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Brandje op 
Waterwolftunnel

Aalsmeer - Om kwart voor 
twee in de nacht van vrij-
dag 11 op zaterdag 12 sep-
tember werd Brandweer 
Aalsmeer gealarmeerd voor 
een buitenbrand aan de 
Oosteinderweg. Bij de ven-
tilatiebuizen van de Water-
wolftunnel bleek een berg 
riet in de brand te staan. Dit 
zorgde voor een behoor-
lijke rookontwikkeling. De 
tunnel is daarom voor eni-
ge tijd afgesloten. De brand-
weer heeft de rietberg uit el-
kaar getrokken en afgeblust. 
Een kraanwagen heeft ver-
volgens het riet direct afge-
voerd. 
Bron en foto: 
Brandweer Aalsmeer

aangenaam persoonlijk
!

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

Direct solliciteren? Mail je sollicitatiebrief
met CV naar sollicitatie@teraar.intratuin.nl

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

Seizoensbaan van oktober t/m december.
Bekijk de vacature op werkenbij.intratuin.nl

Je bent een energiek persoon met een passie voor eten en drinken.
Je steekt graag je handen uit je mouwen en houdt van mensen om je heen.
Je vind het leuk om klanten te bedienen en kleine gerechten te bereiden.
Door jouw enthousiasme en servicegerichte instelling
voelen klanten zich altijd welkom in ons restaurant.

MEDEWERKER RESTAURANT (m/v)
Parttime & fulltime seizoensmedewerkers gevraagd

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

Feestelijke bijeenkomst in de Trouwzaal

Negen 60 jaar getrouwden 
in de bloemetjes gezet
Vanwege corona-beperkingen 
konden huisbezoeken aan 60 jaar 
getrouwde echtparen niet meer 
plaatsvinden. Voor burgemeester 
Gido Oude Kotte echter geen re-
den om de huwelijksjubilea on-
gemerkt voorbij te laten gaan. De 
eerste burger besloot hen uit te 
nodigen in ‘zijn’ huis en felicita-
ties over te brengen middels een 
prachtig boeket bloemen. Liefst 
negen echtparen in Aalsmeer wa-
ren vanaf april tot juli 60 jaar ge-
trouwd. Op 13 april in 1960 traden 
meneer en mevrouw Groenendijk-
Buis in het huwelijk en twee weken 
later, op 29 april, stonden meneer 
Spaargaren en mevrouw Ooster-

kamp uit Aalsmeer voor het altaar. 
Zij gaven elkaar het ja-woord in 
Ooststellingwerf. In mei 1960 stap-
pen liefst drie echtparen in de hu-
welijksboot. Meneer en mevrouw 
Buskermolen-Verlaan trouwden 
op 11 mei en op 18 mei werd met 
een ring de liefde bezegeld door 
meneer en mevrouw Baarsen-de 
Vries. Het echtpaar heeft vele ja-
ren de drankenhandel Kommer 
Baarse gehad in de Dorpsstraat. 
De heer Baarse is lange tijd actief 
geweest voor de vrijwillige brand-
weer van Aalsmeer. In Amsterdam 
zijn op 21 mei meneer en mevrouw 
Schar� -van Laar in het huwelijk ge-
treden. Ook meneer en mevrouw 

Klijnkramer-Timmermans beloof-
den elkaar eeuwige trouw in de 
hoofdstad en wel op 11 juni. Even-
eens niet in Aalsmeer, maar in Vin-
keveen stapten meneer en me-
vrouw Hoving-Lee� ang op 30 ju-
ni in het huwelijksbootje. Op 7 ju-
li 1960 was het feest in huize Piké. 
Deze dag beloofden meneer Piké 
en mevrouw Gri�  oen elkaar eeu-
wige trouw. Het echtpaar heeft 
vele jaren een zaak in huishoude-
lijke artikelen en speelgoed ge-
had in de Zijdstraat. De heer Piké is 
oud-brandweercommandant van 
de vrijwillige Aalsmeerse brand-
weer. Als laatste waren er woens-
dag bloemen voor meneer en me-
vrouw Ruhe-Blom. Zij zijn op 12 ju-
li 1960 getrouwd. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl Op weg naar haven van Antwerpen

Derde silo-transport 
door de Ringvaart
Aalsmeer - Vrijdag 11 september 
heeft de brug over de Ringvaart 
weer even langer dan gebruike-
lijk opengestaan voor het derde 
transport van de graansilo’s op 
weg naar de haven van Antwer-
pen. Ditmaal werden er geen vijf, 
maar zes silo’s van elk 23 meter 
hoog voortgeduwd en -getrok-
ken door twee sleepboten. De im-
posante ‘stoet’, met een lengte van 
zo’n 120 meter, trok weer veel be-
kijks. En begrijpelijk, het blijft im-
posant om te zien! Het silo-trans-

port is gestart in ’t Zand en vaart 
over het Noordhollandsch kanaal 
richting Zaandam, via de staande 
mastroute (Ringvaart) naar Am-
sterdam en vervolgens richting 
Antwerpen. De silo’s gaan in de 
haven in België gebruikt worden 
voor de opslag van plantaardige 
olie. In totaal gaan hier 70 silo’s 
geplaatst worden. Nog zo’n tien 
keer kan dus de komende maan-
den dit bijzondere transport in de 
Ringvaart gadegeslagen worden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Vlaggen een nieuwe traditie?!
Watertoren in de Aalsmeerse 
driekleur trekt veel publiek
Aalsmeer - De Aalsmeerse drie-
kleur laten ‘zwaaien’ tijdens de 
Feestweek-periode mag een 
groot succes genoemd worden. 

Vele straten waren opgevrolijkt 
met vlaggen in rood, groen en 
zwart en ook een heel groot aan-
tal bedrijven liet met banieren in 

de Aalsmeer kleuren zien een eer-
betoon te willen geven aan de or-
ganisaties, die jaarlijks trakteren 
op leuke festiviteiten in de eerste 
twee weken van september. Geen 
Vuur en Licht op het Water, geen 
Feestweek, geen Pramenrace en 
komend weekend geen rondje 
Kunstroute. 
Maar, Aalsmeer had er afgelo-
pen week wel een attractie bij: De 
Watertoren een week lang rood, 
groen en zwart gekleurd met 
als extraatje op de laatste dag 
een stralende top. Bass4Events, 
het bedrijf dat zorg heeft gedra-
gen dat de toren van Sangster 
een echte Aalsmeerse uitstraling 
kreeg, had zaterdag acht schijn-
werpers naar de top gedragen 
(� inke klus, ruim 150 traptreden) 
en zette hiermee de Watertoren 
nog een beetje extra in de schijn-
werpers. 
De hele week heeft de ‘trots van 
Aalsmeer’ dagelijks veel belang-
stelling in de avonduren gehad 
en er zijn diverse foto’s gemaakt. 
Fotograaf Kick Spaargaren leg-
de de brandweer, de politie (au-
to en motor) en de ambulance-
dienst voor de verlichte Waterto-

ren vast en zelfs de ‘snelle’ Audi 
van het team Hoofdwegen van de 
politie kwam naar de Kudelstaart-
seweg voor een uniek ‘plaatje’. Of 
de Watertoren volgend jaar weer 
Aalsmeers gaat ‘glimmen’, is nog 
niet bekend, maar nu alvast wordt 

gevraagd om de vlaggen en ba-
nieren zorgvuldig op te bergen en 
volgend jaar in september weer 
te laten ‘zwaaien’ bij woningen en 
bedrijven. Hopelijk is een nieuwe 
traditie geboren!
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Een feestelijke bijeenkomst was er gisteren, woensdag 
16 september, in de Trouwzaal van het Raadhuis. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Veel kosten door reuma 
Crowdfunding actie: Nieuwe 
auto voor Ilona en Tamar 
Aalsmeer - Martine en Bert van 
Soest zijn samen met Bernard 
Sparnaaij een crowdfunding ac-
tie gestart voor Ilona Harting en 
Tamar Kock: Help Ilona en Tamar 
weer de weg op. De Aalsmeerse 
Ilona is sinds haar 13e jaar reuma-
patiënt. Veel inwoners zullen haar 
kennen vanwege het feit dat ze al 
zo jong in een scootmobiel door 
Aalsmeer reed. Ilona is werkzaam 
in zorgcentrum Aelsmeer waar zij 
onder andere de busuitjes regelt 
voor het reisbureau van het Zorg-
centrum. Ze heeft heel veel zie-
kenhuis bezoeken en operaties 
achter de rug, maar Ilona is een 
echte doorzetter. Ze heeft ook 
een prachtige dochter, Tamar. Zij 
is inmiddels 12 jaar en heeft een 
paar weken geleden te horen ge-
kregen dat zij ook reuma heeft. 
De reuma manifesteert zich zo 
heftig in haar lichaam waardoor 
Tamar al zeer geregeld in een rol-
stoel zit. Wekelijks wachten er be-
zoeken aan ziekenhuizen, art-
sen en fysiotherapeuten. Eind au-
gustus is de auto van Ilona is er 
mee gestopt. De auto is in slech-
te staat en repareren is geen op-
tie meer. Geld voor een nieuwe 
is er simpelweg door alle kosten 
die zij in verband met hun ziek-
ten niet hebben. Maar alle afspra-
ken in het ziekenhuis en bij de fy-
siotherapeut gaan gewoon door. 
Dit geeft veel zorgen. Ilona en Ta-
mar  zijn qua vervoer afhankelijk 
van derden, want een auto lenen 
van iemand is lastig. Ilona mag 

alleen in een automaat rijden. 
Daarom deze crowdfunding ac-
tie. Martine, Bert en Bernard ho-
pen dat Ilona en Tamar vanaf de-
cember weer zelfstandig de weg 
op kunnen. Via de actie wordt 
om een bijdrage gevraagd voor 
de aanschaf van een nieuwe au-
to. Helpt u/jij plaatsgenoten Ilona 
en Tamar weer de weg op? Iedere 
euro is welkom. Kijk voor meer in-
formatie op www.helpilonaenta-
marweerdewegop.nl. Op de web-
site staat een QR-code, er wordt 
een link gegeven en een moge-
lijkheid om een gift over te ma-
ken. NL73 RABO 0380144069 
t.n.v. Zendingscommissie her-
vormde gemeente Aalsmeer on-
der vermelding van ‘auto Ilona’.

Thema: Vrede verbindt verschil
Vredesweek van 19 tot 
en met 27 september
Aalsmeer - De Oecumenische 
Ambassade van Vrede Aalsmeer 
nodigt u graag uit voor de ac-
tiviteiten in de Vredesweek. De 
Karmelkerk, de Open Hof Kerk 
en de Doopsgezinde Gemeente 
buigen zich over het thema Vre-
de verbindt verschil. Bij de acti-
viteiten wordt gecollecteerd, dit 
is gedeeltelijk bestemd voor de 
onkosten én met name voor het 
goede doel van de Vredesweek: 
Movement on the ground; een 
organisatie die zich inzet voor 
een leefbaar en sociaal asielzoe-
kerskamp op Lesbos. Na de bran-
den afgelopen week in het kamp 
Moria op Lesbos is hulp nu nog 
meer nodig.

Programma:
* Zondag 20 september 9.30 uur 
in de Karmelparochie en 10.00 
uur in de Doopsgezinde Ge-
meente: Vredesdienst. Zoals al-
le diensten, aanmelden verplicht, 
bij de desbetreffende kerk. Om 
11.15 uur: Vredeswandeling met 
tussendoor ruimte voor gedich-
ten en bezinning. De start is bij 

In Memoriam: Klaas Groot
Kudelstaart - Zondagoch-
tend  13 september is  on-
verwacht op 79-jarige leef-
tijd  Klaas Groot overleden. 
Na afgelopen vrijdag nog een 
mooie rit op zijn geliefde race-
fiets  en ’s avonds nog nage-
nietend met een wijntje kij-
kend naar het dagverslag van 
de Tour de France, is Klaas zon-
dagochtend in alle rust aan 
zijn laatste reis begonnen. Als 
je Klaas Groot zegt dan zeg 
je stg VZOD, zeg je stg VZOD dan is Klaas Groot daar onlosma-
kelijk mee verbonden. Dit jaar 20 maart is het 35 jaar geleden 
dat Klaas aan de basis stond van de oprichting van de huidi-
ge schaatstrainingsgroep. Begonnen in de zomer van 1985 bij 
een temperatuur van 30 graden met de eerste droogtrainingen 
wist hij vele Kudelstaarters enthousiast te maken voor het fiet-
sen en schaatsen. 

Klaas is de initiator van de huidige fietscommissie en ook de be-
denker van het ‘Rondje Hoogmade’. Het is bijzonder om te zien 
dat vanuit die beginfase nog zovelen nu nog een zeer actieve 
rol binnen de club spelen in het trainersgilde. Van het begin tot 
en met heden is Klaas ook altijd als trainer actief geweest, de 
laatste jaren voornamelijk op het ijs. Vele jeugdleden hebben 
baat gehad van zijn geweldige kennis van het schaatsen, maar 
vooral van zijn stimulerende enthousiasme.

In zijn actieve tijd als sporter was Klaas in de winterperiode een 
begenadigd marathonrijder en ook op natuurijs kon hij met de 
besten mee. ’s Zomers was de fiets niet alleen zijn vak als fiet-
senmaker, maar ook zijn grote liefde als hobby. Ontelbare toch-
ten met de fiets naar verre oorden heeft hij gemaakt en daar 
ook uitgebreid verslag van gedaan in zijn prachtige reisverha-
len op zijn eigen site. Klaas was ook een verdienstelijk fotograaf, 
ontelbaar zijn de foto’s die hij elke dag maakte van bijzondere 
plekken in de omgeving, maar ook van de vele evenementen 
die in de loop der jaren bij stg VZOD plaatsgevonden hebben.
De club is Klaas heel veel dank verschuldigd voor alle zaken die 
hij in de afgelopen jaren  volkomen belangeloos en met een 
heel aanstekelijk enthousiasme heeft gedaan. STg VZOD gaat 
hem ontzettend missen. Klaas laat een bloeiende sportvereni-
ging na  en zal voor altijd in gedachten bij het bestuur en de le-
den zijn. Klaas namens de hele club: bedankt voor alles!

 Zondag 20 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag 16u. Dienst met 
Maurice Lubbers. Aanmelden: 
www.cama-aalsmeer.nl. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

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

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag Dienst om 10u. met ds. 
J.W. Ploeg en 16.30u. Regulie-
re dienst.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Vredesdienst. Voorgan-
ger: zr. Franka Riesmeijer 
m.m.v. zr. Mariska de Graaf 
en br. Bas Middelkoop. Col-
lecte: Doopsgezind Wereld 
Werk. Aanmelden via reserve-
ring@dgaalsmeer.nl of 0297-
326527. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Vredes-
dienst vanuit de DGA. Voor-
ganger: zr. Franka Riesmeijer.
Fysieke en online dienst via 
https://www.dgaalsmeer.nl

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. M.J. 
Zandbergen, Aalsmeer. Orga-
nist: Hugo v.d. Meij. Aanmel-
den via hervormdaalsmeer.
nl. Oosterkerk, Oosteinder-
weg 269. Zondag om 10u. (on-
line) Dienst via www.hervorm-
daalsmeer.nl. Voorganger: ds. 

G. de Ruiter, Aalsmeer. Orga-
nist: Rogier Postma.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Paro-

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via www.kerkdienstge-
mist.nl. Voorganger: prop. R.P. 
Hoogeboom uit Woerden.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
Voorganger: ds. J. Thijs uit Den 
Haag. Ook op later tijdstip te-
rug te kijken.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-

ring. Maximaal 60 kerkplaat-
sen. Vooraf reserveren via 
sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 29 
september om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

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

de Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat en eindigt na onge-
veer een uur bij het Parochiehuis 
met koffie en thee. Aanmelden 
gewenst.
*  Woensdag 23 september 

20.00 uur: Jongerenactiviteit 
bij DGA. Voor alle jongeren 
tussen de 16 en 35 jaar is de-
ze bijeenkomst. Meer info bij 
franka@dgaalsmeer.nl 

*  Donderdag 24 september 
20.00 uur: Filmavond Paro-
chiehuis. Film: Swing Vote. 
Door een reeks gebeurtenis-
sen is de stem van Bud John-
son bepalend bij de span-
nendste Amerikaanse verkie-
zingen ooit. De presidents-
kandidaten proberen Bud te 
overtuigen en hem te beïn-
vloeden door de meest bi-
zarre dingen te beloven. Het 
is een komische film waarin 
machtsvertoon en vrede dui-
delijk zichtbaar is. 

*  Vrijdag 25 september 18.00 
uur: maaltijd in de Open Hof 
Kerk. Meer details volgen. Als 
het doorgaat (vanwege coro-
na) is aanmelden verplicht! 

Duif voor het raam
Verder wordt nog een creatie-
ve activiteit georganiseerd: Het 
idee is om van Aalsmeer en Ku-
delstaart een vredesdorp te ma-
ken met allerlei vredesduiven. 
Hoe mooi zou het zijn als zo veel 
mogelijk mensen in de Vredes-
week een duif voor hun raam 
hangen, zodat duidelijk wordt 
dat Aalsmeerders de vrede een 
warm hart toedragen en dat ie-
dereen blij wordt van de vele dui-
ven in het straatbeeld. Maak een 
(vredes)duif, getekend, gekleurd, 
plat, in 3-D of origami gevou-
wen, alles is goed, en hang deze 
op een zichtbare plaats voor het 
raam in de Vredesweek van 19 tot 
en met 27 september zodat het 
hele dorp vol raakt met duiven!
Neem voor informatie over 
de Vredesweek of aanmeldin-
gen voor activiteiten contact 
op met Franka Riesmeijer via  
franka@dgaalsmeer.nl

Workshop 
‘Aansprekende 

vacatures 
schrijven’

Amstelland - Wie is jouw idea-
le vrijwilliger? En hoe zorg je er-
voor dat hij of zij gaat reageren 
op jouw vacature? Dit en nog 
veel meer leer je tijdens de onli-
ne workshop ‘Aansprekende va-
catures schrijven’.  Het is een ac-
tieve workshop, voor het groot-
ste deel ga je aan de slag met 
een eigen vacature. Na afloop 
krijg je alle stappen om als na-
slagwerk te gebruiken. De work-
shop is op donderdag 24 sep-
tember van 10.30 tot 12.00 uur, 
inloggen via Zoom vanaf 10.15 
uur, en is bedoeld voor ieder-
een die aansprekende vrijwilli-
gersvacatures wil leren schrij-
ven. Aanmelden vóór maandag 
21 september via: mrijerkerk@ 
vrijwilligerscentrale-amstelland.
nl. Let op: Er zijn slechts tien plek-
ken beschikbaar. Wil je verzekerd 
zijn van deelname? Meld je dan 
zo snel mogelijk aan.
Foto: freepik-nl.freepik.com
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Dé vioolspecialist

TIP:

Heel veel 
soorten
kabels

Kindergitaren 
(3/4 + 1/2)

in div. kleuren 
v.a. € 69,-

Groot 
assortiment 
ukelele’s

v.a. € 29,95

Kindergitaren AANBIEDING:

v.a. € 69,-
KOOPJE:

kabels

assortiment
NIEUW:

Viool ‘Leonardo’
(met stok en koff er) 

€ 273,95

WAT  is er    TE DOEN
Donderdag 17 september:
*  Koffie en praatje voor ouderen 

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

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

*  Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 13.30u.

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

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

*  Schaken bij Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
20u.

*  Raadsvergadering in Raad-
huis, Raadhuisplein vanaf 20u.

*  Ondernemersavond Busines-
sclub FC Aalsmeer over mobi-
liteit bij Millenaar, Oosteinder-
weg 340 vanaf 19.30u. Aanmel-
den verplicht: bcaalsmeer@
gmail.com

*  Sjoelen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.

Vrijdag 18 september:
*  Contradictions, nieuwe expo-

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

*  Kudelstaart open en eerste 
speelavond dartclub Poel’s Eye 
in Proosdijhal Kudelstaart. In-
schrijven tot 20u.

*  Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1. 
Start 20u. Zaal open vanaf 
19.30u.

Zaterdag 19 september:
*  Postzegelbeurs in Parochie-

huis, Gerberastraat van 9.30 
tot 15u.

*  Lezingen over Red Ball Ex-
press in Crash Museum in fort 
Aalsmeer om 11u. en om 13u.

*  Cabaret door Ronald Snijders 
in grote zaal Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u. (uitver-
kocht).

19 en 20 september:
*  Kinderboerderij Boeren-

vreugd in Hornmeer open. Za-
terdag en zondag van 10 tot 

16.30u. Dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 

*  Gedichtentuin in Boomkwe-
kerskerkhof, Stommeerweg 
open van 12 tot 17u.

Zondag 20 september:
*  Watertoren open voor bezoe-

kers van 13 tot 17u. 
*  Avondconcert Philip Paar en 

NinaLynn in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u.

Maandag 21 september:
*  Wijkoverleg Hornmeer in 

buurthuis Dreef 1 vanaf 20u.
*  Wijkoverleg Stommeer in Pa-

rochiehuis, Gerberastraat v/a 
20u.

Dinsdag 22 september:
*  Historische Tuin open. In-

gang Praamplein. Iedere dins-
dag tot en met zondag 10 tot 
16.30u.

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

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

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

Woensdag 23 september:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

venlaan open voor recrean-
ten. Ook op zaterdag en zon-
dag. Alle dagen van 13 tot 
17u. Reserveren verplicht.

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

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

Donderdag 24 september:
*  Sjoelcompetitie in De Reede, 

Rijsenhout vanaf 19.30u.
Zaterdag 26 september:
*  Dorpswandeling met Joost 

Hoffscholte, oud-burgemees-
ter. Start 13u. bij ingang Histo-
rische Tuin, Praamplein.

*  Jazz Swingin’ Paris met Mi-
chael Varenkamp en Wiboud 
Burkens in grote zaal Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u. 

Tot eind september:
*  Kunstwerken van Amazing 

Amateurs in etalages van win-
kels in het Centrum.

Swingin’ Paris, 26 september in Bacchus. Foto: Anouk van Nunen

Exposities, gedichten, cabaret en livemuziek

Kunst en Cultuur in Aalsmeer: 
Ook in 2020 onmisbaar!

Aalsmeer - Concertgangers en 
andere kunstliefhebbers zijn weer 
welkom. De vrijwilligers van KCA 
zijn hard aan het werk geweest 
om in deze barre tijden nagenoeg 
alle culturele evenementen weer 
mogelijk te maken. Op beperkte 
schaal, met inachtneming van de 
inmiddels bekende coronaregels.

Amateurs en Oude Raadhuis
De Kunstroute gaat dit jaar niet 
door. Maar er zijn nog wel enke-
le andere buitenactiviteiten te be-
leven. De hele maand september 
zijn de Amazing Amateurs in de 
Etalage – een samenwerking met 

Cultuurpunt Aalsmeer - te bezich-
tigen; ruim vijftig amateurkunste-
naars tonen hun bijzondere wer-
ken, van foto’s tot schilderijen en 
beelden, in de etalages van tien-
tallen winkels in het centrum van 
Aalsmeer. De Gedichtentuin ‘Mij-
meren’ op het Boomkwekerskerk-
hof is nog te zien in het week-
end van 19 en 20 september. En 
op 18 september opent het Oude 
Raadhuis eindelijk weer zijn deu-
ren met de (uitgestelde) expositie 
‘Contradictons’. 

Muziek in De Oude Veiling
De sfeervolle bovenzaal van De 

gaan’, openen Michael Varekamp 
& The Legends op 26 september 
in Bacchus het jazzseizoen met 
de muzikale show ‘Swingin’ Paris’. 
Zanger/trompettist Michael Vare-
kamp neemt de bezoekers met 
zijn bluesy stemgeluid, samen 
met rijzende ster en chansonniè-
re Tess Merlot mee door de stra-
ten van het bruisende Parijs. Zij 
duiken in de Franse tijd van pa-
radijsvogels als Josephine Baker, 
Louis Armstrong, Edith Piaff en 
Sydney Bechet. Mis het niet! Er 
zijn nog enkele kaarten verkrijg-
baar. Dit jaar volgen dan nog drie 
jazzconcerten: op 10 oktober het 
kwintet van Columbiaans/Neder-
landse pianist Tico (Pierhagen) 
y Aguabajo met ‘Puro’, op 14 no-
vember het jonge internationa-
le kwartet Quartzite, en op 12 de-
cember ‘Tibute to Coltrane’, door 
het kwartet van de grootse saxo-
fonist Ben van den Dungen. Vol-
gend jaar zijn tot de zomer nog 
vijf jazzconcerten gepland. 

Jazzclub
Voor degenen die de jazzcon-
certen van KCA en Cultureel Ca-
fé Bacchus een warm hart toe-
dragen, is de ‘KCA Jazzclub Bac-
chus’ opgericht. Het lidmaat-
schap kost 25 euro per persoon 
(een extra donatie wordt zeer op 
prijs gesteld) en is het hele sei-
zoen geldig. Daarmee kan Bac-
chus met KCA hét jazzpodium 
van Aalsmeer blijven en kan jong 
talent volop kansen geboden 
worden. Het lidmaatschap geeft 
recht op 5 euro korting per con-
cert en voorrang in de voorver-
koop Op www.skca is alle infor-
matie over het veelzijdige cultu-
rele aanbod van KCA te vinden. 
Kaartjes zijn uitsluitend te koop 
in de online KCA Ticketshop op 
www.skca.nl. 

Oude Veiling was in normale tij-
den het ‘theater’ van Bob & Gon. 
Omdat die zaal nu minder capa-
citeit heeft, zijn de plaatsbewij-
zen voor twee uitgestelde voor-
stellingen al ‘uitverkocht’. Op 18 
oktober ‘Ramses’ van Gerard Al-
derliefste en op 5 november Tan-
go duo ‘Duende’ met Argentijnse 
muziek. Volgend jaar willen Bob & 
Gon weer zo gauw mogelijk star-
ten – ook dan weer met twee keer 
dezelfde voorstelling op één mid-
dag.

Cabaret en Jazz in Bacchus
Het knusse Cultureel Café Bac-
chus is helaas geen optie meer, 
maar de vrijwilligers van Bacchus 
zetten hun schouders eronder 
om de grote zaal, het zogenaam-
de Parochiehuis voor de cabaret-
voorstellingen en jazzconcerten 
in het komende seizoen geheel 
naar de huidige richtlijnen om te 
toveren tot theaterzaal, geheel in 
de sfeer van Bacchus. Vanaf sep-
tember 2020 maakt KCA daar 
dankbaar gebruik van. De uitge-
stelde cabaretvoorstelling van 
Ronald Snijders ‘Een avond met 
mij’ was snel uitverkocht. Wel zijn 
nog kaarten beschikbaar voor 
‘Kleine Wereld’ van Fabian Fran-
ciscus op 30 oktober en voor ‘Tot 
hier en niet verder’ van Jasper van 
Kuijk op 21 november. Volgend 
voorjaar zijn nog vier voorstellin-
gen te verwachten, steeds op de 
derde zaterdag van de maand.
Voordat zij de ‘grote theaters in-

Tot eind september in het Centrum

Amazing Amateurs laten 
zich in etalages zien

Aalsmeer - Nog tot eind septem-
ber tonen de Amazing Amateurs 
hun kunst in de etalages in de 
Zijdstraat en directe omgeving. 
Een jaarlijks terugkomende ex-
positie georganiseerd door Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) en het Cultuurpunt. Een 
impressie van een aantal deel-
nemers: In de etalage van Mitra 
(Raadhuisplein) zijn twee schilde-
rijen van Martin Smit, van geschil-
derd kleurig en fleurig fruit doet 
je het water in de mond lopen. 
Bij de buren; Van der Schilden is 
het Willy van Loon schilderachti-
ge poëzie tussen de lingerie. Da-
ouda Maarse is een nieuwkomer 
haar collages zijn geestig en ei-
genzinnig. Gerard Zelen is de vas-
te exposant in de etalage van fo-
towinkel Aalsmeer. Hij weet weer 
te verrassen met een gloedvolle 
indrukwekkende kerk. 

De mooiste etalage
Evenals voorgaande jaren is de 
mooiste presentatie te zien in de 
etalage van Van Uffelen met de 
prachtige sculpturen van de beel-
dengroep Aalsmeer. Mooi uitge-
licht waardoor de beelden nog 
meer tot hun recht komen. Ook 
de informatie van materiaalkeu-
ze doet je als kijker een tijdje stil-
staan om alle kunstwerken goed 
te kunnen bekijken. 

Tussen de broden van Vooges 
staan twee grote schilderijen. 
Aan de overkant bij Eye-wish de 
aquarellen van Agnes van der Wal 
-Baselitz, ieder jaar weer laat zij 
haar talent zien, ook nu weer met 
haar vogels en klaprozen. Anders 
van stijl is het werk van Netty Nie-
man, maar als combinatie heel 
leuk. Een schitterende tekening 
is te zien bij Siphra’s Studio, ge-
maakt door Petra van der Werff. 
Haar onderwerp - een oude le-
ger-ziekenwagen - heeft niets te 
maken met de branche maar dat 
maakt het extra spannend. Ber-
tram toont twee magisch realisti-
sche werken van Gert-Jan van der 
Ham. Bij Karin Eveleens een fas-
cinerend portret gemaakt door 
Jolanda Tiepel. Fotograaf Erik de 
Rijk laat ook dit keer weer zien 
wat hij allemaal met zijn came-
ra kan. 

Inspiratiebron
Miranda Bosman brengt de kij-
ker terug in de tijd van Johan-
nes Vermeer en toont wat een ge-
weldig inspiratiebron de Histori-
sche Tuin is. Traditie getrouw zijn 
de beschilderde eieren van Riëtte 
van der Kolk, weer te zijn bij Mar-
tinez. Het is en blijft verbazing-
wekkend wat zij met engelenge-
duld voor elkaar krijgt. En dan het 
blij makende werkstuk van San-

een rij aan kunstwerken te zien. 
Het is zeker de moeite waard om 
nog even door te lopen naar de 
schoenwinkel van Erik de Rijk in 
de Dorpsstraat, want daar expo-
seert de familie Stokkel. 

Professionals 
Een aantal kunstenaars over-
stijgt de Amazing Amateurs, één 
van hen is Annet Bartels en daar 
spint diEMode goed garen bij. De 
sieraden passen prachtig bij de 
zwart/wit kleding en ook hier een 
mooie presentatie.
Janna van Zon

ne van Gulik; haar gehaakte taart 
met de gehaakte figuren, bril-
jant! Jan Dreschler met twee wer-
ken bij Dames laat met het schil-
derij ‘Zomer’ zien dat hij durft te 
experimenteren. Mooie techniek 
bij Phone House van Anja van 
Leeuwen; wat er toch allemaal 
gebeurt in het brein? Goemans 
toont romantiek. Fourty Four Piet 
Dees. Nelleke de Graaff laat bij 
Shoeby een sfeervol wandelpad 
zien. Loes van der Poel heeft een 
fraai portret van Johan Cruijff ge-
maakt en de beschilderde gitaar 
is een origineel object geworden.
Bij Hoofdzaak is er een rij van 
schilderijen te bekijken; Betty 
Kooy - een leerlinge van Cathy 
van der Meulen - schilderde een 
egeltje en een grutto. De spelen-
de kindjes van Kevin Murphy zijn 
hartveroverend. Een object van 
Maud Lenfers past precies bij de 
sfeer van de Wereldwinkel, De ge-
ometrische vormen van Johan 
van Bol zijn bezienswaardig. Wa-
ning heeft een paar fraaie stuk-
ken in de etalage van Trees Kooy; 
De watertoren en het voetpad 
vanuit de Fuutlaan naar de wa-
tertoren. Qnipsels heeft een tij-
delijk onderkomen en ook hier is 

Zondag 20 september in Oude Veiling
Ook avondconcert door 
NinaLynn en Philip Paar
Aalsmeer - Omdat het middag-
programma snel was uitverkocht 
en er nog aanvragen binnenko-
men zijn NinaLynn en Philip be-
reid om bij voldoende belangstel-
ling ook een avondconcert te ver-
zorgen op zondag 20 september 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Philip Paar trakteert op Ne-
derlandstalige eigen liedjes en 
bekende Nederlandse liedjes van 
bijvoorbeeld Toon Hermans. En 

ook wat Engelstalige songs, van 
Sinatra maar ook mooie en hu-
moristische eigen werk.
Zangeres NinaLynn brengt op gi-
taar Americana muziek, waaron-
der veel fraaie eigen composi-
ties die binnenkort op haar de-
buut studio CD verschijnen. Het 
avond concert begint om 20.00 
uur en kaarten reserveren kan via 
scr@pietergroenveld.com. Wees 
er snel bij, vol is vol.

Nieuwe leden welkom bij mannenkoor

Weer repeteren met Con 
Amore: Zoete zaligheid
Aalsmeer - Wat een zoete zalig-
heid de eerste repetitie van Con 
Amore sinds maart. Wat klonk 
het goed, veel beter dan diri-
gent Theo en alle zangers van 
het mannenkoor gedacht had-
den. Wat ging de jaarvergade-
ring vlot en daardoor was de tijd 
die overbleef om te zingen nog 
ruim voldoende. Je kon gewoon 
merken dat de maanden van in-
gehouden lucht in de onderbuik 
enthousiast de klanken en noten 

maakten van de liederen die wer-
den gezongen. Even waanden de 
koorleden zich in de kerk toen het 
elektrische instrument orgelklan-
ken produceerde, wat was het 
weer een feest. Con Amore was 
bijna geheel op sterkte. Voorlo-
pig blijft het mannenkoor de re-
petities houden in de nieuwe 
(grotere) zaal in de Beach aan de 
Oosteinderweg 247a op maan-
dag vanaf 19.30 uur. Nieuwe le-
den zijn hartelijk welkom.







contact opnemen met de gemeente via 0297-387575 (balie 
Aalsmeer) en 020 540 49 11 (balie Amstelveen).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging 
kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmings-
plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen, 
onder vermelding van kenmerk “zienswijze ontwerpbestem-
mingsplan Kudelstaart 2020”, uw naam, adres en woonplaats, 
naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of digitaal via  
fu-so@amstelveen.nl. Eventueel kunt u uw zienswijze monde-
ling naar voren brengen. Hiervoor kunt u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak maken.

Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde ter-
mijn een schriftelijke zienswijze tegen het voornemen hogere 
grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan burgemeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van “ziens-
wijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden hooibergwoning 
Kudelstaartseweg 67-73” of digitaal via fu-so@amstelveen.nl. 
Eventueel kunt u uw zienswijze mondeling naar voren bren-
gen. Hiervoor kunt u via het centrale nummer 0297-387575 
een afspraak maken.

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Gloxiniastraat 24, 1431 VG, (Z20-063834), het vergroten 

van de woning 
-  Vrouwentroostpad 5 (kad. perc. A1910, 1433 GW, (Z20-

063653), het bouwen van een halfvrijstaande woning 
-  Aalsmeerderweg 333, 1432 EA, (Z20-063772), het vernieu-

wen en vergroten van het kantoorpand en het aanpassen 
van het dak van het gehele complex 

-  Pasteurstraat t.h.v. de achterzijde van nr. 14, (Z20-063679), 
het kappen van een grote boom op het pad achter de 
schuren tussen de woonblokken 

-  Legmeerdijk 121, 1432 KA, (Z20-063381), het tijdelijk afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 

-  Oosteinderweg 61 ws2, 1432 AE, (Z20-062607), het ver-
vangen van de bestaande woonark 

-  Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-062446), het herbouwen van 
een reeds gesloopte schuur 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Wilgenlaan 14 (percelen C 5049 en C 5050), 1431 HT, (Z20-

043433), het slopen van een bestaande kas/schuur ten be-
hoeve van herbouw. Verzonden: 11 september 2020

 

Officiële Mededelingen
17 september 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

 Langeveld D. 12-08-2000 08-09-2020

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

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

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

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KUDELSTAART 2020’ 
EN ONTWERPBESLUIT TOT VASTSTELLING VAN 
HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van 
de Wet geluidhinder bekend, dat het ontwerpbestemmings-
plan ‘Kudelstaart 2020’ en het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van hogere waarden Kudelstaartseweg 67-73, zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder, ter inzage worden gelegd met ingang 
van 18 september tot en met 29 oktober 2020.

Bestemmingsplan
Het gebied van het ontwerpbestemmingsplan beslaat de 
gronden ten zuiden van de Herenweg en de Kudelstaartse-
weg, ten noorden van de Hoofdweg, ten oosten van de Bilder-
dammerdijk en de gronden ten westen van de Legmeerdijk en 
Bachlaan. Het ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie 
van het geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’. Het 
geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden 
en gebouwen binnen het plangebied. Het ontwerpbestem-
mingsplan is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeg-
gen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige 
ontwikkelingen. Hierop zijn vier uitzonderingen. 

Ontwikkelingen in dit ontwerpbestemmingsplan 
omvatten:
•	 het	 realiseren	 van	 een	 jongerenontmoetingsplek	 (jop)	

ter hoogte van het basketbalveld en de skatebaan aan de  
Bilderdammerweg;

•	 het	vestigen	van	een	staalverwerkingsbedrijf	 in	het	pand	
Cactuslaan	3;

•	 het	 realiseren/	 verplaatsen	 van	 het	 bouwvlak	 voor	 een	
(hooiberg)woning	op	het	perceel	Kudelstaartseweg	67-73;

•	 het	realiseren	van	een	vrijliggende	fietspad	aan	de	noord-
zijde van de Bilderdammerweg tussen Robend en de  
Spiegelstraat. 

Hogere waarden Wet geluidhinder
Naar aanleiding van de woningbouwontwikkeling aan de 
Kudelstaartseweg 67-73 (Kerkepad) is het bouwvlak van de 
hooibergwoning op dit perceel verplaatst richting de Kudel-
staartseweg. Vanwege de ligging dichter op de Kudelstaartse-
weg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat de geluidbelasting, vanwege het wegverkeer 
op de Kudelstaartseweg, op de west-, zuid- en noordgevel van 
deze woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. Aangezien de maximale hogere grenswaarde van 63 dB 
niet wordt overschreden en geluidreducerende maatregelen 
bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskun-
dige,	landschappelijke	of	financiële	aard,	kunnen	voor	de	des-
betreffende gevels hogere waarden worden vastgesteld. De 
nieuw te bouwen woning moet een zodanige geluidisolatie 
bevatten dat een acceptabel binnenniveau van 33 dB wordt 
bereikt.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het hierbij behorende ont-
werpbesluit tot vaststelling van hogere waarden (zie bijlage 8 
van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan), liggen 
met de daarbij behorende stukken ter inzage van 18 septem-
ber tot en met 29 oktober 2020.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
•	 in	digitale	vorm	via	de	website	www.ruimtelijkeplannen.nl	

onder	planidentificatiecode:	NL.IMRO.0358.20-OW01,	en
•	 via	de	gemeentelijke	website	http://0358.ropubliceer.nl;
•	 in	papieren	vorm	bij	de	balie	Bouwen	en	Vergunningen	in	

het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, en
•	 bij	de	balie	Bouwen	en	Vergunningen	in	het	raadhuis	van	

Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
ten gevolge van het coronavirus gelden, zijn de papieren stuk-
ken alleen op afspraak in te zien. Hiervoor kunt u telefonisch 

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

	Braat	 M.P.U.	 25-05-1981	 11-09-2020
 Woliński B.K. 17-01-1991 08-09-2020

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vervolg op volgende blz.
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VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Kudelstaartseweg 20, 1431 GA, (Z20-045337), het bouwen 

van een clubhuis. Verzonden: 14 september 2020
-  Zwarteweg 147, 1431 VL, (Z20-033885), het herbouwen 

van een afgebrand bedrijfspand en het wijzigen van de 
gevels en de indeling. Verzonden: 11 september 2020

-  Herenweg 60 ws, 1433 HB, (Z20-043860), het realiseren 
van een souterrain met buitenruimte onder de woning. 
Verzonden: 10 september 2020

-  Hortensialaan 56, 1431 VD, (Z20-049083), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
09 september 2020

-  Laurierhof t.h.v. Burg. Kasteleinweg sectie C 3937, C 3931 
en C 4365, (Z20-049845), het opnieuw aanleggen van een 
tijdelijke in- en uitrit als wegaansluiting naar Burg. Kaste-
leinweg t.b.v. bouwverkeer van het bouwproject Laurier-
hof voor een termijn van 3 jaar. Verzonden: 01 september 
2020

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Oosteinderweg 491, 1432 BK, (Z20-050317), het verbou-

wen van de woning. Verzonden: 11 september 2020
-  Joke Smitstraat t.h.v. nr. 18 (kad. perceel D 7649), (Z20-

051685), het kappen van een kwalitatief mindere boom 
(Populus canadensis) in de openbare groenstrook langs 
het water. Verzonden: 11 september 2020

-  Legmeerdijk nabij 334 (sectie C. perceelnrs. 5504, 5506 en 
5508), (Z20-061562), het wijzigen van de termijn van uit-
voering van de reeds verleende vergunning Z19-071097 
voor het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting bij de krui-
sing (project HOVASZ, hovasz-153). Verzonden: 10 septem-
ber 2020

-  Laurierhof t.h.v. Burg.Kasteleinweg sectie C 3937, C 3931 
en C 4365, (Z20-049845), het opnieuw aanleggen van een 
tijdelijke in- en uitrit als wegaansluiting naar Burg. Kaste-
leinweg t.b.v. bouwverkeer van het bouwproject Laurier-
hof voor een termijn van 3 jaar. Verzonden: 10 september 
2020

-  Burgemeester Kasteleinweg, tussen de Legmeerdijk en 
Zwarteweg (sectie C, nrs. 3039, 3041, 4427, 5508, 5509 en 
5511), (Z20-058597), het verwijderen van een buiten ge-
bruik gestelde DPO leiding (project HOVASZ). Verzonden: 

09 september 2020
-		 Burgemeester	 Kasteleinweg,	 tussen	 de	 1e	 J.C.	 Mensin-

glaan en de Van Clee�kade (sectie C 2391, 3931, 3932, 
5254, 5255, 6189 en 6247), (Z20-058734), het verwijderen 
van een buiten gebruik gestelde DPO leiding (project HO-
VASZ). Verzonden: 09 september 2020

-  Stommeerweg 31a, 1431 ES, (Z20-023276), het legaliseren 
van een berging op de eerste verdieping. Verzonden: 08 
september 2020

 
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-		 Burgemeester	Kasteleinweg,	tussen	de	1e	J.C.	Mensinglaan	

en de Zwarteweg (sectie A nr. 6247 ), (Z20-060986), het 
verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO leiding 
(project HOVASZ) 

MELDING AKKOORD
- Sportlaan 43, 1431 HW (Z20-063369), het slopen van en 

het verwijderen van asbest uit een clubgebouw met kleed-
ruimten

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE:

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

t/m 07-10-20 Ontwerp-standplaatsenbeleid Aalsmeer
-t/m 29-10-20 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ 

en ontwerpbesluit tot vaststelling van hoge-
re waarden Wet geluidhinder

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

‘Stukkie varen’ op de Westeinder
Toch beetje Pramenrace!
Aalsmeer - De tweede zater-
dag van september en voor het 
eerst sinds jaren geen Pramen-
race. Geen gezellige drukte bij de 
Pontweg, geen grappig uitgedos-
te teams al zwaaiend langs het 
Praamplein. Ook een evenement 
dat afgelast moest worden van-
wege het coronavirus. Toch liet 
een aantal teams zich dit feestje 
niet ontnemen en ging, in aange-
paste aantallen en afstanden of 
met mondkapjes op, een ‘stukkie 

varen’ op de Westeinderplassen. 
Het publiek was schaars, maar de 
teams hebben plezier gehad. Het 
proefvaren voor 2021, zeg maar, 
is prima verlopen! Ook de poli-
tie, die de teams nauwlettend in 
de gaten hield, is tevreden. Alle 
deelnemers hebben zich netjes 
aan de regels gehouden. Er was 
wel muziek aan boord van som-
mige pramen, maar op accepta-
bel niveau.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Het is weer voorbij 
die mooie zomer
Aalsmeer - “Herfst verkleurt weer 
langzaam alle bomen” (Gerard 
Cox). Dit lied brengt mij altijd in 
vervoering. Na deze warme zo-
mer en het schitterend voorjaar, 
moeten we nu afscheid nemen 
van het heerlijk Hollandse bui-
tenleven seizoen. Op de Poel is 
het nu een stuk stiller. De mees-
te bootjes liggen al verlaten in 
de havens. Veel mensen verge-
ten dat juist de herfst op de West-
einderplassen zoveel te bieden 
heeft. De laagstaande zon geeft 
een totaal ander perspectief van 
de eilanden, slootjes en meer-
tjes dan de zomerzon. De wazige 
doorkijkjes en een wat doorzich-
tiger struikgewas in de herfst, zijn 
betoverend mooi. Probeer er oog 
voor te hebben en je zult deze 
schoonheid ontdekken. De kleu-
ren van bomen en struiken har-
moniëren  perfect in combinatie 
met de glittering van het water 
en de laagstaande zon!

Bruin en verdord
Langzaam verandert het over-
dadige groen in alle tinten rood, 
oranje, paars, geel, zwart en 
bruin. Het valt mij op dat er nu al 
veel bomen bruin en verdord zijn, 
ze zien er triest uit. Vooral de kas-
tanjebomen en treurwilgen laten 
hun takken met bruine bladeren 
hangen. Deze kanjers van de na-
tuur hebben door droogte en hit-
te deze zomer geen kracht meer 
om de bladertooi te laten schitte-
ren in een mooi herfstpalet. Van-
daar dat het blad opeens vergaan 
is. De bomen lijken dood. Ik zal je 

geruststellen, de bomen zijn niet 
dood. Ze zijn moe en aan een lan-
ge winterslaap toe. De winterrust 
hebben ze nodig om weer op vol-
le kracht te kunnen komen voor 
het volgend voorjaar. 

Een vroege bladval
Ik verwacht dit najaar een heel 
vroege bladval van veel bomen. 
Daarentegen zullen er tussen de 
kale bomen ook altijd weer strui-
ken zijn die de herfst toch de 
schoonheid zullen geven die dit 
jaargetijde verdient. Heerlijk! De 
kale dominant grote eiken en 
imposante treurwilgen met, er 
doorheen strengelend, dieprode 
ranken van de wilde wingerd en 
op wat dode takken clusters van 
zwammen, paddenstoelen, mos-
sen en kevertjes.

Mooie herfst
Ik moet altijd wennen als de zo-
mer bijna voorbij is. Ook ik dacht 
”dat er geen einde aan zou ko-
men.” Buiten op de boot slapen, 
zwemmen in de Poel, genieten 
van het mooie weer. Maar, ter-
wijl de herfstavonden weer ge-
vuld zijn met de kaarsjes aan, een 
goed boek, een glas port en de 
nachten lekker warm zijn door 
een extra dekbed, zal ik waar-
schijnlijk nog wekenlang dage-
lijks met mijn sloep op de Poel 
te vinden zijn. Heerlijk genietend 
van wat de natuur ons brengt, in 
de ongetwijfeld mooie herfst!

Reageren? 
bob@bovenlanden.nl

Bob in de BOVENLANDEN

Nieuw leven voor rubriek ‘De Schijnwerper Op’:

Henk Kanters

Aalsmeer - ‘De Schijnwerper Op’. 
Deze rubriek gaat nieuw leven in-
geblazen worden. Het vrouwen- 
verslaggevers-duo Miranda Gom-
mans en Truus Oudendijk vragen 
om de week een leuke Aalsmeer-
der het hemd van het lijf. En die 
mag vervolgens weer een nieu-
we kandidaat aanwijzen om de 
schijnwerper op te richten. Truus 
begint de komende weken, Mi-
randa schuift op een later tijdstip 
aan. Als eerste hebben is Henk 
Kanters bereid gevonden om het 
spits af te bijten. Hij is bestuurslid 
en redacteur van Groei en Bloei. 
Een enthousiaste man en een be-
vlogen verteller.

Henk, meteen maar de 
hamvraag: wat is je betrokkenheid 
bij Aalsmeer?

“Eerlijk gezegd heel weinig. Ik 
vind het dorp op zich nogal saai. 
Ik woonde in het Gooi en ben als 
17-jarige hier gekomen, ik werkte 
op de veiling en ging daarnaast 
naar de vakschool voor bloemen-
detailhandel in Rijnsburg. In de 
Hornmeer was ik in de kost. Later 
ben ik naar de keuringsdienst ge-
gaan; de Naktuinbouw. Daar heb 
ik zo’n dertig jaar gewerkt.”  

Wat was je functie? 
“Ik was keurmeester in de vaste 
planten en snijrozen, ik was nog 
van de oude stempel en keurde 
heel veel gewassen, ik was wat 
dat betreft allround. Tegenwoor-
dig is dat meer gespecialiseerd.”   

Waarom koos je voor de sierteelt?
“Ik wilde eigenlijk boer worden. 

Als kind logeerde ik bij een tan-
te op een boerderij in een dorp 
vlakbij Zaltbommel. Daar mocht 
ik op de trekker rijden en de koei-
en bij elkaar drijven. Ik was 12 jaar 
en deed er alleen maar leuke din-
gen. Dus toen mijn vader vroeg 
naar welke school ik wilde, zei 
ik: de landbouwschool. Dat zag 
hij niet zitten ‘Doe dat maar niet’,  
zei hij. ‘In Naarden is een school 
voor bloemsierkunst en tuinar-
chitectuur. Ga daar maar heen, 
boer worden kan altijd nog.’ Op 
die school vonden ze dat ik een 
handelsgeest had en ik kreeg het 
advies om op de veiling te gaan 
werken. Zo ben ik hier terecht ge-
komen.” 

Bij wie werkte je?
“Eerst bij Zurel, later bij Van 
Maanen. Ik was 17 jaar, verdiende 
goed geld, reed in een lelijk eend-
je en ging één dag in de week 
naar school. Toen het na een paar 
jaar wat slechter ging in de bloe-
men, maakte een vriend mij er op 
attent dat er een keurmeester ge-
zocht werd bij de Naktuinbouw. 
Ik heb gesolliciteerd en er volg-
de een heel gesprek met verschil-
lende directeuren die achter een 
tafel zaten om mij te beoordelen 
en tot slot aan mij vroegen: ‘Heb 
je nog vragen?’ ‘Ja, wat moet ik ei-
genlijk doen?’, zei ik. Daar ben ik 
op aangenomen. Achteraf hoor-
de ik dat ik de enige was die dat 
durfde te vragen. Ik ben er tot 
mijn pensioen blijven werken.”

 De Schijnwerper op... Hoe ben je bij Groei en Bloei terecht 
gekomen en wat doe je er?
“Toen de vaktentoonstelling naar 
de RAI verhuisde en hier een lo-
kale afdeling van Groei en Bloei 
werd opgericht, ben ik er bij ge-
komen. Ik ben bestuurslid en doe 
de redactie van het blad. Ik heb 
de Geraniummarkt in Aalsmeer 
opgericht en die organiseer ik 
nog steeds, samen met nog ie-
mand. Ik heb ook te maken ge-
had met cursussen en work-
shops, maar dat doen nu ande-
ren. Wel heb ik jarenlang voor 
Groei en Bloei buitenlandse ex-
cursies en tuinreizen georgani-
seerd. Na mijn pensionering ben 
ik reisleider geworden bij Garden 
Tours. Ik ga een paar keer per jaar 
met een groep naar England of 
Frankrijk om tuinen te bezoeken.”

Aan je tuin te zien ben je zelf 
ook een enthousiaste tuinier. 
“Nee, de tuin is de verantwoorde-
lijkheid van mijn vrouw. Mijn lief-
hebberij is beeldhouwen. Ik ben 
begonnen met cursussen bij de 
Werkschuit en later heb ik cur-
sussen in Amsterdam gevolgd. 
Nu doe ik het helemaal zelf. Sa-
men met anderen deel ik een 
atelier aan de Aalsmeerderweg. 
Het zijn mensen die alleen maar 
op maandagochtend komen 
om met elkaar te knutselen. De 
rest van de week heb ik het ate-
lier tot mijn beschikking. Ik werk 
met verschillende materialen, zo-
wel met hout als met steen. Het 
is fantastisch om daar mee bezig 
te zijn. Als ik aan het hakken ben 
vergeet ik de hele wereld om mij 
heen.”
 
Op wie wil jij de schijnwerper 
richten?
“Maurice van de Heuvel; hij heeft 
het Artcenter opgericht en ik ben 
benieuwd waarom hij de inves-
tering heeft gedaan en wat zijn 
toekomstplannen zijn.”   

Serie spraakmakende documentaires
Arts in Cinema: Gauguin
Amstelveen - Dinsdag 22 sep-
tember 19.30 uur is de documen-
taire ‘Gauguin: From The National 
Gallery Of London’ te zien in de 
serie Arts in Cinema in Schouw-
burg Amstelveen. Dit indrukwek-
kende cinema evenement begint 
met een nieuwe, 60 minuten du-
rende documentaire over het le-
ven en werk van Paul Gauguin, 
met een voice-over van acteur 
Dominic West. Dit wordt gevolgd 
door 30 minuten durende privé 
rondgang door de National Gal-
lery tentoonstelling in Londen, 
exclusief gefilmd voor de bios-
coop. Gefilmd op locatie in Tahiti, 
Frankrijk, de Marquesas Eilanden 
en het Verenigd Koninkrijk gaat 
de documentaire in op Gauguins 
buitengewone - en vaak proble-
matische - artistieke prestaties, 
met commentaar van zijn nako-
melingen, hedendaagse kunste-
naars en experts. De film belicht 
Gauguins erfenis niet alleen door 
de lens van de kunstgeschiede-
nis, maar ook door die van de 
postkoloniale politiek en sociale 
aspecten in het kader van de be-
handeling van jonge inheemse 

vrouwen door de kunstenaar en 
diens rol in het 19e eeuwse Fran-
se kolonialisme

Serie documentaires
Arts in Cinema is een serie spraak-
makende documentaires over in-
ternationale topexposities en be-
vlogen kunstenaars. Deze docu-
mentaires bieden een exclusief 
kijkje achter de schermen van in-
ternationale musea. De films zijn 
informatief, toegankelijk en on-
derhoudend en bieden een mee-
slepende, filmische reis langs ‘s 
werelds meest geliefde kunst en 
hun makers. De complete serie: 
Woensdag 28 oktober - Secret 
Impressionists; woensdag 11 no-
vember - Frida Kahlo, dinsdag 17 
november - Maverick Modigliani 
en dinsdag 1 december - Raphael: 
The Young Prodgy. Voorafgaand 
aan iedere vertoning verzorgt mu-
seumdocent en beeldende kun-
stenaar Henk van den Bosch een 
korte, informatieve inleiding over 
de kunstenaar en/of stroming. 
Aanvang alle avonden: 19.30 uur. 
Kaarten reserveren verplicht via 
www.schouwburgamstelveen.nl

300ste gast in ‘Door de Mangel’
Burgemeester twee keer 
te gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Burgemeester Gido 
Oude Kotte is de speciale gast 
in de jubileumuitzending van 
‘Door de Mangel’ en hij schuift 
ook aan bij ‘Radio Aalsmeer Po-
litiek’ komende week. Sinds sep-
tember 2013 ontvangt het team 
van ‘Door de Mangel’ wekelijks 
een Aalsmeerder of Kudelstaar-
ter in de studio. Na zeven jaar 
ontvangt de talkshow maandag 
21 september de 300e gast. Deze 
mijlpaal wordt gevierd met een 
speciale gast, namelijk burge-
meester Gido Oude Kotte. Afge-
lopen maandag was Daniël Har-
ting de 299e gast. Hij werkt als 
HRM-medewerker bij Scheeps-
werf De Vries en heeft daarnaast 

een jachthaven aan de Uiter-
weg. Hij noemde zichzelf eerlijk 
en stabiel en bij hem is afspraak 
ook afspraak. Geheel in tradi-
tie van het programma droeg 
ook Harting een opvolger voor 
en dat is Karlo Buys geworden. 
Hij is een van de laatste kwekers 
op de Uiterweg, maar moet ech-
ter een weekje wachten om als 
301e gast naar de studio te ko-
men. Ook een vraag voor de bur-
gemeester? Mail deze dan naar 
studio@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar: 0297-
325858.

Back tot the sixties
Het is deze maand 6 jaar dat Sem 

Burgemeester Gido Oude Kotte te gast bij Radio Aalsmeer.

van Hest zijn programma ‘Sem 
op Zaterdag’ presenteert bij Ra-
dio Aalsmeer en voor hem re-
den om terug te gaan naar het 
uitgangspunt van het begin, de 
jaren vijftig en zestig met een 
vleugje jaren zeventig. Oftewel 
zaterdag gaat Sem back to the 
sixties. Luister zaterdag 19 sep-
tember mee tussen 10.00 en 
12.00 uur

Richard in ‘DownTown Radio’ 
Eindelijk hebben de program-
mamakers van ‘DownTown Ra-
dio’ de Kudelstaarter Richard Zet-
hof weten te strikken om een 
keertje langs te komen in de stu-
dio en de eregast te zijn. De en-
thousiaste jongen kom je overal 
tegen, zoals in de Jij & Ik Winkel, 
bij DownTown Ophelia en bij de 
G-tennis in Kudelstaart. Maar in 
de radiostudio had nog niemand 
hem gezien. Daar komt zaterdag 
19 september om 14.00 uur dus 
verandering in. Hij trakteert de 
luisteraars ook nog op drie vrolij-
ke nummers,  gaat vertellen wat 
hij zoal doet en wat zijn hobby’s 
zijn. Ook is er aandacht voor de 
G-tennis die bij TV Kudelstaart 
wordt opgestart.

‘Lange Vingers’
‘Verhalenderwijs’, het verhalen-
programma voor kinderen, gaat 
volgende week starten met een 
nieuw kinderboek. Vanaf woens-
dag 26 september leest Mari-
on Geisler tussen 17.00 en 18.00 

uur voor uit het boek ‘Lange Vin-
gers’ van Mirjam Mous. Tijdens 
deze uitzending is de schrijfster 
zelf ook in de uitzending. Het 
boek gaat over Demi, een ban-
ge muis. Ze wordt al rood als ie-
mand naar haar kíjkt en ze heeft 
nog nooit een hartsvriendin ge-
had. Tot er een nieuw meisje in 
haar klas komt. Hannah is juist 
heel anders dan Demi: ze is stoer 
en durft echt alles.

‘Politiek’ weer terug
Woensdag 23 oktober komt ‘Ra-
dio Aalsmeer Politiek’ weer te-
rug. Eerst corona en daarna re-
ces lieten de programmamakers 
Sem van Hest en Erik Kreike lang 
wachten. Ze ontvangen deze uit-
zending burgemeester Gido Ou-
de Kotte om met hem terug te 
blikken op de afgelopen coro-
natijd, vooruit te kijken naar de 
politieke gebeurtenissen en wat 
verder door de luisteraar wordt 
aangedragen. Luisteraars kun-
nen tussen 19.00 en 20.00 uur 
bellen naar 0297-325858 of voor-
af vragen mailen naar sem@ra-
dioaalsmeer.nl. 
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omge-
ving. De omroep is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

Steuntje in de rug voor organisaties
Extra sponsorgeld voor 
evenementen in NH
Regio - De provincie Noord-Hol-
land wil meer bovenregiona-
le culturele en sportieve evene-
menten in Noord-Holland een 
steuntje in de rug geven. Veel 
evenementen hebben te maken 
met extra maatregelen ter be-
strijding van verspreiding van 
het COVID-19 virus. Dit brengt 
extra kosten met zich mee en te-
gelijkertijd vallen soms inkom-
sten weg. Daarom wil de pro-
vincie Noord-Holland de ko-

mende maanden meer evene-
menten eenmalig sponsoren en 
heeft daarvoor een bedrag van 
300.000 euro beschikbaar.
 
Evenementen zijn belangrijk
De provincie heeft een sponsor-
beleid voor grote evenementen 
met een bovenregionale uitstra-
ling, zoals Bevrijdingspop Haar-
lem, het Dam-tot-Dam week-
end en Mooiste landschapsfes-
tival. De provincie Noord-Hol-

land heeft besloten om de gro-
tere culturele en sportieve eve-
nementen in Noord-Holland de 
laatste maanden van dit jaar ex-
tra te ondersteunen. 2020 is een 
zwaar jaar voor de evenemen-
tensector. Evenementen hebben 
te kampen met de RIVM–richt-
lijnen en zien inkomsten weg-
vallen. Omdat evenementen be-
langrijk zijn voor de regiona-
le economie en sociale cohesie 
maakt de provincie extra spon-
sorgelden vrij.
 
Extra sponsoring
Culturele en sportieve evene-
menten met een bovenregiona-
le uitstraling kunnen in aanmer-
king komen voor extra sponso-
ring. De provincie Noord-Hol-

land gaat op zoek naar eve-
nementen die voldoen aan de 
sponsorvoorwaarden, maar eve-
nementenorganisaties kunnen 
zelf ook contact opnemen als zij 
menen in aanmerking te komen. 
Belangrijke voorwaarden zijn dat 
een deel van de sponsorbijdrage 
moet worden ingezet voor ver-
duurzaming van het evenement 
en inclusiviteit. 

De regeling is geldig voor evene-
menten tot en met 1 juni 2021. 
Het budget is beperkt, dus orga-
nisaties kunnen zich het beste zo 
snel mogelijk aanmelden. Meer 
informatie is te vinden op: ht-
tps://www.noord-holland.nl/On-
derwerpen/Toerisme_recreatie/
Festivals_Evenementen





Aalsmeer - Op maandagavond  
28 september start bij de Werk-
schuit aan de Oosteinderweg 287f 
de cursus Edelsmeden. De cursus 
bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur. 
Deze cursus geeft de mogelijk-
heid eeuwenoude technieken die 
nog steeds actueel zijn te leren en 
toe te passen. Uw eigen ontwerp 
zal onder professionele begelei-
ding uitgroeien tot een volwaar-
dig sieraad. Door edelmetaal (zil-
ver) te zagen, te buigen en te sme-
den, ontstaat een spannend sie-
raad, naar u zelf ontworpen idee. 
Het solderen is daarbij de belang-
rijkste techniek, welke vakkun-
dig begeleid en uitgelegd wordt, 
Daarnaast worden ook het zetten 
van (edel)stenen en het gebruik 
van andere materialen, zoals hout 
en perspex, behandeld. Het af-
werken van het sieraad door ver-

schillende texturen (oppervlakte-
behandeling) toe te passen geeft 
het sieraad de gewenste uitstra-
ling. Heeft u nog meer ideeën, het 
kan allemaal bij de cursus edel-
smeden. Voor Inlichtingen en in-
schrijvingen: www.werkschuit-
aalsmeer.nl of neem telefonisch 
contact op met Marionde Jong via 
06-11864861 of Margot Tepas via 
06-12459347.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Ieder kind laten genieten 
van sport en cultuur
Aalsmeer - Het seizoen is weer 
begonnen. De eerste voetbal-
training is geweest, de dansles-
sen zijn gestart, de hockeybal rolt 
weer en er worden weer piano-
lessen gegeven. Fijn dat het alle-
maal weer kan, maar helaas geldt 
dit niet voor iedereen. 
Wil je kind graag voetballen, mu-
ziekles, turnen, streetdance, ju-
do of aan theater doen, maar is er 
thuis te weinig geld? Het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur helpt! Het 
fonds is er ook voor zzp’ers met 
te weinig opdrachten of als er, 
als gevolg van de coronacrisis, 
geldzorgen zijn. Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur betaalt voor kin-
deren en jongeren tussen de 0 en 

18 jaar de contributie of het les-
geld en eventueel de benodigde 
spullen, zoals sportkleding, dans-
schoenen of de huur van een in-
strument. 
Ken je een kind dat ook mee wil 
doen? Een aanvraag kan gedaan 
worden via een intermediair, dit 
is bijvoorbeeld een juf of mees-
ter van de school, een schuld-
hulpverlener of een medewerker 
van het sociaal team van de ge-
meente. Kun je geen intermedi-
air vinden? Neem dan contact op 
met het Jeugdfonds Sport & Cul-
tuur via www.jeugdfondsspor-
tencultuur.nl. Het fonds wil dat ie-
der kind kan genieten van sport 
en cultuur!

Meerderheid heeft keuzes ingevuld
Brief 12.400 Aalsmeerders 
voor invullen donorregister
Aalsmeer - Iedereen vanaf 18 jaar 
in de gemeente Aalsmeer, die nog 
geen keuze heeft ingevuld in het 
Donorregister, ontvangt uiter-
lijk 25 september een brief met 
de vraag dat alsnog te doen. Het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport verstuurt brieven 
naar ongeveer 12.400 Aalsmeer-
ders. Sinds 1 juli 2020 geldt in Ne-
derland de nieuwe donorwet. Ie-
dereen vanaf 18 jaar die in een Ne-
derlandse gemeente staat inge-
schreven, komt in het Donorregis-
ter. Vanwege het coronavirus krij-
gen zij extra tijd om hun keuze in 
te vullen. Bij de brieven zit het for-
mulier waarop zij hun keuze kun-
nen invullen. Wie zes weken na 
ontvangst van de brief geen keu-
ze invult, krijgt een tweede brief. 
Onderneem je daarna ook geen 
actie? Dan kom je met ‘Geen be-
zwaar tegen orgaandonatie’ in 
het Donorregister. Hier ontvang je 
een bevestigingsbrief van. ‘Geen 
bezwaar tegen orgaandonatie’ be-
tekent dat je organen en weefsels 
na je overlijden naar een patiënt 
kunnen gaan. De arts bespreekt 
dit met de partner of familie. Wie 
zijn keuze over orgaandonatie 
heeft gemaakt, kan deze direct in-
vullen op donorregister.nl. Wach-
ten op de brief is niet nodig.
 
Voorlichting en invulhulp 
In tal van bibliotheken wordt voor-
lichting gegeven over het nieuwe 
Donorregister. Ook kan iedereen, 
die hulp nodig heeft bij het invul-
len van zijn keuze in het Donorre-
gister, binnenlopen bij de biblio-
theek. Bijvoorbeeld ouderen, min-

der digitaal vaardigen en mensen 
die geen of beperkt Nederlands 
spreken. Naast de Nederlandse 
folder van het Donorregister, heb-
ben veel bibliotheken ook folders 
in andere talen, zoals Engels, Turks 
of Arabisch.
 
Ingevulde keuzes 
Tot 28 juni 2020 vulde 50,3% van 
de Aalsmeerders vanaf 18 jaar hun 
keuze over orgaan- en weefseldo-
natie in. Van de ingevulde keu-
zes van Aalsmeerders gaat het bij 
54,1% om toestemming voor or-
gaandonatie na overlijden. 32,7% 
wil geen orgaandonor worden en 
13,2% laat deze keuze over aan de 
partner, familie of iemand anders.
 
Verhalen 
Welke keuze je maakt over het do-
neren van organen en weefsels, 
bepaal je zelf. Ook kun je je keu-
ze altijd veranderen in het Donor-
register. Vind je het lastig om een 
keuze te maken? Dan kan het hel-
pen om de verhalen van mensen 
die al een keuze maakten te le-
zen. Eén van hen is Babette uit 
Aalsmeer. Zij kiest voor het do-
neren van haar organen en weef-
sels: “Toen ik mijn keuze invulde in 
het Donorregister, wist ik niet dat 
ik zelf ooit twee donorlongen no-
dig zou hebben. Het is zo bijzon-
der dat je deze krijgt van iemand 
die je niet kent. Dat gevoel kan ik 
niet uitleggen.” Ga voor meer in-
formatie naar donorregister.nl. 
Ook kun je kijken op hoewerktor-
gaandonatie.nl. Daar krijg je stap 
voor stap uitleg over hoe orgaan-
donatie werkt.

Enthousiaste en leerzame presentatie
‘Bijenkoning’ Eric van der 
Meer te gast bij OVAK
Aalsmeer - Voor iemand die bij-
enteelt ooit saai vond, toonde im-
ker Eric van der Meer zich een en-
thousiast verteller, toen hij 8 sep-
tember een presentatie hield 
voor OVAK-leden. Zo nam hij zijn 
toehoorders via een dia-reporta-
ge mee door de geschiedenis en 
kreeg het publiek een grotteke-
ning te zien uit 6000 voor Chris-
tus waarop honingroof stond af-
gebeeld.  Het ‘echte’ werk, het 
houden van bijen, was al be-
kend bij de Grieken en de Romei-
nen. Maar vanaf 1300 na Christus 
werd pas gebruik gemaakt van 
rieten bijenkorven, tot in 1950 
de houten kasten opgang maak-
ten. Voor Van der Meer echter al-
lemaal bij-zaak. Met de autoriteit 
van een ware ‘bijenkoning’ vertel-
de hij over het wel en wee van al-
le soorten bijen, met name de ho-
ningbij. Een sterk punt was zijn 
gevleugelde uitspraak: “Daar kom 
ik later op terug.” Dit naar aanlei-
ding van een vraag of alvast een 

korte uitleg. Na menig omtrek-
kende beweging kwam hij die 
belofte inderdaad na. Verder gaf 
de imker het publiek diverse kijk-
jes in de bijenkast, waar het niet 
altijd even vredig aan toegaat en 
de dar het menigmaal moet ont-
gelden. Zo ook de koninginnen 
in spé, waarvan er meerdere van 
worden gevoed. Al kan er ook in 
deze wedloop slechts één de win-
naar zijn! Een nog niet zo lang be-
kend fenomeen is de ‘bijendans’. 
Via een filmpje liet de imker zien 
hoe een bij haar volk laat weten 
waar ze nieuwe planten heeft 
ontdekt. Hun actie radius is door-
gaans zo’n 6 kilometer gerekend 
vanaf de bijenkast. Een goeie tip 
voor mensen met hooikoorts is 
dan ook: gebruik honing uit de ei-
gen omgeving. Volgens de imker, 
die een paar keer per jaar op de 
Historische Tuin staat, gaat er een 
geneeskrachtige werking vanuit 
door een klein percentage stuif-
meel in dit vloeibare goud. 

Start cursus Edelsmeden 
bij de Werkschuit

Voorstelling 19 september uitverkocht!

Cabaretier Ronald Snijders 
in ‘groot’ Bacchus
Aalsmeer - Na veel overleg en 
onderhandelingen kan met veel 
trots gemeld worden dat KCA 
en Bacchus de activiteiten voor 
het komend seizoen kunnen or-
ganiseren. Dit alles heeft te ma-
ken met de samenwerking met 
het Parochiehuis die ruimte biedt 
voor 55 bezoekers op 1.5 meter 
afstand. Uiteraard zullen de co-
ronamaatregelen gehandhaafd 
worden en zullen de bezoekers 
ook gevraagd worden naar hun 
gezondheid. De eerste cabare-
tier die op de planken staat van 
het Parochiehuis is Ronald Snij-
ders met zijn programma ‘Een 
avond met mij’. Ronald staat dit 
seizoen tien jaar in het theater en 
dat viert hij met zijn vijfde show. 
In ‘Een avond met mij’ gaat hij te-
rug naar hoe alles begon: met de 
mensheid, met de taal, met zijn 
aankomst bij het theater. Swin-
gende verhandelingen, indruk-
wekkende versprekingen, kort-
stondige liedjes, normale humor, 
nieuwe pincodes en natuurlijk 
een exclusief interview met de 

allereerste mens op aarde: wel-
kom in het gekantelde univer-
sum van Ronald Snijders.  Op 19 
september opent het Parochie-
huis (groot Bacchus) in de Gerbe-
rastraat de deur om 20.30 uur. De 
voorstelling begint om 21.00 uur. 
Helaas is het programma van 19-
9 uitverkocht. Kijk voor het caba-
retprogramma dit seizoen op de 
website van KCA. Kaarten kunnen 
uitsluitend gereserveerd worden 
via de website van KCA, via tic-
ketshop.  
Foto: Bob Bronshoff

Aalsmeer op een andere manier bekijken

Dorpswandeling met 
Joost Hoffscholte
Aalsmeer - Ben jij ook iemand 
die zijn vakantie zorgvuldig voor-
bereid? In al die plaatsjes die je 
aan doet is wel iets leuks te zien. 
Dat leuke kerkje, dat mooie mo-
nument, dat gezellige pleintje, of 
die speciale plantentuin. Overal 
vind je wel iets interessants om te 
weten en waar je later mee thuis 
kunt komen. Maar, wat weet je ei-
genlijk van het eigen Aalsmeer? 
Je loopt door het dorp om je 
boodschappen te doen, of je gaat 
een boek kopen. Maar als er in an-
dere gebieden van alles te vertel-

len valt over diverse dorpjes, dan 
zal dat in Aalsmeer toch ook wel 
het geval zijn? Jazeker! Loop za-
terdag 26 september maar eens 
mee met oud-burgemeester 
Joost Hoffscholte. Hij zal het ei-
gen dorp op een andere manier 
laten zien, en er valt aardig wat 
over te vertellen! De start van de 
dorpswandeling is om 13.00 uur 
bij de ingang van de Historische 
Tuin aan het Praamplein. Aanmel-
den kan bij de entree van de His-
torische Tuin en via de website 
van het tuinbouwmuseum.

Luistergroep muziek van 
start in de bibliotheek
Aalsmeer - Heeft u juist nu, in 
deze coronaperiode, de tijd om 
mooie muziek te horen en de be-
hoefte om uw luisterervaring met 
anderen te delen? Word dan lid 
van een Senia-lees/luistergroep, 
ontmoet nieuwe mensen en voer 
inspirerende gesprekken. Met in-
achtneming van de dan gelden-
de regels gaan eind september 
weer gestart worden met (klei-
ne) lees/luistergroepen rondom 
diverse programma’s: literatuur, 
(kunst)geschiedenis, biografie-
en, filosofie, Engels, Duits en Frans 
en muziek. Op woensdag 30 sep-
tember zal er een informatiebij-
eenkomst zijn voor de start van 

een muziek luistergroep. Belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om geheel vrijblijvend in de bibli-
otheek Aalsmeer, Marktstraat  19, 
aanvang 10.30 uur, aanwezig te 
zijn. De luistergroepen maken een 
keuze uit een gevarieerde muziek-
lijst, opgesteld door deskundigen. 
De muziek wordt besproken aan 
de hand van luisterwijzers met 
discussievragen die het gesprek 
in de luistergroep houvast bie-
den. Belangstelling gewekt? On-
der de huidige omstandigheden 
is aanmelden verplicht. Dit kan via 
e-mail jetty.vanderveen@senia.nl  
Neem voor meer informatie een 
kijkje op de website www.senia.nl.

Postzegel(ruil)beurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 19 septem-
ber gaan de deuren van Het Paro-
chiehuis om 09.30 uur weer open 
voor iedereen, maar natuurlijk 
speciaal voor alle postzegelver-
zamelaars en  -ruilers. De entree 
is gratis. Eenmaal binnen gelden 
de richtlijnen van het RIVM en het 
Parochiehuis. Bij teveel belang-
stelling op enig moment kunnen 
bezoekers verzocht worden het 
op een later tijdstip nog eens te 
proberen. Aan de verenigingsta-
fel kan heerlijk gesnuffeld worden 
in ruim 45 nieuwe stockboeken 
met daarin duizenden zegels voor 
5 eurocent per stuk. Neem gerust 
je stockboek(en) met dubbele ze-
gels mee als je wilt ruilen, ook dat 

kan bij de postzegel(ruil)beurs. 
Verder kunnen bezoekers een 
kijkje nemen in de kavels die in 
de septemberveiling niet zijn ver-
kocht en die dan nog te koop zijn 
op de ruilbeurs. Uiteraard is er ook 
weer een verloting voor hen die 
geen geld aan zegels willen uit-
geven. De ruilbeurs sluit om 15.00 
uur. Voor meer informatie over 
deze dag kan contact opgeno-
men worden met Gerboud Zwet-
sloot via 0297-345231. Alle acti-
viteiten van de vereniging steu-
nen? Gerboud schrijft belangstel-
lenden (tegen een gereduceerd 
tarief ) graag als nieuw lid in. Kijk 
voor meer informatie op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum

Red Ball Express 2020: 
Small show en lezingen
Aalsmeerderbrug - Op zater-
dag 19 september zal geen Red 
Ball Express worden verreden, 
maar er ís wel een aantal voer-
tuigen te zien en een lezing te 
horen. Nu er dit jaar geen Red 
Ball Express wordt verreden, wil 
Crash toch aandacht besteden 
aan deze traditie. Om 11.00 uur 
en om 13.00 uur geeft Rick Fran-
ke lezingen over de oorspronke-
lijke Red Ball Express in 1944. Er 
zal dit jaar geen rondrit plaats-
vinden, maar er zal een aantal 
historische voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog op het 
fortterrein stilstaand te bekijken 
zijn. Daarnaast zal tussen de le-
zingen door, doorlopend een 
film over de Red Ball Express 
worden vertoond. Als gevolg 
van de beperkingen die zijn op-
gelegd ingevolge de COVID-19 
richtlijnen kan een beperkt aan-
tal toehoorders per sessie toe-
gelaten worden. De lezingen 
zijn uitstekend te combineren 
met een bezoek aan het muse-
um. Toegang tot de lezing is gra-
tis voor bezoekers aan het muse-
um. De toegang bedraagt 6 eu-
ro voor volwassenen en 3 euro 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Bezoekers krijgen bij binnen-

komst een consumptiemuntje 
gratis. Donateurs van de stich-
ting Crash en veteranen heb-
ben gratis toegang. Het muse-
um is op zaterdag en de tweede 
zondag van de maand geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Bezoekers van het muse-
um en een van de lezingen moe-
ten zich opgeven via de websi-
te op www.crash40-45.nl/kaar-
ten-reserveren/. Kijk voor meer 
informatie over het museum en 
het werk van het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-
‘45 op www.crash40-45.nl, Insta-
gram of Facebook.

Radio Amstelmeerland: 
Muziek en leuke programma’s
Aalsmeer - Na een reorganisatie 
zijn Anita Klomp en Cock Bareuh 
van Radio Amstelmeerland blij 
te kunnen vertellen dat zij nu de 
zender hebben die zij voor ogen 
hebben met 24 uur non stop mu-
ziek uit de jaren vijftig tot tach-
tig en leuke programma’s, zo-
als de Jukebox op woensdag van 
18.00 tot 20.00 uur. Op donder-
dag van 20.00 tot 22.00 uur Am-
stelland top 30 met Frank logger. 
Op zaterdag van 15.00 tot 17.00 
uur Remember de sixties and se-
venties met Nico van de Linde en 
van 17.00 tot 19.00 uur de Zater-
dag van het sentiment met Cock 
Bareuh. Op zondag kan van 8.00 
tot 10.00 uur genoten worden 
van OPA, het ouderenprogramma 
op Amstelmeerland, van 10.00 
tot 12.00 uur van Jazz Non Stop 
en van 15.00 tot 17.00 uur van de 
Gouwe Ouwe Club met Nico van 
de Linde. De nieuwsflitsen op ra-
dioamstelmeerland worden ver-
zorgd door Margret van der Meer.

Verzoekjes aanvragen
Tijdens de live-uitzendingen van 
de Jukebox op woensdag en de 
Zaterdag van het sentiment kan 
altijd naar de studio gebeld wor-
den voor verzoekjes of vragen. 
Het telefoonnummer is 0297-
346973. Radio Amstelmeerland is 
te beluisteren via: www.radioam-
stelmeerland.nl

Anita Klomp en Cock Bareuh van 
Radio Amstelmeerland.
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Na 32 jaar beurt aan 3e generatie
Renate draagt Trendy Hair 
over aan dochter Mylène
Aalsmeer - “Ik heb besloten om 
per 1 oktober het stokje over te 
dragen aan mijn dochter Mylè-
ne Otto”, begint Renate Rijpkema 
van Trendy Hair haar verhaal. “32 
jaar geleden kwam een droom 
van mij uit: Mijn eigen kapsalon 
Trendy Haarmode. Het was ‘mijn 
eerste kindje’. In 1988 ben ik be-
gonnen aan de Dorpsstraat 6. 
In 1992 groeiden we uit ons jas-
je, hebben we de naam veran-
derd in Trendy Hair en zijn we ver-
huisd naar Dorpsstraat 25. Een 
vele male grotere kapsalon, waar 
we tot nu toe nog steeds met veel 
plezier onze passie uitoefenen, 
samen met ons geweldige team 
topstylisten.”
 
“Mooie momenten”
Renate wil graag iedereen bedan-
ken voor de heerlijke tijd. “Zoveel 
jaren van prachtige herinnerin-
gen, mooie momenten en het ve-
le lachen. Bovendien het vertrou-
wen dat jullie in mij hebben ge-
had. Ik sluit dit hoofdstuk af met 
een lach en een traan. Het is tijd 
om een nieuw avontuur te star-
ten. Ik vind het kappersvak nog 
veel te leuk om ermee te stoppen 
en heb nog passie voor het vak. 
Daarom heb ik besloten om al-
leen verder te gaan, in een kleine 
salon aan huis.”
 
Derde generatie
Mylène is met haar 23 jaar de der-
de generatie kapper in de familie. 
Renate vervolgt: “Met haar brui-
sende energie, passie voor het 
vak en nieuwe ideeën is zij rijp 
voor deze nieuwe start en wil ik 
haar de ruimte geven om geheel 
op haar eigen wijze te onder-
nemen en te ontwikkelen. Ik zal 

Mylène altijd blijven ondersteu-
nen.” Net als moeder droomde 
Mylène als kind ook al van haar 
eigen kapsalon. Na ervaring te 
hebben opgedaan in andere sa-
lons heeft zij 1,5 jaar geleden be-
sloten om bij haar moeder in het 
bedrijf te komen werken. “Ik ben 
super trots op de salon die mijn 
moeder in al die jaren heeft neer-
gezet”, vertelt Mylène. “Daarom 
ben ik blij en heel dankbaar dat 
ik de mogelijkheid krijg om deze 
salon verder voort te mogen zet-
ten.” 
Enthousiast vervolgt ze haar ver-
haal: “Geen dag voelt voor mij als 
werken, omdat ik elke dag weer 
met plezier de mensen in mijn 
stoel mooi mag maken. Met ons 
huidige team wil ik groeien en 
ons blijven ontwikkelen op het 
gebied van de laatste trends. Ik 
zet mij daarnaast ook in om de ju-
nior-stylisten mijn deskundigheid 
mee te geven en te trainen, zo-
dat zij kunnen doorgroeien naar 
topstylist. Ik hoop dat de huidige 
klanten zich altijd nog net zo wel-
kom voelen en het vertrouwen 
in Trendy Hair blijven houden. Ik 
kijk er naar uit om jullie te mogen 
ontvangen in de salon.” 

Geen receptie
Renate en Mylène hadden graag 
een receptie gehouden om ieder-
een persoonlijk te spreken, maar 
vanwege corona is dit helaas niet 
mogelijk. “Wie weet op een la-
ter tijdstip”, besluiten moeder en 
dochter. 
Bij deze willen Renate en Mylène 
alle klanten, familie en vrienden 
heel hartelijk bedanken voor het 
gestelde vertrouwen. “Tot ziens in 
één van onze salons.”

Online overeenkomst getekend
Inochio partner in Japan 
van Bosman Van Zaal
Aalsmeer - De verkoop van Bos-
man Van Zaal tuinbouwprojecten 
in Japan zal in de komende jaren 
verzorgd worden door het Japan-
se bedrijf Inochio. Vrijdag 11 sep-
tember werd online de overeen-
komst getekend door beide di-
recties in Japan en in Nederland. 
Inochio is een van de meest toon-
aangevende tuinbouwtoeleve-
rancier in Japan en werkt al ja-
ren samen met de internationa-
le kassenbouwer uit Nederland. 
De samenwerking is geïntensi-
veerd, omdat de uitvoering van 
tuinbouwprojecten steeds meer 

inzicht en technische kennis ver-
eist, gebaseerd op input van de 
lokale omstandigheden. Op deze 
wijze profiteren Japanse onder-
nemers van optimale groeiom-
standigheden voor hun planten.
Het verleden heeft aangetoond 
dat de twee partijen uitstekend 
samenwerken. 
Inochio weet op nauwkeurige 
wijze de wensen van de Japan-
se opdrachtgevers te vertalen in 
een duidelijk profiel, dat als ba-
sis dient voor de uitwerking door 
Bosman Van Zaal in Nederland. Zij 
werken met hun team van meer 

Links Marco Braam, CEO Bosman Van Zaal, en rechts Ben van der Heide, 
Chief Sales O�cer Bosman Van Zaal. Op het scherm: Nobuo Ishiguro, ma-
naging director Inochio Agri (linksboven) en de raad van bestuur. 

Rabobank Regio Schiphol
Patricia Reuskens: “Zaai 
heeft zoveel potentie”
Aalsmeer - Ondernemers, van 
starter tot gevestigde, hebben 
hoe dan ook te maken met bank-
zaken. Tref je zo iemand als Patri-
cia Reusken - accountmanager 
bedrijven bij de Rabobank - dan 
heb je het getroffen! Enthousiast, 
grote kennis van zaken, meeden-
kend en een uitgebreid netwerk. 
“Ik draag graag mijn steentje bij.” 
Voor Patricia was de kennisma-
king met de Zaai-editie 2019-
2020 een buitengewoon plezieri-
ge. Vanaf het begin was zij bij het 
coachtraject betrokken. “Het was 
mooi om de pitches mee te ma-
ken ik heb toen al wat feedback 
en tips kunnen geven.” Dat is te-
kenend voor haar. Want dat is wat 
Patricia graag doet; haar kennis 
delen met anderen die dat kun-
nen gebruiken. 

Denken in oplossingen
De Rabobank regio Schiphol is sa-
men met de gemeente en Onder-
nemend Aalsmeer medefinancier 
van het Zaai coach-project waar-
van de coördinator Kirsten Ver-
hoef is. Patricia Reusken heeft een 
financiële achtergrond en heeft 
binnen de Rabo - inmiddels zes-
tien jaar - verschillende func-
ties vervuld op meerdere loca-
ties, zoals Amsterdam en Amstel-
veen. Sinds drie jaar werkt zij als 
accountmanager. “Ik stoei graag 
met cijfers”, lacht zij. Haar kracht 
ligt - zo geeft zij aan - bij het den-
ken in oplossingen. “Daarom vind 
ik starters ook zo interessant. Het 
mooie bij starters is dat je echt 
een één op één contact kunt heb-
ben en daardoor een toegevoeg-
de waarde kan leveren. Tips hoe je 
je het beste kan presenteren, hoe 
je jouw prijs bepaalt en meer zelf-
vertrouwen kunt krijgen. Ik voel 
mij zeer betrokken en het is mooi 
om mijn levenservaring te kun-
nen delen. Ik verheug mij op de 
nieuwe editie Zaai.” Voor starten-
de ondernemers heeft Rabobank 
de site www.ikgastarten.nl met al-
lerlei handige tips om een finan-
ciering aan te vragen. 
 
Lokale betrokkenheid 
Patricia woont sinds anderhalf jaar 
in Aalsmeer en heeft het hier bui-
tengewoon naar haar zin. Evenals 
haar dertien jarige zoon is zij een 
fervent watersport-liefhebster en 
lid van WSCA. Verder heeft zij be-
roepsmatig goede contacten met 

andere sportverenigingen. Zij er-
kent dat ook bij de Rabobank wel 
het één en ander is veranderd. “Er 
gebeurt nu meer online en daar-
om werken er ook minder men-
sen.” Maar, vervolgt zij onmiddel-
lijk: “De lokale betrokkenheid is 
er niet minder door geworden. 
De meeste werknemers wonen in 
hun werkgebied en weten wat er 
speelt. De Rabobank blijft lokaal 
georiënteerd; voor particulieren 
die een huis willen kopen en voor 
ondernemers die een zakelijke fi-
nanciering nodig hebben. Wij wil-
len er - met ons uitgebreide net-
werk - zijn voor alle ondernemers 
vooral nu in tijden van corona. 
Ook steunen wij de lokale vereni-
gingen zoals nu weer met de actie 
Clubsupport.”

Humanitas
Patricia wil niets liever dan weer 
iedere donderdag op de locatie in 
de Zijdstraat aanwezig zijn om on-
dernemers met vragen te woord 
te staan. “Dat is nu vanwege de 
coronamaatregelen niet moge-
lijk, maar ik hoop het snel weer op 
te kunnen pakken om de verbon-
denheid te versterken.” Die ver-
bondenheid; Patricia hecht daar-
aan. Recent is zij vrijwilliger bij Hu-
manitas geworden, waar zij men-
sen helpt bij het project thuisad-
ministratie. “Ik zet mij graag in 
voor het welzijn van anderen.” Zo-
als ook Zaai haar nauw aan het 
hart ligt. “Zaai heeft zoveel poten-
tie.” Aalsmeer heeft in haar ogen 
veel te bieden. “Het is zo leuk om 
de ondernemers op straat tegen 
te komen, even gedag zeggen 
een paar woorden wisselen, dat 
schept toch een band.” Neem voor 
meer informatie over Zaai contact 
op met Kirsten Verhoef via 0297-
366182 of via e-mail kirsten@sylt-
support.nl 
Janna van Zon

Hoe leuk is dat!
Pindakaaswinkel in Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer heeft een 
echte pindakaaswinkel! Hoe leuk 
is dat. Wethouder Robert van Rijn 
ging er op bezoek en wilde graag 
met eigen ogen zien hoe de be-
vlogen Michiel Vos zijn pinda-
kaaswinkel runt. “Het idee begon 
aan de keukentafel”, vertelt Mi-
chiel die de wethouder ontvangt 
in een t shirt met hierop ‘de Pin-
dabaas’. Michiel was Bioboer en 
groot fan van pindakaas. Daarom 
begon hij thuis te experimente-
ren met pindakaas en smaken te 
combineren. Na een aantal suc-
cesvolle testen besloot hij als ech-
te pindabaas er zijn werk van te 
maken. Zijn eerste winkel opende 
hij in 2016 in Amsterdam. En de 
reacties waren allemaal positief. 
Inmiddels heeft hij negen winkels 
en levert hij aan vele delicates-
se winkels. In Aalsmeer maakt hij 

vooral de pindakaas, maar via de 
website www.depindakaaswin-
kel.nl kan iedereen ook bij hem 
bestellen.

Gezonde pindakaas
De gezondheid van mens en na-
tuur staan bij de pindakaaswinkel 
hoog in het vaandel. Zo bestaat 
de pindakaas alleen uit pinda’s en 
een beetje kokosolie. Ook wor-
den er geen extra suikers en zout 
toegevoegd. Inmiddels heeft Mi-
chiel tien verschillende smaken 
ontwikkeld van pindakaas met 
kokoszeezout tot dadel kaneel en 
van stroopwafel tot witte choco-
lade. Wethouder Robert van Rijn 
was onder de indruk van het en-
thousiasme waarmee Michiel zijn 
bedrijf runt en kocht uiteraard 
een proefverpakking met de tien 
smaken pindakaas. 

Heel de maand september feestelijk
‘Hier met je bon’ in het 
Centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Na de Aalsmeerse 
Feestweek gaat Aalsmeer Cen-
trum nog even door met feest-
vieren, want heel de maand sep-
tember blijft feestelijk. En daar 
horen ook cadeautjes bij. Van 14 
september tot en met 2 oktober 
kun je met je kassabon een goed-
gevulde Goodie Box winnen met 
producten van ondernemers uit 
Aalsmeer Centrum. Maar ook kor-
tings- en cadeaubonnen en zelfs 
een Ice Watch van Sparnaaij Ju-
weliers. Schrijf je naam en tele-
foonnummer op je kassabon, doe 
hem in één van de tien dozen die 
op verschillende plekken in het 
dorp staan en maak kans op deze 
waardevolle Goodie Box. De bon-
nen moeten wel afkomstig zijn 
van ondernemers uit Aalsmeer 
Centrum (Zijdstraat, Stations-
weg, Van Cleeffkade, Marktstraat, 
Schoolstraat, Dorpsstraat, Wete-
ringstraat, Drie Kolommenplein, 
Molenpad, Molenplein, Punter-

straat en Raadhuisplein) met als 
datum 14 september tot en met 2 
oktober. Na de weektrekking wor-
den alle bonnen van die week ver-
nietigd en gegevens worden niet 
bewaard. De dozen zijn te vinden 
bij Total Copy Service in de Dorps-
straat, De Oude Veiling (ingang), 
Marktstraat, Banketbakkerij Mül-
ler aan Stationsweg, Van der Schil-
den Lingerie op het Raadhuis-
plein, Bertram Brood en Banket 
aan de Punterstraat Jips Winkeltje 
en Tabakszaak Kees Boomhouwer 
op het Molenplein, Drogisterij/
Parfumerie Van der Zwaard, Shoe-
by, Siphra’s Studio en Dierenspe-
ciaalzaak Van de Zwaard, alle vier 
in de Zijdstraat. De trekkingen zijn 
vrijdagmiddag om 12.00 uur op 
18 september, 25 september en 2 
oktober. De winnaars worden op 
vrijdagmiddag bekend gemaakt 
via social media. Dus hou de Face-
book- en Instagram accounts van 
Meer Aalsmeer in de gaten. 

Handappeltjes, jam en honing
Natuurlijke producten 
bij de Historische Tuin
Aalsmeer - Het is weer tijd voor 
najaarsfruit en dat betekent taar-
ten bakken. Van zoete handap-
peltjes tot stoofperen: voor ie-
ders smaak is er wel wat in de His-
torische Tuin Aalsmeer. Weeg zelf 
je onbespoten fruit af en proef 
het verschil. Nieuw in het assorti-
ment zijn de chutneys met groen-
te en fruit afkomstig van de Tuin. 
Deze smaakmakers komen oor-
spronkelijk uit India, waar ze bij 
iedere maaltijd geserveerd wor-
den. Chutney is een soort inge-
dikt mengsel van fruit, azijn, ui-
en, suiker, kruiden en specerijen. 
Een heerlijke begeleider bij pitti-
ge gerechten, in de salade, als dip 
bij snacks, als basis voor een saus 
of gewoon op een broodje kaas. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Natuurlijk is de Historische Tuin 
ook hét adres voor biologische 
jams. Naast de vertrouwde sma-
ken, zijn er verrassende combi-
naties verkrijgbaar. En, voor aan-

trekkelijk prijzen. Een must bij 
wildgerechten is kweeperen-ge-
lei, probeer deze variant eens. U 
zult versteld staan. Vergeet niet 
bij uw bezoek aan de Historische 
Tuin (ingang Praamplein) een pot 
zomerhoning mee te nemen. 

dan 60 engineers een totaalpro-
ject uit, waarin kassen, teeltsyste-
men klimaatsystemen en water-
systemen een geïntegreerd ge-
heel vormen, toegespitst op de 
lokale omstandigheden en teel-
teisen. Vervolgens wordt het pro-
ject samengevoegd door Bos-
man Van Zaal en verder getrans-
porteerd en gebouwd door Ino-
chio, altijd in samenwerking met 
de Nederlandse kassenbouwer. 
De kassenactiviteiten van Inochio 
in Japan worden verzorgd door 
Inochio Agri, een bedrijf dat on-
derdeel uitmaakt van de Inochio 
Group. Ze ondersteunt de land-
bouw op verschillende gebieden, 
waaronder managementonder-
steuning, landbouwsystemen en 
kasprojecten. 

Bosman Van Zaal ontwikkelt, 
produceert en bouwt comple-
te tuinbouwprojecten in binnen- 
en buitenland. Het bedrijf is en-
kele jaren geleden ontstaan uit 
een samenvoeging van Bosman, 
een gerenommeerde kassenbou-
wer, die binnenkort haar 100-ja-
rig bestaan viert, en logistiek ex-
pert Van Zaal, die al vanaf 1968 
internationaal actief is. De pro-
jecten van Bosman Van Zaal zijn 
gebaseerd op de nieuwste ont-
wikkelingen en de laatste inzich-
ten voor het duurzaam en effi-
ciënt telen van voedingsmidde-
len, sierteeltproducten en plan-
ten voor de cosmetische en far-
maceutische industrie. Kijk voor 
meer informatie op www.bos-
manvanzaal.com
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‘Klus’ nog niet helemaal geklaard
Barendebrug weer open
Aalsmeer - De Barendebrug in de 
Dorpsstraat is woensdag 9 sep-
tember weer open gegaan voor 
al het verkeer. De werkzaamhe-
den zijn iets later dan gepland af-
gerond. De bedoeling was dat de 
Barendebrug voor 6 september 
opengesteld zou kunnen wor-
den. Overigens is de ‘klus’ nog 

niet helemaal geklaard, er missen 
nog delen van de brugleuningen. 
In plaats van de groene, houten 
afscheiding zijn nu aan de zij-
den van het water enkele stalen 
‘hekken’ geplaatst. De terugplaat-
sing van de opbouw laat op zich 
wachten tot ongeveer eind okto-
ber. 

Wethouder van Rijn: ‘Het is een tegenvaller’

Aanleg rotonde bij Van 
Cleeffkade uitgesteld
Aalsmeer - De werkzaamheden 
aan het kruispunt van de Burge-
meester Kasteleinweg met de Van 
Cleeffkade en de Oosteinderweg 
zijn uitgesteld. De werkzaamhe-
den zouden 14 september star-
ten. De wegen en het kruispunt 
blijven dus gewoon open. 
Er is een knelpunt met de kabels 
en leidingen bij de Van Cleeff-
kade. Opdrachtnemer Dura Ver-
meer werkt hard aan een oplos-
sing hiervoor. Daarom worden de 
werkzaamheden verplaatst naar 
een later moment. Zodra bekend 
is wanneer de werkzaamheden 
wel beginnen, volgt daarover in-
formatie via bewonersbrieven en 
nieuwsberichten. 

“Volop in overleg”
Wethouder Robert van Rijn (ge-
meente Aalsmeer): “Het is een te-
genvaller dat de werkzaamhe-
den aan de rotonde aan de Van 
Cleeffkade vertraging oplopen. 
Dura Vermeer is hard bezig om 
hiervoor een goede oplossing te 
vinden. Bij dit soort grote projec-
ten is er altijd een kans op tegen-
slag, al hoopte ik dat dit niet zou 
gebeuren. Ik ben volop in overleg 
met de provincie Noord-Holland 
en aannemer Dura Vermeer om 
ervoor te zorgen dat het werk aan 
de Van Cleeffkade zo snel moge-
lijk van start kan gaan en we zo 

min mogelijk vertraging oplo-
pen.”  Doel van het werk is om het 
kruispunt van de Burgemeester 
Kasteleinweg met de Van Cleeff-
kade en Oosteinderweg om te 
bouwen naar een rotonde met 
een busbaan die rechtdoor over 
de rotonde rijdt.

Project HOVASZ
De nieuwe HOV-verbinding is een 
van de schakels in het regionale 
HOV-netwerk R-net en biedt reizi-
gers frequent, comfortabel en be-
trouwbaar busvervoer. Naast de 
busbaan worden de N196 in de 
Haarlemmermeer, de Burgemees-
ter Kasteleinweg in Aalsmeer en 
de Koningin Máximalaan in Uit-
hoorn, inclusief de fietspaden, 
opnieuw ingericht als een twee-
baansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer. Een aanzienlijke 
verbetering voor de leefbaarheid, 
bereikbaarheid en de veiligheid 
in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar 
verwachting eind 2021 in ge-
bruik genomen. Met vragen over 
de werkzaamheden kunnen weg-
gebruikers en omwonenden con-
tact opnemen met het Service-
punt van de provincie via 0800-
0200 600 (gratis) of per mail: ho-
vasz@noord-holland.nl. Actuele 
informatie over de werkzaamhe-
den is te vinden op HOVASZ.nl of 
via de Facebookpagina.

Verbetering wegenstelsel in Green Park

Rotonde in gebruik bij 
de Molenvlietweg
Aalsmeer - Afgelopen week is de 
nieuwe rotonde op de hoek Mid-
denweg en Molenvlietweg ge-
opend. Fase 1 van de aanleg van 
de nieuwe Molenvlietweg is hier-
mee voltooid. De Molenvlietweg 
gaat nu doorgetrokken worden 
naar de Aalsmeerderweg en daar 
aangesloten op (nog) een nieuwe 
rotonde. Een deel van deze weg, 
met fietspad, is reeds aangelegd. 
Bij de nieuwe rotonde is deze te 
realiseren aansluiting nog afge-

zet met hekken. De gehele weg 
is naar verwachting medio 2022 
gereed. Ook elders in Green Park 
Aalsmeer is de afgelopen maan-
den gewerkt aan de verbetering 
van het wegenstelsel. Aalsmeer 
is zelfs een nieuwe weg rijker, de 
Hollandweg. Sinds eind augustus 
is de Hollandweg officieel open 
voor verkeer. De weg is verlegd 
om de bereikbaarheid van de hier 
gevestigde bedrijven te verbete-
ren.

Zaterdag lancering eigen winkelapp
Gentlemen’s Place zit 
niet stil in coronatijd
Aalsmeer - Christiaan Sijnen en 
Peter Willemse van Gentlemen’s 
Place, de prachtige mannen-
modezaak in het centrum van 
Aalsmeer, zien altijd kansen en 
zaten tijdens de coronatijd dan 
ook zeker niet stil. “Het was en is 
een stevige tijd in onze branche, 
dus we willen graag onze klanten 
bedanken die zijn blijven komen 
en hebben meegedacht aan op-
lossingen. Samen met modemerk 
Lavendi hebben wij een app ont-
wikkeld op het gebied van winke-
len. We moesten ons in de afgelo-
pen maanden natuurlijk flink aan-
passen aan nieuwe omstandighe-
den. ‘Out of the box-denken’ en 
anticiperen was daarbij een must. 
Daardoor kwamen we op het 
idee van een gebruiksvriendelijke 
en betaalbare app die app-bou-
wer Conapps voor ons medeont-
wikkeld heeft. Want is er nog een 
leven zonder beeldscherm denk-
baar?” Aldus de retailers die bij-
zonder enthousiast zijn over de 
nieuwe applicatie. “Persoonlijk 
contact met de klant is mede ge-
zien de huidige situatie belang-
rijker dan ooit, maar tegelijker-
tijd is er sprake van de nodige be-
perkingen dus communicatie via 
het beeldscherm is de uitkomst. 
Het menu van de overzichtelij-
ke app voorziet bijvoorbeeld in 
een virtuele toer door onze win-
kel, je kunt er columns op lezen, 
er is een overzicht van merken op 
te vinden en je kunt er lopende 
events en acties op nazien. Daar-
naast kun je via de app een per-

soonlijke afspraak maken. Eigen-
lijk word de klant binnen enkele 
seconden goed en volledig ge-
informeerd via één scherm. Een 
unieke beleving en fantastische 
servicetool richting onze klanten.” 
De aanwezige webshop wordt 
klein gestart, maar wordt wekelijk 
aangevuld met nieuwe collectie. 
Klanten kunnen derhalve mee-
groeien in de webshop. 

Lancering en korting
Gentlemen’s Place in Aalsmeer is 
een van de eerste winkels in Ne-
derland die samen met Laven-
di deze eigen betaalbare winkel-
app hebben gerealiseerd. Christi-
aan raakt er niet over uitgepraat: 
“Je kunt er eenvoudig filmpjes 
mee uploaden, er is een moge-
lijkheid een pushbericht te ont-
vangen zodra de nieuwe collectie 
van je favoriete merk binnen is en 
de winkel blijft in beeld. Get your 
kicks with GP on your smartpho-
ne, je dagelijks communicatie-
kanaal!” Aanstaande zaterdag 19 
september om 12.00 uur wordt 
de app feestelijk gelanceerd. Je 
kunt hem gratis downloaden via 
google en app-store of scan de 
QR code. Nota bene: Op vertoon 
van de app op je telefoon krijg 
je vanaf zaterdag een week lang 
maar liefst 15% korting op de ge-
hele (nieuwe) collectie, aange-
vuld met merken als Cast Iron en 
Circle of Trust. Info: www.gentle-
mensplace.com, Zijdstraat 67. Ac-
tief op Facebook en Instagram.
Door Miranda Gommans-Breur

V.l.n.r. Peter Willemse, Christiaan Sijnen en medewerker Lavendi zijn bij-
zonder trots dat ze tijdens de coronaperiode deze betaalbare app voor 
ondernemers, retailers en klanten op de markt hebben weten te brengen.

Maandag 21 september in Parochiehuis

Even bijpraten tijdens 
Wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Het is al meer dan 6 
maanden geleden dat het Coro-
navirus wereldwijd uitbrak. Dat 
zette vrij snel ook in de wijk Stom-
meer alles op zijn kop. Daarboven 
kwam nog een langdurige hete 
zomer die voor jong en oud be-
hoorlijke problemen gaf. De om-
standigheden zijn inmiddels zo 
dat het wijkoverleg weer opge-
start kan worden en er weer bij-
gepraat kan worden over de ont-
wikkelingen in de wijk Stommeer. 
Het eerste wijkoverleg na een half 
jaar vindt plaats op maandag 21 
september en is, zoals gebruike-
lijk, in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat, waar bezoekers op 
1,5 meter afstand van elkaar kun-
nen zitten. 
De verantwoordelijkheid ligt uit-
eindelijk bij iedereen zelf. Houd 
rekening met elkaar en blijf thuis 

als er klachten zijn. Het wijkover-
leg begint om 20.00 uur en on-
der andere gaat gesproken wor-
den over het afvalstoffenbeleid 
van de gemeente, de toenemen-
de (on)veiligheid in de wijk, toe-
komst van het wijkoverleg, het 
nieuwe gevelgedicht aan het ge-
bouw Parklaan en ontwikkelin-
gen rond het bewonersinitia-
tief het Groene Lint. Ook de her-
inrichting van de Burgemeester 
Kasteleinweg en de noodzakelij-
ke wijzigingen in het openbaar 
vervoer zullen aandacht krijgen, 
evenals de eventuele ontwikke-
lingen op het Zuiderkerkterrein.
Kortom, genoeg interessante on-
derwerpen. Koffie en thee zullen 
weer klaar staan. Stuur voor in-
formatie of vragen een mail naar: 
wrstommeer@gmail.com, of bel 
06-20144253.

Hinderbeperkende maatregelen
Civiele procedure tegen 
Schiphol in voorbereiding
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
15 september hield de gemeen-
teraad een bijeenkomst voor in-
woners, verenigingen, bedrijven, 
instanties, stichtingen en ande-
re belangstellenden om input 
op te halen over wat hinderbe-
perkende maatregelen ten aan-
zien van het vliegverkeer zou-
den kunnen zijn voor Aalsmeer 
en Kudelstaart. Aangezien het Al-
ders akkoord dit jaar afloopt en 
het kabinet voornemens is meer 
groei van vliegbewegingen toe 
te staan, is het zaak voor de ge-
meente én inwoners om haar 
standpunten nog eens duidelijk 
op een rijtje te zetten. 
Onder andere deed deze avond 
een nieuwe stichting haar intre-
de. Een aantal organisaties die 
zich inzet tegen de groei van 
Schiphol heeft de krachten ge-
bundeld in RBV, Recht op Be-
scherming Vliegtuighinder. Deze 
stichting gaat het niet bij woor-
den houden. Er is een civiele pro-
cedure in voorbereiding tegen 
Schiphol. “We zijn de overlast en 
vervuiling zat. Schiphol hoeft niet 
weg, maar mag net als iedereen 
geen wetten overtreden. We wil-
len terug naar de tijd van minder 
vliegbewegingen. Als we nu niets 
doen, wordt het voor de volgen-

de generatie nog erger. Daarom 
krimpen en zeker niet verder uit-
breiden”, aldus inspreekster Loog-
man. En bewoonster van de Lin-
naeuslaan had eveneens kritiek 
op de Luchtvaartnota. “Het gaat 
om economie en groei, met om-
wonenden wordt totaal geen re-
kening gehouden.” Zij stelde 
voor een ‘Frisse Lucht Compen-
satie’ in te stellen: Schiphol-gedu-
peerden jaarlijks de mogelijkheid 
bieden om even op adem te ko-
men in een rustig vakantiepark. 
Het woord werd deze avond ook 
gegeven aan econoom Walter 
Manshanden. Volgens voorzitter 
Ronald Fransen de econoom die 
25 jaar geleden pleitte voor groei 
van de luchthaven, maar nu wat 
Schiphol betreft een gevreesd 
econoom is. Hij zei wat heel veel 
inwoners van Aalsmeer denken 
en zeggen: De overlast wordt op 
het dak gegooid van een kleine 
groep. 
De gemeenteraad gaat alle op-
merkingen en voorstellen bun-
delen en hierover, met de in 2018 
vastgestelde Position Paper in de 
hand, in gesprek met burgemees-
ter en wethouders om vervolgens 
een gezamenlijk standpunt op te 
stellen richting het kabinet. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Commissie Ruimte en Economie
Ontwerpbestemmingsplan 
Fort Kudelstaart besproken
Aalsmeer - Op verzoek van de 
fractie van Absoluut Aalsmeer 
is tijdens de commissie Ruim-
te en Economie het ontwerp-

bestemmingsplan Fort Ku-
delstaart besproken. De mees-
te van de overige fracties gaven 
aan geen reden te zien om het 

Open agenda en aandachtspunten
Wijkoverleg Hornmeer 
gaat door!
Aalsmeer - Het bestuur van het 
Wijkoverleg Hornmeer wil het sa-
menkomen van de wijkbewoners 
juist in deze tijd levendig houden. 
Er zijn voldoende onderwerpen 
om met elkaar te bespreken. Het 
Buurthuis aan de Dreef biedt vol-
doende mogelijkheden om, met in 
acht name van de geldende regels, 
wijkoverleg te houden op maan-
dag 21 september vanaf 20.00 
uur. Het voornemen is om met een 
open agenda te spreken over een 
aantal onderwerpen die in de wijk 
spelen, maar ook over het leven in 
de wijk tijdens de pandemie. Na-

tuurlijk komen de ontwikkelingen 
rond het Waterfront ter sprake en 
is het bestuur benieuwd naar de 
vorderingen met de ontwikkelin-
gen van de woningbouw. De me-
ningen pijlen over de afsluiting 
van het fietspad langs de Bachlaan 
kan een bijdrage leveren aan de 
besluitvorming daarover. Andere 
onderwerpen kunnen ingebracht 
worden door de bezoekers. Om 
het aantal wijkbewoners te kun-
nen reguleren wordt een aanmel-
ding vooraf op prijs gesteld. Aan-
melden kan via wijkoverleghorn-
meer@hotmail.com 

beoordelingsbesluit in twijfel 
te trekken aangezien de gehe-
le procedure van het ontwerp-
bestemmingsplan nog na-
der bekeken zal worden door 
het college. Ook gesproken is 
over het burgerinitiatief van de 
Stichting Werkgroep Fort Ku-
delstaart. De vraag lag voor aan 
de commissie of het burgeri-
nitiatief ontvankelijk verklaard 

kan worden. De commissie ad-
viseerde in meerderheid om 
het burgerinitiatief niet-ont-
vankelijk te verklaren. De raad 
zal daar in zijn raadsvergade-
ring van 17 september een be-
sluit over nemen. 

Schaven aan Waterfront
Bij de behandeling van het de-
finitief ontwerp herinrichting 

Waterfront hadden de fracties 
veel vragen voor de wethou-
der. Een deel daarvan was zo 
specifiek dat de wethouder een 
aantal van de vragen schrifte-
lijk zal beantwoorden vóór de 
raadsvergadering van 17 sep-
tember. De fracties reageer-
den verdeeld over het definitief 
ontwerp. In ieder geval zijn de 
fracties het eens dat er nog hier 

en daar wat geschaafd moet 
worden aan het plan. 
Zodoende wordt het verder 
besproken in de raadsverga-
dering van 17 september en 
wordt het daar voorgelegd 
voor besluitvorming. De ver-
klaring van geen bedenkingen 
herinrichting Waterfront is niet 
besproken en doorgeschoven 
voor bespreking in de raad.





Eerste drie bruggen gerenoveerd en weer geopend 

De oude Kerkwegbrug was echt op. De brug was 
al langere tĳd niet meer geschikt voor zwaar 

verkeer en er gold een verbod voor vrachtwagens.  
In de oude situatie was er een smalle brug voor het 
wegverkeer en een houten brug voor de voetgangers, 
die ook werd gebruikt door fietsers. Begrĳpelĳk, want 
de Kerkwegbrug was vrĳ smal. 

Hoe oud de brug was en hoe hĳ constructief was  
gemaakt, was in geen enkel dossier te vinden. Tĳdens 
de sloop liepen we daarom tegen verrassingen aan.  
Zo bleken er onder de brug nog oude, houten heipalen 
te zitten. Die moesten er eerst uit, voordat we de brug 
konden renoveren. 

De reconstructie had flink wat voeten in de aarde. De 
werkzaamheden hebben in totaal ongeveer een jaar 
geduurd, inclusief werkvoorbereiding, vergunningen 
aanvragen en het verleggen van kabels/leidingen. Ook 
het dek moest lange tĳd uitharden. Maar nu ligt er een 
nieuwe, veilige brug die voldoet aan de hedendaagse 
eisen. We hebben de twee bruggen samengevoegd tot 
één nieuwe brug en overzichtelĳke lĳnen aangebracht 
voor de fiets- en voetgangersstrook. We hebben van 
omwonenden veel complimenten gekregen over de 
nieuwe indeling. Tĳdens de bouwperiode was de  
Kerkweg afgesloten voor al het verkeer. In overleg met 
Peter Kramer van De Jong Motorenrevisie mochten  
fietsers en voetgangers van zĳn terrein gebruiken om 
naar de Oosteinderweg te fietsen of te lopen. Dat was 

De gemeente stelde voor om op de plek 
van de Aardbeienbrug een bredere 
brug te maken, waarop het verkeer 
elkaar gemakkelĳk kan passeren. Dat 
wilden wĳ als omwonenden liever niet, 
want dan gaan mensen veel te hard 
rĳden. Dat gebeurt namelĳk nu al.  
Wĳ wilden daarom graag de brug in 
z’n oorspronkelĳke staat weer terug 
en daar is de gemeente in mee gegaan. 
Ik moet zeggen: de werkzaamheden 
duurden langer dan verwacht, maar  
er is goed naar ons geluisterd. Ik merk 
wel dat mensen er weer aan moeten 
wennen dat het verkeer uit Dorp 
voorrang heeft.

Robert van Rĳn, wethouder

Renske Lankreĳer, projectleider

Nieuwe Kerkwegbrug schoolvoorbeeld van overzichtelijkheid

Enkele jaren geleden bleek dat de Aardbeienbrug 
het zware verkeer op de Uiterweg niet meer 

aankon. Om die reden heeft de gemeente in 2018 stalen 
balken onder de brug gelast. Deze versterking was echter 
op termĳn onvoldoende en had tot gevolg dat de door-
vaart 20 cm lager werd. Veel boten konden er daardoor 
niet meer onderdoor. Geen ideale situatie dus.  Medio 
2018 hebben we samen met buurtbewoners gezocht naar 
een andere oplossing. De omwonenden wilden graag 
hun brug weer terug in de oorspronkelĳke staat. Punt 
was echter dat de oude bovenbouw te smal was voor de 
nood- en hulpdiensten. De bovenbouw moest daarom 
50 cm breder worden en - om de verhouding te bewaren 
- ook 70 cm hoger worden. Voordeel daarvan is dat we 
de eerdere ‘tooghoeken’ weer konden terugbrengen. De 
replica is daardoor nog mooier dan de oude bovenbouw. 
De buurtbewoners hadden een zware stem in het project 
en waren heel eensgezind in hun standpunt. 
De renovatie van de brug heeft best wel wat overlast 

Aardbeienbrug heeft z’n 
tooghoeken weer terug 

Ton Rohde, projectleider

Klaas Joren, Buurtvereniging Ons Aller Belang

Onze waterrĳke gemeente telt zo’n 

362 ‘kunstwerken’: bruggen, duikers, 

damwanden en beschoeiingen. Daar 

komen er elk jaar meer bĳ. Afgelopen 

jaar zĳn veel kunstwerken in Aalsmeer 

geïnspecteerd, waarbĳ onder andere 

is gekeken naar het gebruik, de tech-

nische levensduur en de staat van het 

onderhoud. Zowel boven als onder  

water! Al deze gegevens worden dit 

jaar geanalyseerd. Vooruitlopend  

hierop zĳn afgelopen jaar de eerste  

drie bruggen gerenoveerd. Hierbĳ  

hebben we niet alleen gekeken naar  

de constructie, maar ook naar verkeers-

veiligheid en de betekenis van de brug 

voor omwonenden. Want we vinden 

het belangrĳk het culturele erfgoed van 

Aalsmeer te behouden. Deze bruggen 

zĳn prachtige voorbeelden van hoe we 

samen zorgen voor een veilig en mooi 

Aalsmeer.

veroorzaakt op deze doodlopende weg. Het ongemak 
werd in de meeste gevallen voor lief genomen, want nu 
hebben de buurtbewoners hun mooie brug weer 
terug. En hĳ kan er weer 50 jaar tegenaan.

Bovenbouw Barende Brug  
na tien jaar weer terug

De Barende Brug staat al op foto’s uit 1920, 
toen de Dorpsstraat nog een zandweggetje was. 

De brug ontleent zĳn naam waarschĳnlĳk aan nacht-
wacht Barend Wegman, die in een huisje naast de brug 
woonde. Vroeger was de brug beweegbaar, vanwege de 
boten die naar de veiling voeren. Maar op een gege-
ven moment is het brugdek vastgezet. In 2011 is een 
spoedrenovatie uitgevoerd, waarbĳ de bovenbouw eraf 

is gehaald. Sindsdien lag hĳ opgeslagen bĳ aannemers-
bedrĳf Gebr. Griekspoor in Nieuw-Vennep. Deze  
aannemer heeft ook de renovatie gedaan. De brug 
heeft een geheel nieuwe fundering gekregen, zodat de 
brug straks de bovenbouw kan dragen. Verder zĳn de 
originele leuningen en het metselwerk gerenoveerd 
en heeft de brug een nieuw betonnen dek gekregen. 
In april dit jaar is de extra versteviging onder de brug 

heel fijn, want anders hadden de mensen een eind  
moeten omrĳden of -lopen. De samenwerking met de 
buurt ging goed. Ik heb gemerkt dat als je goed 
met elkaar overlegd, er veel mogelĳk is.

verwĳderd, waardoor de brug zĳn oorspronkelĳke  
vaarbreedte weer terug heeft. Ook de voetgangersbrug 
is gerenoveerd en gelĳk met de verkeersbrug geopend. 
Er is voor gekozen om bĳ de renovatie zoveel mogelĳk 
oude elementen te gebruiken, zoals de originele natuur-
stenen blokken, leuningen en bovenbouw. De renovatie 
van de brug is volgens planning verlopen. De renovatie 
van de bovenbouw duurt wel langer dan gedacht, omdat 
niet alle materialen, mede door corona, niet op tĳd  
konden worden geleverd. De fabriek in Italië waar  
onderdelen voor de bovenbouw werden gemaakt, was 
een aantal maanden gesloten. De bovenbouw wordt 
daarom pas later dit jaar teruggeplaatst. Desondanks  
zĳn de omwonenden heel blĳ. Straks hebben ze 
weer zicht op de historische Barende Brug.

Menno Abrahamse, projectleider



Eerste drie bruggen gerenoveerd en weer geopend 
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Hoe oud de brug was en hoe hĳ constructief was  
gemaakt, was in geen enkel dossier te vinden. Tĳdens 
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De gemeente stelde voor om op de plek 
van de Aardbeienbrug een bredere 
brug te maken, waarop het verkeer 
elkaar gemakkelĳk kan passeren. Dat 
wilden wĳ als omwonenden liever niet, 
want dan gaan mensen veel te hard 
rĳden. Dat gebeurt namelĳk nu al.  
Wĳ wilden daarom graag de brug in 
z’n oorspronkelĳke staat weer terug 
en daar is de gemeente in mee gegaan. 
Ik moet zeggen: de werkzaamheden 
duurden langer dan verwacht, maar  
er is goed naar ons geluisterd. Ik merk 
wel dat mensen er weer aan moeten 
wennen dat het verkeer uit Dorp 
voorrang heeft.

Robert van Rĳn, wethouder

Eerste drie bruggen gerenoveerd en weer geopend 

Renske Lankreĳer, projectleider

Nieuwe Kerkwegbrug schoolvoorbeeld van overzichtelijkheid
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Omleiding
Aalsmeer - Het is een on-
Aalsmeerse maand september. 
Geen feestweek, geen Pramen-
race, geen vuurwerk en geen 
kunstroute. En dat laatste mis ik 
het meest. Het is altijd zo inspire-
rend om een heel weekend lang al 
die mooie, leuke en soms ronduit 
grappige kunstwerken te bewon-
deren. Om toch enige creativiteit 
binnen te halen besluit ik naar de 
Gamma te gaan en een leuk kleu-
renpalet samen te stellen voor 
mijn badkamer opknapplan. Ze 
hebben daar een wand vol met 
kleurenkaartjes die mij altijd op 
briljante ideeën helpt, maar waar 
ik halverwege het spoor meest-
al volledig bijster raak. Ik neem 
mij voor het dit keer systematisch 
aan te pakken. Uitzoeken op op-
volgend kleurnummer en niet 
klakkeloos maar wat tinten bij el-
kaar graaien. Het is een illuster 
plan dat al in de kiem gesmoord 
wordt. Ik kom niet eens bij de 
Gamma. Onbereikbaar. Aan het 
eind van de Legmeerdijk stoot 
ik mijn fiets aan een levensgroot 
hek. Nergens een bewegwijze-
ring. Dan maar het park in. Op de 
fiets, wat niet mag, maar je moet 
toch wat. Het hele eind lopen is 
me te dol en terug heb ik geen 
zin in. Bij de eerste bocht kom 
ik een mevrouw tegen die met-
een roept: “Pas op voor de hond 
hoor.” Die hond is een forse labra-
dor, type oetlul, met een enorme 
sliert kwijl uit zijn bek. Niet iets 
om bang van te worden. Ik stap 
af en vraag: “Waar bent u bang 
voor?” “Misschien loopt hij tegen 
u aan.” Ik ben me pijnlijk bewust 
dat ik uitstraal wat ik ben: een ou-
de muts op een fiets die er uitziet 

of ze er elk ogenblik af kan vallen. 
Gezien dat kwijl ambieer ik dat te-
genaan lopen niet, maar het ge-
vaar lijkt me nogal overschat. We 
praten nog even over honden- en 
mensengedrag en ik peddel ver-
der door het park langs de Gou-
wetéén en de Triade richting 
Gamma. Onderweg bedenk ik 
dat ik ga doen alsof een buiten-
lander ben en de weg niet weet. 
Kijken waar de fietsomleidings-
route mij heen brengt. Ik fiets 
richting kruispunt N196, maar 
een bordje stuurt mij links af het 
veilingterrein op, dan weer rechts 
af richting rotonde en oversteken 
bij de stoplichten. Aan de ande-
re kant kan ik naar Amstelveen 
of Kudelstaart. Ik kies als buiten-
lander Kudelstaart en sla rechts-
af richting N196, maar beland in 
de sloopzone en kan geen kant 
op. Dan maar terug, weer over-
steken, weer veilingterrein, weer 
richting de N196, want ik wil nog 
steeds naar Kudelstaart. Vanaf de-
ze kant zegt het bord dat ik hier 
best mag oversteken, gewoon 
tussen de aanstormende auto’s 
door. Als het niet veel te gevaar-
lijk is, brengt het mij ook nog ner-
gens, want daar kom ik net van-
daan. 
Thuis zeg ik tegen mijn echtge-
noot: “Er klopt geen zak van die 
fiets omleidingsroute. Of ik word 
oud en snap het niet meer.” Op 
zondagochtend maken wij on-
ze wandeling met-hond door het 
Hornmeerpark en komen daar 
een heel peloton verdwaalde 
wielrenners tegen. Volkomen de 
weg kwijt. Letterlijk dan. Het ligt 
dus niet aan mij...
Truusoudendijk@gmail.com   

...van Truus

Dromen, kansen en capaciteiten van jongeren centraal

Wethouder Bart Kabout 
tevreden over Buurtwerk
Aalsmeer - Wethouder jeugdza-
ken Bart Kabout is goed te spre-
ken over de eerste maanden dat 
Buurtwerk in Aalsmeer en Ku-
delstaart het jongerenwerk uit-
voert. De wethouder ging zelf de-
ze zomer op pad met de jonge-
renwerkers. “Het gaat erom dat 
we in gesprek blijven met jonge-
ren”, zegt Kabout. “Op die manier 
maken we verbinding en kunnen 
we voorkomen dat zaken ontspo-
ren.” De jongeren worden regel-
matig in de wijk bezocht door de 

professionals van Buurtwerk. Die 
weten uit ervaring dat een praat-
je maken en echt contact zoeken 
met de jeugd op de langere ter-
mijn veel meer oplevert dan ze 
altijd overal wegsturen en dingen 
verbieden. “Juist in deze corona-
tijd is het belangrijk om in kaart 
te krijgen wat de jongeren zoe-
ken”, zegt Anniek Jong, teamlei-
der van Buurtwerk Aalsmeer. “We 
voorkomen daarmee echt niet 
alles wat in een buurt als over-
last wordt ervaren, maar krijgen 

het water een test die na evalu-
atie aangepast kan worden voor 
volgend seizoen. 

Buikglijden en suppen
Buurtwerk ondersteunt vooral 
initiatieven van jongeren zelf. Op 
die manier werd dit zomerseizoen 
bijvoorbeeld gesupt en van een 
middagje buikglijden genoten. 
“Het is belangrijk dat jongeren 
zelf de activiteiten organiseren“, 
zegt Anniek Jong van Buurtwerk. 
“Ze leren daar heel veel van en de 
activiteiten zijn echt van henzelf. 
Dus kent u jongeren die ook een 
geweldig idee hebben, maar nog 
wat ondersteuning kunnen ge-
bruiken bij het uitwerken en uit-
voeren ervan? Neem dan contact 
met  Buurtwerk op. Dit kan direct 
met de jongerenwerkers zelf of 
via aalsmeer.buurtwerk@buurt-
werk.nl.“ 

Band met jongeren
Wethouder Kabout heeft veel lof 
voor het werk van Buurtwerk, dat 
begin dit jaar, vlak voor het uit-
breken van de coronapandemie, 
het jeugdwerk overnam van Dock 
en De Binding. “Ze hebben in kor-
te tijd een band opgebouwd met 
de jongeren. Een band die nu in 
coronatijd extra belangrijk blijkt 
te zijn”, constateert Kabout. “Het 
allergrootste deel van de jonge-
ren gedraagt zich goed en houdt 
zich aan de afgesproken regels. Er 
is ook geen misverstand; we pra-
ten met de jongeren, maar als ze 
over de schreef gaan komt hand-
having of de politie in actie. En 
dat weten ze.” 

Kracht van jongeren
De, voor Aalsmeer, nieuwe orga-
nisatie Buurtwerk bouwt aan vi-
tale en (veer)krachtige buurten 
door ontmoeting en samenwer-
king dichtbij bewoners te faci-
literen. Ze doen dat samen met 
buurtbewoners, vrijwilligers en 
professionals. En zeker ook met 
jongeren, want die houden de 
buurt levendig en zorgen voor 
een veranderlijke wind. Zij zor-
gen voor energie en zijn creatief. 
De organisatie stelt dromen, kan-
sen en capaciteiten van jongeren 
centraal. 
De kracht van de jongeren zelf 
wordt gebundeld en benut. Op 
die manier ontstaat volgens 
Buurtwerk blijvend zelf organise-
rend vermogen en ontstaan kan-
sen op school, op straat, thuis, 
op het werk en in vrije tijd. Kijk 
vooral ook eens op de website  
www.jonginaalsmeer.nl. 

wel meer grip op wat hen bezig-
houdt.”  

Buurtwerk op het water
De jongerenwerkers van Buurt-
werk waren deze zomer ook voor 
het eerst te vinden op het wa-
ter. Op een van de Scouting Wi-
ol & Willem Barendsz geleende 
boot zetten ze koers naar de jon-
geren die veel op het water wa-
ren te vinden. “Veel jongeren re-
ageerden positief en verrast. Van 
enthousiast zwaaien, een kort 
praatje of even aanleggen bij een 
groepje. Ook op het water wer-
ken wij samen met onze part-
ners en hadden daarom regelma-
tig contact met politie en hand-
having“, zegt Anniek Jong van 
Buurtwerk. 
”Waar Buurtwerk natuurlijk een 
andere rol heeft en meer aan de 
preventieve kant zit“, vult wet-
houder Kabout aan. “Het gesprek 
over de vaarregels, gebruik van 
middelen, muziek aan boord en 
natuurlijk hoe het met de jonge-
ren zelf gaat, is een belangrijk on-
derdeel van deze nieuwe ambu-
lante rondes op het water.“ Voor 
Buurtwerk was deze zomer op 

Gemeente doet online onderzoek

Behoefte aan wijkbus in 
Aalsmeer?
Aalsmeer - De gemeente doet 
onderzoek naar de behoefte van 
bewoners aan een mogelijke 
wijkbus die een verbinding kan 
vormen tussen de wijken Nieuw 
Oosteinde, Hornmeer, Stommeer, 
Centrum en het in mei 2021 te 
openen Busstation aan de Zwar-
teweg. Bij dit nieuwe busstation 

komen alle R Net busverbindin-
gen bij elkaar, waardoor snel en 
hoog frequent naar onder andere 
Schiphol, Hoofddorp, Uithoorn, 
Amstelveen en Amsterdam ge-
reisd kan worden. Door de aan-
leg van dit nieuwe busstation rij-
den de buslijnen 357, 358 en 340 
naar verwachting vanaf mei 2021 

niet meer door de wijken Horn-
meer en Centrum. Bushaltes in de 
wijjken Centrum, Hornmeer en 
Stommeer komen hierdoor veelal 
op grotere afstand te liggen. In de 
wijk Nieuw Oosteinde komt geen 
openbaar vervoer in de wijk. De 
gemeente wil graag nu van inwo-
ners weten hoe zij denken over 

de mogelijke invoering van een 
wijkbus. Via de website van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl/on-
derzoek) kan deelgenomen wor-
den aan een enquête. Het invul-
len van de vragenlijst duurt on-
geveer tien minuten en deelne-
men kan tot en met 2 oktober. De 
uitkomsten van het onderzoek 
gaat de gemeente meenemen in 
de gesprekken met de Vervoerre-
gio en Connexxion en worden ge-
bruikt ter onderbouwing van de 
bestuurlijke besluitvorming over 
een eventuele wijkbus. Naar ver-
wachting zal de gemeenteraad in 
januari 2021 een besluit nemen 
of extra OV, al dan niet als proef, 
in Aalsmeer ingevoerd gaat wor-
den. 

Stopt u ook met roken op 1 oktober?
Zevende editie Stoptober
Aalsmeer - Dit jaar vindt voor de 
zevende keer Stoptober plaats. 
Met deze landelijke actie wordt 
opgeroepen om vanaf 1 oktober 
28 dagen te stoppen met roken. 
Meer dan driehonderdduizend 
mensen deden de afgelopen ja-
ren mee aan dit nationale stopmo-
ment. Onder de noemer ‘Stoppen 
doen we samen’ stoppen men-
sen door het hele land met ro-
ken. Wethouder Zorg Wilma Alink 
hoopt dat dit jaar veel Aalsmeer-
ders zullen meedoen: “Aalsmeer 
wil een gezonde en rookvrije ge-
meente zijn. Stoptober sluit daar 
mooi bij aan. Door mee te doen 
met deze landelijke maand en het 
samen te doen, krijgen stoppers 
een extra steuntje in de rug om 

het vol te houden. En als we naar 
een rookvrije generatie willen, 
zullen we met zijn allen het goede 
voorbeeld moeten geven. Ik ken 
geen ouder die hoopt dat zijn of 
haar kind later gaat roken.”

App en webinar
Iedereen die aan Stoptober wil 
meedoen, kan zich inschrijven 
via de website stoptober.nl. Van-
af 28 september is de bijbehoren-
de gratis app te downloaden die 
vanaf 1 oktober dagelijks steun 
biedt. De 28-dagen-niet-roken-
reis begint op 1 oktober. Op 28 
september is er vanaf 20.00 uur 
een gratis webinar te volgen door 
iedereen die meedoet aan Stop-
tober en zich inschrijft op Stop-

tober.nl. Belangrijke tips en aan-
moedigingen van coaches, artsen 
en de deelnemende BN’ers zullen 
in dit webinar aan bod komen. 
Dit jaar geven comedian Jörgen 
Raymann, actrice Tjitske Reidin-

ga, presentator Rick Brandsteder, 
First Dates barman Victor Abeln 
en socialite Estelle Cruijff het goe-
de voorbeeld. Ook is er tijdens 
het webinar gelegenheid om vra-
gen te stellen.  

Extra aanbod voor bedrijven 
Naast ondersteuning voor indivi-
duele deelnemers heeft Stopto-
ber, net als voorgaande jaren, een 
speciaal aanbod voor bedrijven 
en organisaties die stoppen met 
roken bij hun medewerkers on-
der de aandacht willen brengen. 
Bedrijven kunnen via www.be-
drijven.stoptober.nl promotiema-

terialen bestellen en aanvullende 
trainingen aanvragen. 
Stoptober is een initiatief van het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), KWF Kan-
kerbestrijding, de Hartstichting, 
het Longfonds, het Trimbos-insti-
tuut en GGD GHOR Nederland en 
Gezondheidsfondsen voor Rook-
vrij.  

Coronavirus waait gretig rond
In Aalsmeer ‘slechts’ 6 
besmettingen erbij
Aalsmeer - De nieuwe cijfers over 
het aantal corona-besmettingen 
afgelopen week zijn dinsdag 15 
september door het RIVM bekend 
gemaakt. Het aantal besmettin-
gen is fors opgelopen, daar te-
genover staat wel dat er liefst 
195.545 testen zijn afgenomen, 
waarvan 3.9 procent positief. Wa-
ren er zo’n drie weken nog gemid-
deld 500 tot 700 besmettingen 
per dag, inmiddels is dit opgelo-
pen naar 1.200 tot 1.300 per dag. 
Met name in drukke, dichtbe-
volkte steden waait het coronavi-
rus gretig rond. Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdag zijn wat dit be-
treft de ‘zorgenkindjes’. Maar, ui-
teraard zijn er ook meer besmet-
tingen te melden in kleinere ge-
meenten. In Amstelveen een stij-
ging met 38 naar nu 105 besmet-
tingen en Uithoorn in de plus met 

16, nu 37 besmette inwoners. 
Haarlemmermeer noteerde een 
vermeerdering van 66, nu 146 be-
smettingen. In Aalsmeer daaren-
tegen ‘slechts’ 6 erbij, nu 27 inwo-
ners geïnfecteerd. De teller staat 
op 84.7 per 100.000 inwoners 
(Amstelveen: 114.5 - Uithoorn: 
125.5 en Haarlemmermeer: 93.6). 
Het aantal ziekenhuisopnames is 
gelukkig een stuk lager: 53 op IC’s 
en 187 op verpleeg-afdelingen in 
heel Nederland. Vanuit Aalsmeer 
zijn opnieuw geen inwoners op-
genomen in een ziekenhuis. Ve-
len mogen klaar zijn met corona, 
maar het virus is nog steeds in op-
mars. Daarom, hou 1,5 meter af-
stand, was regelmatig de handen 
en blijf thuis bij verkoudheids-
klachten. Samen moet het toch 
lukken om het coronavirus uitein-
delijk te overwinnen.
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Alternatief Ondernemingsverkiezing
Een dag op reis door 
ondernemersland
Aalsmeer - Op vrijdag 20 novem-
ber is er een goed alternatief be-
dacht voor de verkiezing Onder-
neming van het Jaar. Ruud Vis-
mans (eigenaar van The Beach) 
noemt het goed gekozen alter-
natief Hij ziet de dag als een reis 
door ondernemersland.  Van-
wege de corona is er de twee-
jaarlijkse verkiezing Onderne-
ming van het Jaar uitgesteld tot 
volgend jaar. De aanjager voor 
dit evenement zijn Onderne-
mend Aalsmeer en de gemeente 
Aalsmeer. 
“Er is gekozen voor een dag waar-
op een zo breed mogelijk wijze 
alle branches worden getoond; 
sierteelt, bouw, horeca, cultuur, 
financiële zaken, watersport. Op 
acht verschillende locaties wor-
den kennis -sessies gegeven en 
waarin wordt toegelicht waar de 
branches in coronatijd mee te 
maken hebben en nog meer mee 
te maken krijgen”, aldus Vismans 

Alle branches
Hij gaat verder: “Alle onderne-
mers kunnen hier gebruik van 
maken. Het mooie van deze alter-
natieve dag is, dat alle branches 
nu een podium geboden wordt.”
Ruud is betrokken bij de organi-
satie samen met Wouter de Vries 
(Parfum Flower Company), Dai-
sy Evers (Happy Island), Daniël-
le Jonker (Soep Aalsmeer), Tho-
mas Visser (De Oude Veiling), An-
na-Maria Mantel (Puur Events), 
Wendy Verbeek (Verbeek Advies), 
Dick Postma (Architectuurma-
nagement), Dick Helsloot en Ja-
ne van Kampen (beide gemeen-
te Aalsmeer). Coördinatoren zijn 

Kirsten Verhoef (Sylt Support) en 
Laura Tas (namens de gemeente). 

Potentie
“Er is voor deze dag een belangrij-
ke rol weggelegd voor een aantal 
Zaailingen. Een heel innovatieve 
groep die net even buiten de lij-
nen kan denken, nieuwe bruikba-
re ideeën aandragen die juist in 
deze tijd nodig zijn. Leuke men-
sen die vanwege hun enthousi-
asme anderen kunnen prikkelen. 
In een tijd waar het niet mee zit, 
gaan de goede zich onderschei-
den en bij Zaai zitten er een aan-
tal met veel potentie. Zij zijn ook 
veel sterker op social media. Zeer 
nuttige mensen! Wij worden wak-
ker gehouden door een jonge-
re generatie. Natuurlijk moet je 
er wel voor open staan”, is de me-
ning van Vismans “Het wordt een 
zeer actieve dag waar veel op te 
steken valt, waar mensen elkaar 
kunnen inspireren, van gedach-
ten kunnen wisselen en nieuwe 
contacten kunnen maken.”  

Start en finish
Er is gezocht naar ruimtes die vol-
doen aan de corona-eisen en te-
gelijkertijd inspiratie kunnen ge-
ven aan andere ondernemers. 
Eén van die locaties is The Beach 
waar de dag begint en weer ein-
digt. Andere locaties zijn voorlo-
pig:  FloriWorld, De Vries Scheeps-
bouw, Groenland, De Meerse en 
Van Vliet containers. De dag start 
om 15.00 uur en eindigt om 21.00 
uur. Voor meer informatie: Kirsten 
Verhoef, telefoon 0297-366182 of 
via de mail kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

“Mooie toevoeging Aalsmeerse diversiteit”
Wethouder op bezoek in 
unieke nieuwbouwstraat
Aalsmeer - In het begin van dit 
jaar zijn de 24 unieke woningen 
in het project Polderzoom van 
het nieuwbouwproject Garden 
Village opgeleverd. De eerder 
geplande feestelijke viering kon 
door de maatregelen tegen het 
coronavirus niet doorgaan. Vrij-
dag 11 september hebben wet-
houder Robert van Rijn samen 
met Gawein Minks van WeBuild-
Homes en bewoonster Emmy 
Janssen een rondje gelopen door 
deze unieke straat in Aalsmeer. 

Droomhuis kiezen
De Charles Gabrijweg is uniek 
omdat de straat bestaat uit 15 
verschillende huizen en gevels. 
Bij aanvang van het project kon-
den de bewoners zelf hun droom-
huis kiezen uit de woningcollec-
tie van WeBuildHomes. 
In deze collectie staan tientallen 
huizen die allen zijn ontworpen 
door gerenommeerde Neder-
landse architecten. Doordat ko-
pers zelf hun huis kunnen kiezen 
past de uitstraling, omvang en in-
deling bij hun wensen en budget. 

En omdat elk huis een andere ge-
vel heeft, ontstaat er een bijzon-
der straatbeeld. 
Emmy Janssen heeft gekozen 
voor de Fresh woning, deze wo-
ning heeft een combinatie van 
twee verschillende raamgroottes 
waardoor de gevel een speels en 
levendig karakter krijgt. “In zo’n 
mooi en warm huis wonen voelt 
heel prettig aan. Terug te zien is 
dat de architect voor mijn wo-
ning heeft gekozen voor veel ra-
men. Dit geeft binnen veel na-
tuurlijk licht wat voor een heerlijk 
ontspannen leefomgeving zorgt!”

Aanwinst voor Aalsmeer
Wethouder Robert van Rijn: “Het 
project van WeBuildHomes is 
een mooie toevoeging aan de 
Aalsmeerse diversiteit op de wo-
ningmarkt. De unieke woningen 
zijn een aanwinst voor Aalsmeer.” 
WeBuildHomes is gevestigd in 
Haarlem, heeft een voorliefde 
voor de omgeving in en rondom 
de Haarlemmermeer en kijkt er-
naar uit om nog meer unieke stra-
ten in de regio te realiseren.

Leuke, promotie winactie
Kinderkledingbeurs op 
10 oktober online
Kudelstaart - Helaas lukt het niet 
om met alle coronamaatregelen 
een goede kinderkledingbeurs 
te organiseren in het vertrouwde 
Dorpshuis van Kudelstaart. Het 
gaat wel lukken om deze beurs 
online op Facebook te houden. 
Op zaterdag 10 oktober van 9.00 
tot 21.00 uur mag iedereen zijn 
kinderkleding en speelgoed uit-
stallen op de Facebookpagina 
van de organisatie. Bij gebrek aan 
Facebook mag dit ook op Markt-
plaats met de hashtag #KKBK, zo-
dat de advertenties gemakkelijk 
door kopers gevonden kunnen 
worden. 
Om de online beurs zo veel mo-
gelijk te promoten is een leuke 

winactie bedacht. Onder de de-
lers van het bericht over de onli-
ne beurs op Facebook en onder 
de trouwe volgers worden drie 
prijzen verloot. De eerste prijs is 
met twee personen op de eerst 
volgende beurs in het Dorpshuis 
komen voorshoppen. Dus, voor-
dat de deur open gaat voor het 
publiek mag er in alle rust gewin-
keld worden. De tweede prijs is 
een cadeaubon ter waarde van 
15 euro van Marskramer voor de 
dure decembermaand. De derde 
prijs is meer stuks mogen verko-
pen op de volgende beurs. Kijk 
voor meer informatie op Face-
book of op de website www.kin-
derkledingbeurskudelstaart.nl. 

Versterken vestigingsklimaat
College te gast bij NorthC 
op bedrijventerrein
Aalsmeer - Afgelopen week be-
zocht het college van burgemees-
ter en wethouders op de fiets het 
bedrijventerrein Hornmeer. Een 
locatie met veel lokale onderne-
mingen, direct gelegen naast het 
veilingterrein. Het college be-
zoekt geregeld bedrijven en or-
ganisaties in Aalsmeer. In corona-
tijd even zo belangrijk, maar met 
in achtneming van de regels. 
Voor alle collegeleden spelen er 
zaken op het bedrijventerrein 
Hornmeer. Veiligheid voor bur-
gemeester Gido Oude Kotte, be-
stemmingsplan voor wethouder 
Bart Kabout, duurzaamheid voor 
wethouder Wilma Alink en econo-
mie en bedrijven voor wethouder 
Robert van Rijn. Kortom, een goed 
moment om gezamenlijk op pad 
te gaan.

Datacenter
Als eerste stond een bezoek aan 
NorthC op het programma. In een 
steeds digitaler wordende wereld 
spelen datacenters een grote rol. 
Bij het bedrijf NorthC werd het 
college ontvangen door de heer 
Vollmuller.  NorthC is marktleider 
in regionale datacenters en aan-
bieder van datavloer oppervlak-
te- en connectiviteitsdiensten. Ze 
heeft vestigingen in de metro-
poolregio Amsterdam waaronder 
Aalsmeer, maar ook in Rotterdam, 

Delft, Almere, Utrecht, Groningen 
en Eindhoven. 

Duurzaamheid
Met 4600 vierkante meter data-
vloer oppervlakte in Aalsmeer 
wordt er veel (groene) ener-
gie verbruikt door het datacen-
ter, maar ook veel warmte gepro-
duceerd. Sinds 2019 wordt voor 
een zo duurzaam mogelijk ge-
bruik van energie deze restwarm-
te uitgewisseld met de omgeving. 
Zo wordt onder andere zwembad 
de Waterlelie hiermee verwarmt, 
maar bijvoorbeeld ook het ge-
bouw van basisschool Triade. De 
gemeente Aalsmeer heeft gefaci-
liteerd bij de samenwerking tus-
sen partijen om tot deze duurza-
me oplossing te komen.

Strategie Werklocaties
In december 2019 is de nieuwe 
agenda Economische Zaken en 
Recreatie en Toerisme vastgesteld. 
Eén van de acties uit dit program-
ma is het versterken van lokaal en 
regionaal vestigingsklimaat voor 
bedrijven. Werklocaties en bedrij-
venterreinen zijn hierbij belang-
rijk. De gemeente is op dit mo-
ment bezig met de uitwerking van 
een strategie hiervoor. Tijdens het 
bezoek aan het bedrijventerrein 
Hornmeer heeft het college hier 
extra aandacht aan geschonken. 

Amstelland - Op vrijdag 25 sep-
tember wordt het eerste Martin 
Gaus Dierenwelzijnskeurmerk in 
de regio uitgereikt aan Sandra Be-
kaert en Sandra Mur-Bekaert van 
Dog Talk. Het Martin Gaus Die-
renwelzijnskeurmerk maakt kwa-
liteit van dierprofessionals zicht-
baar en beter vindbaar voor het 
publiek. Als hondeneigenaar wil 
je zeker weten dat jij en je hond 
bij een professional in goede 
handen zijn. Vanuit deze gedach-
te heeft DogTalk zich aangeslo-
ten bij het Martin Gaus Dieren-
welzijnskeurmerk. Door het dra-
gen van het Martin Gaus Dieren-
welzijnskeurmerk benadrukken 
ze de kwaliteit en professionali-
teit van hun hondenschool. Dog 
Talk ontvangt het keurmerk als 
hondenschool (instructeur) én als 
gedragstherapeut. “Naast de ver-
schillende accreditaties die we al 
hebben is dit keurmerk een gro-
te waardering voor ons werk”, al-

dus Sandra Mur-Bekaert. “We vin-
den het erg belangrijk de best 
mogelijke begeleiding te geven, 
we zijn er erg trots op dat dit her-
kend wordt door het Dierenwel-
zijnskeurmerk.” 
Dierprofessionals die werken met 
honden, katten, konijnen, paar-
den, erfdieren of reptielen kun-
nen zich aanmelden voor het 
keurmerkplatform via info@mar-
tingauskeurmerk.nl 

In goede handen bij professional
Dierenwelzijnskeurmerk 
voor Dog Talk

Aanzien ‘bloemendorp’ vergroten
Weer twee winnaars van 
Groei & Bloei fotoactie
Aalsmeer - Groei & Bloei heeft 
als doel om dorpsgenoten aan te 
moedigen om mee te helpen het 
aanzien van ‘bloemendorp’ te ver-
groten. In deze coronaperiode 
hebben veel inwoners meer tijd 
besteed aan de tuin. Ook de Ge-
meente liet door heel het dorp 
borders aanleggen nadat daar 
meerdere keren om werd ge-
vraagd. De vraag van Groei & Bloei 
is nu  wat u daarvan vindt en of 
er nog plaatsen zijn waar ook wel 
meer kleur zou willen zien? Fo-
to’s van tuinen en openbare plant-
soenen kunnen ingestuurd wor-
den voor de groenwedstrijd van 
Groei & Bloei. In totaal worden 
tien groenbonnen beschikbaar 
gesteld. Reeds drie zijn vergeven. 
Ook zoveel plezier van uw werk 
aan de tuin of van dat mooi op-
geknapte stukje gemeentegroen? 
Maak er een foto van en stuur deze 
naar info@aalsmeer.nl. Deze week 
gaat groenbon nummer vier naar 
Karina v/d Berg uit Kudelstaart. Zij 
stuurde een foto van een kleurrijke 

border langs de Schoutweg in Ku-
delstaart. Groenbon nummer vijf 
gaat naar de familie Hoogeveen-
Eggers: ”Wij hebben in coronatijd 
meer tijd aan onze directe omge-
ving kunnen besteden en zijn daar 
heel tevreden mee!” Het resultaat 
is inderdaad heel kleurrijk!

Nog vijf groenbonnen
Groei & Bloei heeft nog vijf groen-

bonnen in voorraad. Misschien 
wint u/jij volgende week een 
groenbon en komt de tuinfoto vol-
gende week in de Nieuwe Meer-

bode te staan. Dan natuurlijk wel 
een foto van de tuin, terras of 
openbaar groen sturen naar Groei 
& Bloei.

Fort Kudelstaart en Waterfront
Vanavond Raadsvergadering
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 17 september, komen bur-
gemeester, wethouders en frac-
ties bijeen voor de maandelijk-
se raadsvergadering. Deze vindt 
opnieuw plaats in de Burgerzaal 
van het Raadhuis en begint om 
20.00 uur. Er is een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar voor pu-
bliek om de vergadering bij te 
wonen. Reserveren is een ver-
eiste en dit kan bij de griffier. De 

vergadering is ook te volgen via 
de livestream van de gemeente 
(www.aalsmeer.nl) en/of via de 
uitzending op Radio Aalsmeer 
TV. Eén van de behandelstukken 
is het verzoek aan de Raad om 
een budget beschikbaar te stel-
len voor het mogelijk maken van 
raadsvergaderingen in de Burger-
zaal. Ook wordt gesproken over 
het burgerinitiatief van de Stich-
ting Werkgroep Fort Kudelstaart 

en het definitief ontwerp voor de 
herinrichting van het Waterfront 
komt aan de orde. Laatste onder-
werp is de concept investerings-
agenda Mobiliteit 2020-2028. 
De vergadering eindigt, volgens 
planning rond half elf ‘s avonds 
met het vragenkwartier.
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Bewoonster ongedeerd
Brandalarm af door 
pannetje op het vuur
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 15 
september rond kwart voor acht 
in de avond werd de Brandweer 
gealarmeerd voor een brandge-
rucht aan de Oosteinderweg. Er 
was gehoord dat in een woning 
de rookmelder afging. De Brand-
weer was snel ter plaatse. Het 

bleek te gaan om een vergeten 
pannetje op het vuur. De Brand-
weer heeft het pannetje van het 
vuur gehaald, de vlammetjes ge-
doofd en vervolgens de woning 
geventileerd. De bewoonster is 
ongedeerd gebleven. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Invallen op diverse locaties
Vier aanhoudingen voor 
handel in drugs
Amstelland - De politie heeft 
dinsdag 8 september vier perso-
nen aangehouden die worden 
verdacht van de handel in verdo-
vende middelen en witwassen. 
De mannen zijn in de leeftijd tus-
sen 25 en 46 jaar en zijn woon-
achtig in Uithoorn, Amstelveen, 
Amsterdam en Zandvoort. Van-
daag, vrijdag 11 september, zijn 
de vier voorgeleid aan de rechter-
commissaris die ze voor een peri-
ode van veertien dagen in bewa-
ring heeft gesteld.

Vuurwapens
Naast de aanhoudingen namen 
agenten grote hoeveelheden ver-
dovende middelen, enkele hon-
derdduizenden euro’s, elf auto’s 
en zes vuurwapens in beslag. De 
recherche kreeg de organisatie 
na een uitgebreid opsporings-
onderzoek in beeld. Naast de vier 
aanhoudingen besloten recher-

cheurs over te gaan tot meerde-
re gelijktijdige invallen op diver-
se locaties in Aalsmeer, Uithoorn, 
Amstelveen, Amsterdam, Lely-
stad, Zandvoort en een badplaats 
in Spanje.

Witwassen
Tijdens deze invallen werden gro-
te hoeveelheden softdrugs, elf 
voertuigen, zes vuurwagens en 
een contant geldbedrag van en-
kele honderdduizenden euro’s in 
beslag genomen. 
Het vermoeden bestaat dat de-
ze goederen met winsten uit de 
handel in verdovende middelen 
zijn verkregen. Witwassen is het 
uitvoeren van transacties om de 
herkomst van illegaal verkregen 
geld te verbergen. Het gaat daar-
bij om geld afkomstig van crimi-
nele activiteiten, zoals diefstal of 
fraude. Het onderzoek is nog in 
volle gang.

Getuigen gezocht
Flinke schade aan boot 
na aanvaring met praam
Aalsmeer - Na het ‘stukkie va-
ren’ door een kleine dertig pra-
men op zaterdag 12 september is 
een aantal boten op de Westein-
derplassen gebleven. Pas later in 
de avond vertrokken de laatsten 
richting de havens. Tijdens de-
ze avondtocht is een praam met 
penta tegen de boot van Helmuth 
Harting aangevaren. Hij was op 
de boot aanwezig en lag te sla-
pen, maar is van de klap wel wak-
ker geworden. De schade met de 
schipper regelen bleek geen op-
tie, de schipper is er na de ‘bot-
sing’ direct vandoor gegaan. Er 
werd vol gas doorgevaren naar de 

Westeinderplassen. De boot van 
de familie Harting lag afgemeerd 
bij de doorvaart bij de Willem Ba-
rendsz verkenners. “De praam 
moet blauwe verf aan zijn linker-
voorkant hebben”, aldus Helmuth. 
De boot is behoorlijk beschadigd. 
De houten gangen zijn gekraakt. 
Er is op Facebook een oproep ge-
daan voor getuigen en aan de 
schipper is gevraagd zich te mel-
den om de schade onderling te 
regelen. Bij de politie is aangif-
te van de vernieling gedaan. Wie 
meer informatie heeft, kan ook 
contact opnemen met de politie 
via 0900-8844.

KCA Jazzconcert op 10 oktober
‘Tico Y Aguabajo: Puro’ in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober 
‘Tico Y Aguabajo: Puro’ in cultu-
reel café Bacchus. “Water stroomt 
en muziek beweegt”. Dit is wat 
Tico Pierhagen leert op één van 
zijn vele reizen naar zijn geboor-
teland Colombia. Tico Pierhagen 
(Pasto, Colombia 1975) begon op 
6-jarige leeftijd met pianoles en 
raakte al snel gefascineerd door 
Jazzmuziek. Na zijn studie aan de 
hogeschool voor de kunsten van 
Utrecht, waar hij zijn master-de-
gree in Arts als toegepaste com-
ponist behaalde (EMMA), stu-
deert hij aan het conservatorium 
in Rotterdam af. Tico is componist, 
pianist en producer. Hij werkt sa-
men met nationale en internatio-
nale artiesten en muzikanten, hij 
tourt geregeld in het buitenland. 
De unieke samenwerking met de 
Amerikaanse Jazz-Fusion gitarist, 
Richard Smith leidt tot het album 

‘Tango’ en leverde hem meer dan 
3 miljoen streams op. Samen met 
Martijn Heijmans van NPO radio 2 
produceert hij in zijn studio mu-
ziek voor radio en televisie.
Het concert ‘Tico Y Aguabajo: Pu-
ro’ wordt gebracht door Enrique 
Firpi (drums), Dave Breidenbach 
(bass), Franklin Ceasar Breeveld 
(saxofoon) en Frans Cornelissen 
(trombone). Entree 10 euro, voor 
leden van KCA Jazzclub Bacchus 5 
euro. Kaarten zijn uitsluitend ver-
krijgbaar in de KCA ticketshop. 
Het jazzconcert op zaterdag 10 
oktober begint om 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.30 uur. De grote 
zaal van cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat wordt ge-
heel naar de huidige richtlijnen 
van de overheid gereed gemaakt 
voor dit KCA jazzconcert. Drank-
jes worden geserveerd. Betaling 
alleen met pin.

Twee keer lezing in Crash Museum
‘Duitse bombardement 
op Rotterdam’
Aalsmeerderbrug - Zaterdag 26 
september verzorgt Peter de Raaf 
een lezing over ‘Het Duitse bom-
bardement op Rotterdam’ in het 
Crash luchtoorlog- en verzets-
museum. Het Duitse bombarde-
ment op Rotterdam van 14 mei 
1940 is één van de meest beken-
de en tragische gebeurtenissen 
van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland. Het bombardement 
en de daaropvolgende brand ver-
woestten het complete stadscen-
trum. Daarbij kwamen ruim 850 
mensen om het leven en raakten 
duizenden gewond en werden 
79.600 mensen dakloos. Dit alles 
gebeurde in ruim 10 minuten tijd. 
In deze lezing wordt ingegaan op 
de achtergronden die geleid heb-
ben tot dit bombardement en de 
onderhandelingen tussen de Ne-
derlandse en Duitse strijdkrach-
ten. De lezing bevat uniek foto- 
en filmmateriaal en geeft een in-
drukwekkend beeld van wat zich 

op 14 mei 1940 in Rotterdam 
heeft afgespeeld. Peter de Raaf 
geeft deze lezing twee keer, de 
eerste om 11.00 uur en de twee-
de om 13.00 uur. 
De lezing is uitstekend te com-
bineren met een bezoek aan het 
museum. Toegang tot de lezing 
is gratis voor bezoekers aan het 
museum. Bezoekers van het mu-
seum, de Fortboerderij en de acti-
viteiten moeten zich opgeven via 
de website op www.crash40-45.
nl/kaarten-reserveren/. 
Het museum is op zaterdag en 
tweede zondag van de maand 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur 
en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). 
Kijk voor meer informatie over 
het museum en het werk van het 
Crash luchtoorlog- en verzetsmu-
seum ’40- ‘45 op de website, in-
stagram of facebook.

Toegang alleen op afspraak
Expositie ‘Contradictions’ 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De tentoonstelling 
‘Contradictions’ met José van Tu-
bergen, Karen Santen en Anne-
miek van Kollenburg is vanaf aan-
staande vrijdag 18 september te 
zien in het Oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat 9.
Deze kunstenaars zijn alle drie in 
hun werk met een zoektocht be-
zig, maar op verschillende manie-
ren en met tegengestelde beel-
den. Juist daarom heeft de ten-
toonstelling de titel ‘Contradic-
tions’ meegekregen. Het werk van 
José van Tubergen is een zoek-
tocht naar nalatenschap. Ruïnes 
vertellen de geschiedenis van de 
mens met architectuur als decor. 
Karen Santen is op zoek naar de 

oorsprong van het materiaal. Het 
fascineert haar hoe bijvoorbeeld 
kleur ontstaat en Annemiek van 
Kollenburg is constant op zoek 
naar balans. Haar driedimensi-
onale vormen zoeken deze ba-
lans middels licht en donker, bin-
nen- en buitenvorm, open en ge-
sloten. De expositie is te zien tot 
en met 15 november in het Ou-
de Raadhuis in het Centrum, ge-
opend van vrijdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. Telefoon 0297-344318 (tij-
dens openingsuren). De toegang 
is gratis. Een kijkje nemen kan al-
leen op afspraak. Stuur hiervoor 
een email naar heleen@kunsten-
cultuuraalsmeer.nl.

Videobellen trekt meeste gebruikers
Senioren ontdekken steeds 
meer online entertainment
Amstelland - In de afgelopen 
maanden hebben ouderen het 
online vermaak, zoals spelletjes 
doen, muziek luisteren, series kij-
ken en e-boeken lezen, ontdekt 
en dit veel vaker gedaan dan 
voor de coronacrisis. Digitaal con-
tact onderhouden met familie en 
vrienden nam, zoals verwacht, 
ook aanzienlijk toe. Dit blijkt uit 
onderzoek van SeniorWeb onder 
ruim 900 ouderen.

Thuis vermaken
Aan de leden van SeniorWeb is 
gevraagd of men in de corona-
crisis bepaalde online activitei-
ten voor het eerst heeft gedaan, 
juist vaker of juist minder vaak. 
Online spelletjes doen (14%), on-
line series/films/tv-programma’s 
kijken (13%), online muziek luis-
teren (13%) en e-boeken lezen 
(11%) zijn zij vaker gaan doen om 
de tijd thuis leuk te besteden. In 
totaal hebben vier op de tien ou-
deren in de afgelopen maanden 
een vorm van online vermaak va-
ker gebruikt. Ook heeft één op de 
acht ouderen virtueel een muse-
um bezocht en één op tien een 
livestream van een theatervoor-
stelling of een concert bekeken.

Veel digitaal contact 
Omdat fysiek contact vaak niet of 
heel beperkt mogelijk was, zien 
we dat het online contact on-
derhouden behoorlijk is toege-
nomen. De meeste senioren zijn 
vooral vaker gaan whatsappen 
dan voor de coronacrisis (38%). 
Verder zijn ze ook meer gaan vi-
deobellen (29%), e-mailen (19%) 
en sociale media gebruiken 

(18%). Opvallend is dat videobel-
len de meeste nieuwe gebruikers 
heeft gekregen; tien procent had 
dit nog niet eerder gedaan. Deze 
nieuwe videobellers geven vooral 
aan dat ze voor corona op andere 
manieren contact onderhielden 
(77%) en ook niet wisten niet hoe 
videobellen werkte en dachten 
dat het te moeilijk zou zijn (24%). 

Vooral met familie en vrienden
Ook was het de afgelopen tijd 
niet mogelijk om met meerde-
re mensen bij elkaar te komen. 
Hierdoor werden online bijeen-
komsten, bijvoorbeeld via What-
sApp of FaceTime, al snel popu-
lair. Van de senioren die digitaal 
actief zijn, heeft een derde in de 
afgelopen maanden een online 
samenzijn gehad. Dit was vaak 
met familie en vrienden, maar 
ook met mensen van hun hob-
byclub of vrijwilligerswerk (resp. 
23% en 15%). 

Handige tips en hulp
Naast contact onderhouden en 
vermaak zoeken worden ook 
veel praktische zaken, zoals bij-
voorbeeld boodschappen doen 
of maaltijden bestellen, nu va-
ker online gedaan. Maar veel ou-
deren vinden dit soort zaken nog 
lastig en hebben hierbij hulp no-
dig. Daarom geeft SeniorWeb 
vanaf vandaag op seniorweb.nl/
online-gemak-en-vermaak veel 
tips over allerlei handige en leuke 
online thuisactiviteiten. Ook on-
dersteunt SeniorWeb via lesloca-
ties in het hele land ouderen die 
vragen over dit onderwerp heb-
ben.  

Corona-proof show van 
Drukwerk in P60
Amstelveen - Op zaterdag 19 
september presenteert Poppodi-
um P60 een nieuwe corona-proof 
show. Harry Slinger en zijn band 
Drukwerk zullen P60 laten horen 
dat er ook tijdens corona gewoon 
muziek gespeeld kan worden op 
een rustige en intieme manier. 
In de voorstelling ‘doe wat kan’ 
ziet het publiek Harry Slinger zo-

als zij nog hem nog nooit zagen. 
Niet groots en meeslepend, maar 
intiem en meeslepend. Geënga-
geerd als altijd en met respect 
voor het publiek. En trouw aan de 
eigen nummers, die qua arrange-
ment in een ander jasje zijn gesto-
ken. Zo zou je de Grandcafé con-
certen van Drukwerk in de coro-
natijd kunnen omschrijven. Op 

gepaste afstand, maar toch ook 
heel dichtbij. Met extra aandacht 
voor de muziek en tekst. Als mee-
zingen niet mag kun je altijd nog 
mee neuriën. Drukwerk is in 1978 
opgericht. Het begon met protest-
songs tegen de sluiting van jeugd-
honken in Amsterdam-Noord, 
atoomenergie en ondersteuning 
van krakers. Daarnaast wordt de 

liefde op een eigen manier bezon-
gen, zoals in de hit ‘Je loog tegen 
mij’ (ruim 147.500 exemplaren) en 
de liefde voor Mokum in ‘Hee Am-
sterdam’. Zaterdag 19 september, 
zaal open vanaf 20.00 uur, aan-
vang 20.30 uur. Meer informatie 
en tickets (vanaf 16,50 euro) re-
serveren via www.p60.nl/19-09-
2020/drukwerk

Stoomgemaal Halfweg 
Monument van het Jaar
Haarlemmermeer - Stoomge-
maal Halfweg, het oudste en 
grootste nog werkende schep-
radstoomgemaal ter wereld, is 
verkozen tot monument van het 
jaar 2020 van de gemeente Haar-
lemmermeer. Bestuurslid Peter 
Capelle van de Stichting Vrien-
den Stoomgemaal Halfweg nam 
donderdag 10 september in The-
ater De Meerse in Hoofddorp uit 
handen van Marja Ruigrok, wet-
houder van Cultuur van de ge-
meente, de wisselbokaal in ont-
vangst.

Hij toonde zich erg verheugd 
over de toekenning van de prijs. 
“Het is een erkenning voor de 
belangrijke rol die het stoom-
gemaal in het verleden voor de 
droogmaking en het drooghou-
den van de Haarlemmermeer 
heeft gespeeld én voor het ve-

le werk dat de meer dan veertig 
vrijwilligers al jaren geheel be-
langeloos verrichten om het ge-
maal in stand te houden.”

Lesprogramma
Hij is ook blij met het thema dat 
de Erfgoedcommissie van de ge-
meente dit jaar aan de verkiezing 
had verbonden: LeermoNUmen-
ten. “Dat sluit goed aan bij onze 
plannen voor een nieuw lespro-
gramma voor kinderen van de 
hoogste klassen van het basison-
derwijs dat wij vanaf april 2021 
aanbieden. Voor kinderen maar 
ook voor andere bezoekers valt 
in het stoomgemaal niet alleen 
een unieke ‘stoom experience’ te 
beleven, maar ook veel te leren 
over waterbeheer en techniek 
in het verleden en nu.” Kijk voor 
meer informatie op: www.stoom-
gemaalhalfweg.nl
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Van 5 tot en met 9 oktober
Online activiteiten voor 
jonge mantelzorgers
Aalsmeer - Mantelzorg en Meer 
organiseert van 5 tot en met 9 ok-
tober de week van de Jonge Man-
telzorger. Er worden drie onli-
ne activiteiten speciaal voor jon-
ge mantelzorgers gehouden. Dit 
wordt gedaan via Zoom. Jonge 
mantelzorgers kunt kiezen uit: 
Cluedo: Los de misdaad op in 
dit online spel. Meedoen kan op 
maandag 5 of vrijdag 9 oktober. 
De aanvang is 19.30 uur en het 
spel duurt ongeveer anderhalf 
tot twee uur. 
Bingo: Wie heeft als eerste de 
bingokaart vol? De bingo is op 

woensdagavond 7 oktober vanaf 
19.30 uur en duurt ongeveer an-
derhalf tot twee uur.
Mindfulness: Meer weten over 
mindfulness? Deelnemen aan 
bijeenkomsten hierover kan op 
dinsdag 6 of donderdag 8 okto-
ber, beide dagen vanaf 19.30 uur. 
Deze activiteit duurt tot onge-
veer 21.00 uur. Aanmelden voor 
alle of één van de activiteiten kan 
door te bellen naar 020-5127250 
of stuur een mail naar info@man-
telzorgenmeer.nl. Vragen? Bel of 
app met Sarah van Alebeek via 
06-43072183.

Dagelijks enthousiaste kinderen
Veel plezier met skeeleren
Kudelstaart - Vanaf de meiva-
kantie wordt er volop geskeelerd 
door ruim 70 jeugdleden van stg 
VZOD op de skeelerbaan in Ku-
delstaart. Na een abrupt einde 
van het schaatsseizoen door het 
coronavirus was het onduidelijk 
of er gestart kon worden met het 
skeelerseizoen.
Zodra VZOD groen licht kreeg van 
de gemeente is er met alle vrijwil-
ligers hard gewerkt om direct in 
de meivakantie het skeeleren ie-
dere middag gratis aan te bieden 
voor alle jongeren in Kudelstaart 
en omstreken. Zo konden de jon-
geren het skeeleren ontdekken 
en de vrijwilligers van VZOD tes-
ten of alle coronamaatregelen 
uitvoerbaar waren.
De ouders mogen niet op de 
skeelerbaan en dat is natuurlijk 
wel even vreemd als je zoontje 
of dochtertje van 6 jaar wil skee-
leren. Met behulp van zwembui-
zen, waardoor er afstand bleef 
tussen de trainers en de kinderen, 
konden de jongsten toch voor-
uit getrokken worden. Voor de 
trainers werden er met krijt vak-

ken gemaakt op de skeelerbaan, 
waardoor er tijdens het uitleggen 
makkelijk afstand gehouden kon 
worden.
Er kwamen bijna iedere dag 20 
jongens en meisjes en wat werd 
er genoten door alle vrolijke en 
enthousiaste kinderen. Het skee-
leren tijdens coronatijd is een 
groot succes. Iedere dinsdag-
avond trainen er inmiddels 70 
kinderen tot 12 jaar en het uur 
daarna trainen er ouders. Daar-
naast trainen er op de woensdag 
de jongeren vanaf 12 jaar. Met 
ruim 80 skeeleraars en alle trai-
ners is het een succesvol skeeler-
seizoen voor VZOD. 

Schaatstrainingen
Op 22 september is helaas al-
weer de laatste skeelertraining. 
Vanaf 26 september beginnen 
de schaatstrainingen in Haarlem. 
Als je door wilt gaan met schaat-
sen kun je een abonnement aan-
vragen op de site www.stgvzod.
nl. Je vindt hier ook alle informa-
tie over de trainingsuren en het 
schaatsen zelf.

Van 30 september t/m 11 oktober
Kinderboekenweek met 
thema ‘En toen...’
Aalsmeer - Op 30 september 
gaat De Kinderboekenweek weer 
van start. Het moment om thuis 
én op school extra veel aandacht 
te hebben voor boeken en le-
zen. Het thema van dit jaar is ‘En 
toen…’. Het Kinderboekenweek-
geschenk 2020 wordt geschre-
ven door Arend van Dam. ‘De Di-
amant van Banjarmasin’ is een 
verzameling van acht verhalen 
over Nederland en haar geschie-
denis. Het zijn verhalen over hel-
den, gelukszoekers, vertrekkers 
en nieuwkomers. In al die ver-
halen vragen de hoofdpersonen 
zich af: “Wie ben ik? Waar wil ik 
zijn? Ben ik welkom?” Arend van 
Dam schreef ook ‘De reis van Syn-
tax Bosselman: Verhalen over de 

slavernij’. Met dit boek won hij de 
Archeon Thea Beckmanprijs 2018 
en een Zilveren Griffel in 2019. 
De maker van het Prentenboek 
van de Kinderboekenweek 2020 
is Mylo Freeman. Zij schreef spe-
ciaal voor deze week ‘Tweeling’: 
Robbie en Roef doen het liefst al-
les samen, dragen altijd dezelfde 
kleren en zijn allebei gek op rid-
ders. Ze voelen zich helemaal een 
tweeling! Wanneer ze verkleed 
naar school mogen komen, hoe-
ven ze niet lang na te denken: zij 
gaan natuurlijk allebei als ridder. 
De schrijfster is bekend van haar 
boeken over het donkere prin-
sesje Arabella. De Kinderboeken-
week duurt tot en met 11 okto-
ber.

Gevonden door de brandweer
‘Tuttel’ is maatje kwijt
Aalsmeer - “Hoi, ik ben Tuttel en 
ik ben mijn maatje kwijt. Gisteren 
lagen we samen in de kinderwa-
gen toe ik plotseling uit de kin-
derwagen viel. Dat overkomt mij 
wel vaker en meestal wordt ik dan 
weer opgepakt en teruggelegd. 
Maar maandagavond 14 septem-
ber niet. Ze liepen door en lie-
ten mij achter op straat. Ze heb-
ben het vast niet gemerkt. Daar 
lag ik dan, in het donker naast de 
brandweersteiger tegenover de 
Zwarteweg. Gelukkig kwamen er 
dappere brandweermannen in 
een boot. 
Zij vonden mij (rond 22.00 uur) en 
namen mij mee naar de brand-
weerkazerne. Daar was het lek-
ker warm en ze waren heel lief 
voor me. Maar, ik mis mijn maatje 

wel heel erg en ik wil heel graag 
naar huis. Willen jullie mijn ma-
tje waarschuwen, zodat ik opge-
haald kan worden bij de kazerne 
aan de Zwarteweg 77?”

Start in week van 30 september
Kindertekenatelier bij 
de Werkschuit
Aalsmeer - Het Kindertekenate-
lier van de Werkschuit start in de 
week van 30 september. Kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn 
welkom op woensdagmiddag en 
zaterdagochtend. In de tekenles 
leer je wat de waarde is van kunst 
door te kijken naar mooie vor-
men in de natuur. Door in goe-
de kunstboeken te kijken leren 
kinderen ook de betekenis van 
vorm, plezier in materiaal, kleur 
en onderwerp. Docent Annefie 
van Itterzon ziet wat tekenen en 
schilderen bij kinderen te weeg 

brengt. Kijken naar kunst is mooi, 
maar de waarde van beeldende 
kunst gaat veel verder. Samen te-
kenen en schilderen verbindt kin-
deren. Het helpt hen bij hun ont-
wikkeling en brengt plezier in 
de klas. “Na iedere les zie ik kin-
deren met kleurrijke tekeningen 
van herten, vossen, en wijze ui-
len, trots de deur uit gaan”, vertelt 
Annefie. Opgeven voor het Kin-
dertekenatelier kan via de websi-
te van de Werkschuit in Aalsmeer. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar.

Teambuilding en grenzen verleggen
Dagje poldersporten voor 
groep 8 van de Brug
Aalsmeer - Vrijdag 11 september 
was het een spannende dag voor 
de leerlingen van groep 8 van de 
Brug. Ze gingen met de hele klas 
Poldersporten in De Kwakel. Dus 
oude kleren en oude schoenen 
mee en met z’n allen op de fiets 
naar De Kwakel. Het zonnetje 
scheen, dus dat was al een mooie 
start van de dag. Doel van deze 
dag was een stukje teambuilding, 
grenzen verleggen, maar vooral 
een leuke dag hebben. En al de-

ze doelen zijn ruim behaald, er is 
goed samengewerkt, een groot 
aantal kinderen heeft dingen ge-
daan die ze vantevoren niet ge-
durfd had en het was zeker een 
gezellige dag! 
Nadat eigenlijk iedereen wel een 
nat pak gehaald had en na het 
douchen weer droge kleren aan 
had, werd de dag afgesloten met 
een paar heerlijke broodjes knak-
worst. Al met al een mooie dag 
om op terug te kijken.

Schaken bij AAS
Vijf partijen in eerste 
Online Jeugdcompetitie
Aalsmeer - De eerste ronde van 
de Online Jeugdcompetitie van 
AAS kende vijf partijen, waarbij 
die van Bryan tegen David erg 
kort was. David kon niet online 
komen en verloor daardoor re-
glementair. Hopelijk gaat dat de 
volgende ronde beter. Dan de 
prestigeduels, eerst de neven Pie-
ter tegen Luuk B. Luuk antwoord-
de met een Siciliaan tegen Pie-
ters e4. Pieter speelde de ope-
ning niet handig en Luuk had al 
een stuk kunnen winnen, nu ging 
het een tijd gelijk op totdat Pie-
ter zijn Toren onhandig neerzette 
en een kwaliteit verloor. Na ook 
nog wat pionnen cadeau gedaan 
te hebben opende Pieter de stel-
ling, waarop Luuk mat op g2 kon 
geven. Dan de broers Robert te-
gen Marien. Na zware strijd ging 

Marien door zijn vlag, maar Ro-
bert had niet voldoende materi-
aal om mat te geven, het resul-
taat was dus remise. Nieuwe AAS-
schaker Pepijn speelde met zwart 
tegen Christiaan, die 1. c4 open-
de. Wit speelde een soort Botwin-
nik opstelling en speelde uitein-
delijk het thematische d4, waar-
op zwart besloot het minder the-
matische d5 te spelen hetgeen 
een pion kostte. Christiaan werd 
nu wat over moedig en offerde 
een stuk op voor aanval, maar de 
zwarte stukken stonden veel be-
ter en de witte dame werd over 
het gehele bord gejaagd en ten-
slotte moest wit een stuk geven 
om nog te ontsnappen. In de tijd-
noodfase werden over en weer 
enige cadeautjes gegeven, maar 
uiteindelijk wist Pepijn zijn vrij-

Amstelveens Poppentheater
Zondag première ‘Paniek 
in de Wolkenfabriek’
Amstelland - Paniek in de Wol-
kenfabriek van Irene Laros is het 
vervolg op de succesvolle voor-
stelling ‘De  Wolkenfabriek’. Op 
een grappige, verbeeldende 
manier wordt in deze voorstel-
ling aandacht besteed aan kli-
maatverandering en de oorza-

ken en gevolgen daarvan. Een 
nieuw levensgroot pop-up boek 
zorgt weer voor leuke verrassin-
gen. Het verhaal: Het is een luie, 
langzame, lome ochtend in de 
Wolkenfabriek. Er is geen wolk-
je aan de lucht, zoals voorspeld. 
Maar dan wordt het bedienings-

Maakplaats voor jeugd 8 tot 12 jaar
‘Maak je eigen popart 
strip bij Museum Jan’
Amstelland - Op woensdag 23 
september komt de Maakplaats 
langs bij Museum Jan. Laat je in-
spireren door de werken van 
popart kunstenaar Roy Lichten-
stein en maak dan zelf een digi-
tale strip in dezelfde stijl. Je be-
denkt een verhaal, maakt een fo-
to en bewerkt hem. Daarna maak 
je er met een speciale app een 
popart strip van. Dit is een uitda-
gende rondleiding en workshop 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar in 
Museum JAN in samenwerking 
met de Bibliotheek Amstelland. 
Reserveer snel je kaartje en word 
een echte stripboek kunstenaar!

Neem gezellig je ouders mee 
naar Museum JAN, zij kunnen tij-
dens de workshop rondkijken in 
het museum (het toegangskaart-
je voor ouders is niet inbegrepen 
bij de workshopprijs). 
Ga voor kaartverkoop en een 
compleet overzicht van de Maak-
plaats activiteiten in alle vestigin-
gen naar www.debibliotheekam-
stelland.nl
De workshop op 23 september is 
van 15.30 tot 17.00 uur en deel-
name kost 7,50 euro voor leden 
en 15 euro voor niet-leden. Muse-
um Jan is gevestigd in de Dorps-
straat 50 in Amstelveen.

pion naar de overkant te krijgen 
en promoveerde naar een da-
me. Nu was het nog een kwestie 
van afmaken in wederzijdse tijd-
nood en dat deed Pepijn netjes. 
De laatste partij was die tussen 
veelvuldig clubkampioen Luuk V 
en Merel die verrassend de online 
competitie vorig seizoen had ge-
wonnen. Merel speelde ook Sicili-
aans en wel de Scheveninger va-
riant. Luuk koos een vreemde op-

zet waar Merel meer uit had kun-
nen halen. In het middenspel leek 
Luuk tegen een naar kwaliteits-
verlies op te lopen, maar wist met 
dynamische verwikkelingen af 
te ruilen naar een eindspel, waar 
zwart iets beter stond. Maar in 
dat eindspel was te zien dat Luuk 
al Stap 6 doet en merel aan stap 4 
gaat beginnen. Een pion werd ge-
wonnen door wit en zwart gaf op.
Door Ben de Leur

paneel van de Wolkenfabriek ge-
stolen, en het weer slaat op hol! 
Wilde stormen, verzengende zon 
en droogte droger dan een dro-
ge boterham. Er is dus haast ge-
boden om het bedieningspaneel  
terug te vinden. Maar wie heeft 
het bedieningspaneel gestolen? 
En waarom? Willy en Wolly gaan 
op onderzoek uit. Speurend naar 
de dief komen ze op allerlei plek-
ken op de wereld, wat uiteindelijk 
leidt tot een wel heel verrassen-
de en onverwachte ontknoping. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. Te zien 
in het Amstelveens Poppenthea-

ter op zondag 20 september om 
14.30 uur. Toegangsprijs: 9 euro. 
Reserveren kan via www.amstel-
veenspoppentheater.nl; via in-
fo@amstelveenspoppentheater.
nl of bel 020-6450439.
Foto: De Reus Impresariaat
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Voetbal junioren
Verrassend RKDES JO-
15.2 overtreft zichzelf
Kudelstaart - Het is dinsdag 
8 september. De 13 jarige jon-
gens van DES JO-15.2 druppe-
len 1 voor 1 het veld op voor de 
training. Gedemotiveerd en wei-
nig zin, want na de 18-0 (!) neder-
laag was de moed behoorlijk diep 
in de voetbalschoenen gezonken. 
Er is teleurstelling en frustratie 
maar ook enige lichte wanhoop 
want is dit wat ze vaker gaan te-
genkomen? Grote gasten met 
flinke passen die sterk en fysiek 
twee koppen groter en twee jaar 
ouder zijn? Er wordt gesproken 
over en gevreesd voor de komen-
de tegenstander: Hillegom sv JO-
15.3. Helaas zijn Jesse en Maik er 
deze wedstrijd niet bij. Stipt om 
12.00 uur trappen de jongens af 
en het is gelijk te zien; de jongens 
hebben zin en pit! Stevige duels 
waarbij ze zich niet laten wegdu-
wen. Assertiviteit gecombineerd 
met durf en lef zorgen ervoor dat 
ze het eerste half uur geen doel-
punt tegen krijgen. En als het dan 
wel gebeurt, dat doelpunt tegen, 
herpakken ze zich en blijven die 
koppen omhoog. Aan het be-
gin van de tweede helft is er een 
prachtige kans voor de gelijkma-
ker, maar het doelpunt valt 2 mi-
nuten later helaas in het net van 
RKDES keeper Thomas. Die de-
ze keer kansloos was, maar al ve-
le prachtige reddingen op zijn 

naam heeft staan. Er volgen kort 
daarna mooie kansen voor Thi-
bault en Jip maar het wil maar 
niet lukken. Des voert de druk op, 
het hele team beweegt mee naar 
voren en de tegenpartij wordt 
slordig en nonchalant. Maar Naut 
is wel scherp en verovert de bal. 
Een krachtig schot op doel met 
de bal en goal: 1-2!
Nog maar net bijgekomen van 
deze heerlijke treffer is het we-
derom juichen! Thibault zorgt 
voor de gelijkmaker! De passes 
gaan vanuit de achterlinie rich-
ting het middenveld waar Cees, 
Jip, Morris en Rawen hun handen 
vol aan hebben. Het lukt ze vaak 
zeer succesvol om de bal te on-
derscheppen zodat deze weer in 
het bezit komt van Des. Het re-
sulteert in kansen voor Luuk, Thi-
bault, Roy of Naut die regelmatig 
de tegenspelers op het verkeer-
de been zetten. Als in 2 minuten 
tijd Thibault nog twee keer scoort 
kan het eigenlijk niet meer ‘mis’ 
gaan. Kort voor het eindsignaal 
scoort Naut via een fijne voorzet 
van Luuk de laatste treffer van de 
wedstrijd. En wát voor een wed-
strijd! De jongens kunnen trots 
zijn op zichzelf. Wat hebben ze 
hard gewerkt en wat een verschil 
met vorige week. Volgende week 
spelen de jongens om 10.00 uit 
bij Roda. 

Eindelijk weer voetbalclinics
Mooie voetbalochtend 
voor jeugd bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdag 29 au-
gustus konden, na een lange pe-
riode van niet mogen voetballen 
en geen ouders langs de lijn, er 
eindelijk weer ‘als vroeger’ voet-
balclinics gegeven worden! Om 
9.15 uur waren er ruim 40 en-
thousiaste mini’s op het hoofd-
veld van RKDES. Na een korte in-
troductie kon de clinic begin-
nen. Onder leiding van Ton Nis-
ters en Michael Buskermolen én 
met onmisbare hulp van enthou-
siaste ouders mochten de kinde-
ren op een speelse manier de ba-
sisprincipes en technieken van 
voetballen leren, een lekker pot-
je voetballen en kijken wie het 
hardst kan schieten. Tussendoor 
was er ruimte voor een drinkpau-
ze en na afloop werden de vita-
mines aangevuld met een stukje 
fruit en werd een mooie oorkon-
de als aandenken uitgereikt. Om 
10.15 uur stroomde de volgende 
groep enthousiaste kinderen bin-
nen: ruim 35 meiden die geboren 
waren in en tussen 2010 en 2013. 
De trainers Sander van der Lip, 
Mariusz Kosminder en het koppel 
Sophie en Sander van der Hoort 
stonden klaar om de meiden te 
begeleiden. De regen mocht de 

pret niet drukken: de trainers en 
meiden waren enthousiast en 
hebben zich ruim 1,5 uur goed 
vermaakt met het spelen van een 
onderlinge wedstrijd, het aanle-
ren van de juiste techniek en nog 
veel meer. Tussendoor een drink-
pauze en stukje fruit. Na afloop 
weer wat te drinken en aanvul-
ling van de vitamientjes (na 1,5 
uur in de regen is dat wel nodig). 
En een mooie oorkonde als aan-
denken mee naar huis. 
Heb je meegedaan aan één van 
de clinics en wil je nog een paar 
keer proberen of voetbal echt dé 
sport voor je is? Of heb je de cli-
nics gemist en wil je ook een paar 
keer proberen? Meld je dan aan 
via de website RKDES.nl om drie 
keer gratis mee te trainen! Mei-
den geboren in of tussen 2010 
en 2013 worden ingedeeld op de 
maandag van 17.45 en 19.00 uur. 
Mini’s (jongens en meisjes ge-
boren in 2014 of 2015) kunnen 
meetrainen op de woensdag-
middag van 16.30 tot 17.30 uur 
en zaterdagochtend van 9.15 tot 
10.30 uur. Meer informatie volgt 
na aanmelding. Aanmelden is in 
verband met coronamaatregelen 
verplicht. 

Atletiek junioren
Nienke en Gwen van AVA 
sluiten seizoen met NK
Aalsmeer - Nadat het NK Junio-
ren eerder dit seizoen werd afge-
last in verband met de Covid-19 
pandemie, vond dit weekend 
alsnog het NK Junioren plaats 
in Amersfoort. Met een enigs-
zins aangepast programma en 
beperkte toegang voor de toe-
schouwers. Voor AV Aalsmeer wa-
ren het Gwen Alewijnse op de 
800 meter bij de meisjes U18 en 
Nienke van Dok op de 1500 me-
ter bij de meisjes U20 die aan de 
start verschenen.
Voor de 15-jarige Gwen, die nog 
C-juniore is, betekende dit NK 
haar officiële debuut tijdens een 
nationaal kampioenschap. In de 
series van de 800 meter ging het 
om het plaatsen voor de finale en 
Gwen liep een prima race, waar-

in zij veel ervaring heeft kunnen 
opdoen. Het lukte helaas nog niet 
om zich te plaatsen voor de fina-
le. De opgedane ervaring zal ze 
meenemen naar volgend jaar om 
daar voorin mee te strijden in de 
finale.
Nienke van Dok, de winnares 
van het goud op de steeple af-
gelopen jaar, koos ervoor om van 
start te gaan op de 1500 meter. In 
de finale was een tactische race 
te verwachten. Nienke kon lan-
ge tijd in een rustig gestarte race 
op de vierde plaats de kop van 
de wedstrijd goed volgen. Helaas 
moest ze bij de versnelling over 
de laatste 350 meter nog twee at-
letes voor zich laten gaan, waar-
mee ze uiteindelijk als zesde over 
de finish kwam.

Prima race voor Gwen Alewijnse. 
Foto: Erik Witpeerd

Nienke van Dok van AVA zesde 
op NK. Foto: Erik Witpeerd

Voetbal
FCA MO12-1 verliest nipt 
van FC Weesp JO12-1
Aalsmeer - Zaterdag 12 sep-
tember speelden de FCA meis-
jes 12-1 tegen de jongens  van 
FC. Weesp 12-1 uit Weesp. U leest 
het goed meisjes tegen jongens. 
In de wedstrijd werd al snel dui-
delijk  dat de meisjes beslist niet 
de mindere van de jongens wa-
ren. In de 8e minuut zette Vi-
da van achteruit een mooie FCA 
aanval op. De FCA meiden com-
bineerden de bal snel naar vo-
ren waar hun spits Lisa werd aan-
gespeeld. Lisa wist hier wel raad 
mee en met een mooie schuiver 
verschalkte Lisa de Weesp keeper: 
1-0. Het was duidelijk dat de boys 
uit Weesp hier vreselijk van baal-
den. Twee minuten later kreeg 
Weesp een hoekschop te nemen. 
De bal werd in het FCA doelge-
bied geschoten waar een Weesp 
aanvaller de bal snoeihard tus-
sen FCA verdedigsters door in het 
doel kopte: 1-1. 
Het spel golfde heerlijk heen 
en weer met kansen voor bei-
de doelen. In de 16e minuut was 
het een Weesp aanvaller die uit 

een mooie voorzet zeer fraai de 
stand op 1-2 schoot. De FCA mei-
den bleven het Weesp doel on-
der vuur nemen, maar het geluk 
zat niet mee, zodoende bleef de 
stand tot de rust 1-2. 
Na de rust een leuke en spannen-
de tweede helft, het was een lust 
voor het oog om naar te kijken. 
Weesp schoot uit één van hun 
mooie aanvallen een keer op de 
FCA doelpaal en de Weesp kee-
per voorkwam grabbelend op de 
doellijn de FCA gelijkmaker. Wat 
de FCA meiden ook probeerde, 
de aansluitingstreffer, die de mei-
den met hun goede spel zeker 
verdiende, bleef helaas uit. Daar 
Weesp ook niet meer scoorde 
bleef de stand tot het einde wed-
strijd 1-2. Verslag en tekening:   
Ruud Meijer

PS: FCA MO12-1 is op zoek naar 
meisjes die dit team willen ver-
sterken. Het team speelt Hoofd-
klasse tegen jongensteams. Meld 
je aan en kom voetballen bij dit 
leuke meiden team!

Tekening:  In een �its gaat snelle Jet een tegenstander voorbij.

Korfbalcompetitie jeugd
VZOD D2 verliest nipt 
van Tempo D3
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 12 september moest VZOD 
D2 thuis spelen tegen Tempo D3. 
Aangezien de wedstrijd van vo-
rige week door de D2 met ruime 
cijfers was gewonnen, gingen de 
spelers vol goede moed van start. 
Maar Tempo bleek een betere te-
genstander en beide teams gin-
gen gelijk op. Het team van VZOD 
bestaat uit kinderen van drie ver-
schillende teams en dus moet er 
op het samenspel nog hard ge-
traind worden. Verdedigend ging 
het best goed en Tempo wist in 
de eerste helft maar twee keer te 
scoren. Ruststand dus 0-2 voor de 
bezoekers. In de rust werden de 
kinderen toegesproken door de 
coaches Shannon, Justin en Mar-
lies. Tip was om beter in de han-
den te gooien en daardoor on-
nodig balverlies te voorkomen. 

In de tweede helft liet VZOD D2 
zien dat ze toch best goed kun-
nen samenspelen. Er werd beter 
overgegooid en goed aangeval-
len. Hierdoor komt VZOD al snel 
op 1-2 door een afstandsschot 
van Tibbe. En daar bleef het niet 
bij. Aanvalster Faya wist tot twee 
keer toe haar dame te slim af te 
zijn en scoorde de 2-2 en niet veel 
later de 3-2. Helaas hield deze 
voorsprong niet lang stand, want 
de aanval van Tempo wist met-
een daarna de gelijkmaker te sco-
ren, 3-3. Met nog 5 minuten op de 
klok wist Tempo nogmaals te sco-
ren en kwam zo op voorsprong. 
VZOD heeft er nog alles aange-
daan om de stand weer gelijk te 
trekken, maar dit mocht helaas 
niet baten. Helaas nipt verloren 
met 3-4, maar een goede tweede 
helft neergezet.

Hockeyclub Qui Vive
Voorjaarsblok van start 
voor stokstaartjes
De Kwakel - Afgelopen zondag 
is het voorjaarsblok van de stok-
staartjes bij hockeyclub Qui Vi-
ve van start gegaan. In totaal 42 
kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 
6 jaar stonden om half 10 op het 
veld om lekker te mogen hockey-
en. Voor sommige kinderen was 
het nieuw, maar ook waren er 
meerdere kinderen die al eerder 
één of meerdere blokken mee ge-
daan hadden. Sommigen liepen 
in het begin een beetje zenuw-
achtig richting het veld terwijl dit 
voor anderen iets minder span-
nend was, maar al snel waren alle 
kinderen, met of zonder ervaring, 
lekker in de weer. Het voorjaars-
blok bestaat net als voorgaande 
blokken uit acht trainingen waar-
bij de kinderen spelenderwijs le-
ren hockeyen. De laatste trai-
ning wordt afgesloten met het 
spelen van wedstrijdjes, zodat 
de kinderen ook leren hoe dat in 

zijn werk gaat. Onder leiding van 
een hoofdtrainer en meerdere 
jeugdtrainers gaan de kinderen 
in groepjes allerlei oefeningen 
langs. De training duurt een uur 
en wordt iedere week gezamen-
lijk afgesloten door gezellig met 
elkaar wat te gaan drinken. Som-
mige kinderen konden er al na de 
eerste training geen genoeg van 
krijgen en gingen op het oefen-
veld, na wat gedronken te heb-
ben, nog even verder hockeyen. 
De zondagochtend wordt met 
deze trainingen dus op een gezel-
lige, sportieve manier begonnen. 
Als je ook graag een keer kennis 
wil maken met hockey, kun je al-
tijd even een mailtje sturen naar 
proefles@quivive.nl om meer in-
formatie te krijgen. Vanaf 4 jaar 
kun je bij Qui Vive terecht en ver-
volgens zijn er voor alle leeftij-
den, jong en oud, allerlei moge-
lijkheden om te hockeyen.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 19 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Marken 1 14.30 u
F.C.A. 2 - H.C.S.C. 2 11.45 u
F.C.A. 3 - V.E.W. 2 12.00 u
Legm.vogels 3 - F.C.A. 4 13.00 u
V.E.W. 4 - F.C.A. 5 15.30 u
F.C.A. 6 - Z.S.G.O./WMS 3 14.30 u
F.C.A. 7  - B.S.M.  3 14.30 u
F.C.A. 8 - De Meer 11 14.30 u
E.D.O. 35+1 - F.C.A.35+1 13.30 u
F.C.A 45+1 - H.F.C. 45+1 14.30 u
Vrouwen
W.V.H.E.D.W. V3 - F.C.A. VR.1 16.15 u

F.C.A. VR.2  -  A.M.V.J. V1 12.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - Z.C.F.C. 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Hoofddorp  2 12.00 u
S.C.W. 3 - R.K.A.V.I.C. 2 14.30 u
Terrasvogels 4 - S.C.W. 4 14.30 u
Vitesse’22 2 - S.C.W.  5 14.15 u 
SCW 45+1 - Zwanenburg    14.30 u

Zondag 20 september:
F.C.AALSMEER
D.H.L. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
N.F.C. 3 - F.C.A. 2 14.00 u
Overbos 4 - F.C.A. 3 12.30 u
R.K.D.E.S.
Alphen 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
Nicolaasboys 2 - RKDES 2 11.30 u 
R.K.D.E.S. 3 - H.B.C. 3 12.00 u
Zwanenburg 5 - RKDES 4 14.30 u
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Korfbalcompetitie
VZOD laat winst glippen
Kudelstaart - Na de mooie over-
winning van vorige week togen 
de korfballers van VZOD/Fiqas af-
gelopen zaterdag naar Madjoe in 
Rijnsburg. Een van oudsher las-
tige tegenstander die ook haar 
eerste wedstrijd gewonnen had. 
Met of ondanks een forse wind 
die in Rijnsburg altijd vermenig-
vuldigd lijkt én de ongekend gro-
te oude afmetingen van het veld, 
kwam VZOD /Fiqas goed uit de 
startblokken. Na het gebruikelij-
ke aftasten was het Thomas van 
de Zwaard die van afstand het ijs 
brak deze middag. Madjoe scoor-
de echter al snel gelijk: 1-1.
Laura Viet bracht VZOD/Fiqas op-
nieuw op voorsprong met een 
doorloopbal. Het taaie Madjoe 
scoorde toen tweemaal achter el-
kaar en bracht hun team voor het 
luidruchtige thuispubliek op 3-2.
Twee handig versierde strafwor-
pen door Josine Verburg (te vroeg 
inlopen bij een vrije bal en Ruben 
Maat (zijn tegenstander sprong 
gretig en onhandig in) werden 
door beide spelers verzilverd en 
VZOD/Fiqas stond weer op voor-
sprong: 3-4. Madjoe kwam op-
nieuw langszij en er overheen en 
maakte de 5-4. Verburg liet toen 
haar grote klasse zien en scoorde 
met een prachtige doorloopbal 
vanachter de korf de gelijkmaker.
Zo was het continue stuivertje 
wisselen en kwamen de ploegen 
niet los van elkaar. Via 6-5 en Ru-
ben Maat van afstand, scoorde de 
Rijnsburgers ook de 7-6. Een vrije 
bal van Verburg betekende de 
gelijkmaker voor VZOD/Fiqas.
Het slotakkoord van de eerste 
helft was een prachtig jumpshot 
van Eric Spaargaren na een su-
blieme pass van Ruben Maat. Met 
een ruststand van 7-8 zocht trai-
ner/coach Gert Krook de kleed-
kamer op en kon concluderen 
dat zijn uitgedachte strijdplan 
prima functioneerde. Na rust ei-

genlijk eenzelfde spelbeeld met 
ploegen die elkaar geen duim-
breed toegaven en er voor elke 
meter strijd geleverd werd, ge-
tuige ook de opgelopen banda-
ges bij twee spelers van Madjoe. 
Zo was het overall een aantrek-
kelijke pot, waarbij de spanning 
veel vergoede. Verburg scoorde 
haar vierde, nu vanachter de korf. 
VZOD/Fiqas ging onverstoorbaar 
en geconcentreerd door met haar 
spel en Arian Maat bekroonde dit 
met, voor het eerst dit duel, een 
voorsprong van twee: 8-10. Van-
zelfsprekend gaf Madjoe zich nog 
niet gewonnen en scoorde de 
9-10. In deze fase waren de goals 
duur en was het vooral de strijd in 
de immens grote loze veldruim-
te waar zelfs de uit de kluiten ge-
wassen tegenstanders klein le-
ken. Helaas voor de talrijke Ku-
delstaartse supporters die hun 
ploeg trouw achterna reisden 
miste de blauw/zwarten toen een 
strafworp. Toch wist VZOD/Fiqas 
alsnog op voorsprong van 9-11 te 
komen door een knal van afstand 
van Spaargaren en het team van 
trainer/coach Krook leek op rozen 
te zitten. De wedstrijd was echter 
nog allerminst gespeeld en Mad-
joe rechtte de rug en kwam op 
10-11. Aangemoedigd door het 
fanatieke thuispubliek werd ook 
de gelijkmaker door een onop-
lettendheid in de verdediging op 
het scorebord gezet: 11-11. Trai-
ner/coach Krook probeerde met 
diverse wissels nog iets te for-
ceren, maar het mocht jammer 
genoeg niet meer baten. VZOD 
moest één punt achterlaten in 
Rijnsburg, maar kan aanstaande 
zaterdag thuis aan de Wim Kan-
dreef ongeslagen aantreden te-
gen Oosterkwartier. Een belang-
rijke pot tegen een goede tegen-
stander met daarvoor de wed-
strijd van het tweede en daarna 
die van de junioren.

Tristan Geleijn achtste in Amstelveen
Wielrenners rapen laatste 
prijsjes van het seizoen
Aalsmeer - Het wielerseizoen 
is nog maar net op gang geko-
men en intussen al bijna weer 
voorbij. Afgelopen zondag werd 
op de Peter Postbaan in Amstel-
veen een van de laatste nationale 
dorpsrondes van het jaar gehou-
den. Rijsenhouter Tristan Geleijn 
(achtste bij de junioren na een 
pelotonsprint) en Aalsmeerder 
Edwin Commandeur (17de in de 
sportklasse) schaarden zich bij de 
prijsrijders. Owen Geleijn daaren-
tegen ging na afloop van de Ant-
werp Port Epic voor beroepsren-
ners met lege handen naar huis. 
De renner van opleidingsteam 
Jumbo Visma was een van de 101 
deelnemers die in de spectaculai-
re afvalrace, deels over kasseien 
en stoffige landwegen, de strijd 
voortijdig opgaven. 
In Nieuwegein fietste UWTC-
veteraan John Tromp uit Ku-

delstaart in categorie zestigplus 
naar de vijfde plaats. Aalsmeer-
se Jytte Timmermans, ook UWTC, 
werd tiende in categorie 4 bij 
jeugdwedstrijden in Zaandam en 
Jari Buskermolen uit Kudelstaart 
kwam als vijftiende over de 
streep in categorie 7. 
Voor Sunweb-prof Nils Eek-
hoff heeft het seizoen nog stevi-
ge staart met de oktoberklassie-
kers in België en Frankrijk. Met 
broer Gijs verkende hij eind vo-
rige week en afgelopen zondag 
de parcoursen van Gent-Wevel-
gem, Parijs-Roubaix en de Ronde 
van Vlaanderen. De terugreis ver-
liep via Berg en Terblijt waar Nils 
als gast mocht aanschuiven bij de 
Avondetappe van de NOS. Zijn 
eerstkomende wedstrijd is van 
29 september tot en met 3 okto-
ber de Binck Bank Tour in België 
en Nederland. 

Winst voor Bloemenlust 1 en 2
Tafeltenniscompetitie 
weer van start
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft 
de eerste competitiewedstrijd 
sinds half maart met 5-4 gewon-
nen. Tegen de bezoekers van US 
9 boekten Bart Spaargaren en 
Johan Berk ieder twee overwin-
ningen en invaller Dirk Biesheu-
vel wist één tegenstander te ver-
slaan. Dirk bracht de sterkste spe-
ler van US nog wel serieus aan het 
wankelen, maar moest met 13-
15 in de beslissende vijfde game 
toch capituleren. In verband met 
corona wordt er deze competitie 
niet gedubbeld.
Bloemenlust 2 heeft in zijn eer-
ste wedstrijd een ruime 8-1 over-
winning behaald tegen een ma-
tig Amstelveen 8. Danny Knol, na 
2 jaar weer terug bij Bloemenlust, 
wist zijn enkelpartijen allemaal in 
drie games te winnen. Peter Vel-
leman moest in zijn eerste partij 
wennen aan het spel van de te-
genstander, die een vreemd rub-

ber op zijn badje had, maar wist 
deze na de eerste verloren game 
goed te controleren met winst als 
gevolg. De overige partijen wer-
den door Peter in drie games ge-
wonnen. Ed begon de avond met 
een simpele overwinning, maar 
kreeg daarna een lastige partij te-
gen de eerder genoemde ‘mate-
riaal-speler’. Met 11-9, 8-11, 11-
5, 10-12, 9-11 werd deze net niet 
door Ed gewonnen. Zijn laatste 
wedstrijd ging in vier games ook 
naar Bloemenlust. Een prima start 
van de competitie.
Bloemenlust 3 speelde uit tegen 
het Nootwheer 9 en verloor nipt 
met 5-4. Horst Krassen wist twee 
tegenstanders te verslaan en Phi-
lippe Monnier en Raymond Tes-
sensohn wonnen allebei één par-
tij. Van de vijf verloren partijen 
werden er vier in vijf games ge-
speeld, dus met een beetje geluk 
had er meer in gezeten.

Wedstrijden 
basketbal

Aalsmeer - Komende zaterdag 19 sep-
tember komen een achttal teams van 
Basketbalvereniging Aalsmeer in actie. 
Het betreft allen uit-wedstrijden.
14.30 u:  Beverwijk V16 - BVA V16
16.30 u:  Alkm. Guardians X12 - 
 BVA X12
16.30 u:  Alkm. Guardians X14-2  - 
 BVA X14-1
18.00 u:  Derba X14 - BVA X14-2
18.00 u:  BV Noordkop M16 - 
 BVA M16
18.00 u:  Racing Beverwijk MSE2 - 
 BVA MSE1
18.15 u:  Alkm. Guardians M18-1- 
 BVA M18

Handbalcompetitie
Nu wel winst voor heren 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - De tweede handbal-
wedstrijd in de competitie om het 
landskampioenschap stond za-
terdag 12 september op het pro-
gramma voor Heren 1 van Green 
Park Aalsmeer. Herpertz Bevo was 
de tegenstander thuis in sporthal 
De Bloemhof. Het publiek kreeg 
net als vorige week tegen Kembit 
Lions (24-24) een bijzonder span-
nende wedstrijd te zien.
Twee ploegen die met de volle 
inzet de winst naar zich toe wil-
den trekken en aan elkaar ge-
waagd waren. De strijd ging ge-
lijk op, beide ploegen wisten re-
gelmatig te scoren, en dit leverde 
een ruststand op van 11-11. Ook 

in de tweede helft bleven bei-
de teams alert en wisten elkaar 
scherp te houden. De stand bleef 
lange tijd gelijk. Wie zou uiteinde-
lijk de winst weten te verzilveren? 
Het was Greenpark Aalsmeer dat 
in de laatste tien seconden met 
één punt verschil juichend het 
veld kon verlaten: 23-22.
De meeste doelpunten voor 
Aalsmeer zijn gemaakt door Tim 
Bottinga (8), gevolgd door aan-
voerder Samir Benghanem (5) en 
Vaidas Trainavicius (3) en Donny 
Vink (2). Rob Jansen, Tobias Marx, 
Niels de Jong en Max de Maat 
scoorden elk één maal.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Voetbal
Monsterzeges voor FCA 
zondag en RKDES
Aalsmeer - De eerste teams van 
FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 
hebben afgelopen weekend goe-
de zaken gedaan. FCA zaterdag 
kreeg Kagia 1 op bezoek aan de 
Beethovenlaan. Er werden diver-
se aanvallen uitgevoerd, maar 
beide teams wisten elk één keer 
te scoren: 1-1. De gelijke stand is 
voor Aalsmeer genoeg om door 
te mogen spelen in de volgende 
bekerronde. FCA zondag speelde 

thuis tegen Apollo’68. Aalsmeer 
was duidelijk een maatje te groot 
voor deze tegenstander, met liefst 
6-0 werd gewonnen. RKDES Ku-
delstaart wachtte een uitwedstrijd 
tegen Olympia. Ook RKDES boek-
te de monsterzege van 6-0. Ook 
deze beide zondagteams heb-
ben met deze overwinningen hun 
deelname in de volgende beker-
ronde veilig gesteld. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Atletiek: 1, 3 en 5 kilometer
Recordregen bij baanloop 
Atletiekvereniging
Aalsmeer - De AVA Waterdrinker 
Baanloop op woensdagavond 9 
september heeft een recordre-
gen opgeleverd. Op deze mooie 
nazomeravond stonden maar 
liefst 89 hardlopers aan de start 
van de twee heats op de atletiek-
baan aan de Sportlaan. Er werden 
twee baanrecords gelopen en ve-
le persoonlijke records. 
AVA-atleet Bas Stigter verbeter-
de met 8:47.6 het baanrecord 
op de 3 kilometer met 11 secon-
den. De 13-jarige Rink Rewijk van 
AVA maakte handig gebruik van 
het hoge tempo van Bas Stigter, 
moest logischerwijs na de eerste 
honderden meters afhaken maar 
liep daarna zelf sterk door, en be-
haalde de winst en een nieuw 
persoonlijk record op de 1 kilo-
meter van 3:07. Jolijn Swager uit 
Leiden haalde een grote hap (38 

seconden) van het baanrecord 
vrouwen op de 5 kilometer af en 
had daar slechts 18:12 voor no-
dig. 
De 5 kilometer bij de mannen 
werd gewonnen door Stefan 
Wolkers die op zijn thuisbaan de 
winst pakte met een nieuw per-
soonlijk record van 16:09. Ook de 
AVA-ers Marcel Kraan (18:48) en 
Gerrie Vlak (19:41) liepen op de 
5 kilometer persoonlijke besttij-
den. De volledige uitslag en al-
le rondetijden zijn te vinden op 
www.avaalsmeer.nl.
De volgende AVA Waterdrinker 
Baanloop is op de tweede woens-
dagavond van oktober, dat is 14 
oktober, op de atletiekbaan aan 
de Sportlaan. Aanvang eerste 
heat om 19.40 uur, tweede heat 
om 20.00 uur. Inschrijving op de 
avond zelf.

Stefan Wolkers op weg naar de
 winst op de 5 kilometer.

Rink Rewijk uit Kudelstaart, 13 jaar, 
de snelste op de 1 kilometer.

Gezellig druk op eerste 
sjoelavond Rijsenhout
Rijsenhout - Ondanks het coro-
navirus was het gezellig druk op 
de eerste sjoelavond van sjoel-
club Rijsenhout. Deze werd ge-
houden op donderdag 10 sep-
tember vanaf 19.30 uur in dorps-
huis De Reede. Zowel bij de in-
gang als op de bestuurstafel 
stond een pompje om de handen 
te desinfecteren. De leden wer-
den door de voorzitter ingedeeld 
bij de sjoelbak waar de hele avond 
op gespeeld werd. De mensen 
die op meerdere bakken wilden 
spelen, trokken een nummertje 
en namen bij elke wissel de ste-
nen mee naar de volgende sjoel-
bak door middel van een dien-
blad. De top drie van de Hoofd-
klasse zit deze avond erg dicht bij 
elkaar. Op de eerste plaats is Paul 
van den Berg geëindigd met 1920 
punten. De tweede plek is voor 
Marry Verhoeven met 1910 pun-
ten en Thomas van Brakel is der-
de geworden met 1903 punten. 
In de A-klasse is Corry Balder eer-
ste geworden met 1710 punten. 

Elisa Arendse haalde 1699 pun-
ten en staat hiermee tweede. De 
derde plek is voor Arnold van der 
Linden met 1627 punten. Mar-
jo Sym is in de B-klasse eerste ge-
worden met 1640 punten in to-
taal. Met 1634 punten staat Leo 
van Faassen na de eerste avond 
tweede in deze klasse. De derde 
plek is voor Willem Romijn met 
1576 punten. De volgorde van de 
top drie in de C-klasse ziet er als 
volgt uit: Brigitte Hoogeboom op 
één met 1538 punten. Mahjan Ya-
ri op twee met 1485 punten en 
Astrid Overbeek is derde gewor-
den met 1469 punten. In de nieu-
we D-klasse is Ineke Butter eer-
ste geworden met 1358 punten. 
Tweede is Dini Mans met 1358 
punten en Jenny van Mouwerik 
sluit het rijtje af met 1322 punten. 
De volgende sjoelavond is don-
derdag 24 september. Aanmel-
den is verplicht. Dit kunt u doen 
door contact op te nemen met 
Elisa Arendse via 06-25214082 of  
elisa.arendse@hotmail.com

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub De Geluksvogels. Er 
wordt op de woensdagavond 
gekaart in het Dorpshuis van 
Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 

Op 9 september is het klaver-
jassen gewonnen door Ben Bon 
met 5730 punten,  gevolgd door 
Guda Kluinhaar met 5479 pun-
ten en Ati v.d. Lugt met 5272 
punten. De poedelprijs was de-
ze week voor Ubel v.d. Blom met 
3677 punten.
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Winst Jopie en Ria 
bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis ’t Podium van 13.30 tot 16.30 
uur. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma en nieuwe spe-
lers zijn altijd welkom. Op don-
derdag 10 september is het jo-

Rinus op één bij 
kaartsoos

Aalsmeer - De kaartsoos van 
10 september in het Middel-
punt is gezellig verlopen met 
een mooie opkomst. Bij het kla-
verjassen is Rinus de Jong eer-
ste geworden met 5128 pun-
ten, gevolgd door Gre van Hete-
ren met 5052 punten. De poedel-

Iedere dinsdagavond in Middelpunt
Raymond grote winnaar 
van tweede dartavond
Aalsmeer - Dinsdagavond 8 sep-
tember was alweer de tweede 
dartavond in buurthuis ‘t Middel-
punt. De opkomst was een stuk 
beter dan de eerste avond. Ray-
mond van der Weiden was ook 
van de partij en dat zou niet on-
opgemerkt voorbij gaan. In de 
eerste ronde won hij al zijn partij-
en en hij zou dan ook samen met 
Kees de Lange doorstromen naar 
de finalepoule. De andere finalis-
ten werden Vincent Beukman en 
Ben van Dam. Vincent presteer-
de het zelfs om in zijn strijd te-
gen nieuweling Robert Wielinga 
een 130 score uit te gooien door 
middel van de dubbele bull. In de 
verliezersronde bleek Victor van 
Schie de sterkste en er bleek zelfs 

een 118 uitgooi uit zijn mouw te 
komen. De finalepoule werd ge-
domineerd door Raymond en hij 
werd de grote winnaar, knap ge-
volgd door de eveneens sterk 
spelende Vincent Beukman. Kees 
de Lange staat stilletjes goede re-
sultaten te behalen en hij eindig-
de mooi als derde. Ben van Dam 
kwam net iets te kort in deze pou-
le en werd vierde, er wordt van 
hem nog wel een beter resultaat 
verwacht in de toekomst. Eens 
uitproberen hoe uw/jouw dartni-
veau is? Kom dan gerust langs op 
de dinsdagavond om 19.45 uur 
in de Wilhelminastraat 55. Ieder-
een vanaf 16 jaar is welkom. De 
koffie staat klaar. Entree 2,50 eu-
ro per avond.

Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal
Ans en Luc winnen finale
Kudelstaart - Het seizoen van de 
dartsclub Poel’s Eye is in een nieu-
we omgeving weer van start ge-
gaan. Na 17 seizoenen is de Poel’s 
Eye namelijk verhuisd naar de 
plaatselijke sporthal De Proos-
dijhal. Het Blind Koppel Toernooi 
werd uitermate verrassend ge-
wonnen door Rick Fransen en Yuri 
Beringel. Yuri had met een prach-
tige 143 finish ook nog eens de 
hoogste uitgooi van de avond. 
De finalisten waren Maarten van 
Amsterdam en Tim van de Poel. 
Er was ook een verliezerronde. 
Het scheelde niet veel of Ans En-
gel was in de winnaarronde te-
recht gekomen. Er was en barra-
ge nodig om Ans naar de verlie-
zerronde te sturen (en Yuri naar 
de winnaarronde). Ook Bak was 
via de barrage in de verliezerron-
de terecht gekomen. Ans en Bak 
bereikten de finale, net als Frank 
Droogh en Luc van de Meer. Hoe-
wel Bak (met Frank) de favoriet 
leek ging de overwinning naar 
Ans en Luc. Ans gooide ook nog 
eens beide legs uit, een uitste-
kende prestatie die de goedkeu-
ring van Luc kon verdragen.

Kudelstaart Open
Morgen, vrijdag 18 septem-
ber, staat het volgende toernooi 
op de agenda, namelijk de Ku-
delstaart Open 2020. Vorig sei-
zoen werd Danny de Hartog de 
winnaar, dus hij zet de wisselbe-
ker op het spel. Het is tevens de 
eerste speelavond van het sei-

zoen. Zodoende is er voor ieder-
een wat wils. Voor de toppers 
staat er een extra prijs op het spel, 
voor de ‘recreanten’ zijn er nóg 
drie niveaus om eer te behalen. 
Om de boel nog meer op te leu-
ken zijn er twee spelletjes (Mys-
tery Out en de Triple Pot). Kort-
om, genoeg reden om te komen 
darten in de sporthal Proosdijhal 
in Kudelstaart (Edisonstraat 6). 
Nieuwelingen zijn meer dan wel-
kom. Men kan gedurende het sei-
zoen aan elk willekeurig dartsac-
tiviteit deelnemen, de speelavon-
den zijn toernooitjes op zich. Het 
seizoen omvat 15 speelavonden 
op vrijdagavond, die om de week 
plaats vinden, plus twee zaterdag 
toernooien. 
Deelname is geheel vrijblijvend 
en houd geen verplichtingen 
voor later in het seizoen in. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
allerlei informatie te vinden.

Buurtvereniging Hornmeer
Vrijdag koppelkaarten 
en jaarvergadering
Aalsmeer - Het klaverjassen in de 
Hornmeer gaat de goede kant op, 
met zes tafels begonnen de kla-
verjassers afgelopen vrijdagavond 
in het buurthuis aan hun zo ge-
liefde sport. Klaverjassen schijnt 
toch een spel te zijn dat veel men-
sen aantrekt, echter niet veel jon-
geren. Al met al wordt teruggeke-
ken op een zeer geslaagde avond. 
Vermeldingswaard is wel dat ko-
mende vrijdag 18 september de 
jaarlijkse vergadering wordt ge-
houden, de aanvang is 19.00 uur. 
Daarna word er nog gekaart, ho-

pende op een grote opkomst. Het 
koppelkaarten op vrijdag 11 sep-
tember is gewonnen door Corry 
Durieux en Bert van de Jagt met 
5504 punten. Op twee zijn Jan Me-
ijer en Gerard Presser geëindigd 
met 5279 punten en op drie Siem 
Burgers en Ben Johannessen met 
5172 punten. De poedelprijs was 
voor het koppel Plony de Langen 
en Hannie de Jong met 3721 pun-
ten. Kaartliefhebbers zijn vrijdag 
van harte welkom in het buurt-
huis aan de Dreef 1.
Foto: www.kicksfotos.nl

keren gewonnen door Jopie de 
Grauw met 66 punten, gevolgd 
door Greet de Jong met 287 pun-
ten en Rini Klijn met 483 punten. 
Bij het klaverjassen Rita Moeke 
met 5228 punten de beste, eindig-
de Loes Versteeg met 5129 punten 
op twee en An Uiterwaal met 4832 
punten op drie. Zin in een gezelli-
ge kaartmiddag? Kom gerust eens 
mee kaarten. Voor inlichtingen 
kan gebeld worden met Hans van 
Schuilenburg via 06-12699009.

prijs was voor Jan van der Zwaard 
met 4808 punten. Bij het rummi-
kuppen de hoogste eer voor Bep 
Verhoef met maar 33 punten. Op 
de tweede plaats Tjida Silvis met 
59 punten en de poedelprijs was 
voor Anthonia van der Voort met 
166 punten. De volgende soos 
is op donderdag 24 september 
om 13.30 uur in het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat 55. Iede-
re kaartliefhebber vanaf 55 jaar is 
van harte welkom. 

Voor iedereen leuke, swingende dansstijl
Dansend het najaar in met 
DanceSport Academy NL
Aalsmeer - Nu de zomer op zijn 
eind loopt en iedereen de draad 
weer oppakt is DanceSport Aca-
demy NL ook helemaal klaar voor 
het komende seizoen! Van ope-
ningsdans tot kinderfeestje en 
van stijldansen tot breakdance, 
dansen met of zonder partner er 
is voor een ieder een leuke, swin-
gende dansstijl in de dansschool 
te vinden! Voor alle dansstijlen 
kan er een proefles aangevraagd 
worden. Deze is geheel gratis!
Maandag: Een goed begin van je 
week! Klassiek ballet staat maan-
dag op de agenda. Deze les is ge-
schikt voor kinderen vanaf 7 jaar.
Heb je altijd al een ballerina wil-
len zijn of heb je al enige ervaring 
in deze mooie dansstijl? Aarzel 
dan niet om contact op te nemen. 
Wil je liever niet in een dans-
stijl ontwikkelen? Dan is Street-
Jazz (7+) wat voor jou! Dit is een 
fantastische combinatie tussen 
Streetdance en Jazz. Het is een 
dansstijl vol afwisseling en dus 
geen moment saai. Voor de oude-
re kinderen (12+) is er Moderne 
dans. Deze eigentijdse dansstijl is 
afgeleid van ballet, maar zijn om-
getoverd in grote expressieve be-
wegingen.
Woensdag: Ballroom en Breaken
Plezier, samenwerken, coördi-
natie en dansen vind je allemaal 
terug in de les Ballroom & Latin 
Kids. Door samen bijvoorbeeld 

de Chachacha en de Tango te 
dansen, leren de kinderen om-
gaan met elkaar, zelfvertrouwen 
opbouwen en nog veel meer. Tij-
dens de les Breakdance krijg je al-
le tips en tricks om stoere kunst-
jes en moves te showen op mu-
ziek! Hier wordt onder andere ge-
werkt aan techniek, timing en im-
provisatie.
Donderdag: Urban Contempora-
ry. De les Urban Contemporary is 
geschikt voor dansers van 16 jaar 
en ouder. Binnen deze les zullen 
verschillende stijlaspecten aan-
gesproken worden. De samen-
hang van technieken, de verbin-
ding van verschillende stijlen, het 
werken vanuit een bewegings-
intentie en het eigen maken van 
materiaal zorgt voor gevarieer-
de les.
Zondag: Samen een avondje uit
Op zondag staan de stijldansles-
sen op het programma. Samen 
met je partner of vriendengroep 
een actief avondje uit en lekker 
leren dansen. 
Van beginner tot vergevorderd, 
DanceSport Academy NL helpt 
jullie graag weer een pasje verder 
in het dansen!
Uiteraard is dit maar een greep 
uit het volledige lesaanbod. Be-
zoek  www.dancesportacademy.
nl voor meer informatie of stap 
binnen aan de Oosteinderweg 
287f. 

Badmintoncompetitie
Volant’90 Team J3 in actie
Kudelstaart - Zondag 13 sep-
tember mocht Team J3 van bad-
mintonvereniging Volant ‘90 voor 
het eerst in actie komen tijdens 
de opstapcompetitie. Deze com-
petitie is speciaal voor jongens 
en meiden die nog niet zo lang 
badmintonnen en graag wed-
strijd ervaring willen opdoen. 
Coen, Robin en Guus waren uit-
genodigd bij badmintonvereni-
ging Hoornse BV in Hoorn. Om 
10.00 uur stonden alle heren op 
de baan en konden de wedstrij-
den van start. Ze speelden alle-
maal een keer een enkel en twee 
keer een dubbel. Na alle zinde-
rende rally’s, smashes en valpar-
tijen kwamen de mannen moe 

maar voldaan van de baan. Een 
hoop geleerd, wat weer meege-
nomen wordt naar de volgen-
de wedstrijd in deze super leu-
ke competitie, die aanstaan-
de zondag 20 september plaats 
gaat vinden vanaf 9.00 uur in de 
Proosdijhal, de thuisbasis van Vo-
lant ‘90. Dan zullen Robin, Guus, 
Owen en Paskal in actie komen. 
Kom gezellig kijken of als je een 
keer wil mee trainen, dat kan ook. 
Kijk dan op de site van de vereni-
ging www.volant90.nl. De jeugd 
traint op dinsdagavond om 18.30 
uur en er is altijd plek voor gezel-
lige jongens en meiden die graag 
zowel individueel als in teamver-
band willen badmintonnen.

BVA U14-1 opent seizoen 
met ware thriller
Aalsmeer - Het was even wen-
nen voor sommige spelers van 
Basketbalvereniging Aalsmeer. 
Voor het eerst spelen in de U14.  
Wie heeft die basket zo hoog op-
gehangen? Dat was ook te mer-
ken in het begin van de wedstrijd. 
Nog even wennen aan het nieu-
we team. U14 kwam daarom ook 
tegen een achterstand aan te kij-
ken. Naarmate de wedstrijd vor-
derde groeide het team in de 
wedstrijd. Er werd goed over ge-
speeld en er werd verdedigd als 
ware strijders. Uiteindelijk werd 
nipt verloren met 29-32, De coach 
van BVA is heel trots op het team: 
Aleksandra die ondanks een zere 

enkel vol gas gaf. Invaller Rijck die 
zijn derde wedstrijd in de middag 
aan het spelen was en maar door-
ging. Onvermoeibare David bleef 
maar de aanval zoeken. Dean 
was soms moe, maar vond steeds 
weer nieuwe energie en vocht 
als een leeuw. Het hoofd van Bas 
werd met de minuut roder en ro-
der, maar opgeven was geen op-
tie. Yaro die langzaam maar ze-
ker als een vorst de leiding in het 
veld op zich nam. “Een toppresta-
tie met slechts één wissel en als 
deze spirit wordt vastgehouden 
dan kan het niet anders dan dat 
het een superseizoen gaat wor-
den”, aldus de super trotse coach. 

Basketbalcompetitie jeugd
BVA U12 begint seizoen 
met ‘dikke’ overwinning
Aalsmeer - Zondag 13 september 
was de eerste wedstrijd van het 
seizoen voor team U12 van Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer. Met 
maar twee basisspelers met wed-
strijdervaring begon het team 
de wedstrijd. Al gauw bleek dat 
alle spelers vol met energie za-
ten en dat was in het veld duide-
lijk zichtbaar. Er werd door ieder-
een keihard gewerkt aan zowel 
het verdedigen als aan de aanval. 
De eerste punten van de wed-
strijd werden gemaakt door Yuna 
van team Aalsmeer. Hierna bleek 
maar weer dat met inzet en con-
ditie het team fantastisch speel-
de met elkaar en voor elkaar. Met 

Rijck, Yuna en Thomas als aanja-
gers kwam de tegenstander niet 
in een ritme en omdat er goed 
overgespeeld werd en iedereen 
elkaar een kans gaf, kwam dit in 
de uitslag tot uiting. Elke speler 
heeft gescoord! Wouter was de-
ze wedstrijd de topscoorder me-
de door een paar prachtige drie-
punters. Het was voor zowel de 
ouders en de spelers een zeer ver-
makelijke wedstrijd en met een 
eindstand van 62-21 in het voor-
deel van Aalsmeer was een be-
tere seizoenstart niet denkbaar. 
Aanstaande zaterdag 19 septem-
ber wacht de tweede wedstrijd in 
Alkmaar.

Stichting Paardrijden Gehandicapten
Nieuwe truien van MMF 
voor ruiters SPGA
Aalsmeer - Stichting Paardrij-
den Gehandicapten Amstel-
land en Meerlanden (SPGA)  be-

staat sinds 1974 en is een stich-
ting voor mensen met een ver-
standelijke beperking die graag 

willen paardrijden, maar die door 
hun beperkingen niet op een an-
dere manier aan deze sport kun-
nen deelnemen. De SPGA wil ie-
dereen met een verstandelijke 
beperking met plezier en veilig 
laten rijden, met de nodige hulp 
en aanpassingen.
 De lessen worden gegeven bij de 
manege de Cruquiushoeve in de 
Cruquius. De manege is speciaal 
ingericht voor ruiters met een be-
perking, zo is er hulp bij het op-
stappen door middel van een 

vast opstapperron en begeleiders 
die de ruiters waar nodig kunnen 
begeleiden. 
Vorige week zaterdag kon er voor 
het eerst sinds lange tijd weer 
worden paard gereden. De Mike 
Multi Foundation heeft dit mooie 
moment extra feestelijk kunnen 
maken door voor iedereen een 
mooie blauwe trui te sponso-
ren, met op iedere trui de eigen 
naam. Het was een groot succes 
en voegt, volgens de begeleiders, 
echt iets toe aan de zaterdagen.
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Tour de France, twaalfde etappE
Fabelachtige prestatie

Aalsmeer - Er was stevig op 
de Sunweb renners ingepraat 
op de ochtend van de twaalf-
de etappe. Een op papier ge-
noemde overgangs etappe. 
“Vandaag moest het nu maar 
eens gebeuren”, vond de lei-
ding. Dat bleek niet tegen do-
vemansoren gezegd. Het per-
fecte samenspel van de ge-
waarschuwde ploeg zorgde 
voor een fabelachtige presta-
tie met een hoofdrol voor de 
22-jarige Zwitser Marc Hirschi 
die afgelopen zondag al een 
huzarenstukje leverde waar-
door de hele wielerwereld 
wenste dat hij zou worden be-
loond met de winst. Zijn te-
leurstelling was groot, maar 

brak hem niet, want vandaag 
wist hij na een bloed spannen-
de solorit van 30 kilometer met 
een voorsprong van 46 secon-
des over de finish te komen. 
Zijn eerste optreden in de Tour 
en zijn eerste profzege. 
Wat een smaakmaker! Na af-
loop zocht hij tijdens een in-
terview naar de goede woor-
den; Hij weet wel dat hij sterk 
is maar hij was ook onze-
ker of het nu wel zou lukken 
vandaag. “Voor mij is dit een 
droom.” Voor de analisten een 
prestatie van de buitencatego-
rie en voor de ploegleiding in 
de auto was het peentjes zwe-
ten. 
Janna

Tour de France, dertiende etappe
“Het gaat om de benen”

Aalsmeer - 11 september is 
voor de wereld een beladen 
datum. Vandaag de dertiende 
etappe in een vulkanisch ge-
bied. Joris van den Berg, com-
mentator van NPO 1, is een 
liefhebber van het theatrale 
woord en kan dan ook vandaag 
helemaal los gaan. Vandaag is 
het de hel voor sprinter Caleb 
Ewan. Zijn bouw en spiermas-
sa is totaal anders dan die van 
de klimmers. Peter Sagan pro-
beert te redden wat er te red-
den valt om wie weet toch nog 
die groene trui te kunnen be-
machtigen of desnoods een 
rit te winnen. Roerloos ten on-
dergaan staat niet in zijn woor-
denboek. Fransman Alaphi-
lippe is een schim vergeleken 
met de Tour van een jaar ge-
leden en komt er ook niet aan 
te pas. Sleurend over het stuur 
gebogen zwoegen de vluch-
ters zich omhoog. Vanaf de 
motor komt de opmerking; ‘De 

renners leken wel een stelletje 
koeien die voor het eerst in de 
wei mogen.’ Bij journalist Han 
Cock staat de grote pechvogel 
Wout Poels. Hij geeft aan dat 
hij weer op de weg terug is en 
hoopt toch in de derde week 
nog iets voor zijn ploegmaten 
te kunnen doen. 
De Vlaming Tiesj Benoot gaf 
lachend toe dat hun plan van 
gisteren prima was geslaagd. 
“Wij doen als Sunweb mee in 
deze Tour, maar tenslotte gaat 
het allemaal om de benen. Wij 
hebben goede, sterke benen 
nodig.” Op 86 kilometer voor 
de streep in een flauwe bocht 
naar rechts ontstaat ogen-
schijnlijk vanuit het niets een 
valpartij waarbij Bauke Molle-
ma betrokken is. Zijn houding 
geeft aan dat het voor hem 
einde oefening is. Iedereen 
was er even stil van. Zelfs Joris 
van den Berg. 
Janna 

Tour de France, veertiende etappe
Gevaarlijk straatmeubilair

Aalsmeer - Bij de Vlaming Tho-
mas de Gendt (Lotto Soudal) 
loopt het niet zoals hij wil. “Ik 
mis de wedstrijdprikkels. Mijn lijf 
reageert minder goed op trai-
ningsprikkels.” Hij was eens rond 
gaan vragen bij leeftijdgeno-
ten of zij dit probleem herken-
de en dat bleek. Ook zij voelen 
te weinig conditie in de benen. 
Na de inspannende rit van gis-
teren zitten de renners Schach-
mann en Kamna er vandaag ge-
woon weer bij met het doel hun 
kopman Sagan een vrolijke dag 
te bezorgen. De jacht op groen 
lijkt nog niet opgegeven. Ze-
ker nu de renners in de oortjes 
te horen krijgen dat de huidi-
ge groene trui drager Bennett 
minuten achter ligt. Zo’n twin-
tig kilometer voor de streep is 
het nog weer meer oppassen 
geblazen door de smalle stra-
ten, de vele gevaarlijke bochten 
en al het straatmeubilair. Jum-

bo-Visma toont zijn dominan-
tie en zorgt er voor uit het ge-
woel te blijven. Gele truidrager 
Roglic wordt van alle kanten af-
geschermd met Tony Martin en 
Wout van Aert als de belangrijk-
ste bodyguards. De finale lijkt op 
een spannende thriller vele ren-
ners proberen iets, maar worden 
allemaal weer terug gehaald. 
Alaphilippe ontketent maar ver-
liest. Het is uiteindelijk de Deen 
van Sunweb Sören Kragh Ander-
sen die met een voorsprong van 
15 seconden juichend over de 
streep komt. Hier had hij van ge-
droomd, hij moest afzien gedu-
rende de dag, maar had geluk-
kig toch de juiste benen om het 
af te maken. De jongste ploeg 
van de Tour kan opnieuw aan de 
champagne. Sagan snoept 18 
kostbare punten af van zijn con-
current. Hij is er nog lang niet, 
maar blijft hoop houden. 
Janna

Tour de France, vijftiende etappe
Van favoriet tot underdog

Aalsmeer - De kenners wis-
ten het zeker: Bernal was zo 
een natuurtalent dat hij de ko-
mende vijf jaar het geel om de 
schouders zou krijgen. Maar 
niets is minder waar. Er werd 
door Ineos een ploeg om de-
ze renner geformeerd, zodat 
hij voldoende helpers om zich 
had. Maar het is niet het jaar 
van Bernal. Misschien de druk 
te groot, misschien toch te veel 
last van zijn rug na de val? Ber-
nal begrijpt er zelf niets van. 
Hij haalt dezelfde waarde als 
verleden jaar, maar er zijn nu 
een aantal renners gewoon be-
ter. Hij zal iets moeten verzin-
nen om zich te kunnen verbe-
teren en weer meer plezier in 
het wielrennen te krijgen. De 
vijftiende etappe wordt echter 
voor hem een nachtmerrie. Hij 
zakt tien plaatsen in het klasse-

ment. Van favoriet underdog 
worden…Topsport is kei en 
keihard. Heel anders gaat het 
bij Jumbo-Visma zij lijken, nee 
zij zijn vandaag oppermach-
tig! Robert Gesink geselt het 
peloton waardoor alleen de al-
lerbeste nog met de moed der 
wanhoop mee kunnen, ver-
volgens doet Wout van Aert er 
nog eens schepje bovenop en 
als klap op de vuurpijl is het 
Tom Dumoulin die de renners 
afbeult. Met zijn actie komt hij 
weer terug in het klassement. 
Roglic komt net een halve fiets 
te kort om de rit te winnen. 
Maar houd het geel stevig om 
zijn schouders. “Mijn jongens 
hebben vandaag gevlogen.’ Zij 
moeten dat nog vijf dagen vol-
houden want de Alpen komen 
er aan!”
Janna 

Elfde etappe
Onbesuisde actie Sagan
Woensdag 9 september
11e etappe
Chatelaillon-Plage - Poitiers, 
167 kilometer
163 renners - 22 ploegen

Een vrij vlakke etappe zonder al 
te veel spektakel zou het weer 
worden, volgens de deskundi-
gen dan. De Sunweb’s hebben in 
de bus hun strijdplan gereed, nu 
maar hopen dat het deze keer uit-
gevoerd kan worden. In het be-
gin zijn er zes renners die een po-
ging doen om die eerste vluch-
ter in te rekenen. Zij worden inge-
rekend door een ontketend pe-
loton. Dan blijft het een gezapi-
ge etappe met Ladagnous voor-

op die, met nog 45 kilometer 
te gaan, ook wordt ingerekend. 
Naarmate de finish nadert wor-
den de renners nerveus, er is een 
ontsnapping van Pöstlberger, As-
green en Jungels, maar het pelo-
ton laat het niet toe dat er renners 
ontsnappen. 
De sprinters positioneren zich en 
bij de sprint is het Ewen, net voor 
Bennett en als derde Sagan, die 
van Aert heeft weggezet. Cees 
Bol neemt niet echt deel aan de 
sprint, ondanks het werk van de 
‘trein’ van Sunweb. Roglic houdt 
de gele trui en Sagan wordt door 
zijn onbesuisde actie gedeclas-
seerd.
Dick

Twaalfde etappe
Verdiende overwinning!
Donderdag 10 september
12e etappe
Chauvigny - Sarran Corréze, 
218 kilometer
161 renners - 22 ploegen

Kijkend naar het beeld van de 
etappe van vandaag valt het op 
dat er best wel een paar nijdige 
klimmetjes aankomen. Het ge-
tuigd dan ook van moed dat er al 
vroeg in het begin een paar ren-
ners, waaronder Luis Leon Sán-
chez, de kuierlatten nemen. ze 
krijgen later nog gezelschap van 
2 andere renners, waaronder As-
green. Na 160 kilometer zijn het 
Asgreen en Erviti die de leiding 
hebben genomen. Dan vinden 
sommige renners het genoeg en 
ontbrandt de strijd. Het is uitein-

delijk Hirschi die op de Suc au May 
aan een solo begint en iedereen 
houdt het hart vast, want wordt 
het geen herhaling van een eer-
dere etappe, waar ook Hirschi was 
ontsnapt aan het peloton en hij op 
1,5 kilometer voor de finish werd 
bijgehaald? Ditmaal weet hij alles 
en iedereen voor te blijven, ster-
ker, in de afdaling wordt zijn voor-
sprong nog uitgebreid! Een top-
prestatie van deze Zwitserse ren-
ner, zijn leermeester Fabian Can-
cellara kan trots op hem zijn. Ver-
diende overwinning! De gele trui 
blijft om de schouders van Roglic. 
Ben wel zeer benieuwd naar de 
dag van morgen, we komen, voor 
mij, op bekend terrein. De Corréze, 
daar waar leermeester Jan woont.
Dick

Dertiende etappe
Sneu voor Mollema
Vrijdag 11 september
13e etappe
Chatel-Guyon - Puy Mary 
191 kilometer
160 renners - 22 ploegen

Genoten heb ik vandaag en ook 
heb ik de afgelopen nacht de er-
varing van het beklimmen van de 
Puy Mary, wel honderd keer her-
beleefd. Toen ik samen met Bas 
de laatste 2 kilometer inging, had 
ik werkelijk geen idee wat me te 
wachten stond. Halverwege het 
eerste gedeelte van de klim zijn 
we beiden afgestapt. Bas wil-
de niet verder en ik eigenlijk ook 
niet. Maar omhoog kijkend zag 
ik Piet, Adrie en Huib verder om-
hoog kruipen en besloot om toch 
weer op te stappen en de rest van 
de klim af te maken. Ik zal je ver-
tellen, dat was nog een heel eind 

tot boven, maar ik heb het gered. 
Al die herinneringen kwamen 
vandaag weer voorbij toen ik de 
jongens naar boven zag gaan. 
Ook het punt waar Bas ons op-
wachtte op de terugweg stond 
me nog helder voor de geest. 
Groot respect voor alle renners 
die vandaag de rit hebben uit-
gereden en sneu voor Molle-
ma dat juist hij het slachtof-
fer werd van een slome valpar-
tij. Oja, voor ik het vergeet, leer-
meester Jan moet worden ge-
opereerd en is waarschijnlijk voor 
een paar maanden ‘abandonneé‘. 
Het is maar dat je het weet. Iede-
re liefhebber van de Tour heeft 
vandaag voor de TV of de PC ge-
zeten, dus zal ik het kort houden 
met het verslag over deze rit; Ge-
weldig!
Dick

Veertiende etappe
Juiste aanval Anderson
Zaterdag 12 september
14e etappe
Clermont Ferrand - Lyon, 
197 kilometer
158 renners - 22 ploegen

Bij de start van deze etappe 
wordt het duidelijk dat ook Bar-
det de pijp aan Maarten heeft 
gegeven, jammer, ik heb altijd 
veel sympathie gevoeld voor de-
ze jongen. Ik kwam er ook achter 
dat ik in het verslag van gisteren 
het alleen maar heb gehad over 
mijn ervaring op de Puy Mary, ex-
cuses daarvoor, maar ik beleef-
de het weer helemaal. Gisteren 
won de Colombiaan Martinez op 
majestueuze wijze. Zo dat is dan 
gelijk rechtgezet. De rit van van-

daag is ook niet te versmaden, of 
zoals een commentator zei; een 
rit met wat heuvels en een paar 
nijdige klimmetjes. De Bora ren-
ners doen hun best in het be-
gin om de groene trui van Ben-
nett op een achterstand te rijden 
en dat lukt! Daarmee komt Sagan 
er weer iets beter voor te staan in 
de strijd om de groene trui. Met 
nog een kleine 5 kilometer te 
gaan ontstaat er een kopgroepje 
waar het de Deen Kragh Ander-
son is die op het juiste moment 
de aanval opent. Hij wordt niet 
meer achterhaald en na de finish 
is het ontroerend om te zien hoe 
de gehele Sunweb ploeg hem fe-
liciteert met het behaalde succes. 
Dick

Tour de France, elfde etappe
Rosbief voor Rojas

Aalsmeer - “Even op adem ko-
men”, zo werd de elfde etappe 
gezien door Gouvenou, de ar-
chitect van de Tour. De etap-
pe van gisteren werd door een 
aantal renners gezien als een 
waardeloze etappe. “Hoe is het 
mogelijk, Frankrijk is zo een 
mooi land, waarom wordt er 
dan gekozen voor dit soort rit-
ten?” Het leek alsof zij vandaag 
revanche namen door heel rus-
tig van start te gaan. De eerste 
40 kilometer werd er niet boven 
de dertig kilometer per uur ge-
reden. Voor deze professione-
le renners is dat een slakken-
gangetje. Met de derde zwa-
re week in het vooruitzicht lijkt 
het alsof alle renners zich spa-
ren en geen enkele behoefte 
hebben om eens flink op de pe-
dalen te gaan staan. De smal-
le straten en de vele rotondes 
zorgden toch weer voor een le-

lijke valpartij. Daarmee maar 
weer aangegeven dat concen-
tratie - naast heel veel ande-
re zaken waar de renner reke-
ning mee moet houden - van 
het grootste belang is. “Rosbief 
voor Rojas”(Movistar), ‘grapte’ 
de commentator, meer mede-
dogen was er voor de Spaanse 
Astana renner Izagirre die met 
zijn hoofd tegen een muur aan 
knalde, verdwaasd bleef zit-
ten en de Tour moest verlaten. 
Voor de Jumbo-Visma mannen 
telt maar één boodschap en dat 
is de gele trui naar Parijs bren-
gen. Zij nemen geen enkel risi-
co! Helaas blijkt opnieuw dat de 
organisatie in gebreke blijft en 
het met de veiligheid slecht ge-
steld is. Gelukkig bleven de ren-
ners allemaal in het zadel, maar 
voor het zelfde geld was het 
leed niet te overzien geweest. 
Janna

Vijftiende etappe
Het blijft spannend
Zondag 13 september
15e etappe
Lyon - Grand Colombier 
175 kilometer
157 renners - 22 ploegen

Dit zijn de dagen dat je wenst dat 
de Tour nog weken zal duren, maar 
dan let ik even niet op de conditi-
onele aanslag op de renners en 
denk ik louter in eigenbelang, 
want wat zijn dit mooie koersda-
gen. Geen moment heb ik me ver-
veeld vandaag. Ik heb de Jumbo-
Visma ploeg zich de schellen voor 
de ogen zien fietsen om de kop-
man te beschermen. Een diepe 
buiging voor Geesink en van Aert 
die zich vandaag hebben weg-
gecijferd, ook Dumoulin, Kuss en 

Martin zijn trouwe helpers van-
daag. Bij de aanval van Yates is het 
Dumoulin die hem terug haalt en 
dan gaat het tempo ook nog wat 
omhoog, om maar te voorkomen 
dat er weer een poging wordt ge-
daan. Alle renners zijn doodop en 
het is dan Roglic die op 600 meter 
van de streep een poging doet om 
los te rijden, maar het is zijn land-
genoot Pogacar die, oplettend, ge-
lijk mee sprint. Uiteindelijk is het 
die laatste die de overwinning bin-
nensleept en direct na de finish 
van ellende over zijn stuur blijft 
hangen. Alle concurrenten wor-
den op afstand gezet en daardoor 
zijn er weer nieuwe concurrenten 
gekomen, het blijft spannend.
Dick

Spanning stijgt in Tour de Kwakel
De Kwakel - Inmiddels lijkt dui-
delijk geworden dat de Tour de 
France een Sloveense tweestrijd 
wordt. In de marge van het ge-
vecht om de gele trui levert Pe-
ter Sagan een gevecht met Sam 
Bennett om de groene trui. Ook 
in De Kwakel is er volop strijd in 
de verschillende klassementen. 
Antoon Meijer en Jan Harte le-
verden afgelopen week strijd aan 
kop in ‘t Tourhome, waarbij An-
toon altijd net een half wiel voor 
Jan reed. Jim Voorn leverde ech-
ter twee gouden lappen af in het 
weekend en wist zich naast An-
toon aan kop te nestelen. Daar-
mee zijn de nummer 1 en 2 van 
de Tour de Kwakel in dezelfde 
ploeg te vinden. Niet geheel ver-
rassend is dit dan ook de ploeg 
die het ploegenklassement leidt. 
Onder de naam Pff, een uitspraak 
van Joop Zoetemelk, strijden An-
toon en Jim samen met Vincent 
Bartels, Roel Egberts en Werner 

van ’t Hart tegen de ploeg Meaux, 
vernoemd naar de huidige woon-
plaats van Joop. Veel spanning is 
er ook in het klassement van de 
rode trui, in de Tourhome-app 
ook wel omgedoopt tot het Pe-
ter Mayenburg-klassement. Ook 
hier leveren Jim Voorn en Antoon 
Meijer strijd, maar mengt ook wit-
te trui Joris Kortenhorst zich tus-
sen de grote mannen. In het klas-
sement voor de beste jongere 
wordt Joris op de voet gevolgd 
door Mike van Wees. Doordat An-
toon de rode trui draagt, is de 
grijze trui voor beste oudere mo-
menteel virtueel eigendom van 
Jan Harte. Een speciale vermel-
ding is er deze week voor Arnoud 
van der Knaap. Hij pakte met So-
ler de Aai Krulpot en mocht het 
astronomische bedrag van 3,50 
euro aan zijn prijzenpot toevoe-
gen. Willem Holla baarde ook 
opzien. Ondanks dat er dit jaar 
geen kermis in De Kwakel werd 

gevierd, kwam hij op ‘de dins-
dag van’ maar tot negen namen 
voor zijn lap. Op 10 stond ‘Sorry, 
kermis’. Daarmee is er in dit ver-
slag nog geen vrouw vernoemd. 
Terwijl vrouwen een onmisbare 
schakel vormen in het Tourspel. 
Zo is het ook dit jaar weer Gerlin-
de van Scheppingen die dagelijks 
de 90 lappen nakijkt. Ingrid van 
Weerdenburg en Marga Kouw 
zorgen ervoor dat de standen van 
Gerlinde dagelijks worden bijge-
schreven op het bord in ’t Tour-
home. Ondergetekende vond de-
ze power-vrouwen maandagoch-
tend om 9.00 uur alweer druk aan 
het werk.

Chapeau!
Binnen het spel zijn de vrouwen 
niet in de bovenste regionen van 
het klassement terug te vinden. 
Toch leveren zij misschien wel de 
spannendste strijd van deze Tour. 
Gerda Voorn en Willy Turk lei-
den het klassement voor de bes-
te vrouw met 1 punt voorsprong 
op Ria Verhoef, Marcia Navest en 

Marjo Plasmeijer. De laatste zes 
etappes van de Tour de France 
gaan bepalen wie in De Kwakel de 
opvolger wordt van Eric Zethof. 
Wint de Tour-ervaring van oud-
winnaar Jim Voorn het van de le-
venservaring van Antoon Meijer, 
die pas voor de tweede keer deel-
neemt? Overigens lijkt zesvou-
dig winnaar Eric Zethof zelf in de 
schaduw ook zijn kans nog af te 
wachten om toe te slaan. Het gaat 
een spannende slotweek worden 
in ’t Tourhome.
Algemeen klassement 
na 15e etappe: 
1. Jim Voorn: 87
2. Antoon Meijer: 87
3. Jan Harte: 85
4. Joost Hogerwerf: 84
5. Martijn van der Belt: 82
Rode trui:
1. Antoon Meijer: 22
2. Joris Kortenhorst: 21
3. Jim Voorn: 21
Ploegenklassement:
1. Pff: 264
2. Meaux: 261
3. Rijpwetering: 259
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