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Woningen voor elk wat wils 
in ‘De Tuinen van Hornmeer’
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Handbal: Nipt verliep Dames 
en winst Heren Greenpark
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Kunstroute: Gevarieerd, 
gezellig én zonnig
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Is dit het juiste moment? 
Bel 0297 - 344 444

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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WELK BEDRIJF HEEFT EEN GOED IDEE OM 
DE LOKALE ECONOMIE TE VERSTERKEN?

Om de Aalsmeerse economie een extra boost te geven, heeft 
de gemeente Aalsmeer in samenwerking met ondernemers een 
Stimuleringsfonds opgericht. Bedrijven met goede ideeën kunnen 
hiervoor een verzoek indienen.

Het is de bedoeling dat de initiatieven bijdragen aan de lokale economie 
en dat de resultaten ten goede komen aan het collectief. Een initiatief 
moet daarom door minimaal twee bedrijven worden ingediend. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan een evenement, een gezamenlijk winterterras, 
het verfraaien van de winkelstraat of gemeenschappelijke promotie. De 
initiatieven worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, 
bestaande uit vier ondernemers en een onafhankelijk voorzitter. 

Marco van Zijverden, voorzitter van het Stimuleringsfonds: “Ik zou 
zeggen: gebruik al je creativiteit en ondernemerskwaliteiten. Je kunt nu 
niet meer het excuus gebruiken dat er geen geld is, want de gemeente 
heeft een bedrag van meer dan 300.000 euro beschikbaar gesteld voor het 
Stimuleringsfonds. Ik ben heel benieuwd naar de ideeën.”

Meer informatie:
Neem contact op met de accountmanager bedrijven, Dick Helsloot. Tel.  
06 - 14 80 36 66 of via e-mail dick.helsloot@aalsmeer.nl  Wil je direct een 
aanvraag doen, ga dan naar de website: www.aalsmeer.nl/ondernemen 
klik bij ‘Meer onderwerpen’ op subsidie stimuleringsfonds lokale economie 
aanvragen.

UW MAKELAAR & TAXATEUR
AALSMEER, UITHOORN, AMSTELVEEN, E.O.

WWW.DAMHOUSING.NL - 020-8200159

Karen Dam

De petitie met meer dan 1600 hand-
tekeningen voor behoud van deze 
verbinding tussen het Baanvak en de 
Stommeerkade is niet voor niets 
geweest. “We hebben er stiekem al 
een keer over gelopen”, bekende 
Nola-Jules direct na de mededeling 
van de wethouder. En natuurlijk was 
er vreugde bij moeder en dochter. 
Geduld wordt er wel gevraagd, want 
buiten dat de verbinding veel geld 
kost, is er ook tijd en organisatie 
nodig. Voor de zomer volgend jaar 
hoopt de wethouder dat het pad 
heropend kan worden. “We moeten 
een aannemer zoeken, onderzoek 
doen naar de kabels en leiding en 
een ontwerp maken”, aldus de 
wethouder. 

Kruising of rotonde
Of het een gewone kruising wordt of 
dat er gekozen wordt voor de aanleg 

van een rotonde, wordt momenteel 
nog onderzocht. Licht was de teleur-
stelling bij Nola-Jules dat het nog 
best lang gaat duren, maar de uitleg 
van de wethouder gaf de omslag: 
“Het maakt niet uit hoe lang het 
duurt, als het Spoorlijnpad maar 
terugkomt.” Het college en de 
gemeenteraad hebben de beslissing 
om het Spoorlijnpad terug te 
brengen en dus het besluit van 2014 
terug te draaien vooral genomen 
vanwege de belevingswaarde van de 
omwonenden. “Verkeerstechnisch is 
het niet nodig om het Spoorlijnpad 
terug te brengen, er zijn andere 
verbindingen”, vervolgde de 
wethouder. Ingezien is, mede door 
de argumenten in de petitie, dat het 
Spoorlijnpad weliswaar een veilige 
fiets- en voetgangersverbinding is, 
maar vooral ook gezien wordt door 
omwonenden als een ontmoe-

Het Spoorlijnpad komt terug!
Het naambord staat er nog, over ongeveer een jaar weer fietsen en wandelen over het Spoorlijnpad. 

Nola-Jules met moeder Fiona en wethouder Robert van Rijn

Aalsmeer - Positief nieuws had wethouder Robert van Rijn afgelopen 
maandagmiddag 19 september voor Nola-Jules en haar moeder Fiona: 
“Het Spoorlijnpad komt terug.” 

tingspad, een parkje waar ook veel 
gewandeld wordt, met en zonder 
honden. Er is, zo vertelde de 
wethouder ook, nog gekeken of de 
verbinding eerst tijdelijk hersteld kon 
worden, met bijvoorbeeld rijplaten, 
maar de kosten hiervan zijn bijna net 
zo hoog als de aanleg van een vast 
pad. 

Veiligheid
Door moeder Fiona werd verder nog 
gevraagd of er ook gekeken is naar 
de veiligheid voor het langzame 
verkeer op de Stommeerkade. De 
wethouder kon in deze nog weinig 
nieuws vertellen. Middels de mobili-
teitsagenda gaat gekeken worden 
naar de verkeersveiligheid op diverse 
wegen. Hoe wordt de situatie als de 
Burgemeester Hoffscholteweg open 
gaat voor verkeer? De veronderstel-
ling is dat de Stommeerkade dan 
veel minder gebruikt gaat worden als 
doorgaande route. In deze speelt de 
herinrichting van de Burgemeester 
Kasteleinweg natuurlijk een heel 
belangrijke rol. Hoewel veel inwoners 
nu wel ‘klaar zijn’ met bouwput Aals-
meer, vraagt de wethouder nog even 
geduld. In oktober hoopt hij dat de 
weg helemaal klaar is en gebruikt 
kan worden. “Hoe dit gaat lopen qua 
verkeer in de rest van het Centrum 
kunnen we pas later beoordelen, 
maar gaan we zeker in de gaten 
houden”, besloot hij de uitleg. 

Feest
Nola-Jules en moeder Fiona verlieten, 
ondanks dat in hun ogen de veilig-
heid nog wel wat optimaler kan, 
vrolijk het gemeentehuis. “Feest”, 
aldus de jeugdige inwoonster. Inder-
daad, het Spoorlijnpad komt terug 
en daar zijn vast heel veel inwoners 
bijzonder blij mee!

GEEN KRANT?
0251-674433
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AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG,  
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 26 SEPTEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 10u. Dienst in Ooster-

kerk, Oosteinderweg 269. Voor-
ganger: Maurice Lubbers. Zie: 
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

10u. en 16.30u. Diensten met ds. 
D. Quant uit Houten.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. D.A. Wester-
kamp uit Houten.

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

zondag met ds. Paul F. Thimm, 
mw. Ellen van Houten en zr. 
Franka Riesmeijer. Collecte: DG 
Wereld Werk. Zie: dgaalsmeer.nl.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Teus 
Prins (maaltijd van de Heer). 
Thuis kijken: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Startzondag met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
Rogier Postma. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Startdienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Hans van Noord. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Angelique van Balen. 
Info: www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

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

 Karmelkoor. Zie: www.rkker-
kaalsmeer.nl. Om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Mgr. 
Dirk Jan Schoon, bisschop van 
Haarlem. Organist: Toon 
Renssen. Cantor: Gertjan 
Arentsen

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Themadienst met 
ds. Gonja v/h Kruis (75 + 1 jaar 
bevrijding). Info: www.kerk-
dienstgemist.nl.

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

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

Zondag 11u. DOP-viering m.m.v. 
dames- en herenkoor. Reser-
veren gewenst, registratie 
verplicht via sjangeboortesecre-
tariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

De meeste kerken houden weer 
diensten waarbij publiek 
aanwezig mag zijn. Vooraf 
aanmelden is soms wel een 
vereiste, evenals het kunnen 
tonen van een vaccinatiebewijs. 
Kijk voor meer info op de 
websites van de kerken.Kerkdienst in Oud 

Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 26 september 
wordt weer een kerkdienst 
gehouden in de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg 394. Aanvang 
is 16.00 uur en voorganger is Mgr. 
Dirkjan Schoon. Cantor is Gertjan 
Arentsen en het orgel wordt 
bespeeld door Toon Renssen. De 
eerste schriftlezing wordt verzorgd 
door Maaike McCurdy en de tweede 
door Iny Waaning. Iedereen is van 
harte welkom. Er wordt één collecte 
gehouden voor het behoud van het 
complex. Na afloop van de dienst 
staan koffie en thee klaar.
 
Zangers gezocht
Voor het nieuwe koort zoekt de kerk 
nog meer enthousiaste zangers, 
zowel mannen als vrouwen, die eens 
in de maand op de laatste zondag 
onder vakbekwame leiding van 
Gertjan (zangpedagoog) oefenen 
van 15.15 tot 15.45 uur en daarna dit 
tijdens de dienst (16 uur) ten gehore 
brengen. Je hoeft geen Maria Callas 
of iets dergelijks te zijn, maar je moet 
het wel leuk vinden om met elkaar te 
zingen. Nieuwe zangers kunnen zich 
aanmelden via 
corbier.louman@hetnet.nl

Al drukker bij Ovak-
soos in Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 15 
september is er weer geklaverjast in 
het Parochiehuis. Drukker dan vorige 
week werd er om 14.00 uur gestart.
Voor corona werd de halve zaal van 
het Parochiehuis gebruikt, maar 
omdat er rekening wordt gehouden 
met de coronaregels stonden de 
tafels keurig verdeeld over de gehele 
zaal. Het klaverjassen is gewonnen 
door Wim Spring in ‘t veld met 5103 
punten, gevolgd door Jo de Kruijf 
met 4925 punten en  Anthonia met 
4901 punten. De poedelprijs was 
voor Paul van Aalst met 4158  
punten. Woensdag 29 september is 
er geen klaverjassen in verband met
de jaarvergadering. De volgende 
soosmiddag van de OVAK (alleen 
voor leden) is op woensdag 6 
oktober vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat.

Aalsmeer - Het Leger des Heils is op 
zoek naar collectanten in Gemeente 
Aalsmeer voor de jaarlijkse collecte-
week van 28 november tot en met 4 
december. Alleen met de hulp van 
vrijwilligers is het voor de organisatie 
mogelijk op buurtniveau activiteiten 
te blijven organiseren om sociale 
uitsluiting en eenzaamheid te 
bestrijden
In deze complexe tijden is hulp voor 
veel mensen harder nodig dan ooit. 
Steeds meer mensen zijn op zichzelf 
teruggeworpen en niet iedereen redt 
het alleen. Het Leger des Heils zet 
alles op alles om zorg en ondersteu-
ning te kunnen blijven bieden, want 
de behoefte aan contact en directe 
hulp blijft enorm.
Het Leger des Heils heeft door heel 
Nederland zo’n honderd buurthuis-
kamers; bedoeld voor de directe 
omgeving en toegankelijk voor 
iedereen. Mensen kunnen er terecht 
voor een kopje koffie, een spelletje, 
een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, 

zingevingsvragen of bijvoorbeeld 
tweedehands kleding. Op steeds 
meer locaties wordt ook schuldhulp 
en huiswerkbegeleiding geboden, 
aangevuld met lokale activiteiten.
Doel is om mensen uit een sociaal 
isolement te halen of dit isolement te 
voorkomen. Zeker voor mensen met 
minder bestedingsruimte is zo’n 
locatie vaak echt een vangnet. In 
deze buurthuiskamers kunnen 
buurtbewoners elkaar leren kennen, 
waardoor gewerkt wordt aan hun 
sociale netwerk en bovendien de 
buurt wordt versterkt.
Het overgrote deel van deze buurt-
huiskamers is niet gesubsidieerd, 
waardoor het bestaan volledig 
afhankelijk is van giften en donaties. 
Het Leger des Heils organiseert 
daarom een landelijke collecteweek, 
dit jaar van 28 november tot en met 
4 december. De hulp van vrijwilligers 
is daarbij keihard nodig. Aanmelden 
kan via: https://www.legerdesheils.
nl/word-collectevrijwilliger

Leger des Heils op zoek naar 
collectanten in Aalsmeer

Aalsmeer - De Aalsmeerse Tabitha 
Dekkers-Cavan, die al ruim twintig 
jaren in de Filippijnen (Cebu-City) 
woont, schreef over de gevolgen van 
de huidige coronapandemie en hoe 
deze een zware last legt op de bevol-
king. Tabitha ging destijds naar dit 
eilandenrijk om haar handen uit de 
mouwen te steken voor de aller-
armste sloppenwijkbewoners om in 
het bijzonder voor de kinderen een 
betere toekomst te bezorgen.
Door hulp uit Nederland (Aalsmeer 
heeft haar op allerlei manieren 
geholpen) en uit Hong Kong konden 
honderden kinderen de basisschool 
volgen, maar ook het vervolg onder-
wijs (High School, Senior High School 
en zelfs de universiteit met een 
diploma verlaten. 
Daarnaast werden en worden 
jongeren, jongens, die verwaarloosd 
werden en meisjes, die uit de prosti-
tutie gered werden, in tehuizen 
opgenomen, waar ze een vreugde-
volle toekomst tegemoet gingen en 
gaan.

Baby’s, peuters en kleuters
Een nieuwe stap is nu de opvang van 
baby’s, peuters en kleuters, die slacht-
offer zijn geworden van online 
seksuele mishandeling. Deze mishan-
deling vindt vooral plaats in de slop-
penwijken, waar ouders hun kinderen 
exploiteren en geld verdienen met 

webcams. Als de ouders gevonden 
worden, wacht hun een lange gevan-
genisstraf, maar de kinderen worden 
daardoor ‘wezen’. De organisatie 
waarmee Tabitha werkt, heeft voor-
zieningen getroffen om deze 
kinderen op te vangen. Er is geld 
gegeven om een groot huis te 
kunnen aankopen om dit mogelijk te 
maken. 

Multifunctioneel
Dit huis is nu gebruiksklaar alleen 
ontbreekt nog een quarantaine 
huisje, dat sinds corona vereist is voor 
dergelijke zorginstellingen. Indien 
nodig kunnen ook besmette jongens 
en meisjes uit andere opvanghuizen 
daar dan naar toe gebracht worden 
om uit te zieken. Dit zal een multi-
functioneel huisje zijn, dat wanneer 
het vrij is, door een sociaal werker als 
kantoor en spreekkamer gebruikt kan 
worden. Stichting GA heeft een deel 
van de begrote kosten (5.500 euro) 
bij elkaar kunnen krijgen en hoopt nu 
dankzij een subsidie van stichting 
O.S.A. en mogelijk geïnteresseerde 
Aalsmeerders het huisje te realiseren. 
Iedere gift, groot of klein, is welkom 
om het werk van Tabitha Dekkers te 
ondersteunen. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van bankrekening 
NL29RABO 0300180195 ten name 
van St. GA, Aalsmeer, graag met 
vermelding van ‘quarantaine huisje’.  

Giften gevraagd voor realisatie 
quarantaine huisje in Cebu-City

75 + 1 Jaar vrijheid 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Van vrijdag 24 tot en 
met zondag 26 september wordt 
in Rijsenhout 75 + 1 jaar vrijheid 
gevierd. Er staan diverse activi-
teiten op het programma. Zo kan 
vrijdag deelgenomen worden aan 
een vrijheidslunch in het Crash 
luchtoorlog- en verzetsmuseum in 
het Fort bij Aalsmeer en daarna de 
opening van de tentoonstelling 
‘Speelgoed in de oorlog’ bekeken 
worden. Om 19.30 uur is er een 
filmcafé in de Ontmoetingskerk 
aan de Werf. Op zaterdag kan er 
via een speciale route gewandeld 
worden vanaf De Reede naar het 
Crash Museum. Er rijdt ook een 
pendelbus voor hen die minder 
goed ter been zijn, tussen 10.00 
en 12.30 uur. Om 12.00 uur wordt 
deze dag vervolgens een vrij-
heidslunch geserveerd in dorps-
huis De Reede. Het vrijheids-
weekend wordt op zondag afge-
sloten met een speciale dienst 
vanaf 9.30 uur in de Ontmoetings-
kerk. Meer informatie over alle 
activiteiten is te vinden op de 
websites van de Ontmoetingskerk 
en het Crash Museum.









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

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

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

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

Officiële Mededelingen
23 september 2021

schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Antanaitytė M. 07-05-1992 13-09-2021
Popek D.J. 31-10-1994 15-09-2021
Popek M. 17-09-1999 15-09-2021
Samuels T.Q. 28-12-2003 14-09-2021
van Leeuwaarde J.G. 22-11-1976 14-09-2021

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
HERENWEG 78E AALSMEER Z20061559
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de 
(nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e 
in Kudelstaart. Op dit perceel bevindt zich een voormalige 
woonark die in 2017 tot woning is gelegaliseerd. De eigenaar 
is voornemens dit gebouw te slopen en een nieuwe woning te 
realiseren. De bestaande woning wordt geheel afgebroken en 
vervangen door een energie neutrale nieuwbouw woning met 
twee woonlagen. Tevens wordt de tuin opnieuw ingericht en 
worden er 2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. De 
ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan en 
kan mogelijk worden gemaakt via een uitgebreide afwijkings-
procedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 24 september 2021 ligt de ontwerp-omge-
vingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAN-OW01
- balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader 
van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te 
worden gemaakt via tel. 0297-387575;

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

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
vingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder 
vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning 
Herenweg 78e, Z20-061559”. Zienswijzen kunnen naar keuze 
ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Zwarteweg 55, 1431 VJ, (Z21-069083), het plaatsen van 

een vuilcontainer op het gras vóór het perceel tot en met 1 
juni 2022 t.b.v. afval voor een te realiseren zorgwoning 

-  Oosteinderweg 493, 1432 BK, (Z21-069027), het aanleggen 
van een in- en uitrit 

-  Schweitzerstraat 108, 1433 AM, (Z21-069018), het plaatsen 
van een dakkapel en zonnepanelen 

-  Zuid-Afrikaweg, Greenpark kavel 3.3 (kad.perc. B10385), 
(Z21-069015), het bouwen van 32 bedrijfsunits en het aan-
leggen van een in- en uitrit 

-  Zijdstraat 31 en 31a t/m 31g, 1431 EA, (Z21-068828), het 
legaliseren van (indelings)wijziging 

-  Marconistraat 10, 1433 KK, (Z21-068173), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Maarse & Kroon Hof 29, 1431 PB, (Z21-067953), het uitbrei-
den van de keuken op de begane grond van de woning 

-  Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z21-067931), het uitbrei-
den van de keuken op de begane grond van de woning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

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 Publieks-zaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum  
  datum beschikking

Balińska U.A. 16-03-1970 15-09-2021
Broda K.J. 06-02-1995 15-09-2021
Chrzanowski R.D. 26-11-2001 15-09-2021
Dyla D.P. 27-02-1987 15-09-2021
Kucharska L.Z. 15-05-1969 15-09-2021
Stępień E.J. 17-12-1969 15-09-2021
Teper J.U. 18-05-1997 15-09-2021
Titow F.S. 25-08-1999 15-09-2021
Winkler M.W. 09-07-1993 15-09-2021

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-

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, tegenover nr. 444, (Z21-055238), het tijde-

lijk plaatsen van een gesloten afvalcontainer op de stoep 
tot 14 september 2021 Verzonden: 17 september 2021

-  Stommeerkade kad. perceel C nr. 7001, (Z21-010235), het 
aanleggen van een weg, verkeerontsluiting en zes in- en 
uitritten van en naar het dijklichaam, het aanbrengen 
van een duiker en drie uitstroombakken. De omgevings-
vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 16 
september 2021

-  Van Cleeffkade 3, 1431 BA, (Z21-032174), het wijzigen van 
de gevel op de begane grond Verzonden: 15 september 
2021

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Kudelstaartseweg achter nr. 150a (kad. perc. D nr. 6088), 

(Z21-046404), het aanleggen van een lage steiger tegen 
de bestaande hoge steiger aan Verzonden: 17 september 
2021

-  Kompasplein, (Z21-037790), het inrichten van een bouw-
plaats t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de woningen 
op 3 parkeerplaatsen van 17 tot en met 28 mei 2021 Ver-
zonden: 17 september 2021

-  Einsteinstraat 85d, 1433 KJ, (Z21-041433), het plaatsen van 
een afvalcontainer voor 1 dag Verzonden: 17 september 
2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, 
Lid 2 van de wabo verlengd:
-  Geijlwijckerweg nabij nr.10, (Z21-054339), het aanleggen 

van een voetgangersbrug over de Molenvliet Verzonden: 
14 september 2021

-  Meervalstraat 27 en 27A, 1431 WE, (Z21-054320), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verbouwen van 
een kinderdagverblijf naar appartement met carport en 
het wijzigen van de gevel/kozijnen Verzonden: 15 septem-
ber 2021

SNOEIBOOT VAART UIT OP 2 OKTOBER 
Eilandeigenaren op de Westeinderplassen hebben op zater-
dag 2 oktober weer de mogelijkheid om hun snoeihout gratis 
af te voeren door het te brengen naar de snoeiboot:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang 
  Grote Brug

Vervolg op volgende blz.



Rijsenhout - Dorphuis de Reede gaat 
weer volledig open en hier gaat 
Zorgzaam Rijsenhout weer activi-
teiten ondernemen. Iedere woens-
dagmorgen kunt u als donateur weer 
koersballen vanaf 9.45 uur voor 1 
euro. Het is een spel voor jong en 
oud en heel gezellig. Vanaf 7 oktober 
gaat er ook weer gestart worden met 
de spellenmiddag. U kunt klaver-
jassen, rummicuppen of skip-bo 
spelen. Op donderdagavond staan 

klaverjassen en domineren op het 
programma. Geen verplichting voor 
donateurs. De speelavonden zijn dit 
jaar 14 oktober, 11 november en 9 
december en in 2022 op 13 januari, 4 
februari, 10 maart en 14 april. Op 4 
december wordt een Sinterklaas 
bingo met mooi prijzen gehouden, 
met een hapje en een drankje. De 
kerstbrunch gaat ook door. Voorlo-
pige datum is gepland op 23 
december. 

Weer activiteiten in De Reede 
door Zorgzaam Rijsenhout

Aalsmeer - Vorige week is groep 8 
van KC De Ruimte op kamp geweest 
naar Bergen aan Zee. Groep 8 is in de 
vierde schoolweek al op kamp 
gegaan. Dit wordt gedaan voor de 
groepsvorming in de klas. Op kamp 
leer je elkaar in een andere situatie 
kennen, waardoor je als klas een 
hechte band op kan bouwen. Hier 
heeft de klas de rest van het jaar nog 
profijt van. De eerste dag zijn de leer-
lingen naar Outdoorpark in Alkmaar 
geweest voor een obstacle parcours. 
De tweede dag zijn ze naar het 

centrum van Bergen en de klimduin 
in Schoorl geweest. ‘s Avonds was de 
bonte avond waarbij ook andere 
juffen van de school aanwezig waren 
met daarna een dropping in de 
bossen. De laatste dag hebben de 
jongens en meiden afgesloten met 
een bezoek aan het zwembad. 
Iedereen had zijn fiets mee, zodat ze 
overal op de fiets naartoe konden. Ze 
hebben een enorm gezellig en spor-
tief kamp gehad en gaan er een leuk 
laatste jaar van maken op KC De 
Ruimte. 

Groep 8 KC De Ruimte op kamp

Officiële Mededelingen
23 september 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Dreef 7 (Z21-063377) Aalsmeers Zwemloop Circuit - Water-

lelie (Sportakkoord Aalsmeer) op 9 oktober 2021, melding 
akkoord 15 september 2021

- ter hoogte van Ketelhuis 6 (Z21-068168) koffieochtend op 
Nationale Burendag op 25 september 2021, melding ak-
koord 16 september 2021

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

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende ontheffing is verleend.
In het kader van werkzaamheden op 22 en 23 september en 8 
en 9 oktober 2021, op het perceel Van Cleeffkade/Burg. Kaste-

leinweg. Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE

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

t/m 04-11-21 ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 
78e Kudelstaart (Z20-061559)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Kudelstaart - De vorig jaar in 
december opgeleverde ontmoe-
tingstuin bij wooncomplex Mijns-
heerlijckheid is afgelopen woensdag 
15 september officieel geopend. De 
corona regelgeving stond dit einde-
lijk niet meer in de weg. De officiële 
opening werd verricht door 
wethouder Wilma Alink in aanwezig-
heid van een groot aantal externe 
genodigden en onder toeziend oog 
van de bewoners vanaf de galerijen. 
De wethouder onthulde de dona-
teurszuil met hierop de namen van 
de instanties die de ontmoetingstuin 
mede mogelijk gemaakt hebben. 
Naast lovende woorden van de 
wethouder namen Peter Boerefijn, 
directeur van Habion en eigenaar/
verhuur van het complex Mijnsheer-
lijckheid, en Jaap Overbeek, voor-
zitter Dorpsraad Kudelstaart, achter 
de microfoon plaats. 

Tent op Ad Verschuerenplein
Na het officiële gedeelte was er tijd 
voor informeel contact onder het 
genot van een hapje en drankje. 

Daarna ging een deel van het gezel-
schap richting het Ad Verschueren-
plein, waar voor deze gelegenheid 
een grote tent was geplaatst voor 
een feestelijke afsluiting met een 
heerlijke maaltijd voor alle bewoners 
van het complex. Het werd een 
geweldig feest, met leuke muziek, 
goed eten en drinken en veel 
gezang. Kortom, een dag om niet 
snel te vergeten!

Intensief gebruik
Overigens heeft deze late opening 
een intensief gebruik van de tuin in 
de achterliggende maanden in het 
geheel niet in de weg gestaan. Inte-
gendeel! De bewoners van het 
complex Mijnsheerlijckheid, 
bestaande uit Nobelhof en Boer-
haavehof, hebben er inmiddels ruim-
schoots van kunnen genieten.
En niet alleen door er alleen om 
samen met buren of familie in te 
wandelen of op een van de bankjes 
van de zon te genieten. Nee, er is 
meer. De bewoners kijken ook alweer 
met veel genoegen terug op een 

viertal heel gezellige, smakelijke en 
goed bezochte barbecues. Door het 
bestuur van Mijnsheerlijckheid met 
veel genoegen en in eigen beheer 
georganiseerd. Daarnaast heeft men, 
onder Italiaanse muzikale omlijsting, 
ook al kunnen genieten van een keur 
aan Italiaanse spijzen. 

Schot in de roos
Met nog meer najaarsactiviteiten in 
het vooruitzicht kan nu wel worden 
gesteld dat de aanleg van de 
ontmoetingstuin een schot in de 
roos is geweest. Ook de jeu de boule 
baan wordt actief gebruikt en niet 
uitsluitend door de bewoners. Vanuit 
het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ wordt er 
wekelijks een spelletje begeleid jeu 
de boule georganiseerd.
De bewoners willen de instanties en 
personen die de ontmoetingstuin 
mogelijk hebben gemaakt nog even 
in het zonnetje zetten. Bedankt: 
Stichting Leefomgeving Schiphol, 
VSB fonds, Oranjefonds, Rabobank, 
Gemeente Aalsmeer, Participe en 
Habion!

Eindelijk feestelijke opening van 
ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid

Aalsmeer - Zaterdag 18 september 
starten zeven verenigingen uit Aals-
meer met de verkoop van loten voor 
hun club. Een lot kost 3 euro per stuk 
en van dit bedrag gaat maar liefst 
80% naar de club. De Grote Clubactie 
is al bijna 50 jaar de grootste fondsen-
wervende actie van Nederland voor 
het verenigingsleven en biedt een 
laagdrempelige manier om ook 
verenigingen in Aalsmeer een 

steuntje in de rug te geven. Door heel 
Nederland starten meer dan 300.000 
leden van ruim 5.000 verenigingen 
met de verkoop van loten aan familie, 
vrienden en buren.

Extra inkomsten heel welkom 
Vorig jaar brak de Grote Clubactie alle 
records met een opbrengst van dik 
9,5 miljoen voor het verenigingsleven. 
Dit geld was een welkome aanvulling 

7 Verenigingen uit Aalsmeer 
doen mee aan Grote Clubactie

op de gemiste inkomsten. Directeur 
Frank Molkenboer: “Sommige clubs 
hebben als gevolg van de coronacrisis 
het ledenaantal, en daarmee ook de 
contributie-inkomsten, zien afnemen. 
De sponsorinkomsten lopen terug en 
veel clubs missen al ruim een jaar de 
inkomsten uit de kantine. Alle extra’s 
zijn juist dit jaar meer dan welkom. 
Daarnaast horen we van veel vereni-
gingen ook dat de actie bijdraagt aan 
een saamhorigheidsgevoel, iets wat 
we het afgelopen 1,5 jaar door alle 
maatregelen ook hebben moeten 
missen.”

Gebruik van de QR-code
De kracht van de Grote Clubactie is 
het enthousiasme waarmee kinderen 
voor hun club langs de deur gaan. 
Maar ook de Grote Clubactie gaat 
mee met de tijd. Als koper koop je 
direct een lot aan de deur door de 
QR-code te scannen. Leden kunnen 
nu ook eenvoudig hun persoonlijke 
verkooplink delen via WhatsApp en 
social media. Op deze manier kunnen 
ook familieleden en vrienden bereikt 
worden waarvan de voordeur nét 
even wat verder weg ligt. 
Directeur Frank Molkenboer: “Door 

het enthousiasme van al die leden die 
vanaf 18 september weer de straat op 
gaan om loten te verkopen voor hun 
club én de kans die je als lotenkoper 
maakt op één van de ruim 330.000 
prijzen, zouden we dit jaar wel eens 
de magische grens van 10 miljoen 
euro kunnen halen.” Dit jaar doen in 
de gemeente Aalsmeer korfbalvereni-
ging VZOD, sportverenigingen Omnia 
2000 en RKDES Kudelstaart, muziek-
vereniging Flora, The Funny Horse, 
voetbalvereniging FC Aalsmeer en de 
Rhythmic Dreams Gymnastics 
Academy mee aan de Grote Clubactie.
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AGENDA

DONDERDAG 23 SEPTEMBER:
*  Computerinloop in bibliotheek 

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

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

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

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

*  Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

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

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

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

23 T/M 26 SEPTEMBER:
*  Dahliaweekend in Historische 

Tuin met diverse activiteiten. 
Ingang Praamplein. Open: 
dinsdag tot en met zondag van 
10 tot 16.30u.

VRIJDAG 24 SEPTEMBER:
*  Koppelkaarten bij buurtvereni-

ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

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

24 T/M 26 SEPTEMBER:
* Exposities ‘Toekomst’ van VAK in 

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

ZATERDAG 25 SEPTEMBER:
*  Buitentheater ‘Bankjes luisteren’ 

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

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

*  Sportfair voor schooljeugd in De 
Bloemhof, Hornweg, 11 tot 13u.

*  Dorpswandeling met Jan van 
Veen. Start ingang Historische 
Tuin op Praamplein om 13u.

*  Burendag met optreden Denk 
aan de Buren op parkeerterrein 
voor Parochiehuis, Gerberastraat 
van 14 tot circa 18.30u.

*  Ontmoetingsmoment bij speel-
tuin Clematisstraat, 14 tot 16u.

*  Concerten Nina Lynn met band 
in De Oude Veiling, Marktstraat 
om 16u. en om 20u.

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

T/M 26 SEPTEMBER:
*  Vredesweek in Aalsmeer. Zie 

www.dgaalsmeer.nl

ZONDAG 26 SEPTEMBER:
*  Amb8Route in Kudelstaart. Fiets-

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

*  Vogelverkoop in zaal Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.

*  Watertoren open van 13 tot 17u. 
In oktober elke zondag.

MAANDAG 27 SEPTEMBER:
*  Ko�e-inloop in De Reede, 

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

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

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

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

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

*  Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt vanaf 20u.

DINSDAG 28 SEPTEMBER:
*  Kinderboerderij Boerenvreugd 

open. Din. t/m vrij. van 9.30 tot 
16.30u. Zat. en zondag vanaf 10u.

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

*  Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

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

WOENSDAG 29 SEPTEMBER:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

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

DONDERDAG 30 SEPTEMBER:
*  Sportinstuif voor schooljeugd 

(gr. 3 t/m 8) bij De Bloemhof, 
Hornweg vanaf 15.30u.

ZATERDAG 2 OKTOBER:
 Livemuziek Mr. Boogie Woogie & 

The Blisters in Bacchus XXL, 
Gerberastraat vanaf 21u.

2 T/M 5 OKTOBER:
*  Flower Weekend bij Flower Art 

Museum, Historische Tuin en 
FloriWorld met workshops, 
veilingen, varen en muziek.

ZONDAG 3 OKTOBER:
 Optreden band Rootbag vanaf 

16u. in Oude Meer. Reserveren: 
www.the-shack.info

Aalsmeer - De stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer start van een nieuwe 
serie klassieke kamermuziek op 
zondagmiddag in cultureel café 
Bacchus met als première op 17 
oktober de beroemde pianiste Ksenia 
Kouzmenko. De Wit-Russische pianiste 
Ksenia Kouzmenko speelt solocon-
certen en kamermuziek in alle moge-
lijke bezettingen. In ruim dertig jaar 
heeft ze een enorm rijk repertoire 
opgebouwd, van Bach tot Kurtág. Ze 
zoekt continu naar nieuwe composi-
ties en maakt graag ongewone, inspi-
rerende programma’s. Zo zijn er enkele 
projecten ontstaan met Tsjechische 
muziek, met onder andere wereldpre-
mières van een aantal stukken uit de 
twintigste eeuw. Ksenia Kouzmenko 
studeerde aan het conservatorium van 
Minsk, waar zij cum laude afstudeerde. 
Zij vervolgde haar opleiding bij Igor 
Olovnikov en bij Naum Grubert aan 

het Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag. Zij was prijswinnaar tijdens 
verschillende internationale 
concoursen en heeft overal in Europa 
opgetreden. Vanaf 1999 geeft Kouz-
menko zelf les aan het Koninklijk 
Conservatorium. Zondag 17 oktober 
komt zij naar Aalsmeer en geeft een 
concert in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat. Aanvang is 15.00 uur en 
de entree bedraagt 20 euro. 

Cabaret, Boogie Woogie en Jazz
KCA presenteert een divers scala aan 
voorstellingen in Bacchus. Aanstaande 
zaterdag 25 september kan genoten 
worden van cabaret met Arie Komen 
(vanaf 20.30 uur, toegang 15 euro), op 
zaterdag 2 oktober dansen op boogie 
woogie en blues door Mr. Boogie 
Woogie & The Blisters (21.uur, toegang 
13,50 euro en op zaterdag 9 oktober 
verzorgt het Mike del Ferro Trio een 

KCA presenteert nieuwe serie 
klassieke muziek in Bacchus

De Wit-Russische pianiste Kouzmenko.

swingend jazzoptreden (20.30 uur, 
toegang 20 euro).

Coronatoegangsbewijs
De overheid kwam deze week met 
verruimde maatregelen. Ingaande 
zaterdag 25 september mogen er weer 
meer bezoekers welkom geheten 
worden, maar moet bij binnenkomst 
van het theater naast uw entreebewijs 
ook het zogenaamde coronavaccina-
tiebewijs worden getoond. Ook voor 
de voorstellingen in Bacchus is dit 
verplicht! Toegangskaarten voor alle 
voorstellingen zijn verkrijgbaar in de 
KCA-Ticketshop (zie www.skca.nl).

Aalsmeer - Na een afwezigheid van 
bijna twee jaar gaan er weer optredens 
plaatsvinden in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Te beginnen met het door 
corona uitgestelde release concert 
voor NinaLynn aanstaande zaterdag 25 
september. De zangeres en gitariste 
trakteert op nummers van haar CD 
Hummingbird, die eerder dit jaar uit 
kwam, met haar voltallige band, 
bestaande uit Janos Koolen, Arthur 

Bont, Lucas Beukers en Joost van Es. Er 
worden twee concerten gegeven, ‘s 
middags om 16.00 uur en in de avond 
vanaf 20.00 uur. Reserveren kan via 
info@ninalynn.nl, of scr@pietergroen-
veld.com. Wacht hier niet te lang mee, 
er is nog een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. De volgende optredens 
in De Oude Veiling zijn op 7 november 
met de Ad Vanderveen band en op 19 
december met The Lasses. 

CD release concerten NinaLynn 
met band in De Oude Veiling

Zangeres en gitariste NinaLynn. 
Foto: Han Ernest

Workshop Mireille Schermer in 
tuin van het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Kunstenaar Mireille 
Schermer is deze hele zomer te gast 
in de tuin van het Oude Raadhuis om 
in het thema ‘De Elementen’ een 
reeks installaties te realiseren. Elke 
maand maakt Mireille een nieuwe 
creatie waarmee ze de verbinding 
zoekt tussen kunst en natuur. Ze 
gebruikt gejut en gesprokkeld mate-
riaal en exposeert dit bij voorkeur 
buiten waar de elementen haar werk 

transformeren. Op zondag 27 
september verzorgt Mireille een 
workshop rond de elementen van 
14.00 tot 16.00 uur. De elementen 
lucht, vuur, aarde en water vormen 
het uitgangspunt van de workshop, 
die in de tuin van het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat plaats gaat vinden. 
Bij slecht wordt binnen gewerkt. De 
deelnemers gaan een persoonlijk 
kunstobject met natuurlijke materi-

alen als basis maken. De workshop 
kost 27,50 euro inclusief materiaal, 
ko�e en thee. Opgeven kan via 
info@mireilleschermer.nl. Er is plaats 
voor 7 deelnemers. Bij minder dan 5 
deelnemers kan de workshop helaas 
niet doorgaan. 

Expositie
De expositie rond De Elementen is 
nog tot eind september te bewon-
deren in de tuin van het Oude Raad-
huis aan de Dorpsstraat 9 iedere 
vrijdag tot en met zondag tussen 
14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Van 2 tot en met 5 
oktober vindt het Flower Weekend 
plaats: een lang weekend met 
bloemen, kunst en activiteiten op 
drie bloemrijke locaties in Aalsmeer. 
Bij de Historische Tuin, het Flower Art 
Museum en FloriWorld zijn mooie 
bloemcreaties te zien en is van alles 
te beleven. 
Door corona was het afgelopen juni 
wederom niet mogelijk om het Aals-
meer Flower Festival te organiseren. 
Met het Flower Weekend willen de 
organisaties toch iets van zich laten 
horen en het publiek trakteren op 
leuke en bloemrijke activiteiten. 
Diverse arrangeurs gaan aan de slag 
om creaties te maken. Daarnaast zijn 
er zaterdag 2 en zondag 3 oktober 
verschillende workshops- en doe-
activiteiten voor jong en oud. 

Workshops, veilingen en varen
Op de Historische Tuin is bloemwerk 
te zien van Tineke Geerlings, Michael 
van Namen en Marleen Straathof. Bij 

het Flower Art Museum gaat het om 
Marloes Joore, Richard Mos en 
student bloem & styling Gaia 
Wayman. Bij FloriWorld is onder meer 
Jacqueline Boerma actief. Gedurende 
het weekend van 2 en 3 oktober zijn 
er onder andere mini-workshops, 
veilingen en trekheestervaartochten. 
Natuurlijk zijn ook de lopende 
tentoonstellingen te bezoeken. 

Blues tussen de bloemen
Zaterdagavond 2 oktober wordt de 
veilingzaal van de Historische Tuin 
tijdelijk concertzaal. De Aalsmeerse 
bluesmuzikant ‘Little Boogie Boy’ 
Hein Meijer en harmonicatopper Bart 
Landstra spelen dan ‘Blues tussen de 
Bloemen’. Tickets zijn online 
verkrijgbaar.

Groepen
De meeste activiteiten van het 
Flower Weekend zijn in het weekend 
van 2 en 3 oktober, maar ook 4 en 5 
oktober is een (groeps)bezoek moge-

Flower Weekend komt eraan!

Foto: Jaap Maars

lijk. Kijk voor informatie over het 
programma op www.aalsmeer�o-
werfestival.nl. De Historische Tuin, 
het Flower Art Museum en FloriWorld 
zijn deze dagen toegankelijk voor de 
normale entreeprijzen. Er is ook een 
kortingsticket voor wie alle drie de 
locaties wil bezoeken.
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Aalsmeer - Ook het derde grote 
evenement in september, de Kunst-
route, heeft afgelopen weekend 
plaats mogen vinden onder zonnige 
omstandigheden. Het leverde zowel 
zaterdag als zondag lange slierten 
fietsers en vele wandelaars op. Heer-
lijk ‘hoppen’ van kunstlocatie naar 
kunstlocatie en genieten van een 
gevarieerd scala aan beelden, sculp-
tures, schilderijen, tekeningen, foto’s, 
sieraden, kleding, hoedjes en onder 
andere tassen, kaarsen en gedichten. 
Op liefst twintig locaties bood de 
organisatie, de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA), werken van 
ruim negentig kunstenaars. Nieuw-
komer was muziekcentrum N201 
waar jonge kunstenaars de gelegen-
heid kregen hun schilderijen, sieraden 
en airbrush kunst te tonen. Het was 

de enige locatie waar ook live-muziek 
te zien en te horen was van, natuur-
lijk, jonge muzikanten op het buiten-
podium. Ook nieuw in de route waren 
Loogman op de Uiterweg, waar niet 
alleen genoten werd van sierlijke 
beelden, maar ook van de mooie, 
groene locatie, en de tuin van Zorg-
centrum Aelsmeer langs de Ringvaart 
was opgevrolijkt met schilderijen van 
medewerkster Corrie van Gaalen en 
oud-directeur Jan Dreschler.

Officiële opening
En er was muziek tijdens het 
openingsmoment in de loods van 
jachthaven Otto door ‘Denk aan de 
Buren’ en Cor Trommel op accordeon. 
Aan burgemeester Gido Oude Kotte 
de eer zaterdagmorgen om de Kunst-
route, waarvoor pas laat (net als Vuur 

en Licht en de Pramenrace) groen 
licht voor gegeven kon worden, offi-
cieel te openen. Hierna werd het 
woord gegeven aan oud-journalist, 
columnist, liefhebber van kunst en 
cultuur en KCA’er van het eerste uur 
Pierre Tuning die op zijn eigen ludieke 
manier een beschouwing op de rol 
van beeldende kunst in Aalsmeer gaf. 
Uiteraard was de Kunstroute ook 
aangepast aan de nog geldende 
corona-maatregelen. Alle locaties 
waren ruim van opzet, er waren loop-
routes uitgezet en aan alle bezoekers 
werd gevraagd elkaar de ruimte te 
geven. Het is prima verlopen. Er wordt 
teruggekeken op twee zonnige dagen 
met naast mooie werken ook gezel-
lige ontmoetingen. KCA verdient een 
pluim. In korte tijd zo’n mooi evene-
ment neerzetten, chapeau!

Kunstroute Aalsmeer: Zonnig, 
gevarieerd en heel gezellig!

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn
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Aalsmeer - Yvonne van Haaften heeft 
de fotowedstrijd van kunstproject De 
Elementen gewonnen met haar foto 
‘Fighting Elements’. Afgelopen 
zaterdag 18 september werd dit 
tijdens de Kunstroute bekend 
gemaakt en vond de prijsuitreiking 
plaats in de bovenzaal van De Oude 
Veiling. Voor de fotowedstrijd werden 
de afgelopen maanden in totaal 220 
foto’s ingestuurd, afkomstig van 80 
inzenders. Er waren vele prachtige 
afbeeldingen bij. Het was dan ook 
een �inke klus voor de juryleden 
Anton Temme, Karin van Rijn en 
Monic Persoon om hier een keuze uit 
te maken. Bij het maken van een 

selectie lette de jury uiteraard op de 
aansluiting bij het thema De 
Elementen. Ook originaliteit, span-
ning en de link met Aalsmeer werden 
meegewogen.

Foto met oerkracht
Over de winnende foto zei de jury: 
“Alles in deze foto vertelt een verhaal. 
De dreigende wolkenlucht. Het krui-
ende ijs aan de oever van de Poel, 
uitmondend in een onheilspellende 
zee van ijsscherven. En niet in de 
laatste plaats de man op de steiger; 
wat doet hij daar? Deze foto nodigt 
de kijker uit tot het bedenken van 
een eigen verhaal. De compositie is 

Yvonne van Haaften winnaar 
fotowedstrijd De Elementen

Foto: www.kicksfotos.nl

briljant en de elementen zijn alomte-
genwoordig. Een foto met oerkracht 
en daarom voor de jury de winnaar 
van fotowedstrijd De Elementen.”
Yvonne kreeg als eerste prijs een 
cadeaubon van Fotowinkel Aalsmeer 
ter waarde van 100 euro. Daarnaast 
mag zij de vergroting van haar foto 
houden. Deze werd tijdens de Kunst-
route samen met de andere foto’s uit 
de top 10 tentoongesteld in De Oude 
Veiling.

Top 5 en top 10
De top 5 van de fotowedstrijd is als 
volgt:
1.  Yvonne van Haaften met ‘Fighting 

Elements’.
2.  Mladen Čiček met ‘Zeilboot ter 

hoogte van het Surfeiland’.
3.  Bert Willems met ‘Oktoberstorm bij 

Vrouwentroost’.
4.  Frans de Boer met ‘Het element 

lucht vanaf het Surfeiland in beeld 
gebracht’.

5.  Johan Bol met ‘Aarde, vette klei. 
Een pas geploegd land op een 
regenachtige, sombere dag’.

De andere foto’s in de top 10 waren 
van Franka Riesmeijer, Paul Lechner, 
Linda Wolterman, Rien Bloemberg en 
(nogmaals) Mladen Čiček. Daarnaast 
was er een eervolle vermelding voor 
de serie van Koen Persoon, die als een 
van de weinige deelnemers een 
consistente serie van de vier klassieke 
elementen maakte tegen een Aals-
meers decor. De organisatie dankt 
alle deelnemers voor het meedoen!

Aalsmeer - De eerste drie week-
enden van september kon in het 
Boomkwekerskerkhof ‘Verlangen’ 

gelezen worden in de gedichten die 
daar te pronken stonden. Hoe het 
brede spectrum van verlangen voor 

Veel bezoek en bewondering 
voor de Gedichtentuin

Kudelstaart - De Amb8route is een 
initiatief van lokale ambachtelijke 
ondernemers. Doel is mensen van 
dichtbij en veraf kennis te laten 
maken met de unieke lokale 
ambachten en de bijzondere natuur 
en infrastructuur van de polderge-
bieden in de regio rond Kudelstaart, 
Calslagen en Vrouwenakker. 
Opstappen kan bij elke ambacht! 
Acht ambachtslieden staan klaar om 
met onverholen enthousiasme te 
vertellen over hun passie. Een kijkje 
in de keuken van de zeepmaker, de 
palingvisser, de pottenbakker en de 
bloembollenkweker. Ook de schilder, 
de meubelrestaurateur, de 
timmerman en Zentangle-tekenaar 
staan klaar om bezoekers te 
ontvangen. Op zondag 26 september 
is iedereen van harte welkom van 

10.00 tot 17.00 uur. Deelnemende 
ambachtslieden zijn bloembollen-
kwekerij Kees Koster, galerie-atelier 
Ada Gons Goosen, Meubelatelier Cin 
in Wonen, Timmerman Box b-09, 
visserijbedrijf Rekelhof, zeepatelier 
Uzepia, Zentangle Gon Zethof en 
pottenbakkerij Patch of Heaven. 

Kids special
De open dag in september staat elk 
jaar in het teken van de kinderen. Bij 
enkele ambachten zijn er extra activi-
teiten tegen een kleine vergoeding 
te doen. En daarnaast kunnen 
kinderen bij alle deelnemers levens-
grote rebussen oplossen die met het 
desbetre�ende ambacht te maken 
hebben. Bij inlevering van de 
gevonden rebussen (bij het laatste te 
bezoeken ambacht) ontvangen de 

Zondag open dag Amb8route: 
Leuk en leerzaam (familie)uitje

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Ik had mij er serieus op verheugd, er zelfs al een paar weken 
naar uitgekeken: de Kunstroute. Mooier dan dit weekend kon niet; stra-
lend weer, heerlijke temperatuur, zo in een jurkje, zonnebril op, samen 
met mijn lief op de �ets naar het dorp. Hoe idyllisch wil je het hebben? 
Niet gehinderd door enige volgorde deden we klokslag twaalf uur zater-
dagochtend maar gelijk de dichtstbijzijnde locatie aan: het Flower Art 
museum. Tja, daar is het altijd van hoog niveau. Prachtige expositie, zoals 
gebruikelijk, gebaseerd op bloemen. Volgende locatie was de Historische 
Tuin en daar ging ik voornamelijk heen vanwege de dahlia expositie. Het 
is een van mijn favoriete bloemen, ik heb er leuke jeugdherinneringen 
aan en in onze eigen tuin prijken ook diverse soorten. Maar na dit 
bezoekje wil ik My Love aan onze collectie toevoegen en Rocco en Natal. 
Ook G.H. Lammerse mag niet ontbreken. Maar laat ik het over kunst 
hebben, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik houd het maar bij wat mij 
bijzonder getro�en heeft, want ik heb te weinig kennis van zaken om er 
echt iets over te zeggen. De foto expositie van ‘de Elementen’ vond ik 
fantastisch. Terechte winnaar, alhoewel wij gokten op de foto van de 
palingvisser en die kan niet anders dan als tweede uit de bus zijn 
gekomen. Erg leuk vond ik Els Hartman die met papier en snijtechnieken 
allemaal dagelijks tafereeltjes in zwart-wit maakte. Zo herkenbaar en heel 
humoristisch. Zeer onder de indruk waren we van het werk van Nicolette 
Oosterhof. Dieren zijn haar passie (ook die van ons) en we vonden het 
fantastisch om te zien wat ze met airbrush en olieverf op het doek tovert. 
Bijzondere techniek. Het Artcentre is altijd een van onze favoriete locaties, 
vooral omdat er zoveel bijzondere ambachten te zien zijn. Op zondag 
ging ik alleen op pad, want manlief ging zijn creativiteit op het kippenhok 
loslaten. Ik koos nu voor de Uiterweg, de uitgebreide exposities bij jacht-
haven Otto en bij Halverweghe. Natuurlijk ging ik ook even kijken bij de 
Kunstploeg. Ik doe altijd mee met de community kunst, maar door alle 
beperkingen was er dit jaar van een gezamenlijk project geen sprake. Te 
risicovol. In de folder had ik gelezen dat ik ‘theatraal’ begeleid zou 
worden. Dat alleen al maakte me nieuwsgierig. Ik was vijfde in de wachtrij 
en nam plaats tussen de tulen gordijnen, het sfeertje was gelijk relaxt. 
Onder begeleiding van de gastvrouw schoof ik stap voor stap door naar 
plaats nummer 4-3-2 en 1. “Er zijn nog zoveel wachtenden voor u”. “U 
wordt zo doorverbonden met een medewerker” “U wordt zo snel mogelijk 
geholpen” “Nog even geduld aub”. Het duurde even voordat ik door had 
dat hier de draak werd gestoken met die oeverloze telefoonkreten die we 
altijd te horen krijgen. Vanaf nummer 1 mocht ik verder door het 
wuivende tule, al luisterend naar het gedicht ‘Stoepkrijt. Het was leuk en 
grappig; een typische out-of-the-box gedachte van de Kunstploeg, met 
als thema ‘Hou Vol’. Ik belandde uiteindelijk in de ‘telefooncel’, daar mocht 
ik mijn toekomstvisie doorbellen. Die heb ik eigenlijk niet. Ik ben zeer van 
vandaag en zie wel wat morgen brengt. Toch heb ik mijn mobiel gepakt 
en gezegd dat we een beetje vertrouwen moeten hebben. Het komt alle-
maal wel weer goed. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar. 

Kijk op Kunst

kinderen een lekkere versnapering. 
Hoe leuk is dat?

Horeca onderweg
Op de route zijn drie horeca punten: 
theetuin [H]eerlijk! langs het Jaagpad 
en café Op De Hoek en restaurant 
Oevers aan de Kudelstaartseweg. Als 
extra staat deze dag een ijskraam bij 
de pottenbakkerij.
De routekaart is te koop bij alle deel-
nemende locaties, verkrijgbaar bij de 
horecapunten en online te bestellen 
via www.amb8route.nl. Voor 3,50 
euro �ets je met twee personen. 
Kinderen �etsen gratis mee. De 
routekaart bevat behalve de platte-
grond en de contact gegevens van 
de deelnemers, informatie over de 
omgeving en leuke waardebonnen. 
Starten kan bij elke deelnemer en 
horeca-ondernemer onderweg. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.amb8route.nl of op de face-
book pagina van de ambachtslieden.

elke dichter anders geïnterpreteerd 
werd was duidelijk en herkenbaar 
voor velen. Ook het verlangen om 
weer ergens naar toe te kunnen 
gaan lokte vele mensen naar deze 
bijzondere groene plek in het hart 
van Aalsmeer. In het gastenboekje 
staan lovende woorden. Opvallend 
was de bijdrage van Teddy, een 
debutante van 15 jaar waar 
menigeen een positieve opmerking 
over maakte. De werkgroep Podium-
kunsten & Literatuur van KCA 
bedankt dichters en bezoekers voor 
hun aanwezigheid op de Gedichten-
tuin. Een wandeling en geestelijke 
verrijking onder het ge�lterde 
zonlicht van het bladerdak van de 
oude prachtige bomen was voor de 
dertiende keer de moeite waard. Er 
zijn nog een paar bundels 
‘Verlangen’ voor 5 euro te koop bij 
het Boekhuis. 

Aalsmeer - Van vrijdag 24 tot en met 
zondag 26 september staat de Dahlia-
teelt in het zonnetje op de Historische 
Tuin in Aalsmeer. Het jaarthema van 
de Nederlandse Vereniging van Bota-
nische Tuinen: “Groen vakmanschap’ 
pakt de Historische Tuin aan met de 
Dahlia’s in de hoofdrol. Er is het hele 
weekend van alles te zien en te doen 
rondom de teelt van deze prachtige 
zomerbloemen. Laat u verrassen en 
neem een kijkje in de historie van de 
Dahliateelt en geniet van de Dahlia’s 
die nu in volle bloei zijn. Er is een 
gevarieerd aanbod van leuke activi-
teiten, veelal buiten en verdeeld over 
de Tuin. Op vrijdag staat onder andere 
knutselen op het programma, zijn er 
mooie tentoonstellingen te zien en 
draait er een �lm over Dahliateelt in 
historische Aalsmeer. Vanaf 10.00 uur 
zijn bezoekers welkom.

Vroeg op!
Op zaterdag 25 september krijgen 

(hobby)-fotografen, tekenaars en 
schilders de mogelijkheid om onge-
stoord in het Dahliaveld met camera, 
tekenspullen, vergrootglas of meng-
pallet aan het werk te gaan. Dit kan 
van 7.00 tot 10.00 uur.

Presentaties
Zondag 26 september presenteert de 
Tuin een mix en match van 10.00 tot 
16.30 uur met om 13.00 en om 14.30 
uur presentaties door Cees van Dam 
en aansluitend een rondje over de 
Tuin onder leiding van Gerben de 
Vries. Voor deze presentaties moet 
worden ingeschreven via coordi-
nator@historischetuinaalsmeer.nl. Er 
is beperkt plaats , dus wees er snel bij, 
want vol is vol. Deelname aan alle 
activiteiten is kosteloos, men betaalt 
alleen de normale entreeprijs voor het 
museum. Donateurs, kinderen tot 12 
jaar en museumkaarthouders hebben 
gratis toegang tot de Historische Tuin. 
Ingang via het Praamplein.

Dahliaweekend Historische Tuin





14 inderegio.nl • 23 september 2021NIEUWS

Kudelstaart - Vrijdag 17 september 
vierden bewoners en personeel het 
20-jarig bestaan van woonvoorziening 
de Spil (Stichting Ons Tweede Thuis) in 
Kudelstaart. De in goudkleurig 
ensemble gestoken organisatoren 
openden het feest groots met een 
prachtig lied. De stemming zat er 
direct in toen er twee prachtig uitge-
doste steltlopers achter het podium 
binnen kwamen lopen. Zij namen de 
feestgangers mee naar buiten waar 
men met hen samen op de foto kon 
gaan. Een blijvende herinnering aan 
deze heuglijke dag. Voor de ingang 
van de Spil was een prachtig terras 
gebouwd met zitjes onder parasols, 

alles versierd met lampionnen. Opval-
lend waren de strobalen waarover 
wollen kleden lagen, allemaal 
gemaakt door een bewoonster van de 
Spil. Er waren kraampjes waarin van 
alles te eten gehaald kon worden. 
Hotdogs, patat, hamburgers en fruit-
stokjes. In de poffertjeskraam werd 
menig porti gebakken voor de honge-
rige feestgangers. Voor de cocktailbar 
met zelf bedachte cocktails stond een 
enorme rij. Om de wachttijd wat te 
bekorten kon je bij de tattookraam 
een mooie tattoo laten zetten. Toen 
allen wat lekkers hadden gegeten 
klonken er vrolijke klanken uit de Spil 
die de feestgangers weer in het 

Feestelijke viering 20 jaar  
woonvoorziening de Spil

gebouw lokten. De band, gevormd 
door de familie Millenaar, speelde 
hitnummers uit vroegere jaren die er 
bij jong en wat ouder in gingen als 
koek, getuige de dansende bewoners 
en personeelsleden op en voor het 
podium. Vervolgens werd men weer 
verrast door twee echte Soulkikkers, 
verklede heren met een enorme 
gettoblaster die vol glitter en 
glammer de boel op stelten zetten. 
Gebakjes met een schildje met 20 
erop smaakten voortreffelijk bij de 
koffie. Rond half acht werd het feest 
afgesloten met een lied, net zoals het 
begonnen was. Voor alle bewoners 
was er een mok gevuld met dropjes. 
Spontaan klom een van de bewoners 
op het podium en bedankte de orga-
nisatoren en alle sponsoren voor een 
onvergetelijk feest. 

Aalsmeer - Vogelvereniging Aals-
meer houdt op zondag 26 
september een vogelverkoop voor 
vogelliefhebbers in zaal De Baccarra 
in de Baccarastraat 1. De verkoop is 
geopend van 10.00 tot 12.30 uur. 

Voor wie een vogeltje zoekt als 
huisgenoot of vogels wil gaan 
kweken is de verkoopmorgen een 
goede gelegenheid. Er zijn leden 
van Vogelvereniging Aalsmeer 
aanwezig en zij geven graag infor-

Aalsmeer - Meindert van der Zwaard 
zorgt er met zijn lekkere dansplaten 
regelmatig voor dat luisteraars van 
Radio Aalsmeer een swingende 
avond beleven. Zo ook aanstaande 
vrijdagavond. Dan is er een extra 
uitzending van de ‘Aalsmeer by Night 
- Dance Night’ te beluisteren. Mein-
dert en Gast-DJ Rick presenteren 
tussen 20.00 en 22.00 uur een 
speciale ‘Dance Night’-editie. Een 
twee uur durend dansfeest op je 
radio met oude dansplaten en 
nieuwe dance tracks. Het best dans-
bare uit heden en verleden.

Nieuwe onderneemsters 
Donderdag 23 september ontvangt 
Esther Sparnaaij in haar programma 
‘Echt Esther’ drie dames die hun 
eigen onderneming zijn gestart 
tijdens de coronacrisis. Journaliste 
Mandy van der Zwaard, schrijfster 
Joke van der Zee en leefstijlcoach 
Natascha Rommers. Hoe was het 
afgelopen jaar voor deze dames? Wat 
maakte dat zij juist in deze tijd de 
stap maakte naar een zelfstandige 
onderneming. Wat waren hun uitda-
gingen? Luister mee donderdag 
vanaf 19:00 uur. Vragen voor de 
dames kunnen gestuurd worden 
naar esther@radioaalsmeer.nl

Exotische planten 
Afgelopen maandag was de Kudel-
staartse journalist en drummer Alex 

Stolwijk te gast in ‘Door de Mangel’. 
De 317e gast van de Aalsmeerse talk-
show vertelde enthousiast over de 
band waarin hij drummer is. “We 
willen met Copperhead County door-
breken in Nederland”, aldus Alex. En 
dat lukt aardig, want een optreden in 
de Amsterdamse Melkweg staat in 
de agenda. Zoals gebruikelijk is ook 
Alex opzoek gegaan naar zijn 
opvolger. Maandag 27 september 
neemt zijn buurvrouw Wietske 
Noordhoff zijn plek in achter de 
microfoon. “Samen met haar man 
verkoopt zij palmen en exotische 
planten.” Alex wil weten hoe het met 
haar bedrijf gaat en hoe zij dat kan 
combineren met het managen van 
een druk gezin. Dit en meer 
maandag 27 september vanaf 19.00 
uur.

Bach en Beethoven 
In het boek ‘Alles begint bij Bach van 
Merlijn Kerkhof wordt de betekenis 
van Bach voor de klassieke muziek 
op een interessante manier bena-
derd. Maar niet alleen Bach had een 
grote invloed op tijdgenoten en 
latere componisten, dat kan ook van 
Ludwig van Beethoven gesteld 
worden. Voor Sem van Hest reden 
om de beide componisten muzikaal 
aan het woord te laten in het 
programma ‘Intermezzo’ aanstaande 
maandag 27 september van 21.00 en 
23.00 uur.

Vrijdag voetjes van de vloer bij 
Aalsmeer by Night op de radio

Nieuwe onderneemster Natascha 

Rommers te gast bij ‘Echt Esther’.

Aalsmeer - De laatste dorpswande-
ling dit jaar vindt plaats op zaterdag 
25 september. Het wordt een bijzon-
dere afsluiting van het seizoen: de 
Historische Tuin staat namelijk bol van 
de Dahlia-activiteiten. Zo is onder 
meer de collectie posters van Csizik te 
bewonderen in de corridor, wordt er 
geknutseld, een Dahliafilm vertoond 
in de veilingzaal, kunt u de winnende 
Dahliacup live aanschouwen, een 
presentatie bijwonen en de schitte-
rende Dahlia’s in het veld fotogra-
feren. Gids Jan van Veen vertelt u er 

alles over bij de start van de wande-
ling. Om 13.00 uur vertrekt hij vanaf 
de entree van de Tuin, ingang Praam-
plein. Loopt u mee? Naast de Histori-
sche Tuin bezoekt rasverteller Jan van 
Veen andere opmerkelijke gebouwen 
in het Centrum. Laat je verrassen in je 
eigen woonplaats! Je zal hierna met 
een andere blik door het dorp lopen! 
Aanmelden kan via coordinator@
historischetuinaalsmeer.nl of bel 
0297-322562. De kosten zijn 5 euro 
per persoon en de duur van de 
wandeling is circa 1,5 uur.

Laatste dorpswandeling dit jaar 
in teken van Dahlia Weekend

Stel Top 300 mee samen
Radio Aalsmeer bestaat bijna 30 jaar 
en dat gaat gevierd worden met 
onder andere een Top 300! De luiste-
raars stellen deze lijst samen door te 
stemmen. Dit kan heel eenvoudig: 
surf met je mobiel of computer naar 
www.radioaalsmeer.nl/top300, typ in 
de zoekbalk jouw favoriete artiesten 
en titels van liedjes in en klik deze 
aan. Staat iets er niet tussen? Klik dan 
op het groene plusje naast de zoek-
balk. De Top 300 wordt van 29 tot en 
met 31 oktober uitgezonden. Onder 
alle stemmers worden speciale Aals-
meerse prijzen verloot. Radio Aals-
meer is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ 
kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En op televisie te 
bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Vogelverkoop in zaal De Baccara matie en tips. Tevens is er vogelvoer 
verkrijgbaar en zijn er vogelkooien 
te koop. Even langs komen om de 
vogelpracht te bewonderen, mag 
uiteraard ook.
Voor inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met Gerard 
Goeijenbier via 06-10666878.

Aalsmeer - “Weer even over de 
aanleg van twee nieuwe tennisbanen 
bij tennisvereniging All Out op het 
huidige parkeerterrein van het sport-
park in de Sportlaan”, begint 
bewoner Ton Velzeboer namens een 
groot aantal bewoners zijn verhaal. 
“De gemeente houdt vast aan de 
variant die ten koste van veel 
parkeerplaatsen gaat en veel overlast 
voor de achter het parkeerterrein 
wonende bewoners met zich mee 
gaat brengen. In juli organiseerde 
AVA een wedstrijd met veel bezoe-
kers. Er werden die avond 98 gepar-
keerde auto’s geteld. Het was bomvol 
en enkele auto’s stonden zelfs op het 
trottoir geparkeerd. De atletiekver-
eniging wil meer evenementen gaan 
organiseren. Er zijn dan ook veel en 
veel meer parkeerplaatsen nodig dan 
de 61 die de gemeente heeft bere-
kend. Dat zal telkens een chaos ople-

veren”, vervolgt Velzeboer.
Paulien Pannekoek heeft een variant 
bedacht waarbij het aantal parkeer-
plaatsen vrijwel ongewijzigd blijft. 
Ook voor leden van AVA en All Out is 
deze variant belangrijk als gekeken 
wordt naar de huidige parkeerruimte. 
Het ‘plan van Paulien’ zorgt ook voor 
een acceptabele toename van 
geluid-, licht- en parkeeroverlast.  
De gemeente heeft de behoefte om 
te vernemen hoeveel omwonenden 
nu achter deze bewonersvariant 
staan. Dat willen de bewoners 
kenbaar maken middels een handte-
keningenlijst Aanstaande maandag-
avond 27 september kunnen bewo-
ners van de Sportlaan en leden van 
All Out de varianten bekijken, een 
toelichting bij de plannen krijgen en 
hun mening op papier zetten. 
Welkom vanaf 20.00 uur in café 
Sportzicht in de Sportlaan. 

Toelichting en handtekeningen 
voor parkeerplan in Sportlaan

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18 
september was de tweede editie van 
de buurtbarbecue in de Sweelinck-
straat. De bewoners van jong tot oud 
kwamen bijeen op het grasveld om 
daar samen gezellig verhalen met 
elkaar te delen terwijl de jongeren 
lekker rondrenden. Enorm fijn om op 
deze manier je buren beter te leren 
kennen. Deze activiteit werd mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 
uit het Budget Buurtinitiatieven van 
Participe Amstelland en door de 
Hoogvliet Beethovenlaan. Leuk dat 
ook de nieuwe buren, die nog volop 
met de verbouwing bezig zijn, 
aanwezig waren. Voor de oudste 
buurvrouw, mevrouw Beckers ging er 
een verjaardagskaart rond om haar 
alsnog te feliciteren met haar 
verjaardag op 6 september.  Ook was 
er aandacht voor de jarige Wanda 
Lehmann-Baarde en ook Janna de 
Jong werd in het zonnetje gezet door 
de organisatie omdat zij op 5 

augustus de mooie leeftijd van 80 
jaar heeft bereikt. Beide dames 
ontvingen een mooi plantje uit het 
lief en leed potje.

Lief en Leedstraat
De Sweelinckstraat in de Hornmeer is 
namelijk sinds dit jaar een Lief en 
Leedstraat. In een Lief en Leedstraat 
houden buren een oogje in het zeil 
en geven ze aandacht aan elkaar. 
Iedere deelnemende straat ontvangt 
een potje geld waarmee buurtbewo-
ners voor elkaar een kleine attentie 
kunnen kopen bij voor- of tegen-
spoed. Een grote verrassing was het 
voor Chantal van Hilst-Dekker die 
van haar buurtbewoners de Gouden 
Buur Award kreeg uitgereikt voor 
haar inspanningen voor de Sweelin-
ckstraat. Kortom het was een ‘dolle 
boel’ op het grasveld bij de 
woningen, ‘s avonds was alles 
sfeervol verlicht. De bewoners kijken 
alweer uit naar volgend jaar. 

‘Dolle boel’ bij buurtbarbecue 
in de Sweelinckstraat 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Raymond Spaargaren staat er in zijn 
paspoort, maar iedereen noemt hem Sam. Die naam 
heeft hij gekregen omdat hij als kleine jongen altijd 
moppen over Sam en Moos vertelde. Die komen deze 
middag niet aan bod, maar dat Sam Spaargaren een 
boeiend verteller is, dat is zeker. 

Door jou is René Spitteler bij AVA terecht gekomen?
“Hij was mijn buurman en we hadden een klik. Ik heb 
hem geënthousiasmeerd om te gaan hardlopen. Ik 
deed dat zelf altijd als voorbereiding op het voetbalsei-
zoen. Maar René werd zo enthousiast dat wij steeds 
onze grenzen verlegden en wedstrijden gingen lopen 
van 5 tot 10 kilometer en de Dam tot Damloop. Toen 
René verder ging met halve en hele marathons, ben ik 
afgehaakt. Dat tempo kon ik niet meer bijhouden.”

Loop je nog wel hard?  
“Op het ogenblik niet meer, ik heb een behoorlijk 
voetbal en tennis verleden en dat heeft zijn sporen 
nagelaten. Het heeft vooral problemen met mijn knieën 
veroorzaakt. Maar ik blijf een oude krijger dus ik tennis 
nog wel, maar ik moet nu wel gaan dubbelen, want dat 
vele lopen gaat mij niet goed af.” 

Vertel eens iets over dat voetbalverleden 
“Ik ben begonnen bij Aalsmeer, als jongetje van tien 
jaar, want op die leeftijd mocht je pas op voetbal. Ik 
kreeg een kaartje in de bus waarop stond in welk elftal 
ik zat, hoe laat ik moest spelen en waar. Ik was er zo 
trots op. Dat was nog in de Sportlaan waar nu de atle-
tiekvereniging is. Bij Aalsmeer heb ik tot mijn twintigste 
gevoetbald, maar in mijn studententijd ben ik in Rijsen-
hout bij SCW gaan spelen. Het niveau was wat lager 
dan Aalsmeer dat in die tijd in de hoofdklasse speelde. 
Dat ging mijn kwaliteiten te boven. In Rijsenhout kon ik 
vast in het eerste team komen. Van SCW ben ik overge-
stapt naar RKAV. Daar ben ik ook trainer geworden bij 
de jeugd. Ik ben een ras voetballer en na het veld-
voetbal heb ik in verschillende zaalvoetbalteams 
gespeeld. Ik kom uit het oude dorp en daar voetbalde 
we altijd met vrienden op het pleintje waar nu de 
school Samen Een staat. Met die jongens hebben we 
een zaalvoetbal team gevormd bij Fico RKAV en op een 
gegeven moment waren we zo goed dat we het eerste 
elftal vormden.” 

Je beroep is leraar?
“Binnenkort maak ik de veertig jaar vol als leraar en ik 
heb het nog steeds erg naar mijn zin. Ik geef les op een 
middelbare school in Nieuw Vennep; het Herbert 
Visserscollege, daar ben ik 39 jaar geleden begonnen. 
Mijn allereerste baan was op het Alkwin Kollege, als 
invaller. Bij de eerste les die ik gaf zat een jongen in de 
klas met een voetbal tussen zijn knieën. Ik was bang dat 
ze mij aan het uitdagen waren, want een bal mee de 
klas innemen mocht niet. “Geef die maar aan mij”, zei ik 
tegen die jongen Ik pakte de bal aan, hield hem een 
aantal keren hoog en legde hem daarna dood in mijn 
nek. Luid applaus volgde. Ik had nog geen woord 
gezegd en ze meteen voor me gewonnen.”

Welke vakken geef je? 
“Talen; ik geef Frans en Engels, maar de laatste tijd 
alleen maar Frans. Daarnaast geef ik les in bridge. Dat is 
vrij uniek, ik geef het samen met mijn collega Romano 
de Bock. De brugklassers havo en vwo kunnen voor de 
eerste twee jaar kiezen voor een talentvak; zoals sport 
en lifestyle, tekenen, podiumkunst, gamedesign en 
bridge. En geheel buiten verwachting blijkt na sport en 
lifestyle, bridge het meest populaire talentvak.” 

Waarom de keuze gemaakt voor leraar 
en waarom die talen? 
“Toen ik een jaar of vijftien was, wist ik dat al. Als leer-
ling op de middelbare school keek ik naar leraren en 
vroeg ik mij af waarom de ene wel leuk gevonden werd 
en de ander niet; of waarom het soms in een klas niet 
liep. Dat nam ik toen al in mij op om het later zelf te 
kunnen gebruiken. Ik vind het ontzettend leuk om 
mensen iets te leren. Mijn kracht is dat ik mensen 
enthousiast kan maken. En ik kan goed uitleggen. 
Mijn keuze voor Frans komt voort uit het feit dat mijn 
moeder Corsicaans is. Mijn ouders hebben elkaar leren 
kennen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Mijn 
vader heeft haar als oorlogsbruid mee naar Nederland 
genomen. Ik ben vaak met mijn moeder naar Corsica 
geweest. Het is het eiland der schoonheid: ‘ile de la 
beauté’. Mijn vader is jong overleden, ik was pas vier 
jaar oud en mijn moeder bleef met vijf kleine kinderen 
achter. Zij heeft het huis van haar oma op Corisca weer 
terug kunnen kopen en in de zomervakanties gingen 
we er regelmatig naar toe. Dan maak je al snel kennis 
met de taal. In 2016 ben ik na twintig jaar weer terug 
geweest. Een feest van herkenning, ik kwam weer 
zoveel vrienden en bekenden tegen. Ik beschouw 
mezelf als een bevoorrecht mens dat ik heb kunnen 
genieten van twee verschillende culturen.” 

En Aalsmeer?
“Ik ben hier geboren en getogen en vind Aalsmeer een 
geweldig dorp. Ik wil hier nooit meer weg.”

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Miriam van Leeuwen, ze is de leukste juf de je maar 
bedenken kan. Ik ben benieuwd hoe ze de coronatijd is 
doorgekomen.” 

Raymond Spaargaren: “Ik vind 
Aalsmeer een geweldig dorp”

Aalsmeer - De laatste Deen sponso-
ractie is onlangs afgesloten. Liefst 
400 verenigingen mocht Deen blij 

maken met een aanzienlijk sponsor-
bedrag. Wakeboard & waterski 
Vereniging Aalsmeer is getrakteerd 

WSVA blij met sponsorbijdrage op het gulle bedrag van 500 euro. 
Voorzitter Gaby Copini: “Het winke-
lend publiek heeft de WSVA koker de 
laagste prioriteit toegekend, echter 
wij zijn toch erg verheugd met het 
resultaat.” Van het sponsorbedrag 
gaan nieuwe materialen door de 
WSVA aangeschaft worden. Op de 
investering wensenlijst staan nieuwe 
waterski-lijnen, nieuwe waterski-lijn 
handles (speciaal om voor kinderen 
te leren starten op 1 ski) en nieuwe 
kinderzwemvesten.
Naast 500 euro voor WSVA is scou-
ting Tiflo door Deen getrakteerd op 
1.500 euro, FC Aalsmeer op 1.250 
euro, All Out op 1.000 euro en Green-
park Handbal op 750 euro.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 19 
september vond de derde editie 
plaats van de Verhoef boten toer-
tocht. Een bont gezelschap van 
ongeveer 62 Verhoef boten in diverse 
maten, groot en klein, verzamelde in 
de ochtend bij de werf aan de Aals-
meerderdijk om vervolgens naar de 
Blauwe Beugel te varen, naar de 

Kleine Poel en door de Kleine Brug 
naar het Starteiland in Aalsmeer waar 
onder het genot van een hapje en 
een drankje alle deelnemers elkaars 
boten nog eens rustig konden 
bewonderen. De organisatie spreekt 
wederom over een groot succes. De 
sfeer was gezellig en gemoedelijk en 
het weer, met veel zon, prima!

Derde Verhoef boten toertocht 
ook weer een groot succes

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Liefhebbers, die de 
komende periode de Aalsmeerse 
watertoren willen gaan bezoeken en 
beklimmen, krijgen hiervoor veel 
gelegenheid: komende zondag 26 
september en alle vijf zondagen in 
de maand oktober is de watertoren 
geopend. De zondagmiddagopen-
stelling is steeds van 13.00 tot 17.00 
uur en bezoek aan de begane grond 
is gratis. Wil men naar boven 
klimmen en vanaf de trans genieten 
van een uniek uitzicht over de 
gemeente Aalsmeer en verre regio, 
dan betalen volwassenen 2 euro en 
kinderen 1 euro. Bezoekers dienen te 
voldoen aan de geldende corona 
preventie regels uiteraard. De meer-
dere openstellingsuren zijn te 
danken aan de bereidwilligheid van 
de vrijwilligers, die verbonden zijn 
aan de Stichting Beheer Watertoren 
Aalsmeer (S.B.W.A.). Momenteel 
bestaat deze groep uit twaalf 
personen en zij zorgen voor leven-
digheid binnen de watertoren, waar-
door vaker bezoekers welkom 

geheten kunnen worden. Zelfs 
buitenlandse gasten hebben de vrij-
willigers mogen begroeten. 

Bezoek scholen
Deze en volgende week doen een 
twaalftal groepen basisschoolkin-
deren mee met het cultuurproject 
‘Horen in de Toren’. Dit populaire 
project wordt georganiseerd door 
Cultuureducatie Amstelland en 
uitgevoerd door de vrijwilligers van 
de watertoren. De kinderen komen 
vanuit Aalsmeerse scholen of vanuit 
scholen uit de nabije regio. Er wordt 
een uitleg gegeven over de vroegere 
waterdruk werking binnen de water-
toren en de kinderen mogen uiter-
aard naar boven om zich te verbazen 
over het grootse uitzicht. Als toetje 
beleven de kinderen nog een akoes-
tische ervaring binnen de watertoren 
door onder andere het zingen van 
het lied ‘Moet je horen, in de Toren’.
Meer informatie over rijksmonument 
de Watertoren is te vinden op www.
aalsmeer-watertoren.nl.

Watertoren deze zondag en alle 
zondagen in oktober geopend
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Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18 
september heeft een groep bewo-
ners uit Dorpshaven-Zuid een gezel-
lige dag met elkaar beleefd. Eerst 
hebben de buurtjes een boottocht 
gemaakt op de Westeinder. Onder 
het stralende zonnetje gelijk een 
goede start. Daarna stond binnen in 

de garages van het gebouw heerlijk 
borrelen, barbecueën en sjoelen op 
het programma. Uiteraard klonk er 
een gezellig muziekje. De bewoners 
van de (nieuwe) wijk bij de Lijnbaan 
kijken terug op een heel geslaagde 
dag, die zeker nog een keer herhaald 
gaat worden!

Boottocht buren Dorpshaven-Zuid

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
kwam de fractie van Absoluut Aals-
meer bijeen om te doen wat ze al 
langere tijd van plan was. Eerder had 
de fractie al afvalknijpers aange-
schaft, maar deze waren nog onge-
bruikt. Donderdag tijdens de raads-
vergadering werden de raadsleden 
op de hoogte gebracht dat het 
zaterdag World Clean up Day was. De 
perfecte aangelegenheid om in 
beweging te komen. In een spontane 
actie heeft de fractie van Absoluut 
Aalsmeer nog geprobeerd wat 
enthousiaste inwoners op te trom-
melen. Maar het late moment in 
combinatie met de kunstroute 

leverde helaas slechts één andere 
inwoner op. Maar dat mocht de pret 
net drukken. Ook met vier personen 
ging men lekker aan de slag rondom 
het Raadhuisplein. Na slechts 1 uur 
rapen werd er ruim 11 kilo zwerfafval 
opgehaald. Terwijl de fractieleden 
druk waren met het oprapen van 
peuken en blikjes in de Marktstraat 
en bij het Drie Kolommenplein nam 
Yvette (Garby) het Stokkeland voor 
haar rekening. Vies en voldaan 
haalde zij maar liefst 5,7 kilo aan 
zwerfafval op. Het zal niet verbazen 
dat zij de attentie, een waardebon 
van het Tuinhuis, heeft ontvangen. 
De fractieleden waren verbaasd over 

Absoluut Aalsmeer raapt afval

het vele zwerfafval op straat en 
zagen op meerdere plekken achter-
stallig onderhoud. De fractie van 
Absoluut Aalsmeer wil vaker en met 
enige regelmaat afval gaan 
opruimen. Uiteraard zijn hierbij vrij-
willige handen van harte welkom.

Aalsmeer - Pas vanaf 6 november 
aanstaande kunnen particuliere 
botenbezitters weer gebruik maken 
van de trailerhelling op de Stom-
meerweg. De helling is nog tot die 
datum exclusief voor gebruik door 

de brandweer. De periode van afslui-
ting voor particulieren is dit seizoen 
verlengd omdat de werkzaamheden 
aan het Waterfront nog niet zijn 
afgerond en voor gevaarlijke situa-
ties kunnen zorgen. 

Trailerhelling Stommeerweg 
nog dicht tot 6 november

Gevaarlijke situaties
De afsluiting loopt in een normaal 
seizoen van 15 mei tot 15 
september. De helling is in die 
periode gesloten voor particulieren, 
omdat het op drukke dagen een 
komen en gaan was van auto’s met 
botentrailers. Die trailers werden 
vaak in de bermen of op fietspaden 
geparkeerd waardoor gevaarlijke 
situaties ontstonden voor voetgan-
gers en fietsers. 

Voor en na het vaarseizoen
Dit jaar mogen vanaf 6 november 
particulieren hun boot weer te water 
laten of uit het water halen op de 
trailerhelling. Ook dan is het wel van 
belang om de auto met trailer op 
een veilige parkeerplaats achter te 
laten en tijdens het lossen of laden 
van de boot de veiligheid van fiet-
sers en voetgangers in het oog te 
houden. Na 15 mei 2022 is de trailer-
helling tot 15 september 2022 weer 
exclusief voor de brandweer. 

Aalsmeer - Donderdagavond 16 
september vergaderde de gemeente-
raad van Aalsmeer in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. De Rekenkamer 
heeft onderzoek gedaan naar de 
uitgaven aan jeugdhulp in Aalsmeer. 
Deze nemen elk jaar fors toe. Uit het 
onderzoek blijkt onder andere dat 
Aalsmeer relatief weinig geld van het 
Rijk krijgt omdat het inkomensniveau 
van Aalsmeerse huishoudens in 
verhouding tot andere gemeentes 
hoog is. De gemeente geeft mede 
daardoor meer geld uit dan ze van de 
Rijksoverheid ontvangt. Maar uit het 
onderzoek blijkt ook dat er weinig 
drempels zijn voor ouders om jeugd-
hulp aan te vragen; er wordt niet 
gekeken of ouders wellicht zelf hulp 
kunnen inschakelen maar nagenoeg 
elke aanvraag wordt gehonoreerd. 
Ook is de zorgadministratie zelf voor 
verbetering vatbaar. De raad is erg blij 
met de inzichten die het onderzoek 
van de Rekenkamer biedt en onder-

schrijft de conclusies unaniem. Een 
ruime meerderheid van de raad wil nu 
ook écht doorpakken en alle aanbe-
velingen uit het rapport vastleggen in 
een plan van aanpak waarin concreet 
staat aangegeven wat er wanneer 
met de verschillende aanbevelingen 
door het college wordt gedaan. Hier-
voor is een motie aangenomen om dit 
plan 18 november besproken kan 
worden in de commissie Maat-
schappij & Bestuur. Bewoners kunnen 
de commissieleden dan ook overwe-
gingen meegeven door in te spreken.

Overige besluiten 
De raad heeft verder onder andere 
ingestemd met het actualiseren van 
de welstandsnota, het geactuali-
seerde bestemmingsplan voor Kudel-
staart, de kaders voor de veranderop-
gave inburgering, de nieuwe huisves-
tingsverordening en het benoemen 
van twee leden in de Raad van 
Toezicht van stichting AURO.

Raad positief over onderzoek 
naar uitgaven aan jeugdhulp

Onderhoud openbare ruimte 
Tijdens het vragenkwartier zijn 
mondelinge vragen gesteld over 
achterstallig onderhoud van de 
openbare ruimte. De wethouder 
heeft uitgelegd dat er enkele 
oorzaken zijn waardoor het onder-
houd op dit moment niet is zoals 
gewenst. Het voorjaar was heel 
warm en werd gevolgd door een 
natte zomer. Onkruid groeit dan 
extra snel. Ook heeft het bedrijf dat 
het onderhoud verzorgt moeite om 
voldoende personeel te krijgen. De 
wethouder verwacht dat het onder-
houd half november weer op orde is.

Huldiging
Tot slot vond de huldiging plaats van 
de deelnemers aan de workshop 
Politiek Actief! Ze werden door de 
burgemeester toegesproken en 
hartelijk bedankt voor hun deel-
name. Zij kregen bloemen en een 
certificaat uitgereikt en een groot 
applaus van de raadsleden.
De raadsvergadering is terug te 
kijken via de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl

Aalsmeer - De landelijke corona-
cijfers zijn weer bekend gemaakt en 
deze keer is er voor Aalsmeer goed 
nieuws te melden. De daling zet 
verder door, met flinke sprongen 

omlaag. Van 8 tot en met 21 
september werden slechts 28 inwo-
ners positief getest op corona, vorige 
periode waren dit er nog 52, dus liefst 
24 minder (87,5 per 100.000 inwo-

In Aalsmeer bijna helft minder 
corona-besmettingen

ners). Er zijn geen inwoners in het 
ziekenhuis opgenomen en gelukkig 
ook geen inwoners overleden aan het 
virus. Ook in Haarlemmermeer deze 
periode veel minder besmettingen: 
273 (-120), in Amstelveen een rustige 
daling: 141 (-28) en in Uithoorn een 
kleine stijging: 40 (+8), respectieve-
lijk: Haarlemmermeer 173.0, Amstel-

veen 155,2 en Uithoorn 132.4 per 
100.000 inwoners. Ook in Uithoorn, 
Haarlemmermeer en Amstelveen 
geen ziekenhuisopnames. Zowel in 
Haarlemmermeer als in Amstelveen 
elk 1 inwoner overleden aan het virus. 
Aanstaande zaterdag 25 september 
gaan er versoepelingen in: De 1,5 
meter samenleving wordt afgeschaft, 

maar het vaccinatiebewijs moet 
getoond worden bij bezoeken aan 
horecagelegenheden. Hou rekening 
met elkaar en respecteer het wanneer 
mensen aangeven nog niet zo ‘close’ 
te willen. Blijf nog altijd regelmatig de 
handen wassen, blijf bij een verkoud-
heid thuis en ga testen bij klachten.

Aalsmeer - Het zijn de laatste loodjes 
bij de werkzaamheden in (voorname-
lijk) Aalsmeer voor de aanleg van de 
busbaan en de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg. Maar 
daarvoor worden tot 8 oktober op 
meerdere plekken wegwerkzaam-
heden uitgevoerd. Hierbij moet het 
verkeer rekening houden met 
verkeershinder en omleidingen.

Dorpsstraat
De nieuwe rotonde bij de kruising 
met de Dorpsstraat is sinds afge-
lopen dinsdag 21 september open 
voor al het verkeer.

Aalsmeerderdijk
Bij de Aalsmeerderdijk vinden de 
laatste werkzaamheden plaats aan 
de nieuwe rotonde bij de Aalsmeer-
derbrug. De rotonde is inmiddels op 
alle wegen aangesloten. Vanavond is 
de kruising vanwege asfalterings-
werkzaamheden afgesloten tussen 
23.00 uur en 05.00 uur, maar vanaf 
vrijdag 24 september is de nieuwe 
rotonde bij de Aalsmeerderdijk open 
voor al het verkeer.

Van Cleeffkade
Het verkeer op de Burgemeester 
Kasteleinweg kan over de kruising 
met de Van Cleeffkade heen rijden. 
De Van Cleeffkade in- en uitrijden 
blijft nog niet mogelijk tot 1 oktober. 
Verkeer rijdt tot die tijd via de Ophe-
lialaan of via de Dorpsstraat richting 
het centrum. Op 1 oktober is de weg 
rondom de rotonde gereed, maar 
wordt er gewerkt aan de busbaan, 
die de rotonde kruist. Verkeer kan 

daarom niet de rotonde rondom 
rijden en wordt naar de rotondes bij 
de Ophelialaan en Dorpsstraat geleid 
om te keren. De nieuwe rotonde bij 
de Van Cleeffkade gaat op 8 oktober 
open voor al het verkeer.

Fokkerweg
Bij de Fokkerweg wordt hard gewerkt 
aan de herinrichting van de kruising 
met de N196. Om alle wegen goed 
op de kruising aan te sluiten, vinden 
er op donderdag 23 september 
tussen 23.00 en 5.00 uur asfalterings-
werkzaamheden plaats. De kruising 
is hierdoor afgesloten voor het 
verkeer van en naar Aalsmeer. 
Verkeer tussen de Pudongweg en de 
Fokkerweg is wel mogelijk. Verkeer 
van en naar Aalsmeer wordt via de 
Oosteinderweg of via de N231 
Legmeerdijk naar de N201 geleid. De 
nieuwe kruising bij de Fokkerweg is 
op 1 oktober gereed en open voor al 
het verkeer. Ook de N196 tussen de 
A4 en de Fokkerweg is dan weer 
geopend.

Waterwolftunnel
In het weekend van 25 en 26 
september worden er opnieuw werk-
zaamheden uitgevoerd aan de N201 
tussen de Waterwolftunnel en de 
Legmeerdijk. Bij deze werkzaam-
heden is de Waterwolftunnel en de 
N201 geheel afgesloten tussen de 
Fokkerweg en de Legmeerdijk vanaf 
vrijdag 24 september (20.00 uur) tot 
maandag 27 september (6.00 uur). 
Het verkeer op de N201 wordt met 
gele borden omgeleid via de N232/
N231 en Bosrandbrug.

Laatste loodjes Kasteleinweg: 
Rotonde bij Dorpsstraat open!
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Aalsmeer - Annemarie (52) uit Aals-
meer is de gelukkige winnaar van 
182.500 euro in de spelshow ‘Post-
code Loterij Miljoenenjacht’ die 
zondagavond werd uitgezonden. 
Nadat Annemarie 49 kandidaten wist 
weg te spelen, sleepte zij dit geldbe-
drag in de wacht tijdens het zenuw-
slopende ‘Gouden Koffer Spel’. Anne-
marie was samen met vier wijkge-
noten uit postcodegebied 1431 in de 
studio aanwezig.

Op intuïtie
Annemarie, bedrijfsarts en moeder 
van drie kinderen, is samen met haar 
buurvrouw Irma naar de studio 

gekomen. Annemarie besluit de 
finale te spelen met koffer 11: “Ik had 
er over nagedacht, maar ik heb 
uiteindelijk alles op mijn intuïtie 
gedaan.” En die intuïtie zorgde ervoor 
dat Annemarie fluitend de eerste 
rondes van het ‘Gouden Koffer Spel’ 
door kwam. Het ene na het andere 
lage bedrag vloog eruit. Linda de Mol 
noemde het zelfs een ‘droomsce-
nario’. Na het derde bod (van 197.000 
euro) lijkt het tij te keren. Annemarie 
haalt de hoge bedragen eruit, maar 
toont lef en blijft gestaag door-
spelen. Uiteindelijk besluit ze bij een 
bod van 182.500 euro op de rode 
knop te drukken.

Annemarie uit Aalsmeer wint 
182.500,- bij Miljoenenjacht

Studie en mini-festival
Op de vraag of Annemarie nog 
dromen heeft, antwoordt zij: “Naast 
mijn werk als bedrijfsarts ben ik 
begonnen met een nieuwe studie. De 
studie is behoorlijk prijzig, dus het 
geld komt goed van pas. Ook droom ik 
ervan een eigen praktijk te beginnen.” 
Maar dat is niet Annemarie’s enige 
droom: “Ik wil ergens in Nederland een 
stukje land kopen met een aantal 
mensen. Het lijkt me geweldig om 
daar dan iets te verbouwen en er in de 
vakanties te barbecueën met vrienden 
en familie. Je kunt het eigenlijk zien als 
een soort mini-festivalterrein.”

Grote prijzen
In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ 
strijden per vak vijf deelnemers om 
verschillende grote prijzen. Eén van de 
aanwezige deelnemers van de Post-
code Loterij maakt kans om de studio 
als miljonair te verlaten. Diegene 
neemt in de finale plaats aan de desk 
naast Linda de Mol om het ‘Gouden 
Koffer Spel’ te spelen en kan met dit 
spel een geldbedrag tot wel vijf 
miljoen euro winnen. ‘Postcode Loterij 
Miljoenenjacht’ is tot en met 10 
oktober wekelijks te zien op zondag-
avond om 20.00 uur bij SBS6.

Aalsmeer - Via een aanbestedings-
procedure heeft de gemeente Aals-
meer Thunnissen als winnaar gese-
lecteerd om op de locatie aan de 
Meervalstraat woningbouw te 
ontwikkelen en te realiseren. Van de 
inschrijvingen hadden zij de 
winnende totaal score, waarbij zowel 
op prijs als kwaliteit is gelet. 
Wethouder Robert van Rijn: “Het 
wordt een mooi en gevarieerd duur-
zaam bouwplan met voor ieder wat 
wils. Zo komen er in de ‘Tuinen van 
de Hornmeer’ verandawoningen, 
parkwoningen, twee-onder-een-
kappers en appartementen die mooi 
passen binnen de Hornmeer. In het 
plan staat ook het versterken van de 
groene parkstrook centraal. Zo 

behouden we zoveel mogelijk 
bestaande bomen en wordt water-
overlast beperkt. Ik ben blij dat we 
weer een mooi bouwproject kunnen 
starten om zo in een grote behoefte 
te kunnen voorzien.” 

Een plan voor iedereen
In het plan komen sociale woningen 
voor woningzoekenden met een 
lager inkomen, levensloopbesten-
dige appartementen (middelduur) 
voor starters en 65+, zodat door-
stroom bevorderd kan worden én 
vrije sectorwoningen variërend in 
grootte, typologie en uitstraling.

Waterhuishouding
In de planuitwerking is, in samenwer-

Thunnissen wint tender met 
‘De Tuinen van Hornmeer’

king met Buro Regen & Water, een 
waterbouwkundig plan ontwikkeld 
waarin zoveel mogelijk voorzie-
ningen zijn opgenomen om de 
wateroverlast tot een minimum te 
beperken voor zowel het kwelwater 
alsmede voor de opvang van stort-
buien. Hierdoor zijn ‘De Tuinen van 
Hornmeer’ niet alleen zelf klimaat-
adaptief, maar geeft het ook de 
mogelijkheid om de omliggende 
buurt Rainproof te maken.

Plan verder uitwerken
De gemeente Aalsmeer en Ontwik-
kelaar Thunnissen sluiten een koop-
overeenkomst voor de grond. Daarna 
wordt het stedenbouwkundig plan 
verder uitgewerkt tot een aanvraag 
Omgevingsvergunning voor de 
bouw. Het plan past binnen het 
bestemmingsplan tweede herziening 
Hornmeer- Meervalstraat-Roerdom-
plaan (onherroepelijk 23 januari 
2020) en het beeldkwaliteitsplan 
zoals door de gemeenteraad van 
Aalsmeer vastgesteld. De aanvraag 
omgevingsvergunning wordt hieraan 
getoetst. 

Informatieavond
Om inwoners hierover te informeren 
organiseert de ontwikkelaar binnen-
kort samen met de gemeente een 
informatieavond waar iedereen zijn 
mening kan geven over het plan en 
een toelichting kan krijgen op de 
procedure.

Aalsmeer - In de Ophelialaan, het 
gedeelte tussen de Stommeerweg en 
de Kasteleinweg, zijn nieuwe borden 
geplaatst. Automobilisten worden 
gesommeerd 30 kilometer te rijden 
en wie deze snelheid overtreedt kan 
tijdens controle rekenen op een 
proces-verbaal. De maatregel is 
natuurlijk niet voor niets ingesteld. Al 
lange tijd klagen bewoners van deze 
straat over snelheidsduivels. 
Het gaspedaal wordt veelal flink 
ingetrapt, tot ver boven de hier tot 
vorige week geldende snelheid van 
50 kilometer per uur. Hopelijk 
hebben de borden effect, maar er 
blijven natuurlijk en helaas altijd 
weggebruikers die ‘haast’ hebben en 
door woonwijken racen. 

Maximastraat
Zo ook door de Maximastraat. De 
bewoners hier zijn het gejakker door 
hun wijk ook helemaal zat. Langs het 
winkelcentrum en de scholen geldt 
een maximumsnelheid van 30 kilo-
meter. De drempels en voorrang 
moeten verlenen aan verkeer van 

rechts lijken nauwelijks tot geen 
invloed te hebben op het verkeers-
gedrag van de gebruikers hier. De 
bewoners hopen dat de gemeente 
ook bij hen met extra maatregelen 
komt.   

Ergernis groot
In heel veel straten is de ergernis 
over (te) hard rijden groot. De 
gemeente krijgt hier regelmatig 
klachten over. Er wordt door inwo-
ners ook regelmatig zelf actie onder-
nomen, onder andere door 50 of 30 
km-stickers te plakken en poppetjes 
met vlaggetjes te plaatsen die vragen 
om na te denken over de snelheid. 
Ja, doe dit eens. 
Denk na als weggebruiker: Wordt de 
eindbestemming echt eerder 
gebruikt bij gas op de plank? Kan er 
op tijd geremd worden als er plots 
een kind oversteekt, een dier de weg 
op rent of uitgeweken moet worden 
voor een fietser? 
Hou het veilig voor alle weggebrui-
kers en hou je aan de maximale snel-
heid in (woon)wijken!

30 Kilometer in de Ophelialaan

INGEZONDEN

De Kwakel - Rond 8 september ontving een handvol bewoners rondom 
de Dwarsweg in De Kwakel (uiterste puntje Uithoorn, gelegen tegen 
Kudelstaart) een bijzonder bericht. De omwonenden kregen een brief (zie 
advertentie elders in deze krant) waarin werd medegedeeld dat vier 
ondernemers een initiatief ontwikkelen om aan Dwarsweg 18 huisvesting 
te realiseren voor 200 (!) arbeidsmigranten. De gemeente Uithoorn zegt 
onder voorwaarden bereid te zijn haar medewerking te verlenen.
Ook lijkt deze gemeente reeds subtiel te zijn begonnen om enkele rand-
voorwaarden op orde te brengen. Zo is recent het laatste stukje 
Dwarsweg verbreed en wordt hier (toevallig?) op dit moment straatver-
lichting aangebracht. De gemeente Uithoorn heeft zelf geen contact met 
de omwonenden gezocht, wat gezien de ingrijpende aard van dit plan 
voor de omgeving opmerkelijk is. Tevens valt te betwijfelen of Uithoorn 
de gemeente Aalsmeer en in het bijzonder Kudelstaart deelgenoot heeft 
gemaakt van de plannen. Uiteindelijk zal de verkeersoverlast van deze 
extra 200 arbeidsmigranten, weggestopt aan de rand van Uithoorn,  
nauwelijks op de schouders van Uithoorn gaan rusten, maar grotendeels 
worden afgewenteld  op de buurgemeente en de bewoners van Kudel-
staart. Een bundeling van 200 arbeidsmigranten tegen het kwetsbare en 
natuurrijke gebied De Banken is een onacceptabele belasting voor het 
gebied en de omwonenden en doet afbreuk aan het evenwicht van de 
omgeving, die al zo onder druk staat. Bovendien is bij doorgang sprake 
van een ongewenst precedentwerking. Het gebied Hoofdweg, Dwarsweg, 
Achterweg herbergt volgens de Rekenkamer Uithoorn nu al reeds 200 
arbeidsmigranten. Dit in door hen bewoonde bedrijfswoningen. Met deze 
aanwezigheid is de huidige belasting voor het gebied al bovengemiddeld 
hoog en voldoet zeker niet aan de spreidingseisen die in het algemeen 
aan migrantenhuisvesting gesteld worden. De bewoners van de 
Dwarsweg, Achterweg, De Banken en het Jaagpad maken zich ernstig 
zorgen over dit plan en hebben hun krachten gebundeld in de Vereniging 
en actiegroep ‘Boven-de-Banken’ bovendebanken@yahoo.com. Een ieder 
wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij ‘Boven-de-Banken’ om hiermee 
een solide tegengeluid te organiseren. Stuur uw mening, visie en/ of 
tegenargumenten door naar bovenstaand email adres. 

Informatieavond
De actiegroep roept een ieder in De Kwakel en Kudelstaart op zijn/haar 
stem ook te laten horen tijdens de informatieavond over dit initiatief van 
kwekers op dinsdag 5 oktober rond 19.30 uur in De Gasterij aan de Vuur-
lijn 78 in De Kwakel. 

Omwonenden overvallen door plan 
huisvesting 200 arbeidsmigranten

Aalsmeer – Al diverse (bijna) aanrij-
dingen hebben plaatsgevonden bij 
de kruising Dorpsstraat met de 
Burgemeester Kasteleinweg. Door de 
werkzaamheden voor de herinrich-
ting is het rommelig en onoverzich-
telijk. Menig fietser wist al nipt een 
botsing met een auto te voorkomen, 
maar evenveel moesten de oversteek 
bekopen met schade aan de fiets en 
zelf blauwe plekken. Afgelopen 
vrijdag 17 september aan het begin 
van de avond was het helaas goed 
raak en is een fietsster aangereden 

door een auto en hierbij gewond 
geraakt. Door omstanders is direct 
eerste hulp verleend. De politie en de 
ambulancedienst waren snel ter 
plaatse. De vrouw uit Rijsenhout is 
naar het ziekenhuis vervoerd. Ze 
heeft een gebroken borstwervel en 
een gebroken nekwervel opgelopen. 

“Je kon er op wachten”
Verbazing over het ongeval is er 
nauwelijks. “Je kon er op wachten”, 
aldus een omstander. “De auto’s 
rijden hier eigenlijk nog te hard en 

Naar ziekenhuis na aanrijding bij rotonde Dorpsstraat
fietsers komen van alle kanten.” Sinds 
afgelopen dinsdag 21 september is 
de rotonde bij de Dorpsstraat geheel 
open en zijn extra borden geplaatst 
om automobilisten te attenderen op 
overstekende fietsers. 

Situatie verwarrend
Maar opletten blijft belangrijk, zowel 
voor fietsers als automobilisten. Tips 
voor beide weggebruikers: Rij stap-
voets met de auto en verwacht als 
fietser niet dat er voorrang gegeven 
wordt. 
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Regio - Dunweg heeft een prachtige, 
bijzondere rouwauto erbij: de klas-
sieke Volkswagenbus. De bus komt uit 
Brazilië en dateert uit 1973. Vorig jaar 
is de Volkswagen bus door Dunweg 
naar Nederland gehaald en hier 
volledig gereviseerd en opgeknapt. 
Deze bus is het busje der busjes. Dit 
iconische Volkswagen busje is wereld-

beroemd en heel geliefd onder verza-
melaars, nostalgische kampeerders en 
surfers. 

Uitvaart op maat
Steeds vaker kiest men ervoor om een 
uitvaart geheel naar eigen wens te 
realiseren. Dat betreft niet alleen 
(natuur)begraven of cremeren, of 

Bijzondere rouwauto Dunweg: 
Legendarische Volkswagenbus 

Aalsmeer - Het kabinet kondigde op 
maandag 13 september versoepe-
lingen aan ten aanzien van de 
geldende corona maatregelen. Zo 
wordt de anderhalve meter afstand 

losgelaten en is vanaf 25 september 
de coronapas nodig voor toegang tot 
de horeca en een aantal andere zaken 
in het openbare leven. De horeca 
heeft negatief gereageerd op de 

Gemeente: ‘Coronacheck horeca 
vooral eigen verantwoordelijkheid’

Foto: Joyce Goverde, Visit Aalsmeer

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Vrijdag 17 september, in 
de voornamiddag van de Kunstroute, 
was het in de loods van Piet en 
Anneke Harting al zeer levendig. 
Voor Piet Harting, voorzitter van 
Stichting de Bovenlanden, voelde het 
als een grote erkenning dat de 
presentatie van het boek; BOB in de 
Bovenlanden - geschreven en gefo-
tografeerd door Bob van den Heuvel 
- plaats vond op zijn dynamische erf. 
Bob heeft met zijn boek bewezen 
een geweldige ambassadeur te zijn 
van één van de mooiste waterge-
bieden die Nederland heeft. Burge-
meester Gido Oude Kotte bena-
drukte de liefde en passie die Bob 
heeft getoond waardoor zijn boek zo 
een prettig leesbaar boek is 
geworden.
Het was voor de vele aanwezigen 
mooi om te horen dat de speech van 
de burgemeester vanuit zijn hart 
kwam, daardoor werd het een 
prachtig persoonlijk verhaal. “Tijdens 
ons voorgesprek werd mij nog meer 
duidelijk hoeveel creatieve inwoners 
Aalsmeer heeft. Ik heb vooral geluis-
terd naar Bob z’n mooie en vaak 
wijze woorden.”

Voorzitter aan het woord 
Piet Harting gaf aan dat hij zichzelf 
niet ziet als een begenadigd spreker. 
“Behalve als het over de Boven-
landen gaat, dan ben ik niet te 
stuiten.” Ook ceremoniemeester 
Wilbert Streng zag dat de afge-
sproken vijf minuten ruimschoots 
werden overschreden. De bevlogen 
voorzitter had als toehoorder de 
oud-voorzitter van de Bovenlanden 
en éminence-grise Nico Borgman. 
Goedkeurend knikkend werden de 
vele woorden door hem glimlachend 
aangehoord. 

Kleindochter Anna
Een geëmotioneerde Bob, “even een 
slokje water”, toch best gewend aan 
enige aandacht, leek behoorlijk 
beduusd van zoveel mensen die 
speciaal voor hem gekomen waren. 
Hij gaf zijn gehoor een vrolijk kijkje in 

de keuken hoe het boek tot stand 
gekomen was. 
En toen was daar dan hét moment: 
Het boek, opgedragen aan klein-
dochter Anna, kreeg op de arm van 
haar opa Bob het eerste exemplaar. 
Gelukkig was deze heuglijke gebeur-
tenis gefilmd. Door zoveel nieuwe 
indrukken, werd de 2-jarige Anna ’s 
nachts wakker er riep: “Ik wil het 
filmpje zien”, om daarna weer geluk-
zalig in slaap te vallen. 

Een lange rij
Na alle vriendelijke en stichtelijke 
gesproken woorden, vertrok de 
burgemeester met een mooie kleu-
rige rozentuil voor zijn echtgenote. 
“Omdat je weer een aantal uren het 
gezin moest missen”, een gesigneerd 
exemplaar en een grote stapel 
boeken voor de Aalsmeerse ambte-
naren naar huis. Het paste allemaal 
maar net in de bakfiets. 
Bob werd behoorlijk aan het werk 
gezet, want iedereen wilde natuurlijk 
een boek met opdracht kopen. De 
vele positieve reacties op het boekje 
zelf (handzaam van formaat, prach-
tige stofomslag, het groene leeslintje, 
de prettige leesbare letter, de lay-out, 
fraaie foto’s) waren voor de schrijver 
graag gehoorde complementen. 
Niet alleen de kleine Anna had een 
bijzondere middag. Weer eens - na 
een akelige periode - met elkaar zo 
een leuke bijeenkomst bij te wonen, 
zorgde voor een heerlijk feestelijk 
gevoel. Voor meer informatie kan een 
mail gestuurd worden naar: 
bob.plaswijck@planet.nl.

Veel positieve reacties op boek 
‘BOB in de Bovenlanden’

Bob overhandigt zijn boek aan 

burgemeester Gido Oude Kotte. 

Foto: Tobias Rothe

welke hapjes worden geserveerd. Ook 
het kunnen kiezen van de juiste rouw-
auto hoort hierbij. Met dit rouwbusje 
kan op een bijzondere en persoonlijke 
manier afscheid worden genomen. 
Vanzelfsprekend beschikt Dunweg 
ook over regulier uitvaartvervoer in 
meerdere kleuren. De Volkswagen bus 
kan voor elke uitvaart in de Haarlem-
mermeer en Groot Amsterdam 
worden ingezet. De rouwauto is met 
Dunweg chauffeur te huur, zodat alles 
probleemloos verloopt. De bus is 
bijna 50 jaar oud en dit vraagt extra 
aandacht van de chauffeur. Lange 
afstanden rijden is niet wenselijk. 
Onder meer omdat de maximale snel-
heid 80 kilometer per uur bedraagt.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact 
op met Dunweg via www.dunweg.nl 
of bel 023-5633544. Verder is het altijd 
mogelijk om een afspraak te maken 
voor een persoonlijk gesprek met 
uitvaartconsulent Adri van den Bergh. 
Zij brengt samen met u uw uitvaart-
wensen en de daarbij behorende 
kosten in kaart. 

versoepelingen van het kabinet. Ook 
Koninklijke Horeca Nederland was 
niet bepaald positief. De verplichte 
coronacheck wordt door de sector 
eerder als een verzwaring dan als een 
versoepeling ervaren. Wethouder 
Economische Zaken Robert van Rijn: 
“Het Aalsmeerse gemeentebestuur 
vertrouwt op het gezonde verstand 
van de horecaondernemers en de 
bezoekers. Iedereen kent inmiddels 
de gedragsregels waarmee versprei-
ding van het coronavirus kan worden 
tegen gegaan. Wij rekenen erop dat 
iedereen daar verstandig mee om 
gaat en zien in actieve handhaving 
op dit moment geen toegevoegde 
waarde.” De horeca dient uiterlijk om 
24.00 uur te sluiten. Gezien de 
beperkte nachthoreca zal dat in Aals-
meer weinig problemen geven. 
Burgemeester Gido Oude Kotte vult 
aan dat in het veiligheidsberaad en in 
de veiligheidsregio al eerder is afge-
sproken dat er alleen gehandhaafd 
wordt bij excessen ten aanzien de 
coronaregels.

Aalsmeer - Contact met de overheid 
gaat steeds vaker online. Maar dit is 
niet voor iedereen makkelijker. Biblio-
theek Amstelland is daarom gestart 
met het Informatiepunt Digitale 
Overheid. Als de bibliotheek in De 
Oude Veiling in de Marktstraat open 
is, kunnen inwoners daar nu met hun 
vragen terecht. Na een zomer proef-
draaien opende wethouder Cultuur 
Wilma Alink op 20 september het 
informatiepunt in Aalsmeer officieel. 
Zorgtoeslag aanvragen, werk zoeken, 
een rijbewijs verlengen, inkomsten-
belasting aangeven: tegenwoordig 
moet het steeds vaker online. Daar-
voor moet je kunnen omgaan met 
een computer of smartphone én heb 

je een DigiD nodig. Naar schatting 
vinden 4 miljoen volwassenen in 
Nederland dit lastig. Het Informatie-
punt Digitale Overheid bij de Biblio-
theek is een neutrale plek waar inwo-
ners hulp kunnen vragen bij contact 
met de digitale overheid. Gemeente 
Aalsmeer is blij met het digitale infor-
matiepunt. Wethouder Alink: “Het is 
soms best moeilijk om zaken met de 
overheid digitaal te regelen. Zeker 
voor mensen die niet opgegroeid zijn 
met computers of moeite hebben 
met lezen en schrijven. Maar iedereen 
loopt weleens tegen een digitale 
muur aan. We hebben in de biblio-
theek hele goede medewerkers die 
onze inwoners hiermee kunnen 

Infopunt digitale overheid door 
wethouder in bieb geopend

Aalsmeer - Ben je tussen de 18 en 30 
jaar oud? Woon jij in Aalsmeer? Doe 
mee aan de woonenquête en geef je 
woonwensen aan. De uitkomsten 
van deze enquête neemt de 
gemeente mee in de ontwikkeling 
van toekomstige bouwplannen.

Wensen en ideeën
“De woningmarkt staat onder druk 
en vooral starters op de woning-
markt hebben het moeilijk”, zegt 
wethouder Wonen, Robert van Rijn. 
“Daarnaast hebben we in Aalsmeer 
voor 70% belast gebied van Schiphol. 
Een uitdaging om voor iedereen een 
passende woning te bouwen. 
Daarom horen wij graag de wensen 
en vooral ideeën van jongeren hier-
over.” De enquête staat op de website 
https://participatie.aalsmeer.nl onder 
het kopje ‘Jongeren en starters 
woningmarkt Aalsmeer’. Vragen in dit 
onderzoek zijn bijvoorbeeld: Wat is je 
huidige woonsituatie? Welk type 
woning zoek je en in welke (prijs)

categorie? Ook wordt in de enquête 
gevraagd of de respondent bereid is 
mee te doen aan een vervolg inter-
view over zijn/haar woonwensen. 
Aan de hand van deze combinatie 
van kwantitatief en kwalitatief onder-
zoek stelt de gemeente een rapport 
op waarin een duidelijk beeld wordt 
gevormd van de huidige woonsitua-
ties en woonwensen van de jongeren 
en starters in Aalsmeer. 

Hoe doe je mee?
Ga naar de website https://partici-
patie.aalsmeer.nl, maak een account 
aan en vul de enquête in. De enquête 
staat vanaf nu tot en met 15 oktober 
online om zo iedereen de mogelijk-
heid te geven om te reageren. 

Vervolg
Na de enquête en de persoonlijke 
gesprekken wordt alle opgehaalde 
informatie geanalyseerd. De plan-
ning is dat eind van dit jaar de 
uitkomsten bekend zijn. 

Woonenquête gemeente voor 
jongeren en starters 

helpen, maar als het nodig is ook door 
kunnen verwijzen naar de juiste 
organisatie.” 

Hulp dicht bij huis
Bibliotheken zijn deze samenwerking 
gestart met uitvoeringsorganisaties 
van de overheid. Zij willen dat inwo-
ners dicht bij huis geholpen worden 
met hun digitale vragen. De mede-
werkers van de bibliotheek weten de 
weg op de websites van de overheid. 
En zij kunnen mensen met specifieke 
vragen in contact brengen met de 
juiste persoon bij organisaties in de 
buurt. In de bibliotheek kan iedereen 
tijdens service-uren vragen stellen. De 
service is gratis en een lidmaatschap 
is niet nodig. Een afspraak maken 
mag, maar hoeft niet. Voor meer infor-
matie: www.debibliotheekamstelland.
nl/ido of bel 020-6414126.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - De voorverkiezing van de 
Onderneming van het Jaar op 
woensdag 15 september kreeg een 
tweetal extra mooie tintjes. Ten 
eerste omdat het gemeentebestuur 
unaniem had besloten dat deze - 
voor de ondernemers bijzondere 
gebeurtenis - dit jaar nu wel moest 
doorgaan en ten tweede de locatie: 
Floriworld. “Een parel waar wij trots 
op mogen zijn”, aldus wethouder 
Robert van Rijn. De genomineerden 
- en dat waren er nogal wat dit jaar - 
zagen met spanning hun pitch tege-
moet die zij moesten houden voor 
een veelkoppige jury en het publiek. 

Het bedachte voorprogramma was 
een prachtige afleiding. Lopend door 
ruimtes waar de voorstellingen op 
plafonds, vloeren en muren je soms 
deden duizelen. Aan de hand van 
een code werd je als individu 
herkend en dat maakte het allemaal 
nog wonderbaarlijker. Eerst feestelijk 
ontvangen met een glaasje bubbels 
daarna kon de bloemrijke reis 
beginnen. 

Vlotte presentatie
Bij de tweede ontvangst - op de 
bovenste etage met een wijds 
uitzicht - belandden de ondernemers 
weer met beide benen op de grond. 
Het decor en het podium lieten niets 

te raden over. Hier moest het alle-
maal gebeuren! 
Wethouder Robert van Rijn - makke-
lijk benaderbaar - wist met zijn 
kwinkslagen en duidelijke uitleg de 
avond op een prettige manier aan 
elkaar te breien. Hij deed dit samen 
met Wouter de Vries, de nieuwe voor-
zitter van Nieuw Ondernemend Aals-
meer (NOA). Een verstandige zet, 
omdat op deze wijze de mensen bij 
wie je om raad kunt vragen ook een 
gezicht krijgen. Dat praat toch een 
stuk makkelijker. Bovendien weet De 
Vries wat het betekent om als star-
tende ondernemer op het podium te 
staan - hij won in 2018 - en dat 
schept ook een band. 

Voorverkiezing Onderneming 
van het Jaar: “Verrekte lastig”

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zelf wil zij er niets van 
horen, maar Kirsten Verhoef van Sylt 
Support is hét gezicht van Zaai. Het 
succes van het coachproject voor 
startende ondernemers - dat wordt 
gefinancierd door onder andere de 
gemeente en Nieuw Ondernemend 
Aalsmeer - tekent zich af aan het 
aantal geslaagde ondernemers van 
de afgelopen vijf edities. Mede aan 
de inzet, passie, creativiteit en over-
tuigingskracht van Kirsten heeft Zaai 
het succes te danken. 
“Als ik terugkijk op de vijf afgelopen 
jaren zie ik hoeveel mooie onderne-
mers erbij gekomen zijn. Ook dit jaar 
zitten er weer drie Zaailingen in de 
finale van de Onderneming van het 
Jaar. Andere finalisten van voor-
gaande jaren konden hun zaken 
uitbreiden. Het zijn allemaal zulke 
creatieve mensen die ook nu in de 
afgelopen coronatijd veranderingen 
doormaakten, durfden af te wijken 
van hun oorspronkelijke plannen. Je 
moet als ondernemer flexibel 
kunnen zijn en willen samenwerken, 
dat zijn factoren die bijdragen tot 

succes. Ik ben zo trots op al deze 
mensen.” 

Veel ten goede veranderd
Het zal zo’n zeven tot acht jaar 
geleden zijn dat Ruud Vismans van 
de Beach en Cor Millenaar van 
Mercedes Benz dappere pogingen 
deden iets te verbeteren aan het 
ondernemersklimaat in Aalsmeer. De 
belangstelling was nihil. “Zolang de 
gunfactor binnen de ondernemers zo 
laag blijft, krijg je Aalsmeer niet op 
de kaart”, was hun mening. Maar 
toen was er de voormalige 
wethouder Ad Verburg die met de 
formule van Zaai kansen zag liggen. 
En het allerbeste dat de gemeente 
kon doen was Kirsten als project-
organisator aan te stellen. Inmiddels 
telt Aalsmeer 3.100 zelfstandige 
ondernemers en staat hoog geno-
teerd als één van de meest geslaagde 
ondernemers gemeente. Dit tot 
grote vreugde van de huidige 
wethouder Robert van Rijn. En het is 
nu zelfs zo dat Ruud Vismans zijn 
jongste zoon Jeroen heeft aange-
raden mee te doen aan het coachtra-
ject van Zaai

Zaai begint aan zesde editie

Pitches
Hoe ingewikkeld het soms voor 
mensen ook is te spreken in het 
openbaar, de vierentwintig genomi-
neerden brachten het er allemaal 
goed vanaf. Zij kregen drie minuten 
de tijd om in vogelvlucht te vertellen 
wat zij als ondernemer of met hun 
onderneming deden aan duurzaam-
heid, hoe zij hun toekomst zagen en 
de coronaperiode hadden overleefd. 
Het waren 24 verschillende persoon-
lijke verhalen waarin passie, vakman-
schap, innovatie en creativiteit 
werden benoemd. Zij maakten het 
de juryleden niet makkelijk die dan 
ook wat langer dan de gestelde 
twintig minuten nodig hadden om 
uiteindelijk tot hun besluit te komen. 
“Het was verrekte lastig”, gaf één van 
hen toe. 

Bloemen voor de winnaars
Bij iedere categorie gingen er drie 

kandidaten door naar de finale. 
Bloemen waren er voor: Gerda 
Keessen (Nieuwe Koers Zeilverma-
kerij), Pim van Zwieten (Lunchlokaal 
De Drukker ) en Eetcafé de Zwarte 
Ruiter bij de categorie Starters. Bij de 
ZZP’ers waren DieMode (“Het 
mooiste wat je kan dragen is zelfver-
trouwen”), Little Cactuz van Laura 
van der Zwaard, Jeroen Mäkel 
(AanMarketing) de gelukkigen. In de 
categorie MKB Klein wonnen Harm 
Koningen van Debo Project, Harry 
Stokman van DC Systems en Jaap 
Buis van Circular Plastic. Aan burge-
meester Gido Oude Kotte de eer om 
de winnaars van MKB Groot bekend 
te maken: Burgers Carosserie, 
Bosman van Zaal en Hortus Supplies 
International. 

Bedrijfsbezoeken
Wie de uiteindelijke winnaar van zijn/ 
haar categorie gaat worden, wordt 
vrijdag 12 november op feestelijke 
wijze bekend gemaakt. Vooraf zullen 
alle ondernemingen ‘hoog’ bezoek 
ontvangen van een drietal juryleden. 
Dit juryrapport zal tezamen met de 
pitches gaan uitmaken wie als 
winnaar van 2021 wordt gekozen. 
Natuurlijk was er teleurstelling 
hoewel iedereen benadrukte dat 
genomineerd zijn ook een ‘prijs’ was. 
De sfeer na de bekendmaking was 
geenszins bedrukt. Men gunde 
elkaar de overwinning en dat werd 
duidelijk gemaakt met de vele harte-
lijke felicitaties. 

Nieuwe prijzen
Naast de gebruikelijke prijzen zijn er 
dit jaar twee extra prijzen aan toege-
voegd. Zo is er voor het eerst een 
publieksprijs. Hier komen alle deel-
nemende bedrijven voor in aanmer-
king. Stemmen hierop kan vanaf 27 
september via een speciale stem-
knop op de site: www.nieuwonder-
nemendaalsmeer.nl. En een innova-
tieprijs voor het meest innovatieve 
bedrijf in Aalsmeer. Ook deze twee 
prijzen worden uitgereikt tijdens de 
finaleavond op 12 november in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
De finaleavond bijwonen? 
Aanmelden kan via de website van 
Nieuw Ondernemend Aalsmeer.

OvhJ starters

OvhJ MKB groot

OvhJ ZZP

OvhJ MKB klein

Wat doet en biedt Zaai?
Ondernemers die niet langer dan 
drie jaar ingeschreven staan bij de 
Kamer van Koophandel kunnen zich 
aanmelden. Om het coachtraject van 
een half jaar te kunnen volgen 
leggen zij eerst een pitch af. Zij 
vertellen over hun doelen en hoe zij 
die denken te bereiken. Een jury 
bekijkt vervolgens wat Zaai voor 
deze mensen kan betekenen. Dan 
volgt de eerste plenaire coach-sessie 
die wordt geleid door Anja de Die. In 
totaal zijn er twee plenaire en twee 
persoonlijke coachsessies. Daarnaast 
zijn er de intervisie avonden en 
regelmatig komen de in groepen 
gedeelde ondernemers bij elkaar om 
samen te praten over datgene zij 
tegen komen tijdens het werk. Hoe 
verschillende de branches ook 
kunnen zijn, de overeenkomsten van 
succes of tegenslag zijn hetzelfde en 
daar met elkaar over sparren blijkt 
veel vruchten af te werpen. Iedere 
Zaailing kiest bij de eerste kennisma-
king een buddy. Het is de bedoeling 
dat je wekelijks contact hebt en 
elkaar stimuleert. 
Er worden vier masterclasses 
verzorgd: Sales, netwerken, Business 
mode Canvas en facultatief de 

masterclass financiën. Ook wordt er 
een één op één sessie social media 
aangeboden. Er dan is er nog een 
mentor-panel avond. De Zaailingen 
bezoeken een bedrijf van één van de 
gevestigde Aalsmeerse ondernemers 
en met andere succesvolle collega’s 
worden tips en adviezen uitgewis-
seld. Daarna is er voldoende tijd om 
te netwerken en die gelegenheid is 
er ook na alle masterclasses. Dit alles 
bij elkaar heeft er voor gezorgd dat 
de onderlinge gunfactor is verbeterd. 
Men speelt elkaar de bal toe en gaat 
samen werken.

Concurrentie bestaat niet
“Toen ik met Zaai begon, wist ik al 
dat samenwerking leidt tot verster-
king en dat leidt weer tot meer 

succes. Ik geloof niet in concurrentie.” 
Kirsten geeft zelf het grote voorbeeld 
door anderen opdrachten toe te 
spelen. “Hé, maar wij vissen toch alle-
maal in diezelfde vijver?”, hoort zij 
regelmatig. Haar antwoord is stee-
vast: “Er zijn genoeg bedrijven voor 
iedereen en die vijver is groot 
genoeg.’”

Aanmelden kan nog 
Reeds zeventien kandidaten hebben 
zich aangemeld, maar het budget 
laat toe dat er nog een paar enthou-
siaste creatieve ondernemers kunnen 
mee doen aan dit unieke coachtra-
ject. Neem voor meer informatie en 
aanmelding contact op met Kirsten 
Verhoef per telefoon: 0297 - 366182 
of via de mail: kirsten@syltsupport.nl 
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Aalsmeer - De Drink Water Week is 
op maandag 13 september op OBS 
de Zuidooster gestart op het school-
plein. Alle leerlingen kwamen met 
hun beker naar de speciale bak�ets 
van JOGG (jongeren op gezond 
gewicht) om daar hun beker te vullen 
met ‘gepimpt water’, drinkwater met 
daarbij diverse soorten vers fruit.

In de tweede Drink Water Week Aals-
meer werd van 13 tot en met 19 
september aandacht geschonken 
aan het belang van water drinken. De 
bedoeling is dat kinderen (en ouders) 
water drinken als lekker en normaal 
gaan ervaren. De kinderen van de 
Zuidooster drinken al heel wat jaren 
water!

Drink Water Week op de Zuidooster

Aalsmeer - Afgelopen weekend, 18 en 
19 september, was het de start van een 
nieuwe scoutingjaar bij Ti�o. De bevers, 
welpen en kabouters hadden hun 
eerste opkomst bij het clubhuis van 
Scouting Ti�o, onder de Kerk. De 
gidsen, verkenners en de wilde vaart 
hadden een zeer mooi scouting-
weekend. op de Nieuwe Meer waren 
de jaarlijkse roei-zeil en wrik 
wedstrijden. Dit is een wedstrijd met 
diverse waterscouts. Er deden 33 boten 
mee. 
Op zaterdag waren de zeilwedstrijden, 
de zon scheen heerlijk maar helaas was 
er weinig wind. Zondag stond in het 
teken van roeien en wrikken. Dit is 

vooral heel zwaar voor de spieren. 
Bootnummer 1547 (gidsen) van Ti�o is 
op een mooie derde plek geëindigd 
met 1 kilometer roeien. De gidsen 
mochten aan het einde van de 
wedstrijden de vlag neerlaten. Ook bij 
de Ti�o-locatie Ten Have op de 
Uiterweg is hard gewerkt door diverse 
ouders en bestuursleden. Hier is de 
loopsteiger verstevigd met nieuwe 
buizen en de reling met staanders 
geschilderd. Tot slot is er een nieuw 
bruggetje gemaakt naar het vlot. Het 
was een productief en geslaagd 
weekend. Meer info en foto’s zijn te 
vinden op www.ti�o.nl en op de insta-
gram site van de scoutingvereniging.

e laa de e o o t  o

Scouting WWB actief in Centrum

Aalsmeer - Een schuilhut is een oud 
begrip binnen de Aalsmeerse sier-
teelt. Op de akkers met tuinbouw-
grond stonden deze eenvoudige 
schuilplaatsen. Kwekers maakten op 

de binnenwanden met krijt aanteke-
ningen over het weer en de 
elementen. Museum de Historische 
tuin heeft een replica van een 
schuilhut uit vervlogen eeuwen. Dit 

Kindertekeningen in schuilhut

Oud-burgemeester Joost Ho�scholte streek neer in de schuilhut en keek met veel 
belangstelling naar de creatieve oplossingen die kinderen bedenken voor wonen in 
de toekomst. Foto: Annefie van Itterzon

Aalsmeer - De kinderraad van Aals-
meer heeft in samenwerking met 
Brijder Verslavingszorg en Buurtwerk 
een campagne gemaakt voor een 
rookvrije generatie. Er zijn vier 
kaarten ontworpen met teksten die 

vertellen wat je er allemaal voor 
terugkrijgt als je stopt met roken. Met 
‘Ga voor Lucht’ wordt een positieve 
boodschap uitgedragen, door de 
voordelen van het stoppen met roken 
te benadrukken. De kinderen zeggen 

‘Ga voor Lucht’ campagne door 
kinderen van Aalsmeer

 De kinderen van basisschool Samen Een met de ‘Ga voor Lucht’ kaarten.

 Wethouder Bart Kabout en Sjoerd Wieten van Brijder Verslavingszorg vertellen in 
groep 8 van basisschool Samen Een over de campagne.

Kudelstaart - Meteen na het einde 
van het schaatsseizoen is de skeeler-
baan in Kudelstaart weer open 
gegaan voor een gezellig en sportief 
seizoen. En druk was het! Het skee-
leren tijdens coronatijd blijkt een 
groot succes. Iedere dinsdagavond 
trainen er inmiddels 100 kinderen tot 
12 jaar en het uur daarna trainen er 
ouders. Daarnaast trainen er op 

woensdag de jongeren vanaf 12 jaar. 
Met ruim 135 skeeleraars is het een 
succesvol skeelerseizoen geweest. 
Slechts drie keer kon de training niet 
doorgaan vanwege de weersomstan-
digheden en net als vorig jaar is er 
ook in de zomervakantie doorge-
traind. Er is weer veel vooruitgang 
geboekt, plezier gehad en ‘pylonnen-
roof’ gespeeld. Hulde aan de trainers 

Veel plezier op de skeelerbaan

met de kaarten dat stoppen ervoor 
zorgt dat je op verschillende manier 
meer lucht gaat ervaren. Lucht in je 
leven, lucht in je lijf, lucht in je porte-
monnee en lucht in je neus. 

Starten op basisscholen
De kaarten worden uitgedeeld aan 
de kinderen op de basisscholen in 
Aalsmeer. Zij kunnen de kaarten met 
de positieve boodschappen sturen 
naar rokers in hun omgeving. 
Kinderen geven aan dat ze volwas-
senen kennen die roken, maar daar 
eigenlijk het liefst mee zouden willen 
stoppen. De kaarten zijn dan bedoeld 
als ‘steuntje in de rug’. 

Eerste kaarten uitgedeeld
De eerste kaarten zijn door Brijder en 
Buurtwerk onder andere uitgedeeld 
op basisschool Samen Een, in het 
bijzijn van wethouder Bart Kabout 
van onderwijs en jeugd. 
“De teksten op de kaarten wijzen op 
een positieve manier op de voor-
delen van stoppen met roken”, zegt 
Kabout. “Als die eraan bijdragen dat 
mensen stoppen met roken is dat 
prachtig. Nog mooier is het als deze 
campagne er bij de kinderen zelf aan 
bijdraagt dat ze er niet aan beginnen.”  

Stoptober
De campagne ‘Ga voor Lucht’ is een 
aanloop naar de maand oktober die 
weer net als voorgaande jaren de titel 
‘Stoptober’ krijgt. Een maand waarin 
rokers en niet rokers elkaar extra 
kunnen ondersteunen in hun strijd 
voor een gezondere leefstijl. 
De kinderen van Aalsmeer willen in 
elk geval graag een rookvrije 
toekomst in hun gemeente, zo is te 
lezen op de kaarten. Het leven wordt 
volgens hen “beter en leuker zonder 
rook”. 

kleine huisje is deze zomer de locatie 
voor 40 kindertekeningen over 
huizen in de toekomst. Het begrip 
schuilen krijgt in dit project een 
vertaling naar deze tijd. Schuilen 
voor ‘de elementen’ is actueler dan 
ooit, gezien de grote uitdagingen ten 
aanzien van het klimaat en wonen. 
Kinderen zijn zich hier terdege van 
bewust. Zij krijgen via school veel 
informatie over pandemie, milieu en 
klimaat. In dit project hebben zij hun 
ideeën, oplossingen en angsten op 
een creatieve manier vertaald. De 
veertig kinderen van de tekenateliers 
van de Werkschuit (leeftijd 6 tot 12 
jaar) geven in tekeningen en korte 
teksten weer wat het begrip schuilen 
voor hen betekent. De schuilhut van 
de toekomst is bestendig, verplaats-
baar en gemaakt van natuurlijke 
materialen. Wandel over de akkers 
van de Historische Tuin en neem 
even plaats in de schuilhut. Kleurrijke 
toekomstbeelden van kinderen met 
creatieve oplossingen geven weer 
hoop! De tekeningen zijn tot en met 
13 oktober te bewonderen.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag en 
zaterdag waren de welpen en dol�jnen 
van WWB scouting actief op en rond 
het Centrum. De welpen (jongens/
meisjes, 7-10 jaar) zijn naar het Stok-
kenland geweest om daar allerlei spel-
letjes te doen waaronder levend stra-

tego. De dol�jnen (meisjes 7-10 jaar) 
zijn op zaterdag naar zorgcentrum 
Aelsmeer geweest om daar te stoep-
krijten. Het was tenslotte het weekend 
van de kunstroute. Meer informatie 
over WWB scouting is te vinden op 
www.scoutingwwb.nl en op facebook.

en andere vrijwilligers die dit moge-
lijk hebben gemaakt. 
Afgelopen dinsdag 21 september 
was helaas alweer de laatste 
skeelertraining. 
Op vrijdag 24 september vindt de 
stg. VZOD najaarsvergadering plaats 
om 20.00 uur in het Dorpshuis in 
Kudelstaart en vanaf 25 september 
beginnen de schaatstrainingen weer 
in Haarlem. Kijk voor meer informatie 
op www.stgvzod.nl. 
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 18 september 
speelden op het complex van FC. 
Aalsmeer aan de Beethovenlaan de 
FCA boys 13-1 tegen de TABA boys 
13-1 uit Amsterdam hun derde 
bekerwedstrijd. Meteen na de aftrap 
om kwart over tien gingen de FCA 
boys er fel tegenaan, dat resulteerde 
al in de 4e minuut in een FCA goal. 
Een FCA schot op doel werd door de 

TABA keeper los gelaten en FCA 
aanvaller Aaronn was er snel bij om 
de bal in het TABA doel te tikken: 1-0. 
FCA bleef met mooie aanvallen druk 
zetten op de TABA defensie. In de 14e 
minuut liet FCA middenvelder Joey 
een prachtige pass los op rechter-
vleugelspeler Tijs. Tijs stormde op het 
TABA doel af, ontdeed zich van een 
TABA verdediger en schoot de bal 
met een prachtige schuiver langs de 
uitlopende TABA keeper in het doel: 

Voetbal: Toch overwinning FCA 
JO 13-1 op TABA boys (4-3)

Aaronn van FCA blokt een TABA speler. Foto: Ruud Meijer

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was de 
eerste les en competitieavond van 
Schaakvereniging AAS voor de jeugd.
De coronastop en het online tijdperk 
hebben wel hun tol geëist van het 
leerlingenbestand. Slechts 8 leer-
lingen melden zich, hopelijk komen 
er volgende week toch meer jeug-
dige schakers opdagen. Met vijf trai-
ners aanwezig hadden de leerlingen 
van de lagere stappen privéles.
Daarna jeugdcompetitie en dan de 
zware jongens van Stap 6. AAS kan 
dus nog aan veel meer leerlingen 
lesgeven. Schaken is cool en popu-
lair, zeker na de televisieserie The 
Queens Gambit. Schaken is goed 
voor je geestelijke ontwikkeling, 
omgaan met tegenslag, dat er 

iemand altijd beter is (of je moet 
Magnus heten) concentreren en 
natuurlijk nadenken! In de compe-
titie ging de online kampioen van 
2020-2021 onderuit tegen Luuk B, 
die de hele zomer heeft doorgetraind 
met Ben. De veelvoudig kampioen 
Luuk V maakte gehakt van Merlijn.
Rune won al snel van Maks en 
speelde daarna nog meer potjes, 
maar alleen de eerste telde. Storm 
won van Robert, omdat Robert door 
zijn klok ging. Dat kwam voorname-
lijk doordat Robert was vergeten dat 
AAS weer was begonnen en de 
bikkelharde wedstrijdleiding zijn klok 
had aangezet. Kijk voor meer infor-
matie over de sterkste schaakvereni-
ging van Aalsmeer en verre omge-
ving op http://www.aas.leisb.nl/
index.php/informatie

Privéles voor jeugdschakers AAS

Aalsmeer - Op zaterdag 25 
september wordt in sporthal de 
Bloemhof de eerste Sportfair Aals-
meer georganiseerd. Tijdens deze 
Sportfair zullen meerdere vereni-
gingen laten zien hoe leuk het is om 
te bewegen! Van 11.00 tot 13.00 uur 
is alle jeugd uit Aalsmeer en Kudel-
staart van harte welkom om vooral 
mee te doen met alle sporten die 
worden aangeboden. De Sportfair 
Aalsmeer is een initiatief dat mede 
mogelijk gemaakt is door een 
bijdrage uit het Lokale Sportakkoord, 
met als doel promotie van de lokale 
sport in Aalsmeer. Het doel is sport- 
en beweegaanbieders, van vereni-
gingen tot sportscholen, in de spot-

lights te zetten. Tegelijkertijd wil de 
organisatie de jeugd van de 
gemeente Aalsmeer kennis laten 
maken met het zeer uitgebreide 
sport- en beweegaanbod in de 
gemeente. De sporten die worden 
aangeboden tijdens de Sportfair 
Aalsmeer zijn: turnen, voetbal, 
handbal, volleybal, judo, basketbal, 
dansen en badminton. Er is dus 
genoeg keus om lekker te bewegen. 
Alle deelnemende verenigingen 
hopen dan ook heel veel kinderen (en 
hun ouders/verzorgers) te zien op 25 
september. Deelnemen aan de Sport-
fair van 11.00 tot 13.00 uur is gratis. 
Meer weten? Stuur dan een mail naar 
aalsmeer@teamsportservice.nl

Eerste Sportfair in De Bloemhof

Amstelland - Na anderhalf jaar was 
er eindelijk weer eens een scherm-
toernooi en dat waren dan ook direct 
de Nederlandse kampioenschappen. 
De Aalsmeerder Koen Vrijburg (cadet 
bij schermschool Tréville uit Amstel-
veen) draaide een redelijke poule en 
verloor maar nipt van de nummer 1 
van de Nederlandse ranglijst (4-5). Bij 
de eliminaties ging het tegen de 
nummer 10 van de Nederlandse 
ranglijst lang gelijk op, maar uiteinde-
lijk moest Koen zijn meerdere 
erkennen en belandde daarmee net 
buiten de top 20 in de einduitslag. 
Koen, die 35e staat op de ranglijst, zal 
hierdoor zeker een aantal plaatsen 
gaan stijgen. Teamgenoot en Amstel-
vener Michael Dijkstra wist vervol-
gens voor de derde maal een Neder-
landse titel te behalen door in de 
�nale de nummer 2 van de ranglijst te 
verslaan. Teamgenoot Koen Walet, die 
op zaterdag het brons haalde, wist 
zichzelf op zondag te overtre�en 
door eveneens goud te pakken, maar 

dan bij de junioren. Cadet en Tréviller 
Yin Man pakte op de zondag even-
eens een medaille bij de junioren 
(brons). De Amstelveense scherm-
school Tréville was nadrukkelijk 
aanwezig op dit toernooi. Met een 
kleine twintig deelnemers, zes 
medailles, waarvan twee keer goud, 
was het een zeer geslaagd Neder-
lands kampioenschap. Schermen is 
een snelle en spectaculaire sport voor 
jongens en meisjes. Meer weten? Kijk 
op www.schermschool-treville.nl.  

NK schermen: Koen Vrijburg net 
buiten de top twintig

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
stond voor FC Aalsmeer JO8-3 een 
thuiswedstrijd tegen Legmeervogels 
JO8-3 op het programma. De eerste 
kans van de wedstrijd was voor Aals-
meer, maar Julia had het vizier nog 
niet helemaal scherp. Dit kon wel 
gezegd worden bij Legmeervogels, 
want hun eerste kans volgde en was 
direct raak, waardoor het team voor 
het eerst dit seizoen op achterstand 
kwam, 0-1. Het was voor het team 
even wennen, maar niet getreurd het 
team bleef aanzetten. Lyam was het 
uiteindelijk die voor de gelijkmaker 
zorgde: 1-1. Het team bleef goed 
overspelen, maar verloor de bal. Het 
was pas de tweede kans van 
Legmeervogels, maar ook direct 
weer de voorsprong voor de ploeg 
uit Uithoorn: 1-2. In de time-out die 

kort erna volgde gaven trainers 
Martijn en Bert aan dat overspelen 
heel goed is, maar dat je ook mag 
proberen je tegenstander uit te 
spelen. Na de time-out was het Levi 
die op pad werd gestuurd en met de 
bal naar het doel snelde. Jammer 
genoeg ging zijn inzet net naast. In 
een volgende aanval was het 
Desteney die een schot op doel 
afvuurde, maar de keeper stond in de 
weg, waarna de rebound (wederom 
Desteney) werd verwerkt tot corner. 
Even later zorgde een nieuwe 
uitbraak van Legmeervogels voor 
wederom een tegen doelpunt: 1-3. 
Na wat coaching van de zijkant van 
de trainers werd weer de aanval 
opgezocht, eerst een grote kans voor 
Lyam wat resulteerde in een corner. 
De corner werd genomen door 

Voetbal: FC Aalsmeer JO8-3 wint 
uiteindelijk van Legmeervogels

Aalsmeer - Op zaterdag 30 oktober 
vindt het allereerste ‘King of the 
court’ volleybaltoernooi voor school-
gaande jeugd uit Aalsmeer, Kudel-
staart en omstreken plaats bij Oradi/
Omnia. Heb jij zin om mee te doen 
maar weet je nog niet zo goed wat 

het precies in houdt? Er worden voor 
aanvang van het toernooi gratis 
clinics gegeven in sporthal De Water-
lelie aan de Dreef op woensdag 29 
september, vrijdag 1, woensdag 6 en 
vrijdag 8 oktober. Op de woens-
dagen zijn deze clinics van 16.30 tot 

King of the Court clinics voor 
schooljeugd bij Oradi/Omnia

2-0. Vijf minuten later was het alweer 
raak. Van grote afstand schoot FCA 
middenvelder Joey de bal kiezelhard 
in de kruising van het TABA doel: 3-0. 
FCA bleef druk uitoefenen op de 
TABA defensie en 5 minuten voor het 
rustsignaal was het FCA aanvaller 
Ilias die uit een mooie FCA aanval 4-0 
liet aantekenen. 
Na de rust leek het erop of de FCA 
boys de 4-0 wel genoeg vonden. De 
FCA boys begonnen slap en inspira-
tieloos aan de tweede helft. Dit was 
een kol�e naar de hand van de TABA 
boys. Binnen 5 minuten speelden de 
TABA boys zich twee keer door de 
FCA defensie en lieten FCA keeper 
Kyra beide keren kansloos: 4-2. FCA 
coach Lesly schreeuwde de longen 
uit zijn lijf om zijn jongens weer aan 
het voetballen te krijgen. Het hielp 
enigszins, want het spel werd weer 
wat beter en er kwamen ook weer 
kansen, vooral linkervleugel Aaronn 
werd een paar keer goed vrij 
gespeeld maar Aaronn zijn vizier 
stond niet (meer) op scherp, want 
prachtige kansen hielp Aaronn om 
zeep. In de 24e minuut sloop TABA 
nogmaals door de FCA defensie en 
scoorde fraai de 4-3. FCA coach Lesly 
timmerde zijn achterhoede dicht om 
de 4-3 over de streep te trekken en 
dat lukte. Eindstand 4-3.

Dante. Hij schoot de bal in het doel 
en verkleinde de achterstand tot 2-3. 
Even later werd het zelfs weer gelijk 
door een doelpunt van Lyam die de 
bal had afgepakt na een slecht 
genomen uitbal van Legmeervogels. 
Met 3-3 was het ook tijd voor de rust.
De tweede helft was nog maar koud 
begonnen of keeper Thije kon alweer 
de bal uit het eigen doel halen, 3-4. 
Vanaf de afstrap was het Julia met 
een snelle uitbraak die alleen op de 
keeper af ging. De bal belandde 
jammer genoeg aan de verkeerde 
kant van de paal. Deze gemiste kans 
maakte haar gretig, want bij een 
volgende kans nog geen minuut 
later was het wel raak voor haar en 
maakte ze de (wederom) gelijkmaker: 
4-4. Al kon er ook nu weer niet lang 
van worden genoten, want Legmeer-
vogels was alweer in staat om een 
doelpunt te maken: 4-5. Na goed 
druk zetten op de verdediger en 
keeper was het dit keer Jasmijn die 
zorgde voor de gelijkmaker: 5-5. Het 
slotakkoord van de wedstrijd was 
voor Aalsmeer. Bij de aftrap van 
Legmeervogels was het Lyam die 
direct de bal afpakte en ermee naar 
voren snelde. Hij versloeg niet alleen 
de verdediging, maar ook de keeper 
en maakte zo zijn derde van de dag. 
Hiermee kwam Aalsmeer voor het 
eerst in de wedstrijd op voorsprong: 
5-6. Met nog 2 minuten op de klok 
werden geen kansen meer wegge-
geven. Aalsmeer kreeg zelfs nog wat 
kansjes, maar gescoord werd er niet 
meer. Komende zaterdag wacht om 
10.00 uur een uitwedstrijd in de Hoef 
tegen HSV’69.

17.45 uur en op de vrijdagen van 
19.00 tot 20.30 uur. Inschrijven voor 
de clinics is niet nodig. 

Aanstaande zaterdag 25 september 
is Oradi/Omnia ook aanwezig op de 
sportfair in de Bloemhof. Kom langs 
tussen 11.00 en 13.00 uur in je sport-
kleding en speel een potje volleybal 
mee! Meer informatie? Mail naar 
volleybal@svomnia.nl. 
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Aalsmeer - Ook dit seizoen kunnen 
weer yogalessen gevolgd worden bij 
Studio Plasia Aalsmeer. De lessen Yin 
Yoga, Hatha Yoga en Yoga Nidra 
worden gegeven in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Met yoga 
beoefen je �exibiliteit, cardio- en 
krachttraining - allemaal tegelijker-
tijd. Door yoga ga je je beter voelen. 
Yoga gaat stress tegen, verlaagt de 
bloeddruk, vermindert angst en 
depressie en verbetert je humeur 
door de regulatie van neurotransmit-
ters. Door yoga ontwikkel je gecen-
treerd bewustzijn en versterk je je 
interoceptie - de communicatie 
tussen lichaam en geest. Je leert 
jezelf kennen.

Kracht en energie nemen toe
Yoga verhoogt het energieniveau, de 
�exibiliteit en de balans in zowel 
lichaam als geest. Je versterkt zowel 
de grote spiergroepen als de kleine 
spieren en het bindweefsel die 
andere oefeningen niet aanpakken.

Betere spijsvertering
Yoga moduleert het enterische 
zenuwstelsel dat onafhankelijk je 
spijsvertering reguleert. Met andere 
woorden yoga helpt bij je 
spijsvertering.

Slaap en kwaliteit leven
Het is een complete oefening voor 
lichaam, geest en ziel die asana 
(fysieke houdingen) en pranayama 
(ademhalingsoefeningen) combi-
neert om de gezondheid en vitaliteit 
te verbeteren. Je slaapt beter waar-
door de kwaliteit van je leven 
verbetert.
Kom voor een vrijblijvende proe�es 
(5 euro) eens langs bij Studio Plasia 
in The Beach Aalsmeer. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Manon van den Berge 
via 06-41968198 of stuur een mail 
naar manon@plasia.nl. 
Kijk voor het complete aanbod en 
het lesrooster op de website 
www.plasia.nl

Yogalessen bij Studio Plasia

Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - De jonge dansers van 
Dance Improvement (DI) mochten 
weer fysiek deelnemen aan een echte 
danswedstrijd. De danskaravaan met 
de zenuwachtige meiden bestaande 
uit één solo, een duo en twee teams 
trok het land in. Voor de dansers van 
Dance Improvement, die ruim ander-
half jaar alleen aan online danswed-
strijden mochten deelnemen, was 
deze eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen een spannende uitdaging. 
Buikpijn en hoofdpijn waren de veel 
gehoorde klachten van de dansers die 
super nerveus waren voor hun optre-
dens en dát was van hun gespannen 
gezichtjes af te lezen. En ze hadden er 
ook enorm veel zin in om te laten zien 
dat zij de afgelopen maanden niet stil 
hadden gezeten. De sfeer tussen de 
dansers was ontzettend goed en 
iedereen had er weer zo veel plezier 
in! Het resultaat van hun inspan-
ningen was dan ook veelbelovend: 
Ala sleepte in haar categorie Solo tot 
en met 12 jaar een prachtige eerste 
prijs in de wacht. Ala en Aiko deden 

mee als Duo in hun catergorie tot en 
met 12 jaar en dansten zich naar een 
fantastische zilveren beker. Team 
Turbulance bestaat uit Hailey, Kanya, 
Sam, Sienna, Sjors en Philly, danst in 
de categorie tot en met 13 jaar en 
scoorde een derde plaats met bijbe-
horende beker. Team Sabotage 
bestaat uit Millie, Amber, Serena, 
Lisanne, Aiko, Amy, Melissa en Tamara 
en danst in hun categorie tot en met 
16 jaar en zij behaalde de vierde 
plaats. Trotse coaches Dalvin en 
Samora gaan weer verder met hun 
teams om het commentaar van de 
jury te verwerken en hun choreo’s 
verder aan te scherpen. Wil jij ook 
heel graag dansen? Je bent van harte 
welkom binnen de verschillende 
niveaus en er is voor elke leeftijd wel 
een leuke discipline. Kinderen kunnen 
zelfs al vanaf 1 jaar terecht en een 
maximum leeftijd is er niet dus wat 
houdt je tegen? Ook als jij het gevoel 
hebt dat jouw talent goed past in een 
Demoteam kun je je melden voor een 
proe�es via:
info@danceimprovement.nl of bel 
met Jasmina 06-42146083.

Live danswedstrijd maakt DI 
dansers weer gelukkig

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Sjors, Sienna, Philly, Ala, Kaya, 
Sam, Hayley, Melissa, Lisanne, Amber, Tamara en Serena.

KORT
KAARTEN OM PRIJZEN BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - De eerste kaartavond 
is gespeeld bij Allen Weerbaar. 
Het was heel gezellig om elkaar 
na zo’n lange tijd weer te zien en 
te spreken. De opkomst was 
goed. Er is ook gekaart en 
gestreden om de eerste plaatsen. 
De grote winnaar van de avond 
was Paul Könst met 5456 punten. 
Gevolgd door Tilly Been, Jan de 
Nooij en Rinus de Jong met 
4946, 4938, en 4922 punten. Op 
plaats 5 eindigde Lia Jongkind 
met 4872 punten. Zij gingen 
allen met een mooie prijs naar 
huis. De poedelprijs was voor 
Hein van Bemmelen met 3808 
punten. Ook werden er nog 
bosjes bloemen verdeeld onder 
de niet winnaars. De volgende 
speelavond is maandag 27 
september in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 
uur. De deur gaat open om 19.30 
uur voor inschrijving. De inleg is 
1,50 euro per persoon. Er zijn per 
avond vijf mooie prijzen te 
vergeven. Kom gezellig een keer 
kijken en/of meekaarten. Voor 
vragen kan gebeld worden naar 
de familie de Nooij via 0297-
325040 of 06-50487419.

WINST JOPIE EN GRE 
BIJ OUDERENSOOS

Kudelstaart - Het jokeren tijdens 
de ouderensoos in het Dorpshuis 
afgelopen donderdag 16 
september is gewonnen door 
Jopie de Grauw met 99 punten. 
Op de tweede plaats is Trudy 
Knol geëindigd met 340 punten 
en op plaats drie Agheeth Schil-
ders met 661 punten. Bij het 
klaverjassen was de hoogste eer 
voor Gre de Jong met 5209 
punten, gevolgd door Coby van 
Weerdenburg met 5079 punten 
en Nico de Ron met 4964 
punten. Zin in een gezellige 
middag jokeren of klaverjassen. 
Nieuwe gezichten zijn altijd 
welkom. Het kaarten voor 
ouderen is iedere donderdag 
vanaf 13.30 uur in het Dorpshuis.

HOGE SCORES DAMES BIJ 
SJOELCLUB

Aalsmeer - Na een eerste 
wenavond twee weken geleden, 
waren de meeste sjoelers afge-
lopen 16 september al weer iets 
beter op dreef in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. De hoogste 
scores met 148 punten kregen 
alleen de dames voor elkaar. 
Petra Houweling, Marja Sprin-
gin’tVeld en Elisa de Jong 
gooiden allen één keer een 148. 
Albert Geleijn kwam met 147 
punten nog het dichtst in de 
buurt. Petra scoorde ook de 
meeste punten in de Hoofd-
klasse voor de competitie (17 
punten), maar in de A-klasse 
overtrof Pim van der Meer deze 
score ruim met 24 punten. In de 
B-klasse deed Mahjan Yari dat 
ook met 23 punten. Uitslagen 
per Klasse: Hoofdklasse: 1. Petra 
Houweling, 2. Albert Geleijn en 
3. Hans van Leeuwen. A-Klasse: 
1. Pim van der Meer, 2. Theo van 
Leijden en 3. Elisa de Jong. 
B-Klasse: 1. Mahjan Yari, 2. Maria 
Baggen en 3. Jan Geleijn Dzn.

Aalsmeer - Je zou het een trainings-
kamp kunnen noemen, het kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Nog enige 
weken te gaan, dan barst het echte 
werk weer los. Komende vrijdag 24 
september vindt de jaarvergadering 
plaats, daarna is er nog tijd om te 
klaverjassen. Aanvang is 19.00 uur, 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef is 

open vanaf 18.00 uur. Het kaarten op 
vrijdag 17 september is gewonnen 
door Jan Meijer en Gerard Presser met 
5418 punten. Op twee Chris van Wijhe 
en Theo Nagtegaal met 5014 punten 
en plaats drie voor Marja Joore en 
Paolo met 4924 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Krijna Verhoef en 
Miep Bloemen met 3505 punten.

Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was in de Proodijhal de Open Kudel-
staart de tweede speelavond. De 
opkomst was met 36 darters 
wederom uitstekend. De winnaar van 
de eerste speelavond, René Kruit, 
baarde opzien. Hij had het (verse) 
gips om zijn werphand weggeknipt 
in een poging het dartbord nog 
redelijkerwijs te raken. Dit lukte 
wonderwel, hij bereikte knap de 
kwart�nale van het hoogste niveau. 
Remy van Groeningen en Raymond 
van de Weiden bereikten de halve 
�nale. Ronald Baars stond voor de 
tiende keer ooit in de �nale, een 
uitstekende prestatie. Zijn eerste 
�nale was twintig jaar geleden in het 
allereerste seizoen van de Poel’s Eye. 
Ook de uiteindelijke winnaar had wat 

dat betreft een verleden; Daan 
Broekhuizen won voor de tweede 
keer ooit een speelavond. Zijn vorige 
speelavond overwinning was maar 
liefst elf seizoenen geleden. René 
Kruit en Floortje van Zanten wonnen 
vorig seizoen ook na een langdurige 
droogte. Ook bij René zat er elf jaar 
tussen, terwijl Floortje acht 
seizoenen op een speelavond over-
winning moest wachten. Deze avond 
won Floortje echter knap voor de 
tweede keer op rij het tweede 
niveau. Finalist was Dennis Elderen-
bosch. Ook bij de andere �nales 
werden er namen van oud winnaars 
genoteerd. Ron de Pijper won veer-
tien jaar geleden voor de eerste en 
enige keer een speelavond, nu kwam 
hij in het derde niveau als winnaar 

Daan wint voor de tweede keer 
ooit speelavond bij Poel’s Eye

De winnaars bij Poel’s Eye: Ron, 
Floortje, Daan en Erik Jan.

boven drijven. De verliezende �nalist 
had een nog indrukwekkendere 
verleden bij de Poel’s Eye: Chris-
topher Brouwer won maar liefst elf 
speelavonden (de eerste dertien jaar 
geleden). Zelfs in de �nale van het 
vierde niveau stond een oud 
winnaar: Rob Poland, winnaar van 
een speelavond in het allereerste 
seizoen ooit. De �nale werd echter 
gewonnen door Maarten van 
Amsterdam. Tot slot had dertien-
voudig oud winnaar Erik Jan Geel-
kerken met een prachtige worp van 
156 de hoogste uitgooi van de 
avond. Joao Beringel mocht voor de 
Triple Pot gooien, maar miste helaas.

Koppel Toernooi
Volgende week zaterdag 2 oktober is 
het Koppel Toernooi, met hopelijk 
weer veel nieuwe gezichten. Elk 
koppel kan zonder opgave vooraf 
meedoen. Er is een winnaar en verlie-

zerronde. De inschrijving sluit 
wederom om 19.30 uur (het toernooi 
moet wegens de corona maatregelen 
vóór 24.00 uur klaar zijn). Deelname 
kost vier euro per persoon, 8 euro per 
koppel. De minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poelseye.nl 
is nog meer informatie te vinden. 

Jaarvergadering en kaarten in Hornmeer

Dansend herfst en winter in
Aalsmeer - Nu de zomerperiode echt achter ons ligt en iedereen lang-
zaam aan zijn herfst- en winterhobby weer opzoekt zijn de danslessen bij 
DanceSport Academy NL weer gestart. De eerste kennismakingslessen 
zijn gestart direct na de zomer, maar bij alle lessen is instromen nog 
mogelijk. Zowel voor volwassenen als voor kinderen is er een ruim 
aanbod beschikbaar, met of zonder partner. Naast de lessen stijldansen 
op de zondagavond biedt DanceSport Academy NL de les Solo Latin aan. 
Heerlijk dansen op Latijns Amerikaanse muziek, zonder dat je een partner 
nodig hebt. Dit seizoen zijn er zelfs twee niveaus op het rooster gezet. Het 
instap niveau voor dansers met geen tot weinig ervaring is op maandag 
om 19.00 uur, de gevorderde dansers kunnen om 20.00 de vloer op. 
Toch liever een knallende dans workout? Dat kan onder leiding van 
docente Mireille op de dinsdagavond en donderdagavond tijdens de les 
Salsation. Een iets rustigere workout volgen kan ook op de dinsdag 
tijdens Rootz! Beide dansworkouts zijn een to�e mix tussen dans en 
spierversterkende oefeningen. 
Een van de nieuwe op het lesrooster is de les EasyDance op de donder-
dagavond. Deze les duurt een half uur en richt zich op de dansers die 
graag weer willen starten maar toch de nodige fysieke problemen onder-
vinden. Ben jij herstellende van een blessure, heb je last van overgewicht 
of een andere klacht en wil je op een heel rustig tempo weer gaan 
dansen? Dan is dit de les waar je op hebt gewacht!

Gratis proefles
Kennismaken met DanceSport Academy NL kan altijd via een gratis 
proe�es. Of loop komende zaterdag 25 september langs tijdens de Sport-
Fair van Team Sportservice in sporthal De Bloemhof. Van 11.00 tot 13.00 
uur kunnen kinderen kennismaken met diverse sporten. De aanmelding 
hiervoor verloopt via Team Sportservice. 
Een volledig overzicht van alle lessen is te vinden op www.dancesport-
academy.nl. Een gratis proe�es kan gereserveerd wroden via de website. 
DanceSport Academy NL is gevestigd op de Oosteinderweg 287-F.
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a er  AA  fier aan o  n 
loe ter e la e 
Door Ben de Leur

Aalsmeer - De eerste ronde KNSB in 
de 2e klasse zit er alweer op. AAS 
moest uit tegen Zukertort 2 in 
Amstelveen Zuid. Tegelijkertijd 
speelde Zukertort 1 thuis tegen 
HWP1, zodat er een hele meute scha-
kers uitgelaten aanwezig was omdat 
ze eindelijk weer fysiek konden gaan 
schaken. Het was mooi weer, dus 
stonden vele bekenden van elkaar 
tussen de zetten door buiten met 
elkaar te praten. Maar er werd wel 
hard gestreden op de borden. Op 
bord 8 moest Ben de Leur invallen 
voor Henk N die een culturele rond-
tocht door Griekenland maakt. Op 
zich een prima idee, maar niet tijdens 
een KNSB ronde. Ben speelde met 
zwart een nieuwe variant voor hem 
in het Siciliaans en kwam daardoor 
niet zo goed uit de opening. Maar 
zijn jonge tegenstander pakte het te 
drastisch aan en zwart kreeg enig 

initiatief. Dit leidde uiteindelijk tot 
een betere stelling, maar Ben zag 
geen winst. Na overleg met AJ en 
gezien de gunstige stand op de 
andere borden ging Ben in op 
zetherhaling en was de eerste remise 
binnen. Al vlot daarna remiseerde AJ 
Keessen zelf op bord 3 tegen de 
sterke Fide Meester Overeem. Daarna 
kwam Amstelveen op voorsprong 
omdat Bryan dacht in de tijdnood 
van zijn tegenstandster ten aanval te 
moeten trekken. Maar het was meer 
een grafzet en zijn zeer ervaren 
tegenstandster Esther de Kleuver 
ging er dan ook meteen dwars door 
de zwarte stelling heen. De stand 
werd weer gelijk getrokken door 
mede invaller Jeroen Cromsigt op 
bord 7, die tegen correspondentie-
schaakmeester Jan Helsloot 2 lichte 
stukken tegen een toren kreeg en dit, 
ondanks hevig verzet, zeer netjes 
wist uit te schuiven. Mooie prestatie! 
Op bord 1 speelde FM Jeffrey van 

Aalsmeer - Een rumoerige week 
rondom de dames Handbal selectie 
van Greenpark Aalsmeer. Vlak voor 
de start van de competitie is er nood-
gedwongen afscheid genomen van 
de recent aangestelde coach Alex 
Plum. Een gebrek aan chemie tussen 
coach en de handbalsters lijkt hier 

mede de oorzaak van. René Romeijn, 
wel bekend in het Aalsmeerse, en 
keeperstrainer Peter Tier nemen 
tijdelijk de honneurs waar. Aan hen 
de schone taak om het jonge team 
door deze lastige periode heen te 
loodsen. Aalsmeer DS1 komt dit jaar 
uit in de 1e Divisie en zal vooral gaan 

te nederlaa  voor reen ar  
a e   na een r oer e ee
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Aalsmeer – De handballers van 
Greenpark Aalsmeer hebben ook de 
derde wedstrijd in de BeNe League 
gewonnen. Afgelopen donderdag 

16 september werd Hurry-Up aan 
de zegekar gebonden. Het team uit 
Zwartemeer werd thuis in de 
Bloemhof met 30-26 verslagen. Al 

reen ar  nt oo  derde d el 
n e e ea e and al

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18 
september heeft het eerste van FC 
Aalsmeer zaterdag goede zaken 
gedaan. Thuis aan de Beethovenlaan 
werd met maar liefst 8-2 gewonnen 
van FC Weesp. De vrouwen van FCA 
hadden Focus ‘07 op bezoek. De 
teams waren aan elkaar gewaagd, 
het leverde de terecht gelijke uitslag 
van 4-4 op. Zondag 19 september 

was een minder goede voetbaldag 
voor FC Aalsmeer. Het eerste zondag-
team speelde thuis tegen sv BSM en 
deze ploeg nam de punten mee 
terug naar Bennebroek: 3-5. RKDES 
Kudelstaart wachtte een voetbalwed-
strijd in Utrecht, waar tegenstander 
Kismit uiteindelijk toch overklast kon 
worden: Bij 3-2 voor RKDES klonk het 
eindsignaal. 

oet al  n t A en 

strijden om lijfsbehoud. DSS Heems-
kerk was zaterdag 18 september de 
eerste horde die genomen moest 
worden. Sporthal De Waterakkers 
was het strijdtoneel van de avond. 
Aalsmeer schiet uit de startblokken 
en neemt brutaal de leiding en loopt 
uit naar een 2-5 voorsprong. Toch is 
het DSS dat uiteindelijk met 16-13 
gaat rusten. Een mindere periode 
van Aalsmeer is daar debet aan. In de 
tweede helft blijft de voorsprong 
voor DSS lange tijd gehandhaafd 
totdat Aalsmeer stapje voor stapje 
dichterbij kan komen. Bij een 27-26 
stand gaat het meegereisde publiek 
er nog eens goed voor zitten. Helaas 
komen de dames door twee tijd-
straffen in ondertal te staan en DSS 
maakt daar handig gebruik van. Eind-
stand 31-29, een nipte nederlaag na 
een rumoerige week. Aanstaande 
zaterdag 25 september spelen de 
dames om 19.00 uur thuis in de 
Bloemhof tegen PCA/Kwiek DS2. 
Doelpunten: Fleur Houtzager (7), Lisa 
Hölscher (7), Mandy Seuren (4), Robin 
Sahalessi (3), Nanda Jansma (3), 
Sonja van Wechem (3) en Renée de 
Rooij (2).

eerder werd gewonnen van Quintus 
en het Belgische Initia Hasselt.
Aalsmeer begon voortvarend aan 
de wedstrijd en opende de scores. 
Hurry-Up liet zich echter niet 
afschrikken door de landskampioen 
en wist eveneens het doel te 
vinden. De strijd ging min of meer 
gelijk op. De rust gingen de teams 
in met 16-13 voorsprong voor 
Greenpark. Ook in de tweede helft 
waren de teams aan elkaar 
gewaagd en werd er over en weer 
gescoord. Hurry-Up wist zelfs op 
gelijke hoogte te komen. Aalsmeer 
zette hierop een tandje bij en liep 
uit op de handballers uit Zwarte-
meer. Het lukte Hurry-Up niet meer 
om het geslagen gat te dichten. 
Eindstand 30-26 voor Greenpark. 
Voor Aalsmeer scoorden Tim 
Bottinga en Donny Vink de meeste 
doelpunten, elk zes. Aanstaande 
zaterdag 25 september speelt 
Greenpark in België tegen Sporting 
Pelt en op 2 oktober is Volendam 
thuis, in de Bloemhof, de tegen-
stander van Aalsmeer.

Vliet tegen CM PP Theulings, die er 
niet aan de pas kwam. In een wat 
symmetrische stelling had Jeffrey 
steeds het initiatief en haalde soepel 
het punt binnen. Het volgende punt 
werd op bord 4 door Marc Trimp 
gescoord die een hele reeks van 
fantastische aanvallen en combina-
ties had en zijn tegenstander 
tenslotte mat zette. Een heel mooie 
partij speelde ook Simon Groot op 
bord 5, een fraai positioneel pion-
offer op de lange termijn gaf een 
superieure stelling tegen Eric 
Roosendaal, ook weer zo een ervaren 
speler die al jaren op dit niveau 
speelt. Maar Eric kon niets inbrengen 
tegen het sterke spel van Simon en 
alweer was er een punt binnen en 
daarmee de wedstrijd. Laatste man 
Paul Schrama speelde op bord 2 
weer zo een kenmerkende Paul partij 
die veel doet denken aan hoe Karpov 
speelde. Positioneel, klein voor-
deeltje, pion voor en het eindspel 
uitschuiven. Het duurt even, maar 
dan heb je ook wat, namelijk 6 bord-
punten, 2 matchpunten en fier aan 
kop van de loeisterke klasse 2B.

Kudelstaart - Na de valse start van 
vorige week trof VZOD/Fiqas afge-
lopen zaterdag een, op papier, 
andere hoogvlieger in de poule. 
Onder zomerse temperaturen kwam 
HKC naar Kudelstaart. De gewonnen 
wedstrijd hiervoor van het tweede 
mocht als blauwdruk dienen voor het 
eerste team van trainer/coach Gert 
Krook. Beide teams hadden elkaar 
kennelijk goed bestudeerd en tasten 
elkaar in de openingsfase af. Het was 
uiteindelijk Thomas van der Zwaard 
die na een gemiste strafworp van 
afstand de openingstreffer binnen 
knalde: 1-0. In het andere vak was 
onder andere Josine Verburg de luis 
in de pels en steelde regelmatig de 
bal uit de aanval van HKC. Na een 
kwartier moest de verdediging wel 
capituleren voor een strafworp: 1-1. 
Verburg wist gelijk de 2-1 te maken 
onder de korf, onmiddellijk gevolgd 
door de gelijkmaker. Twee loepzui-
vere schoten van afstand voor Van 
der Zwaard en Tessa Könst bete-
kenden een voorsprong van 4-2.
De Kudelstaarters gingen door, 
speelden geduldig en namen de 
goede kansen. Dit resulteerde in een 
mooi passje van Josine bij een door-
loopbal op Könst: 5-3. Vincent Algra 
schoot van ver de 6-3 binnen en het 
vele publiek knikte goedkeurend 
over het vertoonde spel. Maar HKC 
gaf zich nog niet gewonnen, verre 
van dat, en kwam terug: 6-5. Net vóór 
rust schoot Wouter Vermeulen 
vanachter de korf de 7-5 raak en op 
slag van rust maakte HKC de stand 
nog iets draaglijker voor hen: 7-6. 

Een duel wat nog op alle kanten op 
kon, maar wat VZOD/Fiqas niet 
hoefde te verliezen, zolang het maar 
de op voorhand gemaakte afspraken 
na kwam. Na de thee kwam HKC als 
beste uit de kleedkamer en boog 
binnen vijf minuten de achterstand 
om in een 7-10 voorsprong. De 
Kudelstaarters waren het even hele-
maal kwijt en moesten zich weer 
herpakken na deze overrompeling. 
Dit ging moeizaam en trainer/coach 
Krook begon te wisselen om de 
schwung weer terug te krijgen. Ook 
een vroege time-out in de tweede 
helft was gelijk noodzakelijk.
Jessica Verheul gaf VZOD/Fiqas weer 
hoop en schoot de 8-10 binnen. Na 
8-11 een doorloopbal van Verburg: 
9-11. Maar zodra de Kudelstaarters 
scoorden deed HKC dit gelijk aan de 
andere kant. Het was werken 
geblazen voor het team van Krook. 
Aanvallend had het ene vak het 
zwaar en vervolgens verdedigend 
ook niet gemakkelijk. Uiteindelijk 
wist Van der Zwaard de tiende goal 
op het scorebord te krijgen maar had 
HKC er inmiddels 12 in liggen. Deze 
stand werd tien minuten voor het 
einde bereikt en het lukt het machte-
loze VZOD/Fiqas niet meer om daar 
verandering te brengen. De prima 
leidende scheidsrechter floot af op 
een schamele 10-12 wat geen recht 
deed aan de weeromstandigheden 
en alles wat blauw/zwart is bleef 
teleurgesteld achter.
Maar aanstaande zaterdag weer 
volop nieuwe kansen in en tegen 
Huizen om 15.30 uur.

or al  O  tre t aan ort te 
e nd en verl e t van 



3123 september 2021 • inderegio.nl SPORT

Aalsmeer - Er waren op de vaste 
dinsdagavond vijf liefhebbers afge-
komen op de wekelijkse dartavond in 
buurthuis ‘t Middelpunt. Dat is niet 
zo veel, liever ziet de groep darters er 
meer bijkomen, maar het is wel zo 
dat je dan vrijwel continue staat te 
spelen. De wedstrijden tussen Ben 
van Dam, Kees de Lange en Peter 
Bakker gaan altijd mooi gelijk op, 
daar is het moeilijk om de winnaar te 
voorspellen, wat een leuke wedijver 
naar boven brengt. Iwan van Egdom 
was terug van vakantie en ook hij 
blijft voor verrassingen zorgen, zo 
wist hij van Jacco en van Kees een 
leg af te pakken. Vooral die tegen 
Jacco was opzienbarend, want dat 
lukte geen van de andere deelne-
mers. Jacco was lange tijd niet 
geweest, maar had er echt weer zin 

in en hij bleek goed op stoom te zijn, 
want hij won al zijn partijen. Nadat 
iedereen tegen elkaar de pijlen had 
gegooid was er nog tijd over voor 
een spelletje. Een bepaalde serie 
getallen moest uitgegooid worden 
en dat met alle vijf spelers op één 
baan. Kees de Lange bleek hier de 
langste adem te hebben en hij was 
als eerste klaar met de klus.
Johan Zuidwijk was deze avond 
helaas verhinderd. De darters 
hadden hem graag een partij tegen 
Jacco zien gooien. Hopelijk gaat dat 
binnenkort toch gebeuren. Zelf de 
darts werpen blijft het leukste, 
iedereen vanaf 16 jaar moet dat maar 
eens komen ervaren. Entree per 
avond bedraagt 2,50 euro. Iedere 
dinsdagavond vanaf 19.45 uur in 
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Jacco Piet darter van de avond

Aalsmeer - Op zondag 19 september 
werd het Online Poker Kampioenschap 
van Zeist georganiseerd. In totaal 
kwamen er 119 poker liefhebbers af op 
deze voorronde van het Open Neder-
lands Kampioenschap Poker. Het 
virtuele startschot werd om 19.30 uur 
gegeven en na iets meer dan 4 uur 
online pokeren werd Otto van Andel 

de Online Pokerkampioen van Aals-
meer. Sinds de uitbraak van het coro-
navirus heeft de organisatie van het 
nationale amateurkampioenschap 
online voorrondes toegevoegd aan het 
originele concept waar eerder alleen 
voorrondes in lokale horecagelegen-
heden gespeeld werden. “De online 
voorrondes hebben ervoor gezorgd 

Otto van Andel naar finale van 
Open NK Poker

PR’s voor AV Aalsmeer atleten

Broers Collin (nr. 459) en Justin (nr. 
461) gingen de strijd aan. 
Foto: Erik Witpeerd

Gwen Alewijnse (nr. 460): Vorm komt 
stapsgewijs terug. 
Foto: Erik Witpeerd

Aalsmeer - Donderdag 8 september 
was een bijzondere nazomeravond 
voor de leden van Wakeboard en 
Waterski vereniging Aalsmeer.Deze 
clubavond kwam er bezoek van twee 
bijzondere gasten, namelijk Roger Pop 
uit Amstelveen en zijn goede vriend 
Peter. Roger is Benelux en Nederlands 
kampioen waterskiën voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Het 
skiën gebeurd met behulp van een 
speciaal geprepareerde zitski. Het 
weer was prachtig en er was weinig 
wind, toch was het water door alle 
bootjes eigenlijk te onrustig om te 
waterskiën. Dit weerhield de twee 

mannen niet om toch te water te 
gaan. Na wat inspanning van vrijwil-
ligers zijn Roger en Peter aan boord 
geholpen en Roger beet het spits af. 
Na een aantal baantjes achter de boot 
te hebben geskied was Roger moe 
geworden en was Peter aan de beurt. 
Peter daarentegen had nog nooit 
gewaterskied op een zitski. Sterker 
nog, een jaar geleden kon Peter nog 
gewoon lopen. Een noodlottig zwem-
ongeval zorgde voor een dwarslaesie. 
Peter trotseerde weer het water met 
de speciaal geprepareerde ski waarin 
hij zit vastgeklemd. Om het water-
skiën makkelijker te leren hebben vrij-

Kampioen waterskiën bij WSVA

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Goed gereden, maar 
geen prijzen voor de Rijsenhoutse 
wielrenners afgelopen weekeinde. 
Owen Geleijn �nishte zaterdag als 
43ste in de belofteneditie van Luik-
Bastenaken-Luik en Nils Eekho� kwam 
een dag later op plek 84 binnen in de 
World Tour-koers Eschborn-Frankfurt. 
Geleijn reed op de Ardense heuvels 
lang mee in het peloton, maar moest 
in de slotfase ruimte toegeven op de 
beteren. Hij kwam binnen in een 
tweede groepje, slechts 1.35 minuut 
na de Britse winnaar Leo Hayter. 
Nils Eekho� pakte de draad verras-
send snel op na zijn spectaculaire val 
in de Tour of Britain, anderhalve week 
eerder. In de zware Duitse toprace 
rondom Frankfurt mocht hij lang 
dromen mee te kunnen strijden in een 
massasprint. In de slotfase van de race 

bleek de Mammolshainer Stich, een 
steile, 2300 meter lange klim voor 
hem, en een aantal andere snelle 
mannen, echter een te lastige 
hindernis. Eekho� reed de race wel uit, 
vijf minuten na de Belgische winnaar 
Jasper Philipsen.

Jeugd en veteranen
Aalsmeerse jeugdrenster Jytte 
Timmermans reed afgelopen zondag 
in Beekbergen een nationale wedstrijd 
en werd na een groepssprint vijftiende 
in de categorie 12-jarige jongens en 
13-jarige meisjes. Het lid van UWTC 
mocht als derde aankomende meisje 
het podium op.  Ook haar 55 jaar 
oudere plaats- en clubgenoot John 
Tromp kon plaats nemen op het 
ereschavot: twee keer derde bij de 
veteranen 60-plus, zaterdag in Dord-
recht en een dag later in Nieuwegein. 

Wielrenners naast de prijzen in 
buitenlandse topklassiekers

willigers The Boom (stang naast de 
boot) er aan gezet. Hiermee verkrijg je 
stabiliteit voor de waterskier en is het 
gemakkelijker te leren. De eerste 
poging naast de boot ging meteen 
goed. Peter kwam uit het water en 
heeft zeker 800 meter geskied. Na wat 
rust in het water heeft hij vervolgens 
ook weer terug geskied naar de oever. 
Bij de steiger aangekomen zijn Roger 
en Peter vanuit de boot in hun rolstoel 
geholpen. Na a�oop is nog gezellig 
wat gedronken met elkaar. Wakeboard 
en Waterski vereniging Aalsmeer kijkt 
terug op een zeer geslaagde avond. 
Ook zin om te waterskiën of te wake-
boarden? Kijk voor informatie op 
www.wsva.nl

Aalsmeer - Na een periode van 
fysieke tegenslag is Gwen Alewijnse 
weer op de weg terug. De AV Aals-
meer atlete die zich met name richt op 
de afstanden 400 en 800 meter liep 
afgelopen vrijdag in Apeldoorn een 
sterke 400 meter waarbij ze nipt 
boven haar persoonlijke besttijd bleef. 
De 63,80 seconde laat zien dat de 
vorm stapsgewijs terugkomt en dat er 
met vertrouwen naar het wintersei-
zoen gekeken kan gaan worden. Beide 
broers van Gwen, Colin en Justin, 
gingen op dezelfde afstand gezamen-
lijk de strijd aan welke uiteindelijk 
door Colin werd gewonnen 60,44 
seconde. Justin �nishte in 64,03 
seconde voor beide atleten betekende 
dit een persoonlijk record.

Aalsmeer - Op donderdagmiddag 30 
september organiseert Team Sport-
service de eerste sportinstuif van dit 
schooljaar bij sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. Tijdens deze 
middag kunnen alle kinderen van 
groep 3 tot en met 8 lekker bewegen 
en plezier hebben met elkaar. Buurt-
sportcoach Rene Romeijn: “De sport-
instuif zal dit schooljaar elke laatste 
donderdag van de maand worden 
georganiseerd. Op 30 september is 
het buiten, maar daarna gaan we 
lekker naar binnen in de sporthal.” 
Uiteraard is deze activiteit weer gratis 
en de inschrijvingen verlopen via 
www.noordhollandactief.nl. 

Nijntje beweegdiploma
Bij deze eerste keer van de sportin-
stuif kunnen ook de jongere 
kinderen mee doen! Voor de 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar is er name-
lijk het Nijntje beweegdiploma. 

Tijdens een half uur krijgen de 
kinderen alle basisonderdelen van 
bewegen aangeboden via leuke 
oefeningen en spelletjes. Zo leren 
kinderen op een verantwoorde 
manier bewegen met veel variatie. 
De les wordt gegeven door Tamara 
Kleijberg van SV Omnia: “Nijntje 
beweegdiploma is echt een mooie 
manier om kinderen in aanraking te 
laten komen met diverse beweeg-
vormen. Kinderen zijn enthousiast en 
vinden het vaak jammer als de les 
stopt.” 
Afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen worden er twee groepen 
gemaakt die allebei een half uur 
gaan bewegen. De begintijd is (zowel 
bij 1 of 2 groepen) 15.30 uur. Ook 
voor het Nijntje beweegdiploma gaat 
het aanmelden via www.noordhol-
landactief.nl. Bij het aanmelden 
graag even goed de leeftijd van het 
kind vermelden. 

Sportinstuif voor schooljeugd

Wedstrijden 
veldvoetbal
Zaterdag 25 september:
F.C. Zaandagm - FCA 1               14.30u.
AFC Ajax 3 - FCA 2                       14.45u.
FCA Vr.1 - Quick Boys Vr.1          14.30u.
FCA Vr.2 - Velserbroek Vr.1        14.30u.

RKVV Vr.1 - RKDES Vr. 1               14.45u.
Asv. De Dijk 1 - SCW 1                 15.00u.
Asv. Arsenal 5 - SCW 2                15.15u.
Zondag 26 september:
Sporting Martinus 1 - FCA 1     14.00u.
Hfc. Heemstede - FCA 2             15.00u.
RKDES 023-1 - DSS 023-1          14.00u.
Forholte 3 - RKDES 2                   12.00u.

dat het nog laagdrempeliger is om 
kennis te maken met het spel”, vertelt 
organisator Mathijs Jonkers. Naast de 
mooie bokaal die hij per post ontvangt, 
kwali�ceert Otto zich voor de �nale 
van het Open Nederlands Kampioen-
schap Poker. De �nale wordt in juli 
2022 gespeeld in de Heerlickheijd in 
Ermelo. De Aalsmeerders Leroy Hofte 
(2e) en Sander Barendse (3e) wonnen 
door hun prestatie een plek in de halve 
�nales en kunnen zich via deze weg 
nog kwali�ceren voor de �nale.

Imker geeft les in de  
schooltuin
Kudelstaart - Vorige week dinsdag en donderdag 
was de imker op bezoek in de Smikkeltuin. Leerlingen 
van de groepen 7 van de OBS en de Antoniusschool 
kregen een interessante les op locatie over alles wat 
er komt kijken bij het houden van bijen. De kinderen 
hebben het afgelopen jaar insectenhotels gemaakt 
en die prijken nu in de schooltuin. Bijenteelt leraar 
Jan Westerhof had een kast met bijen meegenomen 
en de kinderen mochten op zoek naar de koningin, 
een honingraat vasthouden en bekijken. En natuurlijk 
honing proeven; heidehoning, klaverhoning, maar 
ook Kudelstaartse zomerhoning, afkomstig van de 
lindenbomen die tegenover de school staan.  






