmeer te 
vieren. Het thema dit jaar is Gene-
ratie Vrede. Op zondag 18 september 
wordt een oecumenische Vredes-
dienst onder leiding van dominee 
Arianne Geudeke gehouden. De 
dienst is in de Karmelparochie aan de 
Stommeerweg 13, en begint om 9.30 
uur. Aansluitend staat een vredes-
wandeling op het programma. Frank 
van Itterzon neemt de aanwezigen, 
zoals elk jaar, mee langs de mooiste 
routes. Onderweg worden gedichten, 
overdenkingen en verhalen gedeeld. 

Film en lezing
Op maandag 19 september is er een 
�lmavond in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6 vanaf 20.00 uur. 
Gekeken kan worden naar ‘Petite 
Maman’, een bijzondere �lm over 
verlies, families en jong zijn. Op 
dinsdag 20 september verzorgt 
Sophie de Graaf van Lawyers for 

Lawyers een lezing. Deze organisatie 
zet zich in voor vrije en onafhanke-
lijke advocatuur, wereldwijd. Deze 
activiteit is in de Doopsgezinde 
Gemeente in de Zijdstraat 55 en 
begint om 20.00 uur.

Maaltijd en goed gesprek
Woensdag 21 september wordt een 
maaltijd geserveerd in de Open Hof 
Kerk, ingang Baken, Sportlaan 86. 
Aanmelden kan via Franka Ries-
meijer, frankariesmeijer@gmail.com. 
Aanschuiven is gratis, maar er vindt 
wel een voedselinzameling plaats. 
Neem houdbaar voedsel mee, maar 
ook nuttige producten, zoals een 
tandenborstel of een powerbank. De 
opbrengst is bestemd voor vluchte-
lingen uit de Oekraïne. De maaltijd 
begint om 18.00 uur. Donderdag 22 
september om 20.00 uur staat een 
jongerenactiviteit op het programma 
in de Open Hof Kerk, voor iedereen 
van 15 tot 35 jaar. Er is ruimte voor 
een goed gesprek of een stevige 
discussie over het thema Generatie 
Vrede. Wat doe jij voor vrede? Hoe is 
dit anders dan andere generaties? Bij 
goed weer is deze activiteit in het 
Seringenpark, anders in het Baken. 

Diverse activiteiten voor jong 
en oud tijdens de Vredesweek

Sophie de Graaf van Lawyers for 
Lawyers verzorgt lezing.

Theater
De Vredesweek wordt op vrijdag 23 
en zaterdag 24 september afgesloten 
met een theaterstuk van Peter 
Vermaat over’ Titus, Held of Heilig?’ 
over Titus Brandsma, verzetsheld uit 
de Tweede Wereldoorlog. De voor-
stelling is in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg 13 en begint beide 
dagen om 20.00 uur. Kaarten kosten 
10 euro per persoon en zijn te 
bestellen door te mailen naar: 
karmeldenktank@gmail.com. 
Bij alle activiteiten wordt er gecollec-
teerd voor Lawyers for Lawyers. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Franka 
Riesmeijer via 
frankariesmeijer@gmail.com. 

kaarten) over op NL03 INGB 
0000937083 ten name van RK Kerk-
bestuur van de Parochie OLV v/d 
Berg Carmel. Op de dagen van de 
voorstellingen is er ook kaartver-
koop aan de deur. De deur is beide 
avonden open vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur. 

singen’ die het koor in petto heeft. 
Het concert is op vrijdag 30 
september, begint om 19.30 uur en 
vindt plaats in de St. Jan-kerk aan de 
Kudelstaartseweg. 
Toegangskaarten kosten 7,50 euro 
per stuk voor volwassenen en 2,50 
euro voor kinderen tot en met 12 jaar 
en zijn verkrijgbaar bij Slijterij van 
Lammeren in winkelcentrum Kudel-
staart en bij het secretariaat van de 
RK kerk aan de Kudelstaartseweg 247 
tussen 9.00 en 11.30 uur. De entree is 
inclusief een consumptie aan het 
einde van het concert, zodat er nog 
gezellig nagepraat kan worden. 

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17 
september gaan de deuren van het 
Parochiehuis in de Gerberastraat om 
9.30 uur weer open voor iedereen, 
maar natuurlijk speciaal voor alle 
postzegelverzamelaars en zij die met 
andere willen ruilen. De entree is 
gratis. Aan de verenigingstafel 
kunnen bezoekers heerlijk snu�elen 
in een groot aantal nieuwe stock-

boeken met daarin duizenden zegels 
voor 5 eurocent per stuk. Neem 
gerust stockboek(en) met dubbele 
zegels mee om te ruilen met andere 
bezoekers, ook dat kan hier. Verder 
kunnen bezoekers een kijkje nemen 
in de kavels die in de septembervei-
ling niet zijn verkocht en nu te koop 
zijn op de ruilbeurs. De ruilbeurs sluit 
om 15.00 uur. Voor meer informatie 

Postzegel(ruil)beurs start weer over deze dag kan contact opge-
nomen worden met Gerboud 
Zwetsloot via 0297-345231.
Alle activiteiten van de vereniging 
steunen? Word dan lid van de vereni-
ging. Gerboud schrijft nieuwe leden 
graag in. Behalve boeken en catalogi 
kunnen trouwens ook kerstzegels bij 
de vereniging besteld worden. Kijk 
voor alle activiteiten en informatie 
op www.postzegelverenigingaals-
meer.nl
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Aalsmeer - De introductieweek van 
de eerstejaars leerlingen van het 
Yuverta vmbo Aalsmeer is spectacu-
lair afgesloten met de theatervoor-
stelling ‘Respect’. In de schouwburg 
van Amstelveen konden ouders, 
verzorgers en andere genodigden 
genieten van een geweldig optreden 
met zang en dans van de brugklas-
leerlingen van het groene vmbo.

Sinds een aantal jaar staat de intro-
ductieweek van de brugklas in het 
teken van respect. In een krappe 
week tijd komt het thema uitgebreid 
aan bod door het maken en repe-
teren voor een echte Theatervoor-
stelling. Initiatiefnemer Arnold Le 
Belle vertelt vol passie over de voor-
stelling: “Het is een bijzondere voor-
stelling. Leerlingen die elkaar een 

Brugklas Yuverta vmbo speelt 
theatervoorstelling Respect

Aalsmeer - Ook bij Zorgcentrum 
Aelsmeer is er op 17 en 18 september 
een expositie in het kader van de 
Kunstroute in Aalsmeer. Jan Dreschler 
en Erik de Rijk laten hun werk zien en 
ook is er de mogelijkheid om deze 
schilderijen of foto’s te kopen. Het 
bestuur van de Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer maakt de deelname 
aan de Kunstroute mogelijk. Zij geven 

daarbij ook aandacht aan het doel van 
de Vrienden, namelijk: ouderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart ‘dagen met 
een gouden randje’ geven. Onlangs is 
door de Vrienden deze duo�ets 
gekocht, hiermee kunnen nog meer 
mensen genieten van een �etstocht in 
de omgeving. De Vrienden helpen 
waar de reguliere zorg�nanciering 
geen mogelijkheid biedt.

Duofiets voor zorgcentrum van 
Vrienden van Aelsmeer

week geleden nog niet of amper 
kenden, staan samen op het podium 
en geven een spetterende show. We 
vinden ieder jaar weer binnen een 
paar dagen de juiste leerlingen voor 
de juiste rol. Ieder jaar staan de brug-
klassers en hun docenten als team 
zingend en dansend op het podium.”
Tijdens de voorstelling worden de 
verschillende emoties weergegeven 
in kleuren t-shirts. Daar waar de 
voorstelling in het begin onder 
andere rood (boos) en zwart 
(verdrietig) laat zien, eindigt de show 
in de open en respectvolle kleuren 
groen en blauw. Het team docenten 
dat hard werkt aan de voorstelling is 
na a�oop erg enthousiast: “Na twee 
jaar alternatieve voorstellingen 
stonden we weer in het theater. Een 
geweldige afsluiter voor een week 
hard werken voor de leerlingen en 
hun genodigden en een mooi 
project om het jaar mee te starten.” 
Het thema respect is een belangrijk 
onderdeel op Yuverta vmbo Aals-
meer. Naast kennisoverdracht wordt 
er veel aandacht geschonken aan 
omgangsvormen, houding en 
vaardigheden. 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Ze stonden al weken in de brievenstandaard, de vrijkaarten voor 
de Floriade. Nog geen tijd gehad om er heen te gaan. ‘Nou moet het er wel 
van komen’, zei ik tegen mijn echtgenoot ‘over een maand sluit de tent en de 
volgende is pas over tien jaar’. Als je het zo bekijkt, realiseer je je pas hoe de 
tijd vliegt, want het lijkt pas vorig jaar dat we in Venlo rondliepen. Toen 
trokken we er een heel weekend voor uit. Tijdens de Floriade in de Haarlem-
mermeer namen we een abonnement en gingen vanaf het begin iedere 
maand even langs. Zo leuk om te zien hoe boomgaarden en tuinen van bloei 
tot oogst kwamen. Dit keer moesten we het met één dag doen dus 
vertrokken we zaterdagmorgen in alle vroegte met onze elektrieke bolide 
richting Flevoland. Nog wel even uitgerekend dat de afstand Aalsmeer  - 
Almere heen en terug goed te doen was met de beschikbare kilometers. Als 
je maar een dag hebt moet je selectief zijn in wat je gaat bekijken. De erva-
ring heeft mij geleerd dat je de landenpaviljoens wel over kunt slaan, dat zijn 
in de regel alleen maar verkapte reisbureaus. Als eerste togen we naar Green 
House om de innovaties op kweekgebied te bekijken, toen door naar Utopia 
Island, absoluut mijn favoriet. De Wilde Weelde met geweldige ideeën hoe je 
met oud materiaal je tuin kunt opleuken, de wenstunnel vol bordjes met 
ontroerende natuurwensen van kinderen, de prachtige schooltuinen, waar ik 
tot mijn genoegen constateerde dat ook daar de palmkool door rupsen 
wordt opgevreten en natuurlijk het voedselbos. Ze waren er hop aan het 
plukken om bier van te brouwen; we kregen fantastische tips en mochten 
proeven van de tomatinobes, die ik graag wil introduceren in het Kudel-
staartse Voedselbos. Ik ga in overleg met de deskundigen. Vervolgens 
bekeken we uitgebreid Green Island, met zijn inspirerende tuinen, lieten we 
de kunst voor wat het was en sjeesden in sneltreinvaart langs de landenpavil-
joens. Na zes uur lopen stond de stappenteller op 12 kilometer, liep manlief 
zo mank als de schillenboer en zeiden mijn tenen dat ze naar huis moesten. 
Het was mooi geweest. Met de shuttlebus naar het parkeerterrein, ook nog 
een rit van 20 minuten. We besloten de dag af te sluiten met een etentje in 
het dorp. We draaiden net bij Amstelveen de snelweg af toen manlief zei: 
waar is mijn telefoon? Geen idee. Dan is er de luxe van ‘vind mijn Iphone.’ Ik 
keek op de mijne en zag dat hij nog vrolijk rondreed. Alleen wel in Almere. ‘Ik 
bel wel je wel even’, bood ik aan. Er werd meteen opgenomen: ‘met de 
buschau�eur’. We konden gelijk de snelweg weer op. Een half uur en een paar 
telefoontjes later, hadden we zijn mobiel weer terug. Maar toen had de auto 
honger. ‘Opladen bij Macdonalds, dat is het dichtste bij’ wist manlief. ‘Dan 
moet je er hier af’, adviseerde ik. ‘Welnee, niet naar Almere stad, de volgende 
afslag pas.’ Die was er niet. Ik kreeg visioenen van stilstaan langs de snelweg 
en weggesleept worden. Hij niet. Ik zal u de discussie in de auto besparen. 
Met nog 10 kilometer op de teller bereikten we een oplaadstation. ‘Zie je wel, 
waar maak je je druk om?’ Ik houd heel veel van die man. Maar soms niet...  
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Floriade

Kudelstaart - Dat DownTown Ophelia 
een leuk evenement is, weten velen 
al. De organisatie wil hiermee vooral 
laten zien dat mensen met een 
verstandelijke beperking meer 
kunnen dan de meesten denken. 
Beatle Raadschelders van Café Op de 
Hoek in Kudelstaart vindt ook dat ze 

meer kansen moeten krijgen en wil 
dit laten zien aan zijn klanten. 
Aanstaande zondag 18 september 
mogen zij heel de dag meehelpen in 
de keuken, bediening en achter de 
bar. “Zij tellen ook gewoon mee en ik 
weet dat er een aantal van hen zijn 
die graag in de horeca willen werken. 

Zondag ‘DownTown op de Hoek’
Beatle Raadschelders van Op de Hoek met een aantal DownTown-toppers.

plus foto

Zij komen hier ook regelmatig eten of 
een drankje doen en zijn net zo 
belangrijk voor me als alle andere 
klanten. Dus samen met de Down-
Town Ophelia-organisatie wilde ik dit 
heel graag organiseren. We gaan er 
een topdag van maken”, aldus Beatle. 
Zondag is iedereen welkom om ko�e 
te komen drinken, lunchen, borrelen 
of eten en te genieten van dit gezel-
lige personeel. Bij mooi weer zal ook 
het terras geopend zijn. Om er iets 
speciaals van te maken komt 
Zingende DJ Dennis optreden en 
wordt onder andere het Radio Aals-
meer-programma ‘DownTown Radio’ 
en ‘Lekker Hollands’ live vanuit het 
café uitgezonden met Dennis Wijn-
hout en Ilse Zethof. 

Bingo en livemuziek
‘DownTown op de Hoek’ is onderdeel 
van het 5 + 1 jaar partyweekend in 
het café aan de Kudelstaartseweg. 
Vrijdag 16 september wordt vanaf 
21.30 uur een muziekbingo met kara-
okeshow onder leiding van Tijmen 
gehouden en zaterdag 17 september 
is er een liveoptreden van de band 
Superfriday vanaf 22.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom.

Laddercompetitie bij 
Bridgeclub De Kwakel
De Kwakel - Vele binnensporters 
kennen een zomerstop. Maar na de 
kermis feestweek in de Kwakel 
begonnen ook de bridgers van BVK 
(Bridge Vereniging De Kwakel) afge-

lopen donderdag hun seizoen. Er is 
gestart met een laddercompetitie 
waarbij er elke week een nieuwe 
indeling wordt gemaakt afhankelijk 
van eerdere scores. De opkomst viel 
niet tegen: 32 paren waren deze 
eerste wedstrijd aanwezig. Uitslag in 
de A-lijn: 1. Nelly Vork en Rita Ritzen 

met 62,50% , 2. Ben van den Broek en 
Adrie Voorn met 61,01%, 3. Sonja en 
Hans Selman met 60,71% , 4. Heleen 
en Mees van der Roest met 59,52% en 
5. Kathy Janetzky en Annet Roosen-
daal met 58,04% Ook eens sfeer 
komen proeven of mee bridgen? Kijk 
dan op: https://1056.bridge.nl 

Aalsmeer - Tijdens de Nationale 
Sportweek van 16 tot en met 25 
september start voor bijna alle groep 
5 leerlingen van de basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart de actie 
Stap je Fit! De afgelopen week 
hebben alle deelnemende scholen 
voor elke leerling een stappenteller 
ontvangen en begint op vrijdag 16 
september de actie. Tijdens de actie 
gaan alle groep 5 leerlingen gedu-
rende 1 week proberen om zoveel 
mogelijk stappen te zetten. JOGG 

regisseur Micha Hoogewoud: “Door 
middel van de stappentellers stimu-
leren we het bewegen op een plezie-
rige manier, maar tevens is het doel 
om ook bewegend naar school 
komen te stimuleren en het creëren 
van bewustwording van het belang 
van bewegen. Daarnaast kunnen alle 
scholen, door zoveel mogelijk 
stappen te zetten, ook nog voor de 
hele school een gezonde en spor-
tieve prijs winnen!” Op 23 september 
worden alle stappen geteld en is 

Actie ‘Stap je Fit’ op basisscholen

bekend hoeveel stappen er door alle 
leerlingen zijn gezet in 1 week. 
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Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 
september kwam de prijswinnaar 
van het Meerbode Tour de France 
spel eindelijk haar prijs ophalen bij 
Waning Tweewielers. De in Aalsmeer 
geboren en getogen Simone kreeg 
de cadeaubon van de �etswinkel in 
de Zijdstraat uitgereikt door Olaf en 

Sven. Simone gaf aan blij te zijn met 
de gewonnen prijs en gaat de 
cadeaubon besteden aan een onder-
houdsbeurt voor haar �ets. Simone 
verklapte tot slot de prijs mede 
dankzij haar vader Ben gewonnen te 
hebben. “Dankzij zijn goede tips heb 
ik deze mooie prijs gewonnen!”

Simone blij met cadeaubon van 
Waning Tweewielers

Amstelland - Sinds 1 juli 2020 
bestaat er een wet die stelt dat huis-
artsenposten een cliëntenraad 
moeten instellen. Daarom heeft de 
huisartsenpost Amstelland kortge-
leden een cliëntenraad benoemd. 
Na de nodige voorbereidingen is de 
raad medio 2022 met zijn werk-
zaamheden begonnen.

Wensen, meningen en ideeën
Cliënten hebben belang bij een 
goed functionerende huisartsen-
post en daar zet de cliëntenraad 
zich voor in. De cliëntenraad brengt 
daarom de wensen, meningen en 

ideeën van cliënten naar voren. 
Daartoe maakt de cliëntenraad 
gebruik van bijvoorbeeld korte of 
uitgebreidere cliënten enquêtes. 
Regelmatig heeft de raad overleg 
met de directie van de huisartsen-
post Amstelland en kan dan 
gevraagd en ongevraagd advies 
geven. De cliëntenraad is er voor 
het gemeenschappelijke belang van 
alle inwoners. Het gaat dus niet om 
de situatie van één inwoner. Heeft 
een cliënt een persoonlijk (medisch) 
probleem, dan kan de betre�ende 
persoon contact opnemen met de 
klachtenfunctionaris. 

Cliëntenraad ingesteld voor 
huisartsenpost Amstelland

Aalsmeer - De zoekgeraakte eerste 
steen wordt herplaatst tijdens de 
reünie van de tuinbouwschool op 1 
oktober aanstaande. Het is een 
verhaal op zich. In 1990 is de eerste 
steen van het toen nieuwe en nu 

nog steeds bestaande schoolge-
bouw van de Middelbare Tuinbouw-
school in de Linnaueslaan geplaatst 
door inspecteur J. Rozendaal. Tijdens 
een latere verbouwing is de steen 
verdwenen en pas jaren later in een 

Herplaatsing zoekgeraakte steen 
tijdens reünie tuinbouwschool

Aalsmeer - Een iPad biedt veel 
mogelijkheden: u kunt niet alleen 
gemakkelijk contacten onder-
houden, maar ook interessante en/of 
leuke informatie opzoeken, boeken, 
kranten en tijdschriften lezen, mail 
ontvangen en versturen, foto’s 
maken en bekijken en nog veel meer. 
Voor ouderen die nog geen of weinig 
ervaring hebben met de iPad start 
een cursus in Aalsmeer. Daarbij is er 
volop aandacht voor de interesses en 
behoeften van de deelnemers. De 
cursus bestaat uit acht lessen van 
twee uur in de Bibliotheek in de 

Marktstraat en de eerste les is op 
maandag 3 oktober van 9.30 tot 
11.30 uur. Er is plaats voor maximaal 
acht deelnemers. Het is niet noodza-
kelijk om al in het bezit te zijn van 
een iPad, u kunt ook een iPad in 
bruikleen nemen van Participe 
Amstelland. Om goed gebruik te 
kunnen maken van de iPad en wat u 
leert in de lessen is wel Wi� nodig. 
Interesse? Of eerst meer informatie? 
Bel op werkdagen tussen 9.30 en 
12.30 uur met Participe Aalsmeer via 
0297-326670 of stuur een mail naar: 
team.aalsmeer@participe.nu.

Cursus werken met een iPad

Samenstelling 
De cliëntenraad bestaat uit drie 
onafhankelijke personen. Niemand 
van hen werkt bij de Stichting Huis-
artsenpost Amstelland. De leden van 
de cliëntenraad zijn: Arnold Dermout 
Cramer. Hij is gepensioneerd en 
heeft altijd in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs gewerkt als direc-
teur. Frank Jelles is fysiotherapeut 
geweest en heeft na de studie bewe-
gingswetenschappen promotieon-
derzoek gedaan. Na als onderzoeker 
gewerkt te hebben, is hij 18 jaar 
senior beleidsmedewerk/directeur 
geweest van de Nederlandse Vereni-
ging voor Reumatologie. Nel van 
Mourik heeft gedurende 43 jaar als 
medisch analiste in verschillende 
ziekenhuizen gewerkt. Naast haar 
werk heeft zij een studie voltooid en 
is afgestudeerd in gezondheidsrecht. 
“Om ons werk zo goed mogelijk te 
kunnen doen, moeten we weten wat 
er leeft bij de achterban. Alle inwo-
ners van Amstelveen en de daarom-
heen liggende gemeentes Ouder-
Amstel, Abcoude, Uithoorn, De 
Ronde Venen, Nieuwkoop, Aalsmeer 
en Stichtse Vecht rekenen we tot 
onze achterban. Zij kunnen immers 
allen cliënt/patiënt van de huisart-
senpost worden. Wij zouden het zeer 
op prijs stellen als u ons uw vragen, 
opmerkingen, suggesties, enzovoort 
zou willen sturen naar: clienten-
raad@huisartsenpost-amstelland.nl”, 
aldus de oproep van Arnold, Frank 
en Nel.

meterkast teruggevonden. Deze 
‘eerste steen’ zal nu opnieuw onthuld 
worden tijdens de reünie door de 
inmiddels 32 jaar oudere Jan 
Rozendaal. Een uniek moment wat 
past bij het 125-jarig bestaan van de 
school. Veel oud-leerlingen/
studenten en oud-medewerkers/
docenten kennen de school onder 
andere namen: (Rijks) Middelbare 
Tuinbouwschool, Florens College, 
Wellantcollege en het huidige 
Yuverta. Op 1 zaterdag oktober 
kunnen sectorgenoten en oud-klas/
schoolgenoten die op school 
hebben gezeten, herinneringen 
ophalen over leuke of vervelende 
lessen of leraren, bloemengala’s, 
binnen- en buitenlandse excursies, 
corso’s en tentoonstellingen en deel-
nemen aan het langste bloemstuk of 
grootste bloemschilderij en nog veel 
meer activiteiten. Aanmelden voor 
deze unieke reünie kan via de 
website: https://reunie-125jaar-
mbo-aalsmeer.nl/inschrijven

Amstelland - Hoe gaat het met de 
inwoners van Amsterdam Amstelland 
na tweeëneenhalf jaar corona? De 
coronacrisis heeft ieders leven beïn-
vloed. De GGD Amsterdam brengt 
daarom de gevolgen van de corona-
periode op de gezondheid, leefstijl 
en het welzijn van inwoners van 18 
jaar en ouder in kaart. Met de resul-
taten bepalen gemeenten, de GGD 
en andere overheidsinstanties het 
gezondheidsbeleid voor de komende 
jaren. Bijna 40.000 willekeurig 
gekozen mensen uit Amsterdam, 
Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, 
Diemen en Ouderkerk aan de Amstel 
worden benaderd om mee te doen 
aan dit vragenlijstonderzoek. Zij 
ontvangen vanaf 16 september een 
brief met een uitnodiging voor het 
onderzoek. De vragenlijst bevat 
verschillende onderwerpen, zoals 
gezondheid, welzijn, leefstijl, partici-
patie en corona. Het onderzoek loopt 
tot begin december.

Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor wordt 
normaal gesproken eens in de vier 
jaar uitgevoerd in samenwerking met 
het RIVM en het CBS. Nu wordt een 

extra meting gedaan waarbij ook 
gekeken wordt naar de gevolgen van 
de coronaperiode. Met de resultaten 
bekijkt de GGD per gemeente wat 
nodig is om de gezondheid van 
inwoners te verbeteren.

Deelname is belangrijk
Het CBS selecteert willekeurig 
personen die worden uitgenodigd 
voor deelname aan de GGD
Gezondheidsmonitor 2022. Zij 
vormen een goede afspiegeling van 
de bevolking. Deze groep inwoners 
krijgt een uitnodiging om een 
vragenlijst in te vullen. Dit kan online 
of schriftelijk. 
Personen die niet geselecteerd zijn, 
kunnen niet aan dit onderzoek deel-
nemen. Deelname is vrijwillig. De 
GGD Amsterdam hoopt dat iedereen 
die een brief krijgt ook deelneemt en 
de vragenlijst terugstuurt. Dit is 
belangrijk want op basis van de 
resultaten bepalen gemeenten, 
GGD’en en andere overheidsinstan-
ties het gezondheidsbeleid voor de 
komende jaren.
De gegevens van de deelnemers 
worden strikt vertrouwelijk behan-
deld en verwerkt. 

Start onderzoek naar impact 
van corona op gezondheid

Amstelland - Energie en bouwmate-
rialen zijn fors duurder geworden. 
Voor een aantal lopende infrapro-
jecten is daarom extra geld nodig. 
Dat staat in het overzicht van alle 
infraprojecten dat de provincie 
Noord-Holland elk half jaar actuali-
seert. In Noord-Holland zijn iedere 
dag mensen en goederen op weg 
naar hun bestemming. Om deze 
bestemmingen schoon en veilig te 
bereiken, werkt de provincie iedere 
dag aan onderhoud, vervanging en 
verbetering van de infrastructuur. In 
het Integraal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur staan alle infrapro-
jecten die de provincie de komende 
acht jaar op het programma heeft 

staan. In Amstelland en Meerlanden 
(gemeenten Haarlemmermeer, Aals-
meer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-
Amstel en Diemen) gaat een nieuwe 
Hoogwaardig Openbaar Vervoerver-
binding gerealiseerd worden tussen 
Noordwijk en Schiphol. Er komt een 
nieuwe HOV-brug over de Ringvaart 
tussen Lisse en Lisserbroek en een 
nieuwe busbaan vanaf de nieuwe 
brug naar P+R Getsewoud-Zuid. 
Verder krijgt de HOV-lijn Legmeerdijk 
(Aalsmeer) een nieuwe halte bij de 
hoofdingang van Royal FloraHolland. 
Het �etspad langs de N232 Schip-
holweg (Haarlemmermeer) wordt 
een zonne�etspad. In het wegdek 
van het �etspad komen over een 

Provincie: Extra geld nodig voor 
infraprojecten in Noord-Holland

lengte van zo’n 400 meter zonnepa-
nelen, die minimaal 80.000 KwH per 
jaar opleveren. Daarmee kunnen 
ongeveer 20 huishoudens voorzien 
worden van energie.

Wegennet
De provincie Noord-Holland heeft 
645 km wegen, 50 km vrij liggende 
busbanen en 246 km vaarwegen in 
eigendom. Langs een groot deel van 
deze N-wegen liggen �etspaden 
(384 km) die ook eigendom van de 
provincie zijn. Tot slot heeft de 
provincie 590 bruggen, sluizen, 
tunnels en ecoducten in beheer. De 
werkzaamheden aan al deze infra-
structuur doet de provincie zo duur-
zaam mogelijk. Het verbeteren van 
de verkeersveiligheid, leefbaarheid 
en bereikbaarheid zijn daarbij 
belangrijke factoren.
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Kudelstaart - In de Smikkeltuin was 
deze week een Kudelstaartse imker 
die de kinderen van de groepen 7 
alles kwam vertellen over wat voor 
het dagelijks eten zo belangrijk is.
Als bloemen van diverse groentege-
wassen niet op tijd zouden worden 
bestoven door alles wat er op de tuin 
rond vliegt, zouden vele gewassen 
geen vruchten dragen en dus niet 
voor dagelijks voedsel in aanmerking 

komen. Sperziebonen, paprika’s, 
tomaten en courgettes zijn maar een 
aantal van deze gewassen.
Maar ook de gewassen die uit zaad 
gekweekt worden hebben ook ooit 
te maken gehad met ‘bestuiving’, 
anders zou er ook geen zaad groeien.
Nog steeds onder een stralende 
zonnehemel luisterden de leerlingen 
ademloos naar Jan Westerhof die de 
kinderen meenam naar alles wat 

Imker te gast in de Smikkeltuin

Amstelland - Zondag 18 september 
om 11.30 uur is het weer tijd voor de 
kleuterbios in Cinema Amstelveen. 
Misschien kennen kinderen ze al van 
de welbekende boeken ‘De Gru�alo’ 
en ‘De Slak en de Walvis’ door auteur 
Julia Donaldson. Bij de kleuterbios 
komen de boeken op het witte doek 
tot leven. ‘De Gru�alo’ vertelt het 
magische verhaal van een muis die 
een wandeling door het bos maakt 
op zoek naar nootjes. Wanneer hij 
drie roofdieren tegenkomt, een vos, 
uil, en een slang, die hem allemaal 
willen opeten, moet de dappere muis 
zijn verstand gebruiken om te over-
leven. ‘De Slak en de Walvis’ gaat over 
de onwaarschijnlijke vriendschap 
tussen een ambitieuze zeeslak en 
een bultrug. Ze ontdekken de kracht 
van de zee en het gevaar van te dicht 

bij de kust zwemmen. Kan de slak de 
walvis redden als hij in een afgelegen 
baai strandt?

Kleuterbios
Voor de eerste keer naar de bios 
gaan is al best spannend! Daarom 
gaat het licht niet helemaal uit en 
wordt het geluid iets zachter dan 
normaal gezet. Kijk voor meer infor-
matie, data en tijden op www.cine-
maamstelveen.nl.

Kleuterbios met ‘De Gruffalo’

Aalsmeer - Op PCSB De Brug is op 
donderdag 8 september het nieuwe 
schooljaar met veel glitter en 
glamour begonnen. Samen met de 
Oudervereniging organiseerde het 
team een ‘Nieuwjaarsreceptie’ voor 
ouders en kinderen omdat het einde-
lijk weer tijd was voor een feestje. 
Bovendien was de wethouder van 
onderwijs Bart Kabout aanwezig voor 
de opening van de nieuw ingerichte 
schoolpleinen van De Brug. Uiteraard 
deed ook de directeur van De Brug 
Manon de Jong kort een woordje om 

de ouders van harte welkom te 
heten. 

Nieuwe schoolpleinen
Het was natuurlijk al even geleden dat 
er een echt feest was geweest met 
ouders en kinderen. Door corona was 
dat al twee jaar niet gebeurd. Boven-
dien was de school samen met de 
gemeente en andere partijen ook al 
een paar jaar bezig met de nieuwe 
inrichting van de schoolpleinen. 
Beneden op het schoolplein van de 
onderbouw staat nu een fantastisch 

De Brug start nieuwe schooljaar 
met nieuwjaarsreceptie

De Leerlingenraad van PCSB De Brug onthult een van de nieuwe speeltoestellen.

Aalsmeer - Zaterdag 10 september 
werd de jaarlijkse Pramenrace weer 
gevaren. Ook dit jaar had de jonger-
engroep van Stichting SAM de bewo-
ners van de diverse locaties van Ons 
Tweede Thuis uitgenodigd om in de 
mooie tuin van het Zorgcentrum 
naar de opgetuigde pramen en 
bokken en verklede deelnemers in 
de boten te komen kijken. Dit onder 
het genot van een heerlijke lunch 
bestaande uit belegde broodjes, fruit 
en sap. Er is genoten van alle zottig-
heid en hoe �jn was het dat het 
zonnetje weer heerlijk scheen. Na de 

lunch, verscheidene drankjes en heel 
veel dansjes keerden de gasten weer 
huiswaarts en konden zij terugkijken 
op deze mooi dag. De jongerengroep 
van SAM verheugt zich alweer op 
volgend jaar en hoopt dan deze 
fantastische activiteit weer te kunnen 
organiseren. 
Lijkt het je ook leuk om te helpen bij 
één van de activiteiten van jongeren-
groep SAM? Helpende handen zijn 
altijd welkom. Stuur hiervoor een 
mailtje naar jongerenstichtingsam@
gmail.com. Kijk voor meer informatie 
op de website de stichting.

Jongeren SAM en bewoners OTT: 
Samen Pramenrace kijken

De Kwakel - Voor de allerkleinsten 
start vanaf aanstaande zondag 18 

september weer de stokstaartjes trai-
ning op hockeyvereniging Qui Vive. 

Hockeytrainingen bij Qui Vive 
voor Stokstaartjes van start

belangrijk is in deze. Bijvoorbeeld dat 
de bij wel wat hulp kan gebruiken in 
de vorm van een bijen- en insecten-
hotel wat al heel eenvoudig door 
kinderen zelf gemaakt kan worden.
Er zijn wel 260 soorten bijen waarvan 
de belangrijkste de Honingbij is.
Het ademloos luisteren sloeg om in 
verbijstering toen de imker de 
meegebrachte ‘kast’ opende waar 
wel duizenden bijen in krioelde, zelfs 
de Koningin werd door de kinderen 
al snel gespot. Vele vragen werden 
door de leerlingen gesteld waar Jan 
Westerhof allemaal het antwoord op 
paraat had. Zodoende werd het een 
zeer interessante les voor een ieder.
Aan het einde van de les werden 
door alle kinderen drie soorten 
honing geproefd, al snel werd zo 
duidelijk dat er veel verschillende 
soorten zijn. De Imker werd daarna 
beloond met een welgemeend 
applaus. Als klap op de vuurpijl 
kregen alle kinderen nog een trak-
tatie van het Voedselbos in de vorm 
van een bakje verpakte tomaatjes die 
de kinderen zelf in het Voedselbos 
gepland hadden. 

nieuw groot speeltoestel. Het plein is 
voortaan openbaar toegankelijk, zodat 
kinderen ook na schooltijd lekker 
buiten kunnen spelen. Ook op het plein 
voor de bovenbouw (op de eerste 
etage) is opnieuw ingericht met onder 
meer een echte voetbalkooi. Van deze 
toestellen wordt iedere pauze en speel-
kwartier intensief gebruik gemaakt. De 
leerlingen van de leerlingenraad 
onthulden het grote speeltoestel en zo 
werd het vernieuwde schoolplein o�-
cieel geopend. 

Disco en foto’s
Bij de Nieuwjaarsreceptie kregen de 
ouders eindelijk weer de mogelijkheid 
om elkaar en de leerkrachten te 
ontmoeten. Binnen en buiten was de 
school feestelijk aangekleed met 
gouden, zwarte en doorzichtige 
ballonnen. Binnen was in de speelzaal 
een discotheek ingericht en een bar om 
een lekker drankje te halen. Kinderen 
mochten in de ‘photobooth’ gekke 
foto’s maken met vriendje of vriendin-
netje. Ook menig leerkracht is met de 
leerlingen gekiekt. Voor de hongerige 
magen was er een snackkar neergezet 
waar iedereen een frietje en een snack 
konden halen. Na twee uur gezelligheid 
was het feestje voorbij. De lange rij bij 
het foto’s maken werd afgewerkt, de 
slingers en rommel opgeruimd. Het was 
een gezellig feestje, De Brug is het 
nieuwe schooljaar goed begonnen. 

Aalsmeer - Heb jij altijd al eens 
willen volleyballen? Op zaterdag 29 
oktober organiseert Oradi (de volley-
balvereniging van Aalsmeer en 
Kudelstaart) het jaarlijkse schoolvol-
leybaltoernooi. Tijdens dit toernooi 
wordt er in tweetallen gestreden om 
de meeste punten. Deze vorm van 
volleybal noem je ‘King of the Court’. 
Omdat het natuurlijk leuker is om 

mee te doen aan het toernooi als je 
een beetje weet hoe je moet volley-
ballen mogen alle kinderen van 
groep 4 tot en met 6 elke woensdag-
middag tot het toernooi gratis 
komen trainen in sporthal De Water-
lelie aan de Dreef. De trainingen zijn 
van 16.30 tot 18.00. De volleybalver-
eniging zorgt voor een leuke 
training. 

Gratis meetrainen bij Oradi voor 
schoolvolleybaltoernooi

De stokstaartjes training bestaat uit 
een blok van acht weken, elke 
zondag van 9.30 tot 10.30 uur, en is 
voor kinderen die in groep 1 en 2 
zitten. Tijdens deze trainingen krijgen 
de kinderen via spelletjes met bal en 
stick de eerste beginselen van het 
hockey bijgebracht. Het accent ligt 
hierbij op leuk met elkaar bewegen 
en het op een speelse manier 
ontwikkelen van balcontrole, waarbij 
(spel)plezier en veiligheid voorop 
staan. Na de acht trainingen 
ontvangen alle kinderen het stok-
staartjes diploma. Aanmelden voor 
de stokstaartjes training kan nog 
steeds. Stuur een mailtje naar stok-
staartjes@quivive.nl
Meer informatie over Qui Vive is te 
vinden op www.quivive.nl. Voor 
vragen kan een mail gestuurd 
worden naar: proe�es@quivive.nl





26 inderegio.nl • 15 september 2022SPORT

Aalsmeer - De schoolvakanties zijn 
weer voorbij en het nieuwe danssei-
zoen staat weer voor de deur. Het 
komende seizoen biedt DanceSport 
Academy NL diverse nieuwe en reeds 
bekende lessen aan voor jong en oud. 
Er is een mooie samenstelling 
gemaakt van zeer actieve lessen voor 
de fanatieke dansers afgewisseld met 
diverse lessen voor de beginnende 
dansers/sporters. Nieuw op het 
rooster zijn de lessen voor Easy 
Dance, Easy Fit en Salsation Basics. 
Tijdens deze lessen ligt de nadruk om 
rustig weer in beweging te komen na 
bijvoorbeeld een blessure, zwanger-
schap of covid. Daarnaast sluiten deze 
lessen perfect aan bij de dansers/
sporters die kampen met overgewicht 
en willen starten met dans/sport in 
een kleine en veilige omgeving. 

Stijldansen
Uiteraard staan ook de lessen voor 
stijldansen weer op het programma. 
Op meerdere dagen in de week is het 
mogelijk om te starten met stijl-
dansen of om het dansen weer op te 
pakken. Volg gerust een proe�es en/

of neem een kijkje in de ruime 
studio’s. Voor zowel de beginnende 
dansers als de ver gevorderde stijl-
dansers biedt DanceSport Academy 
een uitgebreid lesprogramma dat 
meer dan voldoende uitdaging biedt 
op elke niveau. 

Jonge dansers
Uiteraard worden de jonge dansers 
uit Aalsmeer en omstreken niet 
vergeten! Met een uitgebreid lespro-
gramma in de middagen en het 
begin van de avond is er keuze uit 
Streetdance, Modern, KinderYoga, 
Minidance, Peuterdans, Dancemix en 
nog heel veel meer. Meerdere lessen 
uitproberen? Dat is geen probleem!

Yogales
Op de woensdagavond is het moge-
lijk om echt even helemaal tot rust te 
komen en tijd voor jezelf te nemen 
tijdens de les Yoga. Even alle stress 
van de dag/week loslaten? Boek dan 
een proe�es! Kijk voor meer infor-
matie en een overzicht van het volle-
dige lesprogramma op 
www.dancesportacademy.nl. 

Het dansseizoen gaat weer van 
start bij DanceSport Academy KORT

KLAVERJASSEN MET 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Kom eens een 
gezellig avondje klaverjassen bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Iedere woensdagavond staat 
vanaf 20.00 uur klaverjassen op 
het programma in het Dorpshuis 
van Kudelstaart en iederen is 
welkom. Op 7 september werd 
Ben v.d. Voort eerste met 5656 
punten, gevolgd door Marry Akse 
met 5081 punten en Gerard Pouw 
met 5036 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Martha 
Zethof met 3745 punten.

LEUKE MIDDAG OVAK 
OP MIDGETGOLFBAAN

Aalsmeer - Dinsdag 6 september 
kwamen zestien sportieve leden 
van de OVAK naar Midgetgolfclub 
Aalsmeer in de Beethovenlaan om 
te midgetgolven. Onder goede 
weeromstandigheden werden er 
groepjes gemaakt en verdeeld 
over verschillende banen. Henk 
Buskermolen wist op alle banen of 
minder punten te scoren of even-
veel wat er gemiddeld op het 
toegangsbewijs stond. Het kon 
dus niet uit blijven dat Henk 
eerste werd. De tweede plaats was 
voor Rob Lutgerhorst en de derde 
plek voor Loek Pieterse. Jan 
Verweij sloot de rij. Na a�oop 
werd er nog lang nagepraat onder 
het genot van een lekker kopje 
ko�e of thee. De OVAK bedankt 
de vrijwilligers van de midgetgolf-
club dat ze dit leuke en sportieve 
uitje mogelijk hebben gemaakt.

GOEDE START SEIZOEN VOOR 
SJOELER THOMAS

Rijsenhout - Donderdagavond 8 
september vond de eerste sjoel-
avond plaats van Sjoelclub Rijsen-
hout. Ook dit seizoen zijn de leden 
verdeeld in vijf klassen. In klasse D 
werd de eerste plaats behaald 
door Marry van Wittmarschem 
met 1413 punten. In de C-klasse is 
Janny Ritmeester eerste geworden 
met 1597 punten. Astrid Overbeek 
bereikte deze avond de eerste 
positie in de B-klasse met 1608 
punten. In de A-klasse was Nel 
Joore met 1609 punten onver-
slaanbaar. Het seizoen is ook goed 
begonnen voor Thomas van 
Brakel. Met 1942 punten neemt hij 
in de Hoofdklasse een grote voor-
sprong. De eerstvolgende sjoe-
lavond is op donderdag 22 
september in dorpshuis De Reede 
van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur.

WEER OUDERENSOOS IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op donderdag 22 
september wordt weer een oude-
rensoos georganiseerd in Het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. De aanvang is 13.30 uur en 
iedereen vanaf 55 jaar is van harte 
welkom. De zaal gaat open vanaf 
13.00 uur voor inschrijving, ko�e 
en thee. Tijdens de speelmiddag 
op 8 september is het klaverjassen 
gewonnen door Martha Bax met 
5097 punten en mocht Riet 
Hoekman met 4124 punten de 
poedelprijs in ontvangst nemen. 
Joke Harte was de beste rummi-
kupper met 13 punten en de 
poedelprijs was voor Dora van 
Beek met 183 punten.

Kudelstaart - De dartclub Poel’s Eye 
gaat eindelijk weer van start in de 
plaatselijke sporthal de Proosdijhal. 
Morgen, vrijdag 16 september, is de 
eerste speelavond. De eerste speel-
avond is traditioneel tevens de Open 
Kudelstaart. Zodoende is er voor 
iedereen wat wils. Voor de toppers 
staat er een extra prijs op het spel, 
voor de ‘recreanten’ zijn er nog drie 
niveaus om eer te behalen. Het 
motto van de dartclub is dan ook 
niet voor niks : zoveel mogelijk 
darten, op zoveel als mogelijk het 
‘eigen’ niveau. Op een goede avond 
komt u een niveautje hoger, loopt 
het net even minder een niveautje 
lager. Om de boel nog meer op te 
leuken zijn er twee spelletjes 
(Mystery Out en de Triple Pot). 
Kortom, genoeg reden om te komen 
darten in de Proosdijhal in de Edison-
straat 6. Nieuwelingen zijn meer dan 

welkom. Men kan gedurende het 
seizoen aan elk willekeurig dartsacti-
viteit deelnemen, de speelavonden 
zijn toernooitjes op zich. Het seizoen 
omvat vijftien speelavonden op vrij-
dagavond, die om de week plaats 
vinden, plus vier zaterdag toer-
nooien. Normaal gesproken zijn er 
twee zaterdagtoernooien, maar door 
de corona moet de dartclub Poel’s 
Eye een inhaalslag maken. Lidmaat-
schap of van te voren opgeven is niet 
nodig. Thuis blijven is echter pas echt 
onnodig. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Deelname is geheel vrijblij-
vend en houd geen verplichtingen 
voor later in het seizoen in. De 
inschrijving sluit om 19.30 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog allerlei infor-
matie te vinden, zoals de volledige 
agenda van dit seizoen.

Eerste dartavond bij Poel’s Eye
Het podium bij Poel’s Eye van vorig seizoen: René, kampioen Daan en Bak.

Aalsmeer - Afgelopen weekeinde is 
het vliegseizoen afgesloten met de 
jongeduivenvlucht vanuit Pont St. 
Maxence en de natourvlucht vanuit 
Niergnies. De 4663 Noord Hollandse 
postduiven werden vanwege de 
weersomstandigheden eerst zondag 
om 13.15 uur op een afstand van 262 
kilometer in Niergnies gelost. Met een 
gemiddelde snelheid van ruim 82 kilo-
meter per uur arriveerde om 16.28.47 
u bij de Comb. Van Leeuwen en van 
Grieken de snelste duif van PV de Tele-
graaf. In rayon 5 klasseerde deze duif 
zich van de 977 duiven als 28e en in de 
afdeling Noord Holland als 62e. De 
2402 Noord Hollandse postduiven 
werden zondag om 12.15 uur in Pt. St. 
Maxence op een afstand van 367 kilo-
meter gelost. Ook hier arriveerde de 
snelste van de 113 deelnemende 
duiven van PV de Telegraaf om 
16.45.46 uur bij Hans en Leo. In de 
afdeling Noord Holland klasseerde 
deze duif zich als 6e en in kring 5 van 
580 duiven als 5e. J. van Ackooy en Jan 

van Dijk klasseerden zich op deze 
vlucht als tweede en derde deelnemer. 
Johan van Ackooy is voorlopig eerste 
kampioen jonge duiven en zijn NL.22-
8334606 is op deze discipline de beste 
jonge duif. Vanwege aangekondigde 
‘vogelgriep maatregelen’ konden de 
competities niet volledig en met alle 
deelnemers worden afgewerkt.

Dubbele winst voor Hans en Leo 
in laatste duivenvluchten

Hans van Grieken en Leo van 
Leeuwen, snelste duiven bij PV De 
Telegraaf.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 15 
september, komen om 19.00 uur Liza 
(15) en haar moeder Ilona in de 
uitzending van ‘Echt Esther’ op Radio 
Aalsmeer. Ze heeft het zeldzame 
Phelan McDermid syndroom en is 
hard op zoek naar een passende 
stageplek. Wie kan haar helpen? De 
tweede gast is professioneel �oret-
schermer Daniël Giacon (21). Zijn 
droom is meedoen aan de Olympi-
sche Spelen in 2024 en hij zoekt 
sponsors om dit mogelijk te maken. 

‘That’s Life over Kunstroute
Na ‘Echt Esther’ is het weer tijd voor 
het kunst- en cultuurprogramma 
‘That’s Life’. Deze uitzending uiter-
aard aandacht voor de Kunstroute 
die dit weekend is. Constantijn Ho�-
scholte over wat er bij het Flower Art 
Museum te zien is. Ook spreekt 
programmamaakster Jenny Piet met 
Jan Daalman van de Kunstploeg en 
keramiste Hanneke Harting. Marcel 
Harting komt langs om over de 
Gedichtentuin te vertellen en Pauline 
Zeij en Johan Venema komen praten 
over wat er te beleven valt in het Art 
Centre Aalsmeer. Dus wil je alles 
weten over de Kunstroute, luister dan 
donderdagavond tussen 20.00 en 
22.00 naar ‘That’s Life’. 

DownTown Radio live
Zondag 18 september begint de 
ochtend anders dan anders op de 
lokale radio. In plaats van ‘Jazz met 
Kees Regter’ is er ‘DownTown Radio’ 

met Dennis en Ilse om 10.00 uur, live 
bij DownTown op de Hoek in Kudel-
staart waar heel de dag mensen met 
een beperking werken. Om 12.00 uur 
volgt ‘Lekker Hollands’ live vanuit 
Kudelstaart. Dit programma van 
Dennis krijgt ook een DownTown-
tintje. Kom jij een kijkje nemen? 

Elize Eveleens in ‘Door de Mangel’
De Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’ ontving maandag 12 
september de 355e gast. Gra�sch 
ontwerper en saxofonist Joran van 
Liempt vertelde uitermate enthou-
siast over de twee passies in zijn 
leven. Maandag 19 september zal 
Elize Eveleens aanschuiven achter de 
microfoon. “Zij is een wonderbaar-
lijke creatieve uiting. Bij haar draait 
alles om groen. Bomen, bloemen en 
planten, is het nou nooit genoeg?” 
Het antwoord op deze vraag van 
voorganger Joran en meer hoor je 
komende maandag om 19.00 uur.

Nieuw seizoen ‘RAP’
Op 21 september start het nieuwe 
‘Radio Aalsmeer Politiek (RAP) 
seizoen. Samen met het panel gaan 
programmamakers Joop Kok en Sem 
van Hest in op alle actuele zaken. 
Met ook een nieuw panellid: Stefanie 
van Vliet. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. 

Floretschermer Daniël Giacon bij 
‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer

Floretschermer Daniel Giacon bij ‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer.

Kudelstaart - Het seizoen is weer 
begonnen bij de jeugdteams van 
RKDES handbal. Er wordt weer volop 
getraind en ook de competitie is 
gestart. Zo ook voor de E2 van 
RKDES. Afgelopen weekend heeft het 
team met 8-5 gewonnen van Aals-
meer. Maandagavond stond er een 
inhaalwedstrijd op het programma. 

Dat liep wat minder soepel. Helaas 
werd er met 12-4 verloren van 
Vriendschap. Een wisselvallige start 
dus van dit seizoen, maar het team 
kijkt alweer met veel vertrouwen uit 
naar de wedstrijd van komend 
weekend: Uit tegen Aalsmeer. De 
meiden en jongens van RKDES E2 
hebben er zin in!

Wisselvallige start van seizoen 
voor E2 van RKDES handbal
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KORT
WEDSTRIJDEN
VELDVOETBAL

Zaterdag 17 september:
F.C. Aalsmeer
F.C.A 1-Hoofddorp 1 17.00 u.
RKDES 2-F.C.A. 2 11.30 u.
Roda’23 2-F.C.A. 4 14.30 u.
Hillegom 4-F.C.A. 5 15.00 u.
F.C.A. 6-Amstelveen 4 14.30 u.
F.C.A. 7-S.C.W. 5 12.00 u.
Overbos J019-1-F.C.A.J019-112.50 u.
F.C.A. VR1-RKDES VR1 14.30 u.
O.S.M.’75 VR1-F.C.A. VR2 14.15 u.
R.K.D.E.S.
Lopik 1-RKDES 1 14.30 u.
RKDES 2-F.C.A. 2 11.30 u.
RKDES 4-Hertha 3 12.30 u
RKDES 023-1-Legm.v 023-2 14.30 u
Sloten J019-1-RKDES J019-1 12.45 u.
F.C.A. VR1-RKDES VR1 14.30 u.
S.C.W.
United/DAVO 1-S.C.W. 1 14.30 u.
Roda’23 4-S.C.W. 2 14.30 u
S.C.W. 3-V.V.C. 2 14.30 u
S.C.W. 4-Roda’23 5 12.00 u
F.C.A. 7-S.C.W. 5 12.00 u
SCPB’22 35+1-S.C.W. 35+1 13.30 u
Martinus 45+1 S.C.W. 45+1 15.45 u.

Zondag 18 september:
F.C. Aalsmeer
Schoten 1-F.C.A. 1 14.15 u.
Hoofddorp 9-F.C.A. 2 11.00 u.
Zwanenburg 5-F.C.A. 3 14.00 u

KAARTMIDDAG 55+ IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma 
en nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom. Op donderdag 8 
september waren twintig leden 
aanwezig. Het klaverjassen is 
gewonnen door Hans van Schui-
lenburg met 5721 punten, 
gevolgd door An Uiterwaal 5189 
punten en Maaike Spaargaren 
met 5160 punten. Bij het jokeren 
was Jopie de Grauw de beste 
met 255 punten en de tweede 
plaats was voor Trudy Knol met 
634 punten. De volgende kaart-
middag is donderdag 15 
september. Voor inlichtingen 
kan contact opgenomen worden 
met Hans van Schuilenburg 
(penningmeester) via: 
06-12699009.

KAARTMIDDAG OVAK IN 
HET PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Woensdag 7 
september kwamen 27 klaverjas-
sers naar het Parochiehuis om een 
kaartje te leggen bij de OVAK. De 
eerste plaats is behaald door Loek 
Pieterse met 5322 punten. Maaike 
Spaargaren wist beslag te leggen 
op de tweede plaats met 5129 
punten en Henk Buskermolen 
eindigde op de derde plaats met 
5114 punten. Ria Pieterse sloot de 
rij met 3650 punten. Er wordt 
iedere woensdagmiddag gekla-
verjast in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat te Aalsmeer. 
Aanvang 13.30 uur. De zaal is 
echter al eerder open zodat even 
bijgepraat kan worden onder een 
genot van ko�e of thee. De kaart-
middagen zijn alleen toegankelijk 
voor ledne van de OVAK. De eerst-
volgende kaartmiddag is 
woensdag 21 september.

Kudelstaart - De korfballers van 
VZOD zagen hoopvol uit naar de start 
van de competitie. Gepromoveerd 
naar de 2e klasse, een nieuwe trainer, 
Joe Rijpkema, goede oefenperiode en 
dezelfde selectie als het afgelopen 
seizoen. De eerste tegenstander was 
Badhoevedorp. VZOD was in de 
onderlinge wedstrijden in het vorige 
seizoen de sterkste, maar afgelopen 
zaterdag in Badhoevedorp bakte 
VZOD er weinig van. De Kudelstaar-
ters waren kansloos en verloren de 
wedstrijd volkomen terecht, na een 
ruststand van 7-5, uiteindelijk met 
15-10. Slordig spel, heel onrustig, 
kwam VZOD in de beginfase al snel 
op een achterstand van 4-1. Doel-
punten van Arian Maat, Thomas van 
der Zwaard en Eric Spaargaren 
brachten VZOD terug in de wedstrijd, 
4-3. Badhoevedorp bleef geduldig 
aanvallen en stond de gehele eerste 
helft aan de goede kant van de score. 
Maar met een strafworp van Laura 
Viet 7-4, was het Tessa Kunst die de 
achterstand verder verkleinde, maar 
Badhoevedorp ging met 7-5 aan de 
thee. De tweede helft was nog maar 
net begonnen of Arian Maat 

verkleinde de achterstand tot 7-6. 
Vincent Algra deed hetzelfde en hield 
VZOD in de wedstrijd en scoorde 8-7. 
De meegereisde supporters uit 
Kudelstaart kregen weer hoop op een 
beter resultaat. Maar er lukte niets 
meer bij VZOD en teveel spelers en 
speelsters hadden duidelijk hun dag 
niet. Badhoevedorp pro�teerde 
hiervan en deed het veel beter en 
liep uit tot een beslissende 13-7 voor-
sprong. In de slotfase scoorde Arian 
Maat nog twee keer, maar dit mocht 
niet meer baten en uiteindelijk 
verloor VZOD de wedstrijd tegen een 
beter Badhoevedorp met 15-10. 
Trainer Rijpkema was ook na 
wedstrijd teleurgesteld: “We hebben 
een prima voorbereiding gehad, met 
goede oefenwedstrijden, dat was een 
mooie opsteker. Maar in deze 
wedstrijd liepen we op alle vlakken 
achter de tegenstander aan. Het was 
niet goed en een aantal had het heel 
zwaar (feestweek). Maar vanaf nu kan 
het alleen maar beter!” Doelpunten-
makers VZOD; Arian Maat (4), Thomas 
van der Zwaard (2), Eric Spaargaren, 
Laura Viet, Tessa Kunst en Vincent 
Algra (elk 1).

Valse start van de competitie 
voor korfballers VZOD

 Arian Maat van VZOD scoort zijn vierde doelpunt.

Kudelstaart - Onder een donkere 
wolkenlucht trad RKDES 2 zaterdag 
thuis op sportpark Calslagen aan 
tegen OSV uit Oostzaan. De OSV-
spelers waren allemaal tien jaar 
ouder en tien kilo zwaarder dan de 
gemiddelde RKDES-speler, uitzonde-
ring daargelaten. Het beloofde dan 
ook een zware strijd te worden, waar 
met name fysiek het nodige werd 
verlangd van de Kudelstaartse voet-
ballers. Niet elke RKDES-speler was 
zich daar, getuige de start van de 
wedstrijd, van bewust. Wellicht dat 
de alcohol-inname van de avond 
daarvoor hier debet aan was. OSV 
ging stevig de duels in en de scheids-
rechter liet alles doorgaan. Beide 
keepers hadden het vooralsnog 
rustig, het was met name een strijd 
op het middenveld zonder echte 
kansen. In minuut 10 probeerde een 
OSV-er met een omhaal keeper Björn 
te verschalken, maar hij was alert. De 
eerste corner voor RKDES belandde 
in de voeten van Joey, die prachtig in 
de verre hoek mikte (1-0). Een 
counter enkele minuten later kon 
niet door de RKDES-voorhoede 
worden afgerond, waardoor een 
comfortabele 2-0 uitbleef. Het eerst-
volgende wapenfeit was een treu-
rige, een OSV-speler haalde vol door 
op laatste man Bryan en raakte zijn 
onderbeen. Zijn enkel zwol al snel op 
tot het formaat van de speelbal en hij 
moest noodgedwongen het veld 
verlaten, een aderlating voor de 
verdediging van RKDES. OSV pro�-
teerde van de omzetting in het hart 
van de verdediging en wist al snel de 
gelijkmaker te scoren (1-1). Vlak voor 
rust werd het zelfs uit een corner 1-2. 
Niet tevreden met een dergelijke 
ruststand, liet Joey een staaltje wils-
kracht zien. Op karakter zette hij door 
en scoorde de gelijkmaker (2-2), 
waarna het meteen tijd voor de thee 
was. De tweede helft zakte het spel-

tempo aanzienlijk en nam het aantal 
overtredingen toe. De scheidsrechter 
volhardde in niet �uiten waardoor 
het spel grimmig werd. Enigszins 
geïntimideerd liet RKDES zich naar 
achteren drukken en moest lijdzaam 
toezien hoe OSV uit een afgeslagen 
corner weer op voorsprong kwam. 
De spaarzame kansen die RKDES 
kreeg werden niet benut, zo dreigde 
de wedstrijd in een nederlaag te 
eindigen. Zeker toen RKDES door 
blessureleed getro�en werd en met 
tien man verder moest. 
Toen geschiedde het wonder. Eerst 
kon een OSV-speler voor een leeg 
doel de bal niet binnen de palen 
krijgen. Daarna was het de OSV-
keeper die RKDES te hulp kwam door 
een simpele terugspeelbal enthou-
siast in de handen te pakken. De 
daaropvolgende vrije trap belandde 
via de muur in de voeten van Mauro, 
die daar wel raad mee wist en de 
keeper verschalkte, 3-3! De wedstrijd 
was meteen afgelopen, een gelijk-
spel was uit het vuur gesleept. 
Komende zaterdag de kraker tegen 
FC Aalsmeer, bij winst is RKDES 
poulewinnaar. Man of the Match 
zonder twijfel Joey, die voorop ging 
in de strijd en belangrijk was met 
twee doelpunten. 

Voetbal: Klein wondertje voor 
RKDES2 tegen OSV2

Man of the Match: Joey.

Rijsenhout – Wielrenner Owen 
Geleijn laat in de laatste weken van 
het seizoen de kansen niet liggen om 
op een mooie manier afscheid te 
nemen van opleidingsteam 
Jumbo-Visma. 
Na goede resultaten eerder in Italië 
en België klasseerde de Rijsenhouter 
zich afgelopen zondag als negende 
in de Eurode Omloop, een race uit de 
nationale topcompetitie met start en 
�nish in Kerkrade. Geleijn maakte in 
de lastige, heuvelachtige rit deel uit 
van een vijftien man sterke 
kopgroep. Daaruit ontsnapten vier 
renners, die een kleine twee minuten 

voorsprong namen op de elf achter-
volgers. Het peloton kwam vijf 
minuten later aan de �nish. Rick Plui-
mers won de race. Volgende week 
woensdag kan Owen Geleijn met de 
profs van Team Jumbo-Visma starten 
in de Omloop van het Houtland in 
België.
Nils Eekho� vertegenwoordigde 
Team DSM afgelopen weekeinde in 
de World Tour klassiekers GP Québec 
en GP Montréal, topwedstrijden met 
veel hoogtemeters. Zo lang het kon 
steunde Nils zijn ploeggenoten, maar 
de wedstrijden uitrijden was er 
ditmaal niet bij.

Wielrenner Owen Geleijn grijpt 
zijn kansen in slotfase seizoen

Aalsmeer - De handbal heren van 
Green Park Aalsmeer waren afgelopen 
zaterdag 10 september afgereisd naar 
het Belgische Putte voor een wedstrijd 
in de BeNe League tegen Atomix. 
Ondanks de lange reis, begonnen de 
heren fanatiek aan de wedstrijd en 
wisten gelijk op voorsprong te blijven. 
Atomix had moeite om Aalsmeer bij te 
houden en moest uiteindelijk haar 

duidelijke meerdere erkennen in de 
landskampioen. Green Park pakte een 
overtuigende zege van 40-23. 
Aanstaande zaterdag 17 september is 
Eupen uit Oost-België de tegenstander 
van de Green Park handballers. Het 
betreft een thuiswedstrijd, dus publiek 
is welkom in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg ter aanmoediging. De 
wedstrijd begint om 19.00 uur.

Handbal BeNe League: Ruime 
zege voor Green Park heren

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Het nieuwe seizoen 
2022-2023 is ook weer voor de Alter-
natieve Aalsmeerse Schaakvereni-
ging begonnen. Eerste activiteit van 
het seizoen was de stand op de 
braderie, bemand door Henk, Henk, 
Martin en Ben. De aanloop was 
behoorlijk en leverde al meteen twee 
nieuwe jeugdspelers op die afge-
lopen vrijdag enthousiast kwamen 
opdagen. Die afgelopen vrijdag 
waren er totaal dertien leerlingen 
aanwezig, waarvan er tien aan de 
jeugdcompetitie deelnamen. De 
oudere jongeren Luuk B, Luuk V en 

Christiaan zijn helaas afgehaakt 
wegens studeren buiten Aalsmeer. 
Bijna alle partijen werden door zwart 
gewonnen, alleen Merlijn wist met 
wit te winnen van Rune. Eva bewees 
dat ook meisjes goed kunnen 
schaken door van Sam te winnen en 
eigenlijk wisten de andere schakers 
dat al. Eva heeft namelijk tijdens het 
vorige seizoen in een recordtijd het 
Stap 1 examen gedaan en wist een 
10 te halen! Dus meiden, als jullie 
willen schaken, kom dan naar AAS. 
Jongens zijn natuurlijk ook welkom. 
Kijk voor alle uitslagen, de stand en 
meer informatie op 
http://www.aas.leisb.nl

Schaakclub AAS weer begonnen

Aalsmeer - Waren het vorige week de 
heren die veruit de besten waren 
tijdens de kaartavond van BV Horn-
meer, afgelopen vrijdag hebben de 
dames dubbel en dwars terug 
geslagen. Vijf dames bij de eerste zes, 
enkel de poedelprijs was een mannen 
aangelegenheid. Het koppelkaarten 
op vrijdag 9 september is gewonnen 
door Corrie Knol en Gerard Presser 
met 5513 punten, gevolgd door Nel 

en Mia Huijkman met 5117 punten 
en Krijna Verhoef en Miep Bloemen 
met 4903 punten. De poedelprijs was 
voor Frits de Jong en Paolo Molia met 
4020 punten. Komende vrijdag 16 
september is er weer koppelkaarten 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
Iedereen is van harte welkom. 
Aanvang is 19.30 uur, zaal open voor 
inschrijving, ko�e en thee vanaf 
19.00 uur.

Dames slaan terug bij 
koppelkaarten






