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Het verzoek is opgesteld door de Aals-
meerse werkgroep ‘Hoge Dijk Open’ 
en twee landelijke wandelclubs 
(Wandelnet en TeVoet). Het doel van 
het verzoek is helder: de hekken 
moeten aan de kant!

Wegenwet en APV
De indieners beroepen zich op de 
Wegenwet en op de APV van Aals-
meer. Als het voetpad tenminste 30 
jaar lang voor eenieder toegankelijk is 
geweest, is volgens de Wegenwet 
sprake van een openbare weg. Op de 
openbare weg zijn hekken die de 
doorgang belemmeren of verhinderen 

niet toegestaan; de APV verbiedt dat 
uitdrukkelijk.
Dát het voetpad al meer dan 30 jaar 
wordt gebruikt door deze en gene kan 
worden aangetoond met getuigenver-
klaringen van (oud)-gebruikers van 
het voetpad. 

Campagne via website
De werkgroep Hoge Dijk Open voert 
deze maand campagne in Aalsmeer 
om via de website www.hoge-
dijkopen.nl zoveel mogelijk getuigen-
verklaringen te verzamelen. De beide 
wandelclubs hebben vaker met afslui-
tingen en versperringen te maken; zij 

zetten hun praktische en juridische 
ervaring in bij het opstellen en het 
afhandelen van het verzoek.

Begrip voor ongemak
Het voorgaande neemt niet weg dat 
de werkgroep begrip heeft voor het 
ongemak en de overlast die de betref-
fende eigenaren zeggen te onder-
vinden van het oneigenlijk gebruik 
van het voetpad. Echter, het van de 
ene op de andere dag plaatsen van 
hekken vindt de werkgroep een te 
rigoureuze maatregel. Aangezien een 
praktische oplossing niet dichterbij is 
gekomen in gesprekken met eige-
naren en de gemeente is de werk-
groep genoodzaakt om een juridische 
oplossing te kiezen door de gemeente 
om handhaving te vragen. 

Omwonenden en wandelclubs 
willen Hoge Dijk weer open!
Aalsmeer - Nog deze week wordt in het gemeentehuis een formeel 
verzoek bezorgd om het voetpad op de Hoge Dijk weer voor eenieder 
toegankelijk te maken. 

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
heeft de afgelopen periode, verspreid 
over diverse locaties, gastvrij 
onderdak geboden aan ongeveer 150 
vluchtelingen. Het aantal vluchte-
lingen momenteel aanwezig in de 
gemeente ligt rond de 100. Vanuit het 
Rijk wordt een dringend beroep 
gedaan op de Veiligheidsregio’s om 
mensen op te vangen die tijdelijk niet 
terecht kunnen in één van de regu-
liere opvangcentra. Sinds april is de 
gemeente actief bezig om samen met 
het COA en het Rode Kruis een 
geschikte locatie te vinden voor crisis-
opvang. Dit is geen gemakkelijke 
opgave gebleken. De gemeente Aals-
meer kan als onderdeel van de Veilig-
heidsregio Amsterdam-Amstelland 
opvang bieden aan maximaal vijftig 
personen voor een periode van maxi-
maal drie maanden. Met de mogelijk-
heid deze termijn, indien noodzakelijk, 

met nog drie maanden te verlengen. 
Dit aantal personen, voor deze 
termijn, beschouwt de gemeente als 
goed inpasbaar in verhouding tot 
andere grote sociale opgaven.

Opvang in woonunits
De locatie waar de opvang vanaf 1 
oktober aanstaande kan plaatsvinden 
is gelegen aan de Legmeerdijk 161. De 
opvang geschiedt in acht tot twaalf 
woonunits waarin minimaal 24 en 
maximaal 50 mensen kunnen worden 
opgevangen, afhankelijk van de 
samenstelling van de groep. Het gaat 
om gebroken gezinnen die al bekend 
zijn vanuit de opvang in Diemen. 

Gezond en veilig
De begeleiding op sociaal, emotio-
neel en fysiek vlak zal door betrokken 
partners zoals het Rode Kruis worden 
verzorgd. Medische zorg, begelei-

ding en maaltijdverzorging wordt 
georganiseerd. De gemeente zal 
samen met de partners toezien op de 
gezondheid en de veiligheid van 
zowel de mensen in de opvang als 
die in de directe omgeving.

Burgemeester: “Bescheiden 
bijdrage, grote impact”
“Daar waar het gaat om opvang van 
vluchtelingen, ben ik mij bewust van 
sentimenten en onrust in de samen-
leving”, zegt burgemeester Gido 
Oude Kotte. “Naar mijn mening levert 
de opvang die wij kunnen aanbieden 
een waardevolle bijdrage in de meest 
onzekere periode in het leven van 
deze mensen. Bovendien kunnen wij 
de opvang in deze vorm veilig en 
ordentelijk doen. Daarmee leveren 
wij, binnen ons vermogen, een 
bescheiden bijdrage met grote 
humanitaire impact.” 

Tijdelijke opvang vluchtelingen aan de Legmeerdijk

Aalsmeer – Heel veel lege, oude 
afvalcontainers stonden in groepjes 
bij elkaar in diverse wijken in Aals-
meer en Kudelstaart en dat was niet 
omdat de inwoners te lui waren om 
hun bak binnen te halen. De ‘samen-
scholing’ was op verzoek van de 
gemeente, de oude containers gaan 
namelijk opgehaald worden en 
worden/zijn vervangen voor nieuwe 
exemplaren. In het Centrum zijn de 
nieuwe containers al uitgedeeld, 
maar de uitdeelwagen is nog niet in 
alle wijken geweest. De gemeente 
laat in een reactie weten dat er hard 
gewerkt wordt aan het uitdelen en 
ophalen. De ‘klus’ verloopt niet hele-

maal volgens planning, maar zo laat 
de gemeente weten: “Het uitdelen en 
innemen is klaar als wordt aange-
vangen met het nieuwe inzamelen.” 
Volgens de gemeente heeft iedereen 
in Aalsmeer voor morgen, vrijdag 23 
september, een nieuwe grijze 
afvalbak. De oude containers zijn 
inmiddels, afgelopen dinsdag, opge-
haald in nagenoeg alle wijken door 
DBI. Vanaf nu dient de nieuwe 
container te gebruikt te worden.
Voor vragen over de containers, het 
legen en uitdelen kan contact opge-
nomen worden met Meerlanden via 
pi@meerlanden.nl of bel 
0297-381717.

‘Samenscholing’ containers 
door uitdelen en innemen
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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.

134e jaargang

Oplage: 17.750

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.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 25 SEPTEMBER

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

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. J. Bonhof uit Utrecht.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. H.J. 
Boersma uit Nieuwegein.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
DG Wereldwerk. 

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. T.G. 
Prins. Viering Maaltijd van de 
Heer. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. kerkproeverij met ds. Z. de 
Graaf uit Katwijk. Organist: 
Cornelis Schaap. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. kerkproeverij met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Johan v/d Zwaard. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Rob Hondsmerk. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. In Karmel-
kerk: Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering en om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Zondag 16u. dienst. Voorganger: 

pastoor Martina Liebler. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis (HA). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zondag 11u. dienst o.l.v. paro-
chianen m.m.v. cantors. Info: 
stjangeboortesecretariaat@live.
nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
4 oktober om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Amstelland - Op 27 september start 
bij Mantelzorg & Meer een driedelige 
gespreksgroep ‘Verlies in verleden, 
heden en toekomst’. In deze 
gespreksgroep wordt besproken wat 
je als mantelzorger meemaakt, hebt 
meegemaakt of nog denkt mee te 
maken aan verlies bij een naaste voor 
wie je zorgt. De aanleiding voor deze 
nieuwe gespreksgroep is de afge-
lopen coronaperiode, maar de 
vragen kunnen breder zijn dan wat je 
toen misschien hebt meegemaakt. 
De gespreksgroep is voor mantelzor-
gers die wonen in de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en 
Ouderkerk aan de Amstel. Het begrip 
‘Verlies’ kan breed gezien worden. 
Dat hoeft niet alleen verlies van leven 
zijn maar ook het verlies van 
geheugen of lichaamsfuncties bij je 
naaste, of het verlies aan bewegings-

vrijheid bij jezelf vanwege het 
mantelzorgen. In deze gespreks-
groep deel je ervaringen met lotge-
noten en vind je erkenning en 
herkenning. Je krijgt ook handvatten 
om er mee om te gaan. Het doel van 
de bijeenkomsten is vergroting van 
inzicht en eigen kracht en regie. 
Daarmee blijf je als mantelzorger op 
de been en wordt ontspoorde 
mantelzorg voorkomen.
De bijeenkomsten zijn op de dins-
dagen 27 september, 4 en 11 oktober 
van 10.30 tot 12.30 uur in het 
kantoor van Mantelzorg & Meer aan 
de Bouwerij 4d in Amstelveen. Deel-
name is kosteloos. Kijk voor meer 
informatie over deze gespreksgroep 
en voor aanmelding op de site van 
Mantelzorg & Meer of neem contact 
op via 020-5127250 of stuur een mail 
naar: info@mantelzorgenmeer.nl

Gespreksgroep over verlies 
voor mantelzorgers

Aalsmeer - Het Leger des Heils is op 
zoek naar collectanten in Aalsmeer 
voor de jaarlijkse collecteweek van 28 
november tot en met 3 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, waarin armoede en 
uitsluiting als gevolg van economi-
sche omstandigheden steeds vaker 
voorkomen, is �nanciële hulp 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 ondersteuning te kunnen 
blijven bieden, want de behoefte aan 
contact en directe hulp blijft enorm.

Buurtkamers
Het Leger des Heils heeft door heel 
Nederland meer dan honderd buurt-
huiskamers; bedoeld voor de directe 
omgeving en toegankelijk voor 
iedereen. Mensen kunnen er terecht 
voor een kopje ko�e, 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 buurt-
bewoners elkaar leren kennen, waar-
door gewerkt wordt aan hun sociale 
netwerk en bovendien de buurt 
wordt versterkt. Het overgrote deel 
van deze buurthuiskamers is niet 
gesubsidieerd, waardoor het bestaan 
volledig afhankelijk is van giften en 
donaties, daarom organiseert het 
Leger des Heils deze landelijke collec-
teweek. De hulp van vrijwilligers is 
daarbij keihard nodig. Aanmelden 
kan via: www.legerdesheils.nl/
word-collectevrijwilliger.

Leger des Heils op zoek naar 
collectanten in Aalsmeer

Aalsmeer - Onlangs is een subsidie-
cheque uitgereikt van 2.500 euro 
door Joop de Vries, penningmeester 
van OSA, aan Margriet van Klinken en 
Corrie van Honk, vertegenwoordigers 
van de Diaconie Nederlandse 
Hervormde Gemeente Aalsmeer.
Er is door de Diaconie meer dan 
2.500 euro ingezameld naast heel 

veel goederen voor noodhulp aan 
Oekraïne. Daarom kon het maximale 
subsidiebedrag worden verstrekt. 
Het geld is inmiddels besteed aan 
goederen, waaronder schoenen.
Meer weten over de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aals-
meer? Kijk dan op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl

Cheque van 2.500 euro van OSA 
voor noodhulp aan Oekraïne

Kerkdienst in Oud 
Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 25 septem-
berbegint om 16.00 uur weer een 
kerkdienst in de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg 394. Voor-
ganger is pastoor Martina Liebler en 
koordirigent/cantor is Gertjan 
Arentsen. De koorleden worden drin-
gend verzocht uiterlijk om 15.15 uur 
aanwezig te zijn om in te zingen. Het 
onlangs gerestaureerde orgel gaat 
bespeeld worden door Bram Bier-
steker. De o�ciële feestelijke inge-
bruikneming van het orgel zit in de 
planning met een trompettist, zodat 
heel Oosteinde van Aalsmeer kan 
meegenieten. Er is één collecte voor 
de kosten van de dienst en het 
behoud van dit unieke complex. 

Oost-Inn weer open!
Aalsmeer - Elke woensdagochtend 
staat de Oost-Inn weer open voor 
ontmoetingen. Vanaf 9.30 uur zijn 
belangstellenden welkom in de foyer 
van de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Op woensdag 28 
september is ook iedereen welkom 
die van handwerken houdt, zoals 
zelfstandig breien, quilten of anders-
zins. Maar dan wel met de gezellig-

Op stap, wandelen 
door het Bos
Aalsmeer - Op donderdag 29 
september van 19.00 tot 20.30 uur 
kunnen wandelliefhebbers weer mee 
lopen in het prachtige Amsterdamse 
Bos. Ontspannen aan de conditie 
werken van hoofd en hart. Verza-
melen op de parkeerplaats halver-
wege de Bosrandweg tegenover de 
Rietwijkeroordweg. De wandeling is 
voor iedereen (man, vrouw, jong, 
oud) die zin heeft om lekker te lopen, 
anderen te ontmoeten; gezellig en 
gezond. Na de wandeling is er ko�e/
thee bij de startlocatie. Om op de 
hoogte te blijven van de wande-
lingen en voor vragen kan een e-mail 
gestuurd worden naar opstapme-
toosterkerk@hotmail.com of mail je 
06 nummer door, dan kan er (zo 
nodig) een appje gestuurd worden.
Anne Marie van Elswijk en Ina van 
Willegen nodigen jou/u uit om eens 
mee te wandelen.

heid van mede liefhebbers en onder 
het genot van ko�e of thee. 
Dezelfde 28ste wordt vanaf 20.00 uur 
een creatieve avond gehouden in het 
Anker aan de Oosteinderweg 273. 
Het thema is ‘Kleine moeite, groot 
plezier’. Voor de organisatie is het �jn 
als zij weet dat u/jij komt: Aanmelden 
kan via 06- 13255689 of mail naar 
kolkedt@outlook.com. Er wordt een 
bijdrage gevraagd van 5 euro per 
avond.

Hollandse maaltijd 
op menu in ‘t Baken
Aalsmeer - Op vrijdag 30 
september om 18.00 uur wordt 
er weer een maaltijd geserveerd 
in het Baken aan de Sportlaan 
86. Op het menu staat een 
Hollandse maaltijd. De kosten 
van aanschuiven bedragen 6 
euro per persoon. Vanaf 17.45 
uur is de deur open en de maal-
tijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is elkaar ontmoeten en 
de maaltijd is voor iedereen 
toegankelijk. Opgeven kan door 
een email te sturen naar: 
diaconie@pgaalsmeer.nl of bel 
de diaconie via: 06-41700923.









- Mr. Jac. Takkade 15A, 1432 CA, (Z22-057726), het vervan-
gen van de bestaande gebouwen. Toelichting: De om-
schrijving van het project is gewijzigd ten opzichte van 
hetgeen eerder is gepubliceerd. Uit de ingediende gege-
vens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het bou-
wen van een nieuw bedrijfsgebouw ter vervanging van de 
bestaande gebouwen. Verzonden: 15 september 2022

- Kastanjelaan 14, 1431 JC, (Z22-050004), het plaatsen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 14 september 2022

- Legmeerdijk naast 326 traf (sectie C, nrs. 4061, 4062 en 
4063), (Z22-057284), het inrichten van een mobiliteitsplein 
aansluitend op de luifel van het tankstation. Verzonden: 13 
september 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 108 ws1, 1431 AR, (Z22-044163), het innemen 

van een ligplaats met een woonark voor permanente be-
woning. Verzonden: 15 september 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Stommeerweg 111 , 1431 EV, (Z22-033704), het maken van 

een aanbouw en plaatsen van een dakopbouw. Verzon-
den: 16 september 2022

- Oosteinderweg 493, 1432 BK, (Z22-065486), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 13 september 2022

- Zonnedauwlaan 26, 1433 WB, (Z22-048957), het maken 
van een aanbouw op de begane grond en eerste verdie-
ping en het verbreden van de bestaande dakkapel op 
de tweede verdieping De omgevingsvergunning is van 
rechtswege toegekend. Verzonden: 12 september 2022

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
22 september 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

 Bajek J. 25-04-1984 16-09-2022
 Bem K.S. 31-12-1993 16-09-2022
 Garbala J.K. 18-06-1999 14-09-2022
 Harkot E. 04-06-1972 16-09-2022
 Kamecka A.K. 21-05-1994 16-09-2022

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

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

MacDonald N.J.E. 02-01-1970 14-09-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 

op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING DONDERDAG 29 SEPTEMBER

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 29 september 2022, in de raadzaal van het raad-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 30 juni 2022 en 
   7 juli 2022
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college
20.05 R-2  Tijdelijke vervanging raadslid

  AKKOORDSTUKKEN

20.10 R-3 Verantwoording besteding 
  fractiebudgetten 2021

R-4 Aanwijzen accountant 
R-5 Jaarstukken 2021

  BENOEMINGEN

20.15 R-6 Benoeming lid auditcommissie
R-7 Benoemen portefeuillehouder en zijn 

  plaatsvervanger als lid van het algemeen 
  bestuur van de gemeenschappelijke 
  regeling GGD Amsterdam-Amstelland 
  (Veilig Thuis en Centrum Seksueel 
  Geweld)

  BEHANDELSTUKKEN

20.30 R-8 Aanvulling Structuurvisie Green Park 
  Aalsmeer 2016
20.55 R-9 Bestemmingsplan en exploitatieplan 
  Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 West 
21.30 R-10 Algemene Verordening ondergrondse 
  infrastructuren Aalsmeer 2022 
21.50 R-11 Afvalsto�enverordening gemeente 
  Aalsmeer 2022
22.10 R-12 Vragenkwartier
22.25  Schorsing
22.30 R-13 Besloten agendapunt

  SLUITING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE
- Burgmeester Ho�scholteweg/Bielzenpad (Kad.perc. C 

7835), (Z22-041434), (Omgevingsvergunning, Aanvraag 
ontvangen) het bouwen van een magazijn/kantoor en het 
aanleggen van een in- en uitrit . Toelichting: reclame is uit 
de aanvraag gehaald en zal later apart door de eindgebrui-
ker worden aangevraagd.

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.
- Pieter van Lisselaan 4, 1431 MM, (Z22-073267), het plaat-

sen van een grondkering aan de achter-/tuinzijde van de 
woning 

- Meervalstraat (Project De Tuinen van Hornmeer), (Z22-
072853), het bouwen van 49 grondgebonden woningen 
en het aanleggen van parkeerplaatsen (De Tuinen van 
Hornmeer) 

- Oosteinderweg 585, 1432 BM, (Z22-072701), het aanleg-
gen van een verharde dam voorzien van duiker bestemd 
als in- en uitrit naar het Schinkeldijkje 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Zijdstraat, t.h.v. nr. 83, (Z22-070738), het tre�en van ver-

keersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden aan kabels en 
leidingen door het hele wegdek door de BAM Verzonden: 
12 september 2022

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:



Aalsmeer – Met plezier heeft team 
HoutOp de verhalen gelezen en foto’s 
bekeken in de Meerbode, maar bij het 
zien van de kolom met de gewonnen 
prijzen, sloeg het plezier om in teleur-
stelling. HoutOp heeft namelijk een 
prijs gewonnen, een prijs zelfs die 
gekoesterd wordt en graag voor een 
jaar mee naar huis gaat.

‘Car van toen’
Er is weken door de teamleden 
geklust om vooral opvallend aan de 
Pramenrace deel te kunnen nemen. Er 
werd lang nagedacht over hoe in te 
haken op het thema ‘Cartoons’. 
Cowboys, Flintstones of striphelden? 
Nee, het werd een aankleding met 
een knipoog naar het thema. De 
praam werd omgetoverd tot een ‘Car 
van toen’. De mooie, blauwe oldtimer 
trok, zoals was gehoopt, veel bekijks 
en HoutOp mocht vele complimenten 
in ontvangst nemen en dus ook een 
prijs. De ‘Hagelnieuwe Penta’ is een 
wisselprijs en wordt jaarlijks uitgereikt 
aan het team dat het meest heeft 
bijgedragen om de Pramenrace in Ere 
te houden.

Werkkamer burgemeester
Een jaar lang sierde deze grote prijs 
de werkkamer van burgemeester 
Gido Oude Kotte op. In 2020 kon de 
Pramenrace niet gevaren worden 

vanwege corona. Vorig jaar echter 
heeft de burgemeester met enkele 
ambtenaren alles op alles gezet en 
medewerking verleend om de ’tocht 
der tochten’ toch te laten varen. De 
‘Hagenieuwe Penta’ werd als dank 
door het SPIE-bestuur uitgereikt aan 
de burgemeester, maar moest natuur-
lijk na een jaar ingeleverd worden. 
Jammer, vond burgemeester Oude 
Kotte dit, en dat vindt overigens 
iedereen die een prijs wint bij de 
Pramenrace, maar het zijn nou 
eenmaal wisselprijzen. De burge-
meester heeft inmiddels een mini 
‘Hagelnieuwe Penta’ gekregen, en de 
echte grote prijs is in de feesttent 
overhandigd aan team HoutOp. En 
terecht deze ereprijs voor de ‘Car van 
toen’ en, nu dan toch nog, vermelding 
in de krant. Gefeliciteerd team 
HoutOp!

Ereprijs Hagelnieuwe Penta van 
de Pramenrace voor ‘HoutOp’

BESLUITVORMENDE 
RAADSVERGADERING

Aalsmeer - Op donderdag 29 
september komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
een besluitvormende raadsvergade-
ring. Onder andere wordt voorge-
steld om Ankie Harte-Fokker tijdelijk 
aan te stellen als CDA-raadslid in 
verband met de afwezigheid enige 
tijd van Marlon van Diemen-Kreeft 
(CDA). Verder wordt gesproken over 
de fractiebudgetten en de jaar-
stukken van 2021 en bespreek-
punten zijn de aanvulling Structuur-
visie Green Park Aalsmeer, bestem-
mings- en exploitatieplan Green 
Park Aalsmeer deelgebied 2 West en 
de afvalsto�enverordening. De 
vergadering is in de raadzaal van 
het gemeentehuis, begint om 20.00 
uur en belangstellenden kunnen 
plaatsnemen op de publieke 
tribune. Inspreken door inwoners is 
niet mogelijk. Hier wordt op verzoek 
tijd voor gemaakt tijdens 
commissievergaderingen.

WIJKOVERLEG DORPER
Aalsmeer - Maandag 26 september 
organiseert wijkoverleg De Dorper 
weer een wijkbijeenkomst in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. 
Aanvang 19.30 uur. Deze avond 
wordt namens de gemeente uitleg 
geven over de werkzaamheden en 
uiteindelijke inrichting van de Zijd-
straat en omgeving. Daarna zal 
informatie worden gegeven over 
de huidige stand van zaken betref-
fende Schiphol. Met name de 
ontwikkelingen over de Omge-
vingsraad Schiphol en hoe de 
bewoners worden vertegenwoor-
digd in de toekomst. Bewoners 
worden van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

BRANDWEER OEFENT VOOR 
FINALE

Aalsmeer - Afgelopen maandag 19 
september heeft de Brandweer van 
Aalsmeer een oefening gehouden 
bij en in café de Praam in de Zijds-
traat. Menig omwonende kwam 
een kijkje nemen, de schrik van de 
grote brand zit er bij velen nog 
goed in. Snel werd verteld dat het 
een oefening betrof ter voorberei-
ding op de landelijke �nale die de 
wedstrijdploeg van de Brandweer 
van Aalsmeer aanstaande zaterdag 
24 september gaat spelen. Het was 
aldus de ploeg, die �inke vlammen 
(rookmachine) te lijf moest, een 
goede generale. Hopelijk levert het 
de hoogste eer op. 

Aalsmeer - Op donderdag 15 
september vond een informatie- en 
netwerkbijeenkomst plaats over het 
verduurzamen van kerkgebouwen. 
De Lijnbaankerk was gastlocatie voor 
twaalf kerken uit onder andere Aals-
meer en Kudelstaart. Ook kerkbe-
sturen kampen met hoge energiere-
kening. Een goede reden om kerken 
te stimuleren de adviezen uit de 
energiescans om te zetten naar de 
praktijk.

Kerkenvisie
De gemeente werkt op dit moment 
aan het project ‘Kerkenvisie Aals-
meer’, waarbij kennis is gemaakt met 
alle kerkbesturen. Zij konden toen op 
kosten van de gemeente een ener-
giescan te laten opstellen. Hierin 
werd onderzoek gedaan naar moge-
lijkheden om te verduurzamen. “Het 
is belangrijk dat we samen werken 
aan de toekomst van de kerkge-
bouwen in onze gemeente”, zegt 
Willem Kikkert, wethouder Duur-
zaamheid en Kunst en Cultuur. “De 
sociale functie van een kerk is groot. 
Daarom is het belangrijk dat het 
gebouw mee gaat met de tijd, zodat 
we deze op een duurzame manier 
kunnen behouden. Uiteraard met 
respect voor de historische waarde-
volle onderdelen van de monumen-
tale gebouwen.” 

Onderzoek en maatregelen
Tijdens de bijeenkomst werden de 

kerkbesturen geïnformeerd over de 
uitkomsten van het onderzoek naar 
verduurzaming. Verder hebben zij 
ervaringen met elkaar uitgewisseld. 
Verschillende kerken hebben al 
maatregelen genomen om te 
verduurzamen, zoals de Lijnbaankerk 
en de Oosterkerk. Zij hebben bijvoor-
beeld isolatie en zonnepanelen 
aangebracht. De kerken geven aan 
hier zeker e�ect van te merken. 
Bureau Oom Advies gaf een presen-
tatie over de uitkomsten van zijn 
onderzoek in vijf monumentale 
kerken in Aalsmeer. 
Hij adviseerde hoe kerkbesturen 
energie kunnen besparen binnen 
een historisch waardevol gebouw 
met een monumentale status. Maat-
regelen werden onderverdeeld in 
eenvoudige maatregelen (‘quick 
wins’), omvangrijke maatregelen en 
het toewerken naar ‘aardgasvrij’. 

Servicepunt Energieadvies 
De gemeente wil het verduurzamen 
van de bestaande gebouwen 
versnellen. Het Servicepunt Energie-
advies helpt daarbij door het 
verstrekken van advies en 
procesbegeleiding. 
Kerken kunnen hier gebruik van 
maken, maar ook VvE’s en maat-
schappelijke organisaties. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.
nl/servicepuntenergieadvies of mail 
naar servicepuntenergieadvies@aals-
meer.nl.

Kerken in Aalsmeer aan de slag 
met verduurzaming

Aalsmeer - In de sfeervolle ambiance van het Flower Art Museum, tussen de bloemen-
kunst, werd afgelopen zaterdag 17 september een bijzonder jazzconcert gegeven. De Mike 
del Ferro Group bracht een ode aan Toots Thielemans, de enkele jaren geleden overleden 
mondharmonicaspeler zou dit jaar 100 geworden zijn. Pianist Mike del Ferro had voor dit 
eerbetoon aan Thielemans een speciale gast meegenomen en wat voor een! Een fantasti-
sche mondharmonicaspeler. Rega Dauna is zijn naam en hij stal de show met zijn onge-
kende talent. Wie zijn ogen dicht deed, dacht even dat Toots zelf een concert gaf. Terecht 
klonk na ieder nummer applaus en kreeg de band bij het einde van het concert een 
staande ovatie van het publiek. Het concert werd georganiseerd door de stichting KCA.

Rega ‘Toots’ Dauna steelt de show

O�ciële Mededelingen
22 september 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Marktstraat 19 (Z22-023068) Restaurant “De Oude Veiling” 

VOF, verzonden 19 september 2022

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 

de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Marktstraat 19 (Z22-023071) Restaurant “De Oude Veiling” 

VOF, verzonden 19 september 2022

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-

dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Intrekken aanwijzing parkeerplaatsen voor opladen elek-

trische motorvoertuigen Rozenhof en aanwijzen parkeer-
plaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen Ophe-
lialaan - Zuidwestelijk deel

- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertui-
gen - Anjerhof - Westelijk deel

TER INZAGE

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Foto: www.kicksfotos.nl
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AGENDA

DONDERDAG 22 SEPTEMBER:
* Presentatie over China bij PCOB 

in Ontmoetingskerk Rijsenhout 
vanaf 14.30u.

* Expositie ‘Beyond Nature’ in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open: 
donderdag t/m zondag 13 tot 
17u. Tot en met 6 november.

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

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

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

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
20u.

VRIJDAG 23 SEPTEMBER:
* Dahliaweekend in Historische 

Tuin met veel extra’s op vrijdag, 
zaterdag en zondag. Zie: 
website. Ingang Praamplein.

* Expositie ‘Ben naar het Bos’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: vrijdag t/m zondag 14 tot 
17u. T/m 9 oktober.

* Vergadering en kaartavond bij 
BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 
1 vanaf 19u.

* Schaaklessen en schaken bij 
AAS in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat van 19 tot 22u.

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

23 EN 24 SEPTEMBER:
* Theatervoorstelling ‘Titus, held 

of heilige?’ in Karmelkerk, Stom-
meerweg. Vrijdag en zaterdag 
vanaf 20u.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER:
* 20e Red Ball Express bij Crash 

Museum in Aalsmeerderbrug. 
Vertrek 10.30u. Om 13u. lezing. 
Museum zaterdag en zondag 
open van 10.30 tot 16.30u. 

* Jazz met Carmen Gomes Inc. in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 
20.30u.

ZONDAG 25 SEPTEMBER:
* Amb8route in Kudelstaart (langs 

Westeinder en Jaagpad) van 10 
tot 17u.

* Watertoren open van 13 tot 17u. 
Iedere zondag in september. 
Zondag vrij trampolinespringen 
naast toren, van 13 tot 14u. en 
15 tot 17u.

* Start dartranking in De Gouwe-
teen, Dreef vanaf 14u.

* My Darling Clementine en Nina 
Lynn in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15u..

* Blues met band Ralph de Jongh 

in The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 26 SEPTEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

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

* Kaartavond Allen Weerbaar in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

* Clubavond Videoclub Aalsmeer 
in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.

* Wijkoverleg De Dorper in De 
Oude Veiling vanaf 20u.

DINSDAG 27 SEPTEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

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

WOENSDAG 28 SEPTEMBER:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, 

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

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

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

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

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

* Creatieve avond Oost-Inn in het 
Anker, Oosteinderweg v/a 20u.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
* Wandelen naar/in het Bos. Start 

Rietwijkeroordweg om 19u.
* Sjoelen bij Sjoelclub Aalsmeer in 

Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Openbare raadsvergadering in 

gemeentehuis vanaf 20u.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER:
* Optreden La Familia voor OVAK-

leden in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 14u.

* Concert Gelegenheidskoor 
Kudelstaart in St. Jan kerk. 
Aanvang: 19.30u.

Aalsmeer - Menigeen had zich, als 
vanouds, verheugd op een zomerse 
Kunstroute in het weekend, maar hier 
dachten de weergoden anders over. 
Zaterdag 17 september begon met 
regen, maar gelukkig klaarde het 
later op de dag op, liet de zon zich 
zelfs regelmatig zien, maar was de 
wind stevig. Wel of niet op de �ets of 
al wandelend een of meerdere loca-
ties bezoeken? Zaterdag werd door 
veel inwoners en bezoekers uit de 
regio toch de stap naar buiten 
genomen en waren vooral de benen 
en de �etsen gekozen als vervoer-
middel. De Kunstroute is het tot slot 
waard om te gaan ‘hoppen’ van loods 
en centra naar ateliers. 
Zondag 18 september begon zonnig 
en kon droog gestart worden aan de 

24e Kunstroute. Echter, toch koos 
menigeen voor de auto, want de 
voorspellingen waren behoorlijk alar-
merend. Ongeveer anderhalf uur na 
aanvang barstte het inderdaad los en 
maakten stevige regenbuien de 
straten nat. Paraplu en dan maar 
rennen uit de auto naar de jacht-
haven of het atelier. Eenmaal binnen 
was het warm, waren de ontvangsten 
hartelijk en werden vele bekenden 
gezien en gesproken. 

Gevarieerd aanbod
Het aanbod was heel gevarieerd, van 
prachtige, gedetailleerde schilderijen 
tot kleurige en abstracte werken, 
mooie tekeningen, aparte foto’s, 
kunstige sieraden, lieve beelden, 
schalen en vazen van keramiek, glas 

Zon en regen tijdens Kunstroute
en marmer en houtsnijwerk waar vol 
bewondering naar gekeken werd. 
Een scala aan werken waar met veel 
liefde en inzet aan gewerkt is, waar 
de ene kunstenaar geen afstand van 
wilde doen en waar de ander juist 
hoopte enkele stukken te mogen 
verkopen aan liefhebbers. 

Twintig locaties
Liefst twintig locaties konden 
bezocht worden en wie ze allen heeft 
bezocht, heeft behoorlijke kilometers 
gemaakt! 

Livemuziek
Bij diverse locaties was zowel 
zaterdag als zondag livemuziek te 
horen. Zo trad popkoor Sonority op 
bij de opening en later in de Histori-
sche Tuin, was de Kadoband voor de 
gelegenheid weer even bijeen, bracht 
Paradiya wereldmuziek, wist Nina-
Lynn zondag net boven de hevige 
regenbuien uit te komen met zang en 
gitaar en kregen de drie jeugdige 
violistes Elin, Eva en Michelle de 
handen voor applaus op elkaar, 
zaterdag in het Boomkwekerskerkhof 
en zondag in het ‘droge’ en knusse 
Bacchus. Kunstroute Aalsmeer 2022: 
Het weer werkte niet helemaal mee, 
aan de bezoekersaantallen was dit 
wel enigszins te merken, maar toch: 
Weer een geslaagde editie waar met 
plezier op teruggekeken wordt. 
Volgend jaar een speciale jubileume-
ditie, de 25ste Kunstroute, hopelijk 
dan wel een stralend weekend. Voor 
nu (na)genieten van de Kunstroute 
met zon en regen. 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Heel veel 
(kinder)gitaren 

Uitgebreid 
assortiment 
muziek(les)

boeken

>

>
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Aalsmeer - Vrijdag 30 september 
organiseert ouderenvereniging 
OVAK voor haar leden een gezellige 
muzikale middag met een optreden 
van het vocalistengezin ‘La Familia’ 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
muzikale familie trakteert deze 
middag op Golden Classics. Bij 
binnenkomst staat er een kopje 
ko�e of thee voor de bezoekers 
klaar en na a�oop van het concert is 
er nog een gezellig samenzijn onder 

het genot van een hapje en een 
drankje. Er zijn nog kaarten beschik-
baar, dus mis deze kans niet. 
Aanmelden kan per email: info@
ovakaalsmeer.nl onder vermelding 
van La Familia, naam, adres en 
aantal personen of telefonisch bij 
Henny Frank via 0297-326125. De 
prijs per kaart voor leden bedraagt 
15 euro. Het optreden begint om 
14.00 uur, de zaal is open vanaf 
13.15 uur.

Optreden ‘La Familia’ bij OVAK

Oude Meer - Ralph de Jongh is een 
klasse apart en een ware sensatie om 
live te zien en te horen. Ralph is een 
Nederlands blueszanger, -componist 
en -gitarist. Hij brengt zijn muziek in 
eigen beheer uit. De houten 
klompen die hij als percussie-instru-
ment gebruikt worden gezien als zijn 
handelsmerk. Door zijn rauwe blues 
vergaart hij ieder optreden weer 
nieuwe fans. Ook dit jaar toert hij 
weer door heel Nederland en natuur-
lijk mag The Shack niet ontbreken op 
deze toerlijst. Ralph heeft solo al 
meerdere keren met veel succes op 
het podium van The Shack gestaan, 
maar zondag 25 september komt hij 
met zijn band en zullen zij het 
publiek verrassen met een ongeëve-
naard energiek optreden. Om 16.00 
uur is het showtime. De entree is 15 
euro.

Joe Jackson 
undercoversessie
Wie kent ze niet, al die prachtige 
songs uit de pen van Joe Jackson, 
waaronder ‘Is She Really Going Out 
With Him’. Arthur Adam heeft een 
geweldige band samengesteld en 
met z’n vieren duiken ze in het 
indrukwekkende repertoire van deze 
geweldige Britse muzikant. De band: 
Arthur Adam (zang/gitaar), Matthijs 
Stronks (toetsen), Maurice Slot 
(drums) en Bram Dewachte (bas) 
speelt zondagmiddag 2 oktober in 
The Shack. Reserveren niet verplicht, 
maar wel mogelijk. Stuur dan een 
mail naar info@the-shack.info. Alle 
verdere informatie en het volledige 
programma is te vinden op: www.
the-shack.info. The Shack is te vinden 
aan de Schipholdijk 253b in Oude 
Meer. 

Blueszanger Ralph de Jongh 
met band live in The Shack

Aalsmeer - Zaterdag 24 september 
verzorgt het kwartet Carmen Gomes 
Inc. een concert in Bacchus. Carmen 
Gomes Inc. is een verkenning in 
muziek. De leden van het kwartet 
weten als geen ander dat geen twee 
uitvoeringen van een nummer ooit 
hetzelfde kunnen zijn, want of ze nu 
jazz, blues, soulful of met funk 
invloeden spelen, het viertal heet 
lang geleden ontdekt dat die kleine 
variaties zorgen dat muziek nooit 
gaat vervelen en dat het iedere 
avond weer een uitdaging is om te 
spelen. Muziek die wordt gemaakt 
door vier mensen die begrijpen dat 

er uiteindelijk maar één de baas is en 
dat is het lied. 
De bluesy sound van gitarist Folker 
Tettero zorgt voor net het beetje 
gewicht dat Gomes nodig heeft om 
haar stem te kunnen laten leunen op 
zijn akkoorden en ri�s. Dat geeft 
bassist Peter Bjørnild en drummer 
Bert Kamsteeg op hun beurt weer 
meer vrijheid, zodat ze Gomes muzi-
kaal uitdagen om tot het uiterste te 
gaan. De toegang tot het jazzconcert 
onder de vlag van stichting KCA 
bedraagt 15 euro per persoon. Het 
optreden begint om 20.30 uur in het 
culturele café in de Gerberastraat. 

KCA jazz met Carmen Gomes Inc

Aalsmeer – De Kunstroute Aalsmeer is 
zaterdag 17 september geopend door 
de nieuwe wethouder van cultuur, 
Willem Kikkert. Hij prees het talent van 
de vele deelnemers en raadde de 
bezoekers aan zeker een kijkje te gaan 
nemen bij de totaal twintig locaties in 

de gemeente, herkenbaar aan de 
oranje vlag van de organisatie van dit 
evenement, stichting KCA. Na de o�-
ciële opening, die muzikaal werd 
opgeluisterd door popkoor Sonority, 
werd KCA-voorzitter Ulla Eurich de eer 
gegeven om de weer in het leven 

Cultuurprijs voor De Kunstploeg
De Kunstploeg met wethouder Willem Kikkert. Foto: www.kicksfotos.nl

Door Janna van Zon

Kudelstaart - Door de regen moest 
het oorspronkelijke plan, een buiten 
kunstmanifestatie organiseren, 
worden bijgesteld maar ach voor 
creatieve geesten is dat nu ook weer 
niet zo ingewikkeld. De binnen-
ruimte leende voldoende mogelijk-
heden om op een out of the box 
wijze de kunst te presenteren. Span-

nend was het wel, want hoe zouden 
de bezoekers reageren op deze 
ludieke spontane uiting? Aan het 
eind van het kunstweekend van Bob 
out of the Box was er maar één 
antwoord mogelijk. Men vond het 
fantastisch! “Ik ben hier speciaal naar 
toegestuurd. Voor mij is dit de 
mooiste locatie.” De verscheidenheid 
aan kunst, de kwaliteit en de presen-
tatie, de totale sfeer; Bob, Els, Ernst, 

Bob out of the Box was een 
weekend voor fijnproevers

Simone, Peter, Joost en het Huiska-
mermuseum hoorden slechts 
lovende kritieken. Geweldig was de 
aandacht voor de tentoongestelde 
kunst; er waren vragen die er toe 
deden waardoor er interessante 
gesprekken ontstonden. “Ik zie 
zoveel nieuwe gezichten”, was een 
verheugde reactie van gastheer Bob 
die toch de naam heeft iedereen in 
Aalsmeer te kennen. Tom draaide 
heerlijke nostalgische EP’tjes waar 
een ieder vrolijk van werd. Daan en 
Maurice zorgden voor live muziek op 
de zaterdag en Bas en Katelijne 
deden op zondag voor alle aanwe-
zigen de regen vergeten. Wat een 
heerlijke muziek! En dan was er nog 
gastheer Wilbert hoe hij zich in zijn 
domein; de keuken manifesteerde 
was meesterlijk! Zoals de kunst (de 
foto’s van Ernst, de schilderijen van 
Bob, het keramiek van Simone, de 
snijwerkjes, schilderijen en het ZEN 
project van Els, de lichtboxen van 
Peter en Joost) balsem waren voor de 
ziel, zo zorgde de heerlijke zelfge-
bakken appeltaarten, boterkoeken 
van Wilbert voor tongstrelende 
momenten. Bob out of the Box was 
een weekend voor de �jnproevers! 

geroepen cultuurprijs uit te reiken. 
Inwoners konden stemmen op 
personen en/of activiteiten. Het meest 
in het oog gesprongen was het zwerf-
stenen-project (happy stones) van De 
Kunstploeg met liefst 1.200 deelne-
mers die de stenen omtoverden in 
kunstwerkjes. KCA was het eens met 
de stem van het publiek en koos er 
unaniem voor om de cultuurprijs uit te 
reiken aan De Kunstploeg. Er waren 
totaal 24 projecten/personen genomi-
neerd. De Kunstploeg is een samen-
werkingsverband tussen de kunste-
naars Femke Kempkes en Karin 
Borgman en dorpsdichter Jan 
Daalman. Het drietal nam trots de prijs 
(cheque van 1250 euro) in ontvangst 
en ging daarna snel op weg naar 
Uiterweg 185 waar hun nieuwe 
community project ‘Stemmen over de 
Toekomst’, wachtte om te laten 
beleven tijdens de Kunstroute. Van het 
project ‘Happy Stones’ is overigens 
een grote afbeelding te zien het Raad-
huis. Deze foto is gemaakt door Monic 
Persoon.

Kaartverkoop Zondag bij Bob gestart!

Aalsmeer - De kaartverkoop voor Zondag bij Bob is 
gestart! Kaarten voor alle voorstellingen zijn te koop bij 
Wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan 116. Zondag 2 

oktober is het podium voor Nol Haven (van VOF De 
Kunst). Zijn repertoire past exact bij de sfeer van het 
theater. Prachtige luisterliedjes waar zeker ook de humor 
niet ontbreekt. Kijk voor meer informatie op de Facebook-
pagina van Bob van den Heuvel of bel naar 06-22289503

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 24 
september wordt de twintigste editie 
van de Red Ball Express verreden, 
een jubileumrit. Deze rit van 80 kilo-
meter met originele voertuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog vertrekt en 
eindigt bij het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeer-
derbrug. De route leidt langs 
markante en historisch belangrijke 
plaatsen in de gemeenten Nieuw-
koop en Aalsmeer. In Aalsmeer leidt 
de route langs het gemeentehuis. 
Vandaar gaat de rit weer terug naar 
het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45. Bezoekers zijn 

welkom om het vertrek vanaf het 
Fort bij Aalsmeer mee te maken. Dat 
zal om ongeveer 10.30 uur zijn. 

Lezing over operatie Red Ball
Om 13.00 uur zal Rick Franke een lezing 
geven over de originele Red Ball 
Express operatie in 1944. De 82 dagen 
durende operatie was een mega-
operatie een diende tot voorbeeld voor 
de hedendaagse logistieke processen. 

Kampement met tenten
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 aan de Aalsmeerderdijk 
460 is iedere zaterdag en elke tweede 

20ste editie Red Ball Express 
door Nieuwkoop en Aalsmeer

zondag van de maand open van 10.30 
tot 16.30 uur. Zondag 25 september is 
het Crash Museum ook geopend en 
worden enkele voertuigen voor het 
fort gebouw opgesteld. Eveneens is er 
een kampement met tenten op het 
fortterrein te bezichtigen. Kijk voor 
meer informatie over het museum en 
het werk van het Crash op de website 
www.crash40-45.nl.

Aalsmeer - Het is er weer, het Groot 
Aalsmeers Dictee, nadat het door 
corona twee keer niet kon worden 
gehouden: op vrijdagavond 7 
oktober. Het thema luidt ‘Een nieuw 
begin’ en daar kan mede door corona 
veel aan worden opgehangen. Daar-
door belooft het een nóg leuker en 
interessanter taalevenement te 
worden dan de voorgaande tien 
edities, zo verwacht het bestuur van 
de organiserende Stichting. Extra 
bijzonder dit keer is de locatie: het 
Flower Art Museum, vlakbij de 
bekende watertoren van Aalsmeer. 
De Aalsmeerse watertoren, de op 
natuur en bloemen geïnspireerde 
locatie en twee jaar géén Groot Aals-
meers Dictee – het zullen wellicht 
inspiratiebronnen zijn voor Joke van 
der Zee, de schrijfster van deze editie. 
Zij kent het klappen van de zweep 

met haar langdurige ervaring in jour-
nalistiek en communicatie. Én haar 
actieve rol bij de organisatie van 
eerdere edities van het Groot Aals-
meers Dictee als bestuurslid van de 
Stichting. “Het is leuk om, nu ik als 
bestuurslid ben gestopt, een keer het 
dictee te mogen schrijven. Over hoe 
het thema erin wordt verwerkt 
verklap ik natuurlijk niets”, aldus Van 
der Zee. De inschrijving voor het 
elfde Groot Aalsmeers Dictee is 
gestart. Meedoen kan zowel indivi-
dueel als met een team van 3 
personen. Het dictee is voor mensen 
die in de Gemeente Aalsmeer wonen 
of werken of hier voorheen woonden 
of werkten. Inschrijven kan door te 
mailen naar taalevenementen@
gmail.com. Kosten zijn 27,50 euro per 
persoon inclusief heerlijk Chinees 
bu�et en museumentree.

‘Een nieuw begin’ thema van 
Groot Aalsmeers Dictee
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Aalsmeer - Tijdens het laatste 
weekend van september staat de 
dahliateelt in het zonnetje op de 
Historische Tuin. Kom naar de Tuin en 
geniet van de dahlia’s die nu in volle 
bloei staan en neem een kijkje in de 
historie van de dahliateelt. Er is een 
gevarieerd aanbod van leuke activi-
teiten, ook voor kinderen zoals een 
speurtocht en knutselactiviteiten. 

Dahlia Cup voor basisscholen
Het Dahliaweekend wordt donder-
dagmiddag feestelijk geopend met 
de uitreiking van de Dahlia Cup. 
Kinderen van de groepen 7 van de 
basisscholen in Aalsmeer en Kudel-
staart hebben tijdens de zomer-
maanden dahlia’s in emmers 
gekweekt. Welke school gaat dit jaar 
met de Dahlia Cup naar huis? Alle 
inzendingen zijn het hele weekend 
te bekijken. 

Poppenkastvoorstellingen
Het hele weekend worden er voorstel-
lingen gespeeld door Poppentheater 
Zelen. Op vrijdag is er om 10.00 uur 
een speciale voorstelling voor 
peuters. Op zaterdag en zondag 
worden er twee voorstellingen 
gespeeld, om 10.00 en om 1.001 uur 
met het thema ‘Zeg het met bloemen’. 

Extra vroeg open 
Tijdens het Dahliaweekend opent de 
Tuin zaterdag 24 september ’s 
morgens vroeg om 7.00 uur speciaal 
voor kunstenaars en creatievelingen 
die willen komen fotograferen, 
tekenen, schilderen, in het frisse 
ochtendlicht. 

Laatste dorpswandeling 
De laatste dorpswandeling van het 
seizoen onder leiding van architect 
Joop Kok vindt eveneens plaats op 

Dahliaweekend met veel extra’s 
in de Historische Tuin

zaterdag 24 september. De start is om 
zaterdag 13.00 uur bij de kassa van 
het museum. De wandeling voert 
door het oude dorp en duurt vijf 
kwartier. Deelname kost 5 euro. Een 
plek reserveren kan door te mailen 
naar coordinator@historischetuinaals-
meer.nl of door te bellen naar de 
Historische Tuin: 0297-322562.

Publieke veiling
In het veilinggebouw van het 
museum kunnen op zaterdag ‘bij 
afslag’ vers gesneden dahlia’s, maar 
ook planten, groenten en fruit van de 
Tuin gekocht worden. De veiling start 
om 15.00 uur. Iedereen met een 
toegangsbewijs kan meedoen. De 
opbrengsten van de veiling komen 
ten goede aan het onderhoud van het 
museum.

Lezingen dahliateelt 
Op zaterdag en zondag vertelt voor-
malig tuinchef en vrijwilliger Cees van 
Dam over de dahliateelt en de 
geschiedenis van boerderij Dahlia-
Maarsen. De familie werd zo 
genoemd vanwege hun befaamde 
collectie dahlia’s, waarover de Histori-
sche Tuin nu nog steeds beschikt. De 
lezingen vinden plaats in de veiling-
zaal op zaterdag om 13.30 uur en 
zondag om 13.00 en 15.00 uur. 
Deelname aan alle activiteiten is 
kosteloos (met uitzondering van de 
dorpswandeling). Men betaalt alleen 
de normale entreeprijs à 6 euro voor 
het museum. Donateurs, kinderen tot 
12 jaar en museumkaarthouders 
hebben gratis toegang. Kijk voor 
meer informatie en alle tijden op 
www.historischetuinaalsmeer.nl

Kudelstaart - De zomer loopt op zijn 
einde, maar in Voedselbos de Smik-
keltuin is er nog steeds veel te 
oogsten. De laatste tomaten, volop 
pompoenen en de eerste sperzie-
bonen. Dat ligt allemaal te stralen op 
zondag 25 september, want dan doet 
de Smikkeltuin mee met de 
Amb8route. Zowel de schooltuin als 
het Voedselbos maken deel uit van al 
die bijzondere ambachten die op die 
dag te bezoeken zijn. In het Voed-
selbos wordt een rondleiding en 
uitleg over de Permacultuur 
gegeven. Niet alleen de verse 
groente zijn die dag verkrijgbaar, ook 
de zelf ingemaakte producten waar-
onder honing, chutney, ketchup en 
tomatensaus. En allemaal voor een 
zacht prijsje, want er moet natuurlijk 
ook weer geld binnenkomen om 
nieuwe zaadjes en potjes aan te 
scha�en. De middag wordt opge-
leukt door Gerda Kockelkorn van Kei 
Tof, die van 14.00 tot 17.00 uur een 

gratis inloop workshop stenen schil-
deren geeft. Bijtjes op Keitjes. Bloe-
metjes schilderen mag ook. Want 
zonder bijtjes en bloemetjes wordt 
die Smikkeltuin ook niks. 
Op de �ets of aan de wandel bent u 
van harte welkom tussen 10.00 en 
17.00 uur op zondag 25 september 
aan het Corrie Vonkpad. 

Rondleiding en stenen schilderen 
in het Voedselbos zondag

Kleding/speelgoed-
beurs in De Reede
Rijsenhout - Wilt u niet te veel geld 
uitgeven aan mooie kleding voor 
uw kinderen deze winter of heeft u 
zelf nog kleding of speelgoed wat 
te mooi is om weg te doen? Dan is 
dit uw kans om het te kopen of 
verkopen in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14 op 
zaterdag 8 oktober. Het betreft de 

in- en verkoop van kinder, dames en 
heren kleding (vanaf maat 80 t/m 
maat S/XL) en speelgoed. De inge-
brachte kleding moet wel voor deze 
tijd van het jaar bestemd zijn, heel, 
modieus en schoon zijn. Er kan 1 
verkoopnummer aangevraagd 
worden per persoon waarop maxi-
maal 30 kledingartikelen en 15 
stuks speelgoed ingebracht worden. 
De inbreng is van 9.00 tot 10.00 uur, 
de deur gaat om 10.15 dicht. De 

Kudelstaart - Zondag 25 september 
kan een mooie �ets- of wandeltocht 
gemaakt worden langs ambachtelijke 
plekjes in Kudelstaart en omgeving. 
Acht lokale ambachtslieden stellen 
deze dag hun deuren en werkplaatsen 
open voor publiek. Een kijkje in de 
keuken van de palingroker, de zeep-
maker, de beeldhouwer, de bloembol-
lenkweker en onder andere de potten-
bakker. De verschillende werkplaatsen 
en ateliers zijn te bezoeken tussen 
10.00 en 17.00 uur. De Amb8route gaat 
langs alle deelnemers en voert door 

het dorp Kudelstaart, langs de West-
einder en de Drecht via het Jaagpad 
aan de Amstel weer naar Kudelstaart. 
Zo ontdek je de omgeving en bezoek 
je bijzondere locaties. Je kan natuurlijk 
ook een deel van de route bezoeken of 
wandelend locaties langs gaan.

Verrassing voor kinderen
Special voor de kinderen is er op 
iedere locatie een kleine verrassing te 
krijgen die te maken heeft met groei 
en bloei. De routekaart is voor 3,50 
euro te koop bij alle deelnemers, de 

Zondag open dag Ambt8route

route kan bij alle ambachtslieden 
gestart worden en is ongeveer 15 kilo-
meter lang. De route voert ook langs 
een aantal horeca plekken aan de 
Kudelstaartseweg en het Jaagpad. De 
routekaart bevat behalve de platte-
grond en de contactgegevens van alle 
deelnemers informatie over de omge-
ving en interessante kortingsbonnen! 
De routekaart is geldig voor twee 
personen en kinderen �etsen gratis 
mee! Extra locatie dit jaar is de Smik-
keltuin in Kudelstaart, het nieuw 
aangelegde voedselbos.

Bijzondere natuur
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 
poldergebieden in de regio. De �ets-
route is ook buiten deze open dag te 
maken, op de routekaart staan de 
openingstijden per locatie aange-
geven. Echter aanstaande zondag 
stellen alle deelnemers aan de 
Amb8route hun werkplekken open.
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.amb8route.nl of op de 
facebookpagina.

Door Janna van Zon 

Aalsmeer - The Beach is een lekkere 
dynamische omgeving waar vrolijk 
wordt gesport. Voor Zaai een uitste-
kende locatie om woensdag 14 
september de kick o� bijeenkomst te 
houden voor de toekomstige Zaai-
lingen. De avond was bedoeld voor 
geïnteresseerde startende en geves-
tigde ondernemers en (oud) deelne-
mers aan het Zaaitraject dat in 
oktober van start gaat. Wethouder 
Robert van Rijn was weer op zijn best 
om zijn vreugde over het bestaan 
van Zaai te tonen. “Toen ik vanavond 
naar deze kick o� reed, realiseerde ik 
mij hoe blij ik werd van het Zaai 
traject. Startende, vaak jonge onder-
nemers, die vol passie en enthousi-
asme beginnen aan een nieuwe 
uitdaging. Hoe mooi is het dat de 
gemeente Aalsmeer hierbij kan 
helpen. Aalsmeer is een onderne-
mers dorp met een hoge bedrijfs-
dichtheid. Volgens de KvK lijst van juli 
2022 telt Aalsmeer 4.000 actieve 
bedrijven op een inwonersaantal van 
iets meer dan 32.000. Dat is best heel 
veel. Deze bedrijven zijn allang niet 
meer alleen sierteelt gerelateerd. 
Scheepsbouw, logistiek, recreatie, 
toerisme, woon- en tuinbranche zijn 

sectoren van formaat en van groot 
belang voor de werkgelegenheid in 
Aalsmeer en regio. Omdat het Zaai 
traject zo succesvol is, hebben wij als 
gemeente Aalsmeer hier nu structu-
reel geld voor vrijgemaakt.”

Dertig deelnemers
Het succes van Zaai Aalsmeer is zeker 
niet onopgemerkt gebleven bij de 
buur gemeente Uithoorn, een aantal 
startende ondernemers gaat mee 
liften en daarmee hun bedrijf laten 
groeien en bloeien. Voor wethouder 
van Rijn is het mooi om te zien dat 
betrokken ondernemers startende 
bedrijven helpen en hun kennis 
delen. “Dat wordt door het hele 
college zeer gewaardeerd. Zo leren 
wij van elkaar en versterken en 
verbinden wij onze economische 
positie en bouwen jullie een goed 
netwerk op.”

Gevarieerd programma
De woorden van voorzitter van NOA 
(Nieuw Ondernemend Aalsmeer) 
Wouter de Vries waren opbouwend. 
Er waren interviews met oud Zaai-
lingen die over hun ervaring spraken. 
Ook Mart Pfei�er, directeur Rabo-
bank Regio Schiphol, kwam aan het 
woord. Daarna was er ruim 
voldoende tijd om met elkaar van 
gedachten te wisselen en ervaringen 
te delen. Op 25 september sluit de 
inschrijving. De dertig geselecteerde 
deelnemers worden begin oktober 
bekend gemaakt. Zij gaan een 
bijzondere tijd tegemoet met de 
plenaire coach-sessies, masterclasses, 
de mentor-panelavond en de één op 
één sessies social media. Als op 21 
april 2023 het Zaai coachtraject 
wordt afgesloten met een slotevent 
zijn alle Zaailingen heel wat wijzer en 
zelfverzekerder geworden. 

Kick off Zaai traject in Aalsmeer

ingebrachte kleding dient zelf 
opgehangen te worden. De verkoop 
is van 12.30 tot 14.00 uur. Het is 
alleen mogelijk om contant te 
betalen, er is geen pinautomaat 
aanwezig. Van de verkochte arti-
kelen wordt 20% ingehouden voor 
de onkosten. Voor verkoopnum-
mers kan contact opgenomen 
worden met: Nettie via 06-42216168 
of met Joke via 0297–323955 en 
06-25068357. 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Allen Weerbaar is weer 
begonnen en de eerste kaartavond is 
gelijk goed bezocht. Er is heel hoog 
gekaart. Zelfs acht maal in de 5000 
punten en De winnaar werd Dirk 
Janmaat en hij had zelfs 6003 punten. 

De poedelprijs was voor Emmy 
Schuit. De volgende kaartavond is op 
maandag 26 september vanaf 20.00 
uur in Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Zaal open voor inschrijving, 
ko�e en thee om 19.30 uur. De inleg 
is 1,50 euro per avond. Voor vragen 
kan contact opgenomen worden met 
Allen Weerbaar via 0297-325040. 
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Aalsmeer - Zingende mannen zijn 
schaars. Bij popkoor Soundsation 

kunnen de mannen wel wat verster-
king gebruiken en daarom organi-

Bitterballen voor zingende 
mannen bij Soundsation

Aalsmeer - Anna Maria Giannattasio 
(54) is toegevoegd aan het bestuur 
van Stichting Lokale Omroep Radio 
Aalsmeer. Als bestuurslid gaat ze aan 
de slag met de aandachtsgebieden PR 
en Events dat nauw aansluit bij haar 
eigen werk als ondernemer van het 
Aalsmeerse bedrijf Puur Events. Ze is 
als persoon en met haar expertise een 
goede en sterke aanvulling voor het 
bestuur van Radio Aalsmeer.
Anna Maria Giannattasio: “Als 
bewoner van Aalsmeer zet ik een 
gedeelte van mijn tijd apart om vrij-
willig een bijdrage te leveren aan 
mooie organisaties die ik een warm 
hart toedraag. Radio Aalsmeer is een 
fantastische omroep met een leuke 
groep enthousiaste mensen. Lokale 
radio is een belangrijke verbinder in 
de maatschappij. Ik vind het een voor-
recht om daar onderdeel van te zijn. 
De gemeente Aalsmeer is energiek, 
dynamisch en krachtig. De lokale 
radio is daar een perfecte afspiegeling 

van.” Het bestuur van Radio Aalsmeer 
bestaat vanaf nu uit zeven personen: 
Constantijn Ho�scholte (voorzitter), 
Elbert Huijts (secretaris), John Tesse-
laar (penningmeester), Lennart Bader 
(technische zaken), Robert Arendse 
en Lianda van der Schilden (program-
mazaken) en Anna Maria Giannattasio 
(PR en Events) 

Anna Maria Giannattasio nieuw 
bestuurslid Radio Aalsmeer

Anna Maria Giannattasio, nieuw 
bestuurslid Radio Aalsmeer. 
Foto: Merel Meijdam

Popkoor Soundsation wil meer mannelijke koorleden. Foto: Ria Scheewe

Aalsmeer - Het regenachtige weer 
mocht de pret van de derde buurt-
barbecue in de Sweelinckstraat in de 
Hornmeer niet drukken. Nee hoor, 
schouders eronder en door buur-
mannen Frank en Arno en buurman 
Bas werden twee grote tenten neer-
gezet. Heaters werden geregeld. 

Twee grote picknicktafels, diverse 
statafels, vlaggetjes, lichtjes en de 
bar in Aalsmeerse kleuren maakten 
het plaatje compleet. Weken eerder 
werd er door buurvrouw Chantal een 
kleurrijke uitnodiging in de bus 
gegooid en budget aangevraagd bij 
Participe. Dankzij het budget buurti-

3e Barbecue Sweelinckstraat: 
Regenachtig, hartverwarmend

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 22 
september om 19.00 uur praat Esther 
Sparnaaij met burgemeester Guido 
Oude Kotte, Paulien Walch-de Vries 
van de Doopsgezinde Kerk en Arie-
Maarten Piet van de Lijnbaankerk 
over de opvang van vluchtelingen in 
Aalsmeer. Vragen komen voorbij als: 
Wat is er veranderd in de opvang van 
vluchtelingen sinds de uitbraak van 
de oorlog in de Oekraïne? Hoeveel 
vluchtelingen worden er opgevangen 
in Aalsmeer? Worden er naast de 
vluchtelingen uit Oekraïense ook 
andere mensen opgevangen?.

‘September Seventies’ 
Donderdag 22 september is er ook 
weer een extra lange ‘Aalsmeer by 
Night’ van acht tot middernacht met 
Meindert van der Zwaard. Deze 
donderdag staat in het teken van de 
leukste en opmerkelijkste Dance Clas-
sics uit de jaren zeventig. In de eerste 
twee uur worden de deuren van de 
Radio Aalsmeer discotheek geopend 

voor de beste soul, funk en disco uit 
het tijdperk 1970 tot 1979. Ook in de 
reguliere ‘Aalsmeer by Night’ vanaf 
22.00 uur voert de dansmuziek uit die 
tijd de boventoon naast de vaste 
programma-items. 

Muziek in ‘Door de Mangel’
De Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’ ontving maandag 19 
september de 356e gast. De uiterst 
creatieve meesterbinder Elize 
Eveleens vertelde passioneel over 
haar vak. Bloemen, planten en 
bomen spelen een grote rol in haar 
leven. Maandag 26 september schuift 
Marit Enthoven aan in de studio. “Zij 
is een super muzikaal talent en vooral 
haar passie voor muziek raakt me”, 
aldus Elize. Zij is muziekdocente en 
heeft een eigen muziekschool. ‘Door 
de Mangel’ begint om 19.00 uur. Een 
vraag voor Marit? Mail deze dan naar 
studio@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de live uitzending naar: 
0297-325858,

‘Echt Esther’ over opvang van 
vluchtelingen in Aalsmeer

Marit Enthoven te gast bij ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer.

nitiatieven via buurtverbinder Milena 
Luteijn en een eigen bijdrage van de 
aanwezigen was het mogelijk om 
lekker samen te eten, te drinken en 
mooie verhalen te delen.
Wat was het weer gezellig. Bijna alle 
buren uit de Sweelinckstraat waren 
aanwezig. En mocht men het niet 
redden om mee te eten, dan kwam 
men gewoon wat later. Het ging 
voornamelijk om de gezelligheid en 
het samenzijn. Men genoot van het 
heerlijke vlees dat ook dit jaar door 
buurman Henry werd gebakken en 
ondanks dat het dit jaar wat kouder 
was, het samenzijn en het plezier van 
de bewoners was hartverwarmend. 
De volgende ochtend werd hier en 
daar de wekker vroeg gezet om met 
verschillende buren de spullen weer 
netjes op te ruimen onder het genot 
van een lekker kopje ko�e gezet 
door buurvrouw Ilse.
Heb jij ook een initiatief om iets leuks 
te doen met je buren? Weet dat je 
hiervoor budget kan aanvragen via 
buurtinitiatieven (buurtverbinder.
aalsmeer@participe.nu)
De Sweelinckstraat is ook een Lief en 
Leed straat. Dit betekent dat men 
naar elkaar om kijkt. Mocht je hier 
meer over willen weten dan kan je 
informatie opvragen bij Participe.

Radio Aalsmeer Top 100
Wat is de favoriete muziek van de 
inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart? Laat ook jouw stem horen en 
zorg dat je persoonlijke tophits niet 
ontbreken in de Radio Aalsmeer Top 
100. Stemmen kun je tot en met 
vrijdag 14 oktober via radioaalsmeer.
nl/top100. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 
5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via www.radioaalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Volgende week opent de 
Werkschuit de deuren met een 
cursus die terug van weg is geweest, 
namelijk creatieve vorming voor 
kinderen. De cursus start op zaterdag 
8 oktober, is van 10.00 tot 11.30 uur, 
bestaat uit zes lessen en wordt dit 
keer gegeven door Anja en Femke. 
Houd je van knutselen en schilderen? 
Dan is dit echt een cursus voor jou! Je 
kunt leren hoe je iets echts kunt 
namaken van klei of ander materiaal, 
maar vooral ook hoe je zelf iets 
nieuws kunt maken dat heel 
bijzonder is. Anders dan anders, iets 

wat je op school of thuis misschien 
niet zo gauw doet. Je zit in een gezel-
lige groep met kinderen die allemaal 
graag knutselen en schilderen. Het is 
leuk om van elkaar te zien hoe je iets 
maakt en je krijgt weer nieuwe idee-
tjes. Deze cursus is ook leuk voor 
kinderen die al een cursus hebben 
gevolgd, je krijgt steeds andere 
opdrachten. Inschrijven voor deze of 
een andere cursus? Kijk op www.
werkschuit-aalsmeer.nl voor meer 
informatie. Voor inlichtingen kan ook 
gebeld worden naar Anja van 
Leeuwen via 06 40384069.

Weer terug: Creatieve vorming 
voor kinderen bij Werkschuit

Aalsmeer - JOGG Aalsmeer organi-
seert van 26 september tot en met 2 
oktober alweer voor de derde keer 
de Drink Water Week in Aalsmeer. 
Tijdens deze week wordt op scholen, 
sportverenigingen, jongerencentra 
en het consultatiebureau extra 
aandacht besteed aan het belang 
van water drinken. Tijdens de thema-
week Drink Water organiseert JOGG 
Aalsmeer samen met partners 
verschillende activiteiten. Zo gaat 
Team Sportservice langs scholen, 
verenigingen en jongerencentrum 
Place2Bieb met de waterbar. Deze 
‘bak�ets’ maakt het water drinken 
nog leuker doordat je gemakkelijk je 
water kan pimpen met munt, citroen 
of aardbei. “In de afgelopen jaren 
hebben we gemerkt dat door het 
organiseren van de Drink Water Week 
kinderen erg enthousiast zijn over 
het drinken van (vers fruit) water. 
Ook ouders en andere partners zien 
dat water drinken leuk, lekker en 
makkelijk is. Het is de gezondste 
dorstlesser”, zegt JOGG-regisseur 
Micha Hoogewoud van Team Sport-

service Aalsmeer. Dit jaar worden er 
tijdens de Drink Water Week ook aan 
alle leerlingen in groep 3 een Dopper 
(water�es) uitgedeeld. De gemeente 
Aalsmeer is initiatiefnemer van het 
uitdelen van deze Doppers en stimu-
leert hiermee het waterdrinken, maar 
ook duurzaamheid vanwege de 
hervulbare water�es. JOGG Aalsmeer 
zet zich in voor een gezonde jeugden 
een gezonde toekomst. JOGG is een 
samenwerking van gemeente Aals-
meer, zorgverzekeraar Zorg en Zeker-
heid, Albert Heijn, GGD Amsterdam 
en Team Sportservice Aalsmeer.

Drink Water Week in Aalsmeer

seren zij een open repetitie op 
dinsdag 4 oktober. Alle mannen die 
het leuk vinden om te zingen zijn 
welkom. Ook mannen die reeds op 
een koor zitten, maar eens wat 
anders willen proberen, worden 
uitgenodigd om binnen te stappen. 
Kom vrijblijvend kennis maken met 
de mannen van popkoor Soundsa-
tion. Een uurtje zingen en daarna een 
biertje (of iets anders) met bitter-
ballen. Na de versnapering voegt het 
hele koor samen om tot 22.00 uur te 
zingen. De derde helft is natuurlijk 
vrijblijvend, maar voor gezellig na 
kletsen wordt de tijd genomen. Voor 
een algemene indruk van popkoor 
Soundsation kan gekeken worden op 
de website: www.soundsationaals-
meer.nl. De open repetitie voor 
mannen begint om 20.00 uur in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Voor de dames is er overigens een 
ledenstop.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Rob Thomas is opgegroeid in Amsterdam, maar voelt zich al 
jaren thuis in Aalsmeer. Zijn passie is basketbal en hij is al 25 jaar voor-
zitter van de Basketbal Vereniging Aalsmeer. Meindert Buskermolen is 
benieuwd hoe hij dat volhoudt? “Ik haal mijn energie uit het samen-
werken binnen het bestuur en met de technische staf om de vereniging 
vorm te geven. Dat wordt eigenlijk nooit saai, want elk jaar zijn er weer 
nieuwe omstandigheden: vrijwilligers vertrekken en nieuwe vrijwilligers 
gaan meedoen. De uitdaging is dan om met elkaar een goed werkend 
team te worden, zodat we onze spelers leuk leren basketballen, waarbij 
plezier hebben voorop staat en in principe iedereen moet kunnen 
meedoen. Als je je eigen ervaring mag inzetten om anderen te laten 
groeien, dan geeft dat veel voldoening en is het niet moeilijk om de rol 
van voorzitter in te vullen.” 

Op welke leeftijd ben je begonnen met basketballen?
“Als dertienjarige ben ik in Amsterdam begonnen met basketbal. Het was 
best lastig in het begin, want basketbal is een erg technische sport. Na 
een jaartje kon ik al beter meekomen en twee jaar later mocht ik mee op 
trainingskamp naar Spanje. Door dat soort activiteiten krijg je een band 
met de club. Je vindt het leuk, je hoort erbij en je bent bereid om iets te 
doen. Toen ik achttien was kwamen we op het punt dat we niet zo 
gelukkig meer waren met de vereniging waar we in zaten; we hebben 
toen met zijn drieën besloten om een nieuwe vereniging op te richten. 
Dat trainingskamp bij Anoeta in San Sebastian en in overleg met die 
vereniging zijn we in 1969 Anoeta Amsterdam gestart. Daar begon mijn 
bestuurlijke ervaring. Het was een snel leerproces; de bond bellen en 
leren hoe je een vereniging moet opzetten. Het leuke is, zodra je dit gaat 
doen ben je bij alles betrokken; ik mocht secretaris en wedstrijdsecretaris 
zijn en ik deed ook de ledenadministratie. Na enkele jaren vertrok de 
voorzitter en kon ik hem opvolgen. Bij Anoeta heb ik zestien jaar in het 
bestuur gezeten, totdat ik voor mijn werk uitgezonden werd naar Parijs. 
Toen ben ik gestopt met spelen bij Heren 1 en ook uit het bestuur 
gestapt. Bij terugkomst in Nederland, na die periode in Parijs, kwam bij 
onze kinderen ook de interesse voor basketbal. Na ballet, paardrijden en 
judo kwam de vraag: mogen we op basketbal? We hebben de kinderen 
aangemeld bij de vereniging in Aalsmeer en dan ga je natuurlijk kijken als 
je kinderen spelen. Voordat je het weet ben je weer coach en trainer.” 

En vervolgens voorzitter?
“In januari 1998 ging Rob Verbeek weg als voorzitter van BV Aalsmeer en 
werd ik gevraagd als opvolger. In eerste instantie dacht ik: dat leven heb 
ik al achter me, maar ik voelde me toch ook wel vereerd met de vraag. 
Meindert was in die tijd coach van het eerste herenteam en stond ook op 
de nominatie als nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergade-
ring waarin de opvolging ter sprake kwam, stond er niemand op en werd 
mij direct gevraagd of ik beschikbaar was. Meindert was niet aanwezig, ik 
heb toen gevraagd de vergadering te pauzeren en hem gebeld of hij 
bezwaar had tegen mij als voorzitter. Dat was geenszins het geval. Hij 
ging er van harte mee akkoord.“

Hoe was het om met je gezin in Parijs te wonen? 
“Als je bij de IBM werkt, weet je dat de kans bestaat om uitgezonden te 
worden. Amerika kwam ter sprake, dat had mij heel leuk geleken, maar 
mijn vrouw Miriam vond dat te ver weg van de familie. Toen het aanbod 
voor Parijs kwam hebben we dat wel aangenomen. Het was een gewel-
dige tijd. We woonden in een prachtig huis in een van de buitenwijken. 
De kinderen waren nog klein, de oudste zes en de jongste anderhalf, dus 
hebben we bewust gekozen voor een woning dicht bij de internationale 
school. Het leuke van in het buitenland wonen is dat iedereen langs wil 
komen. Familie en vrienden, ze kwamen allemaal op bezoek. En bleven 
dan ook een tijdje, waardoor het contact intensiever is dan alleen een 
avondje op visite. We kijken met plezier op die periode terug.“

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Jan Kwak, hij is actief op heel veel terreinen en niet aan de zijlijn, maar 
meteen zichtbaar. Ik bewonder erg hoe hij zich steeds weet te positio-
neren. Ik vraag me af wat zijn geheim is.”

Rob Thomas: Het is niet moeilijk om 
de rol van voorzitter in te vullen

Aalsmeer - Op maandag 26 
september zullen de clubleden van 
Videoclub Aalsmeer worden 
ontvangen in een nieuwe locatie, de 
grote zaal van het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. In de zaal zijn 
projectie en geluid uitvoerig getest, 
zodat de gemaakte �lmproducties in 
een goede kwaliteit bekeken kunnen 
worden. Voorzitter Gerard van Schie: 
“We hebben vele jaren met plezier 
gebruik gemaakt van de zaal in 
Buurthuis Hornmeer. Echter, door de 
enorme hoogte van het puntdak was 
de geluidskwaliteit bij de �lms niet 

optimaal. De akoestiek in het Paro-
chiehuis zal zeker bijdragen aan een 
betere geluidsbeleving omdat het 
plafond is voorzien van akoestische 
tegels. Ik was aanwezig tijdens het 
testen en ben heel enthousiast. Ook 
over de bereidwilligheid van de 
beheerder om het allemaal soepel te 
laten verlopen.” 

Eigen �lms
Op deze eerste clubavond van het 
seizoen is het min of meer traditie 
dat de clubleden eigen �lms 
meenemen voor vertoning. Dat 

Videoclub Aalsmeer verhuist 
naar het Parochiehuis

Annie Akerboom heeft de montage voor de �lm voor rekening genomen.

kunnen vakantie�lmpjes zijn of 
andere producties die nog niet 
geheel af zijn en waarover men wat 
tips wil hebben hoe verder te gaan 
in de montage. 

Film ‘Buddy’
Er zal ook ruim aandacht worden 
geschonken aan de eerste gemon-
teerde versie van de nieuwe clubpro-
ductie: ‘Buddy’, een �lm met als 
thema: vriendschap. Een opdracht-
�lm van de �lmfederatie NH’63 aan 
alle aangesloten �lmclubs in Noord 
Holland. Verhaal en scenario zijn 
geschreven door clublid en actrice 
Annie Akerboom en Yvon Noltes. 
Voor de hoofdrol strikte men de 
jonge talentvolle en ambitieuze 
acteur Morris Hament. Enkele leden 
van de videoclub bedienden de 
camera en het geluid en verleenden 
hand- en spandiensten of werden 
ingezet als �gurant. Tijdens de 
opnamen werden er ook enkele 
drone shots gemaakt. 
Annie Akerboom heeft zelf de 
montage voor haar rekening 
genomen en zal op deze clubavond 
iets meer vertellen over het 
productieproces. 
De avond begint om 20.00 uur. 
Belangstelling en wil je daarbij zijn 
om eens de sfeer te proeven? Meld 
je dan aan bij de secretaris Susan 
Griekspoor via 0297-327490 of mail 
naar: susangriekspoor@gmail.com

Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 1 
oktober organiseert de afdeling 
Nivon-Aalsmeer en omstreken een 
lezing over de geschiedenis van het 
Nederlands Instituut voor Volksont-
wikkeling en Natuurvriendenwerk, 
afgekort Nivon Natuurvrienden 
(Nivon). Het Nivon, voorheen het 

IvAO, werd in 1924 opgericht en 
bestaat in 2024 100 jaar. De lezing 
wordt gegeven door Nivon-Historie 
in gebouw Flora aan de Wim Kan 
Dreef 1 in Kudelstaart. De inloop is 
vanaf 14.00 uur, de lezing start om 
14.30 uur en duurt tot circa 16:00 uur. 
Na de lezing is er nog gelegenheid 

Lezing over geschiedenis Nivon voor vragen en is er een informatie-
kraam aanwezig. De toegang en 
consumpties is voor iedereen die de 
lezing wilt bijwonen gratis. Op www.
nivonaalsmeer.nl meer informatie 
over alle activiteiten van Nivon-Aals-
meer. De lezing bijwonen? 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar Lies Rip: l.rip@kpnplanet.
nl.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Voor het Millennium 
nummer van het Paardenblad In de 
Strengen werd ik in oktober 1999 
door de redactie gevraagd een inter-
view te maken met de schrijver, 
beeldhouwer, schilder Willem W.G. 
van de Hulst jr. (1917-2006). Ik mocht 
niet te vroeg komen want hij moest 
zolang het licht was schilderen. Het 
was even zoeken voor ik huis vond 
maar toen ik de grote houten tuin-
deuren open deed, wist ik dat ik aan 
het goede adres was. In de tuin 
stonden de prachtige beelden waar-
door Willem o.a. zijn bekendheid 
binnen de paardenwereld had 
veroverd. Ik belde aan en zijn vrouw 
Diet, klein, tenger en mooi, deed de 
deur open. Zag mij staan, zei hele-
maal niets maar draaide zich om en 
riep: “Willem die mevrouw van het 
paardenblad is er en zij hinnikt niet 
eens.” Vervolgens kwam de kunste-
naar uit zijn atelier, witte sto�as aan 
zijn vooruit gestoken handen vol 
rode verf. “Mooie kleur hè?” Ik heb 
deze twee unieke mensen in mijn 
hart gesloten. Wij hadden een 
geweldig gesprek en ik heb tot aan 
het overlijden van Willem contact 
met hem gehouden. Regelmatig 
ging ik terug naar het atelier en 
hoorde de mooiste verhalen. Hoe hij 
in het leven stond en over het schrij-

versvak van zijn vader, Willem W.G. 
van de Hulst sr. (1879-1963) over de 
illustraties die hij als veertien jarig 
jochie tekende in de vele boeken van 
zijn vader waarvan misschien In de 
Soete Suikerbol één van de 
bekendste is. 

Vrijbuiter
Willem W.G. van de Hulst jr. was een 
echte vrijbuiter. Hij hield van de 
natuur, van de zee, van de bergen. Hij 
trok er alleen of met Diet op uit in 
zijn bus en beleefde prachtige avon-
turen waar hij over schreef. Pas na de 
dood van zijn vader is hij zich meer 
gaan toeleggen op het schilderen en 
beeldhouwen. Zijn meest prestigi-
euze project is wel het Metroproject, 
waarmee hij nationale bekendheid 
verwierf. Zijn liefde voor het reizen is 
terug te vinden in al zijn werk. Zijn 
hommage voor de vrouw in het alge-
meen heeft hij prachtig 
weergegeven. 
Hij schilderde het leven in felle 
kleuren, maar ook in pasteltinten, het 
was de uitbundigheid versus verstil-
ling en romantiek. Één van mijn favo-
riete beelden is dat van zijn muze 
Diet, in verwachting van zoon Wim 
en samen met hun dochter Carolien 
en Rose Marijne. Daar spreekt zoveel 
liefde uit. Hij ontwierp zijn eigen huis 
dat zweeft boven het water. Willem 
woonde daar tot aan zijn dood. 

Schrijversparade met derde 
generatie van de Hulst

Wim van de Hulst komt naar de 
Schrijversparade. 
Foto: Jeroen Wielaert

Gelukkig is het atelier nog iedere 
eerste zondag van de maand te 
bezoeken waar zijn zoon Wim, zijn 
partner Marion en zijn zuster Rose 
Marijne Willem W. G. van de Hulst jr. 
in ere houden. 

Vader en opa 
Zaterdag 5 november is er weer - na 
de lange corona periode - een schrij-
versparade in de bibliotheek. Vader 
en zoon van de Hulst schreven 
allebei boeken, maar er werd ook 
veel over hen geschreven en er zijn 
de nodige televisiebeelden van hen 
gemaakt. Zoon Wim - de derde gene-
ratie en een succesvolle fotograaf - 
heeft toegezegd om tijdens de schrij-
versparade te komen vertellen over 
het werk van zijn vader en opa. 
Dat gaat een heel mooi verhaal 
worden.
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Aalsmeer – Een bijzonder en 
bescheiden feestje is afgelopen 
donderdag 15 september gevierd. 
Brandweerman Theo de Kruijf helpt 
inwoners bij het ophangen van rook-
melders in woningen en het twee-
honderdste bezoek in de gemeente 
was bij mevrouw van Dorp in de 
Hornmeer. Theo werd voor het 
bereiken van deze mijlpaal vergezeld 
door Marleen van de Kerkhof, plaats-
vervangend commandant van korps 
Aalsmeer, die een bloemetje over-

handigde aan de verraste inwoon-
ster. Rookmelders zijn sinds 1 juli 
verplicht en nagenoeg iedereen 
heeft deze in huis, maar het beves-
tigen ervan aan het plafond is niet 
voor iedereen makkelijk. Hiervoor 
heeft Theo een speciaal trucje. Met 
een ploemper wordt de rookmelder 
aan het plafond ‘geplakt’. Sinds 
februari brengt de brandweerman 
wekelijks een dag in de week vrij-
willig bezoeken aan inwoners om de 
rookmelders te plaatsen. “Ik heb per 

200ste Huisbezoek voor plaatsen 
rookmelder door Theo de Kruijf 

dag dan zo’n acht tot tien afspraken”, 
vertelt Theo. “En ik doe het met 
plezier.” Tijdens corona konden geen 
huisbezoeken gebracht worden, 
maar de inhaalslag is ingezet en 
inmiddels heeft Theo al weer enkele 
maanden wekelijks een volle agenda. 
Bij mevrouw van Dorp zijn twee 
rookmelders geplaatst. Een op de 
begane grond en een op de eerste 
verdieping. Rookmelders in huis (of 
niet) en hulp nodig bij het beves-
tigen ervan? Theo de Kruijf wil nog 
steeds de helpende hand bieden. 
Een afspraak maken kan via het 
centrale nummer van de brandweer: 
020-5556000.

Aalsmeer - In de Week van Lezen en 
Schrijven heeft wethouder Willem 
Kikkert op woensdag 14 september 
het Regionaal Taalakkoord Groot-
Amsterdam ondertekend. Dit deed 
hij in de nieuwe bibliotheek in 
Uithoorn, samen met zeven collega-
wethouders, verschillende maat-
schappelijke organisaties en diverse 
werkgevers. In het Taalakkoord staan 
afspraken van gemeenten uit de 
regio om inwoners te helpen die 
lezen en schrijven moeilijk vinden. 

Schulden en eenzaamheid
In de regio Groot-Amsterdam is 14 

procent van de mensen van 16 tot 65 
jaar laaggeletterd. Dat wil zeggen dat 
ze moeite hebben met lezen, 
schrijven, rekenen en of het omgaan 
met computers. Bij deze groep 
komen vaker werkloosheid, 
schulden, gezondheidsproblemen en 
eenzaamheid voor. 
Wethouder Kikkert: “Ook in Aalsmeer 
zijn mensen die moeite hebben met 
het invullen van formulieren en het 
begrijpen van o�ciële brieven of 
werkinstructies. Ze begrijpen de 
teksten niet goed, omdat er moeilijke 
woorden in staan of lange zinnen. 
Daardoor missen ze belangrijke infor-

Wethouder Kikkert ondertekent 
regionaal taalakkoord

matie en weten ze niet goed wat er 
van ze verwacht wordt.”

Terugdringen laaggeletterdheid
In Amsterdam bestaat al een Taalak-
koord waarbij meer dan zestig organi-
saties zijn aangesloten. Nu wordt het 
Taalakkoord uitgebreid naar de hele 
regio. Dus ook voor organisaties uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Ouder-Amstel, Uithoorn, Haarlemmer-
meer en De Ronde Venen. Dit maakt 
het mogelijk om activiteiten te organi-
seren voor werknemers uit verschil-
lende gemeenten. Kikkert: “Het is 
goed dat we het Taalakkoord hebben 
ondertekend. Ik vind het belangrijk 
dat wij als gemeente samen met werk-
gevers en maatschappelijke organisa-
ties ons inzetten om laaggeletterdheid 
samen terug te dringen.”

Taalhuis en taalmaatje
In Aalsmeer worden door het Taal-
huis Amstelland verschillende activi-
teiten georganiseerd om de taalvaar-
digheid te vergroten. Het Taalpunt zit 
in de bibliotheek in Aalsmeer in de 
Marktstraat 19a. Inwoners met een 
taalvraag kunnen hier iedere dinsdag 
van 11.00 tot 13.00 uur terecht. 
Samen wordt er dan gekeken naar 
een passende oplossing, bijvoor-
beeld een cursus Nederlands of een 
taalmaatje. Meer informatie is te 
vinden op: www.aalsmeer.nl/taalhuis. 

Aalsmeer - De eerste goedgevulde 
Aalsmeer Centrum Goodie Box is 
naar winnares Diana van de Ven 
gegaan. Ze had een kassabon in één 
van de verzamelboxen gedaan en 
won die gigantische box met 
producten en waardebonnen van de 
ondernemers uit Aalsmeer Centrum. 
Het team van Gentlemens Place had 
de eer om de trekking te doen en 
haar meteen te bellen met het leuke 
nieuws dat ze gewonnen had.

Aanstaande en volgende week 
vrijdag is er weer een trekking en 
maken klanten weer kans op een 
goed gevulde Goodie Box. Dus 
vergeet niet je naam en telefoon-
nummer op je kassabon of rekening 
te schrijven van een ondernemer uit 
Aalsmeer Centrum en in een verza-
melbox te doen. Deze zijn te vinden 
bij diverse winkels in de Zijdstraat, 
Molenplein, Dorpsstraat en Raad-
huisplein. Doe jij ook mee? 

Diana eerste prijswinnares ‘Hier 
met je kassabon’ in Centrum

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Na korte zwempartijen in Noorse meren, in een Zweedse 
waterval en in de Baltische zee in Denemarken, vond ik het hoog tijd om 
mijn zwemsessie in Aalsmeer weer op te pakken. In alle vroegte (8 uur ’s 
morgens) nam ik een duik in de Poel. Rustig aan beginnen, tot aan het 
tweede trappetje, dat leek mij voor de eerste keer wel genoeg. Twee dagen 
later stapte ik weer vol enthousiasme het water in, met het vaste voor-
nemen dit keer tot de watertoren te zwemmen. Ik heb het niet helemaal 
gered. Enkele meters voor het beoogde doel dacht ik: het wordt hier wel 
heel erg groen en maakte gelijk rechtsomkeer. Prachtige kleur hoor, maar 
niet voor in het water. Ik zwom in een soort erwtensoep. Toen ik de derde 
keer bij de Westeinder aankwam was de hele plas en het strandje bedekt 
met een groene waas. Blauwalg, rare naam voor iets met die kleur. Ik bekeek 
al dat onheil, samen met een andere bezoeker van het strandje. “De baai is 
het wc-putje van de Westeinder”, vertelde hij. En ook dat hij elke dag even 
komt kijken hoe de situatie is. En die is volgens hem niet best, soms zelfs 
alarmerend. Van de honderd dagen dat hij de situatie ter plekke bekeken 
heeft liet tachtig dagen de kwaliteit te wensen over. Een duiker in de land-
tong, waardoor er meer doorstroming is, had een oplossing kunnen zijn en 
schoner water opgeleverd. Maar daar is helaas niet voor gekozen. Actie 
ondernemen om de bende op te ruimen is op de een of andere manier ook 
ondoenlijk. De gemeente verwijst naar de Omgevingsdienst Noord Holland 
Noord en die weer naar de gemeente. Een typisch kip en ei verhaal. Een 
bord plaatsen met negatief zwemadvies is het enige wat gebeurt. Maar daar 
schieten zwemmers ook niks mee op. Ik ben die ochtend maar uitgeweken 
naar het spekgladde trappetje bij de waterskiclub. Nog steeds zonder 
leuning en die gaat er niet komen ook heb ik begrepen. Afspoelen na zo’n 
groen bad kan ook niet. Uit die prachtige designzuilen langs de boulevard 
komt nog steeds geen water. Er zat gewoon geen binnenwerk in werd mij 
verteld. Sinds kort is de elektrotechniek geïnstalleerd, maar is de stroomle-
verancier pas laat geïnformeerd. Naar mijn idee hoeft er geen stroom in te 
zitten, als er maar water uit komt. Kunnen we niet gewoon zelf een kraantje 
open en dicht draaien? Maar dat is een onnozele gedachte ben ik bang en 
zal ongetwijfeld op andere bezwaren stuiten. Met mijn druipende lijf heb ik 
verschillende mensen gesproken in de vroege ochtend aan dat groene 
strandje. Ze vertelden mij dingen die ik niet anders kan vertalen dan als een 
typisch staaltje Aalsmeer op z’n smalst. Of op z’n slimst; het is maar hoe je 
het bekijkt. Die prachtige Westeinder waterkant heeft miljoenen gekost, 
maar is een groot aantal dagen van de zomer niet te gebruiken. Heel 
jammer. Er valt nog een wereld te winnen. 
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Aalsmeer op z’n smalst

Haarlemmermeer - De provincie 
Noord-Holland voert in het weekend 
van 23 tot en met 26 september 
werkzaamheden uit op de N232 bij 
de Waterwolftunnel in Haarlemmer-
meer. Vanwege de werkzaamheden 
is de afslag Fokkerweg (N232) vanaf 
de Waterwolftunnel (N201) afge-
sloten voor verkeer. Het verkeer voor 
de Fokkerweg wordt omgeleid via 
Schiphol-Rijk. Het asfalt van de 
Fokkerweg (N232) ter hoogte van de 
Waterwolftunnel moet vervangen 
worden. Door de werkzaamheden 

die hiervoor nodig zijn, worden de 
twee rijstroken die vanuit de Water-
wolftunnel rechts afslaan richting de 
Fokkerweg afgesloten voor het 
verkeer. De afsluiting geldt van 
vrijdag 23 september 19.00 uur tot 
en met maandag 26 september 06.00 
uur. Verkeer op de N201 richting de 
Fokkerweg (N232) wordt omgeleid 
via de afslag N201/Schiphol-Rijk. 
Recht doorgaand verkeer op de N201 
ondervindt geen hinder van de werk-
zaamheden. Ook kan het verkeer 
vanaf de Fokkerweg (N232) naar de 

Weekendwerkzaamheden aan 
kruising N201 met Fokkerweg

N201 gebruik blijven maken van de 
opritten. Weggebruikers en omwo-
nenden met vragen kunnen contact 
opnemen met het servicepunt van 
de provincie via telefoonnummer: 
0800-0200600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl.
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Aalsmeer - De Holland Tang Soo Do 
Organisatie gaat in samenwerking 
met Kees Steegman een speciale 
Budosport kennismakingsmiddag 
organiseren. Op zaterdag 24 
september zal er een unieke Cha-Ru 
(Tonfa in het Japans) en Hopaesool 
demonstratie-les worden gegeven 
voor alle belangstellenden van 
Budosporten.
Cha-Ru en Hopaesool zijn eeuwen-
oude Budowapens die gebruikt 
worden bij verschillende Karate 
stijlen waaronder bij de Koreaanse 
Tang Soo Do sport/kunst. Deze 
speciale ‘open dag’ is in eerste 
instantie een gratis proe�es. Iedereen 
vanaf 10 jaar kan hieraan meedoen. 
Men kan gewoon meedoen in 
normale sportkleding, zoals een trai-
ningspak of joggingspak. Een kara-
tepak hoeft niet persé. De training op 
zaterdag 24 september is van 12.00 
tot 14.00 uur in gymzaal De Baccara 
in de Baccarastraat 27 en er zijn geen 
kosten aan verbonden. Belangstel-

lenden kunnen contact opnemen 
met onderstaande personen. Of 
gewoon langskomen en meetrainen.
Organisator is Kees Steegman, 
bereikbaar per mail: k.steegman@
gmail.com en telefonisch via 
06-53114752. Of neem contact op 
met Master Aldwin H. Lee, mail: 
holland.tangsoodo.organisatie@
gmail.com en mobiel: 06-20649266. 

Budosport demonstratieles in 
gymzaal De Baccara

Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was in de Proodijhal de Open Kudel-
staart Dart Kampioenschap. Het was 
tevens de eerste speelavond van 
Poel’s Eye. De opkomst was met 36 
deelnemers prima. Titel verdediger 
René Kruit bereikte de winnaarsronde, 
maar trof in Marco Cornelisse een 
tegenstander die ook ooit twee keer 
de Open Kudelstaart won (de andere 
twee tweevoudige kampioenen zijn 
Danny Zorn en Wouter Rietveld). 
Marco werd uiteindelijk de grote 
winnaar van de avond. Het werd dus 
zijn derde Open Kudelstaart titel, en 
36ste (!) speelavond overwinning ooit. 
Met name met dat laatste feit steekt 
hij ver boven de andere darters uit. 
Toch waren de vorige wapenfeiten 
alweer een tijd geleden. De vorige 
speelavond overwinning van Marco 
was vier seizoenen geleden, zijn 
vorige Open titel was zelfs alweer 
zeven jaar geleden. Tim van de Poel 
was de �nalist. Hoewel Tim al acht 
speelavonden won was dit zijn eerste 
�nale van de Open Kudelstaart. 
Dennis Splinter en Danny de Hartog 

bereikten de halve �nales. Gilbert van 
Eijk had met een mooie 116 �nish de 
hoogste uitgooi van de avond. 
Volgende week vrijdag 30 september 
is de volgende speelavond van de 
Poel’s Eye met hopelijk weer veel 
nieuwe gezichten. Man en vrouw 
spelen door elkaar, maar dankzij het 
vier niveau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. De inschrij-
ving sluit wederom om 20.00 uur. 
Deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op www.
poelseye.nl nog meer informatie. 

Darten: Marco Cornelisse wint 
Open Kudelstaart 

Finalist Tim van de Poel en Open 
Kudelstaart winnaar Marco Cornelisse.

Kudelstaart - Na de terechte neder-
laag van vorige week had trainer/
coach Joe Rijpkema de taak om de 
VZOD korfballers weer op scherp te 
zetten. Zaken werden doorgesproken 
en op de training vlogen de vonken 
ervan af. Helios zou eraan moeten 
geloven zaterdag. De druk lag er 
weliswaar op, maar Helios kwam er 
inderdaad niet aan te pas en werd 
naar huis gestuurd met een 12-7 
nederlaag. Overigens na een verdien-

stelijk gelijkspel (11-11) er voor van 
het tweede team van trainer/coach 
Richard Jansen tegen de routiniers 
van ROHDA. Dat is knap voor een 
jong team als je tegenover vroegere 
Nederlands kampioenen en oud-
internationals staat. Bij het eerste 
team van VZOD/FIQAS zat de gretig-
heid er gelijk op, want Josine Verburg 
scoorde al in de eerste minuut van 
afstand 1-0, al snel gevolgd door haar 
tweede. Het andere vak had iets meer 

Korfbal: Getergd VZOD boekt 
overtuigende overwinning

Aalsmeer - Tijdens de tweede speel-
avond van het seizoen 2022-2023 
van Sjoelclub Aalsmeer zijn geen 
persoonlijke records geboekt, maar 
de scores aan de bakken waren 
veelal best hoog. Maar liefst 17 keer 
148 punten werden er gegooid: vier 
maal door Petra Houweling en Wim 
Voorbij, drie keer voor Patrick Haring, 
twee maal voor Karin Dijkstra en een 
keer door Cock Tukker, Tim van Tiem, 
Kees Kuijpers, Albert Geleijn en Elisa 
de Jong. Tim, Patrick en Cock 
gooiden elk ook een keer 147 
punten. Tim gooide ook nog een 
maal 145 punten en behaalde in de 
Hoofdklasse de meeste punten(26) 
en een mooi gemiddelde van 141,75. 
Jacob van ’t Hof won de A-Klasse met 
25 punten en Pleun van Verseveld de 
B-Klasse met 27 punten, de meeste 

punten van de avond. De volgende 
competitieavond is op donderdag 29 
september en begint om 20.00 uur in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn welkom, na aanmelding 
via de website. Kijk voor uitslagen en 
informatie ook op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Sjoelen: Eerste plaatsen voor 
Tim, Jacob en Pleun 

moeite om de korf te vinden. Uitein-
delijk scoorde Thomas van der 
Zwaard tweemaal in vijf minuten en 
stond er na ruim een kwartier 4-0 op 
het scorebord. Helios wist daarna ook 
te scoren maar Verburg verzilverde al 
snel een strafworp: 5-1. Daarop 
verkleinde Helios de achterstand 
weer iets waarna Joëlle Heil van 
afstand de 6-2 liet aantekenen. 
Na de rust vond Helios in de tweede 
helft als eerste de korf. Maar hierna 
scoorden achtereenvolgens Eric 
Spaargaren, Van der Zwaard twee-
maal en Verburg (mooie doorloopbal) 
waarna VZOD op een comfortabele 
10-3 voorsprong stond.  
Het was toch enigszins een kat en 
muis wedstrijd. Helios wist ook te 
scoren, maar VZOD bleef scherp met 
scores van Vincent Algra en opnieuw 
Van der Zwaard: 12-4. Maar het slot-
akkoord was toch nog voor de gasten 
uit Castricum. Bij VZOD leek de geest 
uit de �es en Helios wist uiteindelijk 
de eindstand nog iets draaglijker te 
maken: 12-7. Een mooie overwinning 
voor VZOD. Het team toonde veer-
kracht en neemt dit gevoel mee naar 
aanstaande zaterdag 24 september 
als om 15.30 uur tegen Furore in 
Assendelft gespeeld gaat worden.

Aalsmeer - De Raad van Commissa-
rissen van Royal FloraHolland en CFO 
David van Mechelen zijn een tweede 
termijn van vier jaar overeenge-
komen. De benoeming van directie-
leden van Royal FloraHolland 
gebeurt steeds voor een termijn van 
maximaal vier jaar, met de mogelijk-
heid tot verlenging. De directie van 
Royal FloraHolland bestaat uit de 
CEO en CFO.

Continuïteit
Jack Goossens, voorzitter Raad van 
Commissarissen, licht toe: “De RvC is 
blij dat David heeft ingestemd met 
contractverlening. De huidige ener-
giecrisis brengt veel onzekerheden 
met zich mee. Juist nu is continuïteit 
in de leiding van Royal FloraHolland 
zeer gewenst. In deze turbulente 
tijden brengt de combinatie van de 
uitvoering van de strategie met een 
degelijk �nancieel beleid, een grote 

verantwoordelijkheid met zich mee. 
David heeft in zijn eerste termijn 
bewezen dat het bij hem in goede 
handen is, met oog voor het belang 
van de sector. De RvC kijkt uit naar 
een mooie samenwerking in de 
komende jaren en wenst David veel 
succes.”

Solide fundament
David van Mechelen is blij met het in 
hem gestelde vertrouwen: “De ener-
giecrisis raakt de sector heel hard. 
Kwekers stoppen of lassen een teelt-
pauze in vanwege de voor hen veel 
te hoge energieprijzen. Dat is onge-
kend. Dit raakt niet alleen onze 
kwekers, maar ook RFH. We staan 
allemaal voor fundamentele keuzes 
met het oog op de toekomst. Daarbij 
kunnen wij steunen op een solide 
fundament waaraan we de afgelopen 
jaren intern hebben gewerkt. Daar-
door zijn we in staat om te blijven 

2de Termijn voor CFO David van 
Mechelen bij Royal FloraHolland

David van Mechelen (links) en Jack 
Goossens. Foto: Royal FloraHolland

investeren. We hebben grote stappen 
gezet in de interne professionalise-
ring en de implementatie van de 
strategie. Belangrijke speerpunten 
zijn Floriday, Landelijk Veilen en de 
optimalisering van ons vastgoed. 
Cruciaal is een goede samenwerking 
met Ledenraad en RvC. Ik ben er trots 
op mijn bijdrage te kunnen leveren 
aan deze prachtige en belangrijke 
coöperatie en sector voor 
Nederland.”

Aalsmeer - Op 13 september kwam 
de commissie Ruimte bijeen om te 
vergaderen over het bestemmings-
plan Westeinderhage, De bespreking 
over het bouwplan van de 267 
woningen in Westeinderhage leverde 
discussie op. Alle fracties zijn het eens 
dat er gebouwd moet worden om te 
voorzien in de grote behoefte aan 
woningen in de gemeente. Ook 
waren alle fracties het eens dat de 
afwikkeling van het verkeer een groot 
punt van zorg is. Niet alleen het 
verkeer dat de nieuw te bouwen wijk 
oplevert, maar ook de verkeersituatie 
van heel Kudelstaart. Meerdere frac-
ties pleitten daarom om eerst een 
onderzoek te doen naar de meest 
veilige optie voor het verkeer op de 
Bilderdammerweg. De bewoners 
hadden immers voorgesteld om een 
rotonde te maken in plaats van een 
kruising. Uiteindelijk bleek een meer-

derheid voorstander om eerst het 
verkeersonderzoek te doen alvorens 
verder te praten over het plan. 
Zodoende vindt er over het bestem-
mingsplan Westeinderhage nog geen 
de�nitieve besluitvorming plaats en 
komt het plan op een later moment 
terug in de commissies.

Structuurvisie Greenpark
Vervolgens werd er gesproken over de 
aanpassingen van de Structuurvisie 
van het Green Park. Een meerderheid 
kan zich vinden in de aanpassingen 
mede gelet op de duurzame aspecten. 
Bij dit agendapunt waren er ook 
zorgen over het verkeer. De toename 
van het aantal logistieke bedrijven kan 
immers leiden tot meer verkeer. 
Daarom gaven de meeste fracties aan 
zich te kunnen vinden in de motie van 
D66 om beperkingen op te stellen ten 
aanzien van logistieke bedrijven.

Eerst verkeersonderzoek, dan 
ontwikkeling Westeinderhage

Greenpark deelgebied 2 West
Meerdere fracties bleken geen voor-
stander te zijn voor de voorgestelde 
inrichting van deelgebied 2 West 
(tussen Aalsmeerderweg en de 
Hoge Dijk). Meerdere fracties zeiden 
de kwekerij liever te laten zitten en 
meerdere fracties hielden een plei-
dooi om het groene bosje daar te 
bewaren. Alle fracties kunnen zich 
wel vinden in de verlagingen van de 
bouwhoogtes van de gebouwen 
achter de Hoge Dijk en 
Aalsmeerderweg. 

Ondergrondse Infrastructuren
Tot slot werd een voorstel 
besproken om de regels voor de 
aanleg, instandhouding en verwij-
dering van kabels en leidingen in en 
op de openbare grond te actuali-
seren.  De besluitvorming over de 
Structuurvisie Greenpark, deelge-
bied 2 West en de ondergrondse 
infrastructuren vindt plaats in de 
raadsvergadering van 29 
september. 
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KORT
JOPIE EN TINY WINNEN BIJ 
55+ KAARTEN

Kudelstaart - De wekelijks 
kaartmiddagen voor 55+ zijn 
weer begonnen. Er wordt iedere 
donderdag gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart van 
13.30 tot circa 16.30 uur en op 
het programma staan jokeren en 
klaverjassen. Het jokeren op 15 
september is gewonnen door 
Jopie de Grauw met 202 punten, 
gevolgd door Trudy Knol met 
310 punten. De hoogste eer bij 
het klaverjassen was voor Tiny 
Buwalda met 5519 punten en op 
twee is Loes Versteeg geëindigd 
met 5279 punten.

KLAVERJASSEN VOOR 
OVAK-LEDEN

Aalsmeer - Er wordt iedere 
woensdagmiddag vanaf 13.30 
uur geklaverjast in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat door 
leden van de OVAK. De deur 
gaat eerder open voor ko�e, 
thee, inschrijving en een praatje. 
De eerstvolgende kaartmiddag 
is 28 september. De OVAK-soos 
op 14 september werd bezocht 
door twintig leden en is 
gewonnen door Rita Pannekoek 
met 5284 punten, gevolgd door 
Harry Blok met 5245 en Truus 
van der Helm met 5110 punten. 
Hekkensluiter was Thea Does-
wijk met 4100 punten.

WEER HOOGSTE KAART-
EER VOOR DE DAMES

Aalsmeer - De groei zit er goed 
in, de opwaartse lijn is ingezet. 
Negen tafels, een teken dat de 
buurtvereniging goed bezig is. 
En toch waren het weer de 
dames die met de eer gingen 
strijken afgelopen vrijdag 16 
september tijdens het koppel-
kaarten. De hoogste eer was 
voor Martha Zeldenthuis en 
Plony de Langen met 5410 
punten. Op twee Gerard Pouw 
en Jan Damen met 5254 punten 
en Krijna Verhoef en Miep 
Bloemen eindigden op plaats 
drie met 5236 punten. De 
poedelprijs was voor Paul 
Schouten en Kees Noordhoek 
met 3449 punten. Komende 
vrijdag 23 september is er 
opnieuw koppelkaarten in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Tevens 
is er de jaarvergadering, die 
begint om 19.00 uur, daarna 
wordt aangevangen met 
kaarten.

TAFELTENNIS: WINST 
BLOEMENLUST 2 EN 3

Aalsmeer - Met een 4-6 over-
winning uit bij The Victory 3 in 
Weesp is Bloemenlust 2 het 
seizoen goed begonnen. Dirk 
Biesheuvel, Ed Couwenberg en 
Danny Knol wonnen elk twee 
van hun drie enkelspelen. Helaas 
konden Ed en Danny het 
dubbelspel niet in hun voordeel 
beslissen. In de Bloemhof 
versloeg Bloemenlust 3 de 
bezoekers van US 9 met zeer 
overtuigende cijfers: 9-1. Hathab 
Shajahan en Peter Velleman 
bleven ongeslagen en wonnen 
samen ook het dubbelspel. 
Alleen Horst Krassen moest zich 
eenmaal gewonnen geven.

Aalsmeer – De TeamNL Handbal-
heren melden zich in oktober in 
Nederland voor de start van de 
EK-kwali�catiereeks. De ploeg van 
bondscoach Sta�an Olsson neemt 
het, in het kwali�catietraject voor het 
EK 2024, op tegen België en Grieken-
land. Olsson heeft 35 spelers opge-
nomen in zijn voorlopige selectie. 
Uiterlijk 26 september wordt de de�-
nitieve selectie van twintig spelers 
bekendgemaakt. Zestien spelers 
reizen af naar het Griekse Chalkida. 
Op donderdag 13 oktober staat de 
thuiswedstrijd tegen België op het 
programma. Om 20:00 uur klinkt het 
beginsignaal in de Maaspoort in Den 
Bosch. Drie dagen later, op zondag 
16 oktober, speelt Nederland de 
uitwedstrijd tegen Griekenland om 
17.00 uur. 

Uit en thuis
De TeamNL Handbalheren zijn bij de 
loting voor de kwali�catie van het EK 
2024 in Duitsland ingedeeld in groep 
5 met Kroatië, Griekenland en België. 
Tegen iedere tegenstander wordt 
een keer uit en een keer thuis 
gespeeld. De twee beste landen in 
de poule en de vier beste nummers 

drie plaatsen zich voor het eindtoer-
nooi waar in totaal 24 landen aan 
deelnemen. De ploeg van bonds-
coach Sta�an Olsson kan zich voor 
de derde keer in de geschiedenis 
kwali�ceren voor het EK. Het Euro-
pees Kampioenschap vindt plaats 
van 10 tot en met 28 januari 2024. De 
speelsteden zijn Düsseldorf (poule-
fase), Berlijn (poulefase), Mannheim 
(poulefase), München (poulefase), 
Hamburg (Main Round) en Keulen 
(Main Round en �nales). 

Green Park Aalsmeer
n de voorlopige selectie TeamNL 
Handbalheren zijn liefst vier spelers 
van Green Park Aalsmeer opge-
nomen. Samir Benghanem en Je�rey 
Boomhouwer zijn net als doelman 
René de Knegt opnieuw geselec-
teerd. De nog jonge handballer 
Donny Vink is nu eveneens opge-
nomen in de selectie. Het viertal gaat 
zich inzetten samen met de oud-
Aalsmeer handballer Lars Kooij, die 
nu actief speelt in Duitsland. De 
assisstent-coach komt ook uit Aals-
meer: Wai Wong, evenals de meerei-
zende fysiotherapeut Robert Baardse. 

4 Aalsmeerse handballers in 
voorlopige selectie TeamNL

Aalsmeer - De eerste tegenstander in 
de basketbalcompetitie was op 18 
september US3. Een wat oudere ploeg 
met veel routine en lange spelers. De 
tactiek van coach Buskermolen was 
om te beginnen met een 1-3-1 zone en 
van daaruit te kijken of er na drie vier 
aanvallen overgegaan zou kunnen 
worden naar een pressing defense. Dat 
viel een beetje tegen, de tegenstan-
ders pasten goed en speelden makke-
lijk hun schutters vrij die dan wel mis 
schoten maar de verdediging voldeed 
niet aan de verwachtingen. Na een 
time-out in de derde minuut ging de 
ploeg over naar een man-to-man 
verdediging en ging het de Aalsmeer-
ders beter af. De eerste periode 
eindigde met een 18–14 voorsprong 
voor Aalsmeer. Toen werd in de 
tweede periode de verdediging scherp 
gezet en kon US in die periode slechts 
4 punten laten aantekenen. Aalsmeer 
speelde sterk, fanatiek en er werd 
gevochten voor iedere bal. Kees jr. 

Buskermolen speelde aanvallend en 
verdedigend een sterke wedstrijd en 
dook in veel gevallen naar de bal om 
de bal voor Aalsmeer te veroveren. 
Helaas eindigde hij daarmee een keer 
buiten het veld tegen de achterwand 
in de Proosdijhal en kon daarna niet 
meer op volle kracht spelen. De rest 
van het team zette door en zorgde 
voor een ruststand van 35–18. In de 
tweede helft zakte de concentratie wel 
wat af, maar kon Aalsmeer door rustig 
te spelen de wedstrijd te controleren 
en zo de overwinning binnen te halen. 
De eindstand was uiteindelijk 61–43 
waarbij de tegenstander in de laatste 
periode alles in het werk stelde om het 
spel van Aalsmeer te ontregelen door 
veel harde overtredingen te maken. De 
spelers van Aalsmeer hielden het 
hoofd koel en speelden de wedstrijd 
professioneel uit. Valentijn Stokman en 
Jim Commandeur scoorden de meeste 
punten voor Aalsmeer, respectievelijk 
20 en 15 punten. 

Basketbal: BVA wint eerste 
wedstrijd overtuigend

Aalsmeer - Onder bijna ideale 
omstandigheden werd woensdag-
avond 14 september de maandelijkse 
AVA Waterdrinker baanloop gelopen. 
Ruim 40 deelnemers stonden aan de 
start voor de 1, 3 of f 5 kilometer op 
deze mooie nazomeravond. Het werd 
weer een ouderwets gezellige baan-
loop met vele mooie prestaties, 
verschillende persoonlijke records en 
vooral veel blije gezichten. De snel-
sten van de avond waren ditmaal Mats 
van Teylingen en Kaitlyn Groot (1000 
meter), Corné Timmer en Nathalie 
Bartels (3000 meter) en Marco Versluis 
en Iris van Wouwe (5000 meter). Voor 
AVA’s Corné was dit weer zijn eerste 
baanloop na ruim anderhalf jaar bles-
sureleed. Een spannende strijd was er 
op de 1 kilometer van heat 2. De 
broertjes Mats en Kay (beide AVA lid) 
liepen naar plek 1 en 2 en bleven 
daarmee de broertjes Onos voor. De 
zusjes Lynn (11 jaar) en Anna Hoogen-
dijk (10 jaar) uit Andijk bezetten de 
eerste en tweede plaats op de 3 kilo-
meter van heat 2. Voor Lynn bete-

kende dit zelfs een clubrecord meisjes 
voor haar Streker Atletiek Vereniging 
(SAV) uit Grootebroek.

Triathlon
Zaterdag 17 september deden de drie 
vrienden Niels Bartoen, Joost van der 
Laan en Mathijs van der Laan uit Aals-
meer/Kudelstaart mee aan de 1/8e 
triathlon in en rond de bosbaan in het 
Amsterdamse Bos. Deze baanloop van 
5 kilometer was voor hun dus een 
mooie test voor het looponderdeel 
(ook 5 kilometer) bij deze triathlon. 
Zowel de baanloop als de triathlon 
gingen hun goed af. De 1/8e triathlon 
deed Joost in 1:25:02, Mathijs in 
1:20:50 en Niels in 1:20:45. Fiona Reed 
startte aan het begin van deze zomer 
met hardlopen via een beginnersclinic 
bij AVA en liep met de 3 kilometer 
baanloop haar eerste hardloopwed-
strijd. Goed gedaan! De uitslag en alle 
rondetijden zijn te vinden op www.
avaalsmeer.nl. De eerstvolgende 
baanloop bij AV Aalsmeer in de Sport-
laan is woensdagavond 12 oktober.

Ideaal weer bij de AVA Baanloop

Voor zittend: Kees jr. Buskermolen en Tijs Buskermolen. Tweede rij van links naar 
rechts: Burak Sari, Gerard Koot , Valentijn Stokman en Alan Tekleghiorghis. Achterste 
rij: Jasper Polak, Jim Commandeur, Thijs Wij�es en Coach Kees sr. Buskermolen. Op 
de foto ontbreken Sebastiaan Stokman en Robbert Wielinga.

De vrienden Niels Bertoen, Joost van der Laan en Mathijs van der Laan.

Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
het Spurd-Leeghwaterbad in Purme-
rend het decor voor het eerste deel 
van het Minioren Circuit. Bijna alle 
minioren (de jongste wedstrijd-
zwemmers) van Zwemclub Oceanus 
waren van de partij en hadden er zin 
in zo na de zomerstop. Rond 15.15 
uur werd het eerste startschot 
gegeven. Arne beet voor Oceanus de 
spits af, hij mocht als eerste aan de 
start verschijnen voor zijn 25 meter 
rugslag, in een serie voor Minioren 3 
en jonger. Hij zwom gelijk een mooi 
persoonlijk record. Hierna was het de 
beurt aan de overige zwemmers, die 
allemaal mooie persoonlijke records 
zwommen. Lucas verbeterde zich het 

meest door zijn tijd op de 50 meter 
rugslag met 128% te verbeteren. Een 
topprestatie. Aarush en Noah, ze zijn 
nog maar kort geleden gestart bij de 
wedstrijdploeg, zwommen beiden 
hele mooie tijden en uiteraard ook 
gelijk een mooi persoonlijk record. In 
totaal werden 23 persoonlijke 
records gezwommen door de mini-
oren van Oceanus. 
Medailles waren er onder andere 
voor Carlien, Rupert, Vera, Bram, Liam 
en Arne. Carlien is ook eerste 
geworden bij de meisjes Minioren 3 
en jonger. Kortom, het was een mooi 
zwemfeest. Ondertussen traint de 
selectie rustig door voor de volgende 
wedstrijd!

Zwemmen: 23 Persoonlijke 
records voor Minioren Oceanus

Aalsmeer - De handbal heren van 
Green Park Aalsmeer hebben ook in 
de derde speelronde van de BeNe 
League winst geboekt. Nieuwe deel-
nemer Eupen werd met een ruim 
verlies terug naar België gestuurd. De 
eindstand in thuishal De Bloemhof 
afgelopen zaterdag 17 september 
was liefst 37-22 voor Aalsmeer. 
Aanstaande zaterdag 24 september 
wacht weer een uitwedstrijd. Dit keer 

geen reis naar België, maar er wacht 
wel een lange busrit. Hurry-Up is in 
Zwartemeer de tegenstander. 
Green Park Aalsmeer is net als Hubo 
Handbal en Bocholt nog ongeslagen 
en de drie voeren de ranglijst met elk 
zes punten aan. Aanstaande tegen-
stander Hurry-Up heeft tot nu toe 
drie punten bij elkaar gehandbald. 
De wedstrijd begint om 20.00 uur en 
is te volgen via livestream. 

Handbal: Weer winst Green Park
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KORT
SENSATIE IN AAS 
JEUGDCOMPETITIE

Door Ben de Leur
Aalsmeer - In de tweede ronde 
van de AAS jeugdcompetitie 
was er meteen een sensatie. 
Stap 1 leerling Shakya won van 
de twee maal zo grote stap 3 
leerling Bryan. Merlijn was nog 
een maatje te sterk voor Eva en 
de vrienden Sam en Rink 
speelden remise. De mooi 
rijmende wedstrijd Naks tegen 
Maks werd door de laatste 
gewonnen. Aan kop gaan 
Shakya en Merlijn met 2 uit 2.
De jeugdcompetitie is een 
laddersysteem, dus iedereen die 
wil schaken kan nog meedoen! 
Er wordt elke vrijdagavond vanaf 
19.00 uur geschaakt in de 
Doopsgezinde kerk aan de Zijds-
traat 55. Kijk voor uitslagen, 
stand en meer informatie op: 
www.aas.leisb.nl.

FIETSTOCHT OVAK LEDEN
Aalsmeer- Vijftien Pedaalridders 
zijn op 15 september richting 
Hoofddorp ge�etst via het 
(Schapenpad), Geniedijk/
Liniepad richting het Haarlem-
mermeerse bos. Twee kleine 
buitjes konden de pret niet 
drukken. Na een pauze met 
lunch hebben de �etsers een 
verrassend mooi pad, het (Spar-
reholmpad) gevolgd richting 
Geniedijk en verder terug naar 
Aalsmeer. Het was een mooie 
tocht van 30 kilometer. Op 13 
oktober staat een dagtocht op 
het programma. Inschrijven 
hiervoor kan tot 5 oktober en de 
dagtocht is alleen voor leden 
van de OVAK.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 24 september:
F.C. Aalsmeer
FCA 1 - ESTO 1 14.30 U.
FCA 2 - FC De Bilt 2 11.45 u
Amstelveen 3 - FCA 3 16.30 u
s.v.Overbos 3 - FCA 4 14.30 u
FCA 5 - RKAVIC 3 12.00 u
FCA 6 - RKDES 3 12.00 u
De Kennemers 2 - FCA 7 11.00 u
FCA 35+1 - Amstelveen 35+1 14.30 u
FCA J019-1 - v.v.UNO J019-1 14.30 u
Loosdrecht VR1 - FCA VR1 14.30 u
OSV VR1 - FCA VR2 13.45 u
FCA VR3 - s.v.De Meer VR5 12.00 u
S.C.W.
SCW 1 - Lugdunum 1 14.30 u
SCW 2 - FC. VVC 2 11.30 u
Argon 6 - SCW 3 14.30 u
s.v. United/DAVO 2 - SCW 4 11.30 u
SCW 5 - FC. VVC 6 14.00 u
SCW35+1 - Legm.vogels35+1 14.30 u
SCW J019 - ‘sGraveland J019 12.00 u
R.K.D.E.S.
Nieuwkoop 1 - RKDES 1 14.30 u
RKDES 2 – Argon 3 11.30 u
FCA 6 - RKDES 3 14.30 u
RKDES 4 - s.v.Overbos 5 14.30 u
RKDES J019-1 - BFC J019-1 12.30 u
De Vecht VR1 - RKDES VR1 11.30 u

Zondag 25 september:
F.C. Aalsmeer
PVC 1 - FCA 1 14.00 u
s.v.Overbos 2 - FCA 2 12.00 u
s.v.Overbos 4 - FCA 3 12.00 u

Aalsmeer – Vrijwel elke dag van de 
week is voetbalschool Born to Play 
actief bij FC Aalsmeer. De voetbal-
school van Guido den Dikken - die 
ervaring heeft als trainer bij clubs als 
Ajax, PSV en FC Twente en momen-
teel individuele ontwikkelingscoach 
is bij de bovenbouw van AZ – biedt 
trainingen aan voor gemotiveerde 
spelers die hun voetbaldroom willen 
laten uitkomen. Zo heeft hij indivi-
dueel gewerkt met topspelers als 
Jurrien en Quinten Timber, Lassina 
Traore en Lasse Schone. 

Prof-carrière
Vier ochtenden per week komen 
professionele spelers boven de 18 bij 
elkaar om zichzelf �t te houden voor 
de volgende uitdaging in hun Born 
to Play FC traject. Binnen dit traject 
bieden ze voor spelers met prof-
ervaring/potentie een omgeving 
waar ze technisch, fysiek en mentaal 
kunnen toegroeien naar de beste 
versie van zichzelf om vervolgens de 
juiste stappen te maken in hun prof-
carrière. Zo heeft er vorig seizoen 
een speler meegetraind in het 
programma die nu Championsleague 
heeft gespeeld in Finland. 

Born to Play
In de middag trainen op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag 
talentvolle jeugdspelers bij FC Aals-
meer vanuit het ‘academy-traject’ van 
Born to Play. Binnen dit traject selec-
teert en traint Born to Play talentvolle 
spelers tussen de 5 en 15 jaar met 
het doel om ze te helpen een over-
stap te maken naar een BVO (prof-
club). Naast de trainingen spelen 
deze spelers iedere zondag 
wedstrijden/toernooien op het 
sportpark bij FC Aalsmeer en nemen 
ze deel aan doordeweekse 
wedstrijden tegen BVO’s. Afgelopen 
jaren hebben meer dan 150 spelers 
de overstap gemaakt vanuit hun 

academy naar verschillende BVO’s in 
Nederland.

Professionele begeleiding
Ook voor gemotiveerde selectiespe-
lers en breedtesporters is Born to 
Play actief. Op woensdagmiddag en 
vrijdagmiddag beiden ze een voet-
balschool (breedtesport) en perfor-
mance (selectietraject) aan waarin de 
kinderen op het juiste niveau worden 
ingedeeld en zich onder professio-
nele begeleiding kunnen ontwik-
kelen in kleine groepjes van 3 tot 10 
spelers.

Voetbalactiviteiten
Naast de groepstrainingen biedt 
Born to Play ook leuke voetbalactivi-
teiten aan in de schoolvakanties. Zo 
wordt op 19, 20 en 21 oktober een 
leuke herfst driedaagse georgani-
seerd waarin de kinderen vier profes-
sionele trainingen per dag krijgen, 
mooie prijzen kunnen winnen, voet-
balvriendjes maken en vooral heel 
veel plezier kunnen beleven.
De afgelopen jaren is Born to Play 
uitgegroeid tot een van de beste/
grootste voetbalscholen van de regio 
Amsterdam waarin gemotiveerde 
spelers van breedtesport tot de top 
van Nederland/Europa naartoe 
komen om hun voetbalvaardigheden 
te verbeteren. Ook een betere speler 
worden? Aanmelden kan via de 
website: www.borntoplay.nl.

Voetbalschool Born to Play 
actief in Aalsmeer

Aalsmeer - Op zondag 25 september 
is het mogelijk om bij de watertoren 
aan de Westeinder buiten op een 
echte wedstrijdtrampoline te 
springen. De afdeling trampoline van 
SV Omnia 2000 Aalsmeer organiseert 
hier een buiten funwedstrijd en geeft 
daarnaast de mogelijkheid aan 
toeschouwers en voorbijgangers om 
ook de trampolines even te komen 
proberen! Een unieke kans om op zo’n 
mooie plek een gat in de lucht te 
springen. Aan het trampolinespringen 
zijn geen kosten verbonden. De 
watertoren is deze dag van 13.00 tot 
17.00 uur geopend, dus ook van 

bovenaf is het springen te bewon-
deren. Van 13.00 tot 14.00 uur en van 
15.00 tot 17.00 uur kan er vrij 
gesprongen worden door voorbijgan-
gers en zullen de trampolinespringers 
hun mooiste trucjes laten zien. Tussen 
13.00 en 15.00 uur is de funwedstrijd 
die enkel voor ingeschreven deelne-
mers is. Voor meer informatie over 
deelnemen kan gemaild worden naar 
springisintheair2019@gmail.com of 
kijk op de website van SV Omnia. 
Toeschouwers zijn natuurlijk ook van 
harte welkom deze dag. Het trampoli-
nespringen gaat vanzelfsprekend 
enkel door bij droog weer.

Buiten trampolinespringen bij 
de watertoren zondag

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 17 september 
werd er op het voetbalcomplex van 
FC Aalsmeer in de ochtenduren 
tussen stevige buien en zon gevoet-
bald. Om 10.15 uur werd de wedstrijd 
FCA JO14-1 tegen Overbos JO14-1 
uit Hoofddorp gespeeld. De FCA 
boys speelden in hun uit tenue om 
de kleuren van beide teams goed uit 
elkaar te kunnen houden. De FCA 
boys gingen fel van start en zette de 
Overbos defensie meteen onder 
druk. In de derde minuut was het 
FCA aanvaller Ilias die uit een mooie 
aanval de Overbos keeper 
verschalkte: 1-0. Drie minuten later 
knalde FCA aanvoerder Joey van 
grote afstand de bal in de kruising 
van het Overbos doel: 2-0. De FCA 
boys bleven druk uitoefenen en in de 
tiende minuut was het Ilias die zijn 

tweede en FCA hun derde tre�er liet 
noteren: 3-0. De Overbos boys 
probeerden wel aan te vallen, maar 
de FCA defensie met keeper Kyra 
onder de lat ontregelde alle Overbos 
aanvallen. In de 22e minuut liet FCA 
aanvoerder Joey nogmaals zien hoe 
goed hij van afstand het Overbos 
doel onder vuur kan nemen: 4-0. Dit 
was tevens de ruststand.
In de tweede helft werd het éénrich-
ting voetbal. De FCA boys combi-
neerden naar hartenlust en slalomde 
menigmaal door de Overbos 
defensie. De FCA goals vlogen de 
Overbos keeper om zijn oren. Joey 
5-0 uit een penalty, Dean 6-0, Cas 7-0, 
Tys 8-0, Cas 9-0 en 10 -0, Joey 11-0, 
Cas 12-0, Wessel 13-0 en Ilias 14-0. 
Joey, Cas en Ilias scoorden alle drie 
een hattrick. Door deze grote over-
winning staat JO14-1 nu bovenaan in 
de competitie stand. 

Voetbal: FCA JO14-1 schiet met 
scherp tegen Overbos: 14-0

Uit een FCA hoekschop tast de Overbos keeper mis waardoor FC A speler Dean 
(midden) de bal in het doel werkt: 6-0. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Het badmintonseizoen is 
weer begonnen! Net als elk jaar staan 
de leden van badmintonvereniging 
Volant ’90 weer te popelen om de 
baan op te stappen. Dit jaar is er een 
nieuw jeugdteam bij gekomen, naast 
de J1 en de J2 is er nu ook een J3. En 
wat extra leuk is aan J3 dat er naast 
Sepp en Ralph, ook vier stoere 
meiden bij zitten. Fien, Lotte, Jessica 
en Romy zijn de meiden die het team 
compleet maken. Samen doen ze 
mee aan de opstapcompetitie. Deze 
competitie is speciaal voor kinderen 
die nog maar net badminton spelen, 
zodat ze wedstrijd ervaring kunnen 
opdoen en samen leren badminton 
spelen. De eerste wedstrijd van het 
seizoen waren ze te gast bij badmin-
tonvereniging De Shuttle in Wormer. 
In deze grote sporthal waren vanaf 
het eerste moment alle banen druk 

bezet. Meteen werd er vol overgave 
gespeeld en werd er �ink gestreden 
voor de punten. Het publiek werd 
getrakteerd op smashes, drop shots 
en spannende rally’s. Er werd zelfs 
een derde set gespeeld om een 
winnaar te bepalen. Voor J3 was het 
de allereerste wedstrijd ervaring, het 
team heeft hard gestreden, veel lol 
gehad en heel veel geleerd. Die erva-
ring gaat weer mee naar de volgende 
wedstrijd in de competitie. Die gaat 
op zondag 2 oktober in Heemskerk 
gespeeld worden, samen met J2. Tot 
die tijd wordt er lekker getraind op 
de dinsdagavond in de Proosdijhal in 
Kudelstaart. Ook voor de recreanten 
is er plek om te komen spelen. Dus, 
vind je het leuk om een keer mee te 
doen? Kijk dan op de site van Volant 
’90 voor alle trainingstijden. 
Iedereen, jong en oud, is welkom.

Badminton: J3 nieuw bij Volant
Romy en Jessica in actie voor het J3 team van Volant’90.
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Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Ronde en platbodems 
zijn best historische schepen te 
noemen; al in de 18e eeuw waren zij 
cruciaal bij handelstransporten. 
Omdat zij veel over ondiep water 
voeren, hadden zij geen kiel maar 
zwaarden langszij, die omlaag en dan 
weer omhoog konden en waarmede 
het verlijeren (door de wind opzij 
geduwd worden) werd voorkomen. 
Sedert 1914 komen ze al naar de 
Watersport Vereniging Nieuwe Meer, 
aan de Kleine Poel; dus al 108 jaar! 
Daarmede is een traditie opgezet 
met ettelijke zeldzame wisselprijzen. 
Met een leuke deelname was dit 
weekend een programma neergezet, 
waar de weergoden het niet hele-
maal mee eens waren. Na de lange 
periode van warm weer was er de 
omslag met veel thermiek boven het 
water. Zaterdag was er een harde 
wind met vlagen van Bft 6. Na de 
eerste startpoging werd er bij de 
bovenwindse boei 30 knopen wind 
gemeten, een vette en grillige wind-
kracht 7. De wedstrijden werden 
door het comité afgebroken en 
maakten zo vroeg genoeg plaats 
voor een Bikkelbank-Beerenburg-
Borrel bij het fraaie clubhuis van de 
WV Nieuwe Meer. Zondag waren de 
zeilkansen wat beter en kon er voor 
de grotere jachten een race worden 
verzeild op de Grote Poel. De West-
landers hadden hun prijsuitreiking al 
om 13.00 uur, omdat zij nog wat uren 

te varen hadden om de laatste sluis-
schutting in Leidschendam mee te 
kunnen nemen. Winnaar werd 
Ricardo van Leeuwen met ‘De Loos-
drecht’. Voor de kleine houtjachtjes, 
waaronder de Friesche Jachtjes en 
Tjotters, werd er op de Kleine Poel 
een up-down baan uitgezet, waar-
door twee races mogelijk werden. De 
prachtige wisselprijzen mochten 
uiteindelijk voor een jaartje mee naar 
huis worden genomen door Mark 
van U�elen in de Westlanders (West-
einder Westlander bokaal), Aart 
Jochem in de Schouwen ( (O.G. ter 
Gast Memorial), Bert Fokkema in de 
Tjalken (Lutgerdina Smeltekop 
schaal), Marcel Fruytier in de 
Lemsteraken (Mastwortel Dr. C. Noot-
eboom) en Dirk Slijper in het ‘Klein 
Hout’(Stamboekwimpel) . Organi-
satie en deelnemers konden uitein-
delijk terug zien op een weekend vol 
wind met veel animo. Meer info en 
prachtige foto’s op www.westeinder-
zeilwedstrijden.nl en www.wvnieu-
wemeer.nl .

Kudelstaart - Waar vorige week de 
spelers van beide teams nog gebroe-
derlijk onder het genot van een 
biertje de Pramenrace bekeken, was 
het nu menens. FC Aalsmeer en 
RKDES Kudelstaart streden om de 
winst in de bekerpoule. Hoofdklasser 
Aalsmeer was de favoriet, tenslotte 
speelt het 2 klassen hoger en had het 
genoeg aan een gelijkspel. Waar 
gewoonlijk slechts enkele toeschou-
wers RKDES 2 aanschouwen, stond er 
nu circa honderd man, voornamelijk 
fans van Aalsmeer, langs het veld. Al 
met al een prima ambiance voor een 
spektakel, en dat werd het. Underdog 
RKDES trok zich niets van het klasse-
verschil en zocht meteen de aanval. 
In minuut 10 was het bijna raak voor 
Roald, die een fraaie pirouette 
maakte in het strafschopgebied om 
vervolgens recht op de keeper te 
schieten. Mocht hij ooit genoeg 
krijgen van het voetbal, kan hij altijd 
nog auditeren voor het Nationaal 
Ballet. RKDES bleef drukken en raakte 
al gauw de lat boven de verbaasde FC 
Aalsmeer keeper. Even later 
omspeelde Benjamin de keeper, maar 
kon de laatste man nog net redding 
brengen. Aalsmeer moest alle 
middelen inzetten om een achter-
stand te voorkomen, waarbij de 
zuinig �uitende scheidsrechter zelfs 
natrappen toestond. RKDES liet zich 
niet van de wijs brengen en bleef 
jagen op een doelpunt. Eindelijk in 
minuut 41 was het raak. Uit een 
corner van Reno wist Kees met een 
kopbal het net te vinden. Even later 
aan de andere kant van het veld 
vergat de keeper van RKDES dat een 
bal twee keer oprapen niet is toege-
staan, indirecte vrije trap voor Aals-
meer. Het doel werd dichtgetimmerd 

en de slecht genomen vrije trap werd 
gesmoord. Toen was RKDES weer aan 
de beurt, Roald soleerde door de 
verdediging en kon slechts onregle-
mentair gestuit worden. Kees legde 
aan voor de vrije trap en krulde de 
bal keihard op de paal. De altijd lepe 
Roald reageerde alert en prikte de bal 
langs de keeper, ruststand 2-0. Of het 
door de inmiddels fors blazende wind 
kwam of de tussenstand is onduide-
lijk, echter na rust was het grootste 
deel van de Aalsmeerse fans 
vertrokken. Maar de gifbeker was nog 
niet leeg voor Aalsmeer. Drie minuten 
na rust kon de attente Benjamin een 
doorgeschoten bal onderscheppen, 
omspeelde de keeper en schoof de 
bal in de touwen: 3-0. RKDES nam gas 
terug en ging op de counter spelen. 
Aalsmeer wist enkele kansen te 
creëren en na een vloeiende aanval 
de eretre�er te scoren (3-1). De 
wedstrijd kabbelde voort en eindigde 
zonder verdere tre�ers. Een mooie 
overwinning voor RKDES dat 
daarmee verder bekert. Man of the 
match: Kees, die zelf scoorde en 
wiens schot op de paal de 2-0 
inleidde. 

Voetbal: RKDES 2 wint derby 
van favoriet FC Aalsmeer

Man of the Match bij RKDES: Kees.

KORT
KLAVERJASSEN IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere woensdag 
organiseert klaverjasclub De 
Geluksvogels een gezellige 
klaverjasavond in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De aanvang is 
20.00 uur en kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Het 
klaverjassen op 14 september is 
gewonnen door Gerard Pouw 
met 5088 punten, gevolgd door 
Ria van der Laan met 5054 
punten en Ben Blom met 4875 
punten. De poedelprijs was voor 
Loes Versteeg met 3882 punten.

SCHAKEN: AAS 1 MET EER TEN 
ONDER TEGEN FISCHER Z

Door Ben de Leur
Aalsmeer - Waar AAS 1 de afge-
lopen jaren een dreamteam was, 
trad nu eer zeer veranderd AAS 
aan. Aan het einde van het 
vorige seizoen zijn namelijk 
maar liefst vijf spelers gestopt 
met uitkomen voor de Aals-
meerse schaakvereniging. Voor 
een kleine club als AAS een 
zware slag.
Tot overmaat van ramp waren er 
ook nog twee spelers op 
vakantie, dus moest tot onge-
veer de laatste speler ingezet 
worden. Bryan Habig gaf op 
bord 3 een stuk weg en kon 
meteen opgeven. Op bord 6 
bracht Rob Lathouwers met een 
miniatuur van 16 zetten AAS 
weer op gelijke hoogte. Op bord 
2 kreeg Luuk Barnhoorn de 
sterkste speler van FZ tegenover 
zich, een verschil van 830 rating-
punten! In een versnelde draak 
ging het al snel mis en kwam FZ 
op voorsprong. Op bord 6 
speelde Ivo Andringa en kreeg 
het Schots gambiet tegen zich, 
dat kwam mooi uit want dat 
hadden Ben en Ivo vorig seizoen 
samen getraind. De zetten 
kwamen zeer snel op het bord 
en de theorie werd zeker zo’n 15 
zetten gevolgd en Ivo had 
goede kansen. Maar Ivo’s tegen-
stander heeft een ongeveer 300 
punten hogere rating en wist 
toch een beslissende aanval op 
het bord te krijgen: 3-1 voor FZ. 
Terwijl de uren voorbij gingen 
streden de Azen dapper door. 
Op bord 8 speelde nestor Ben de 
Leur remise tegen oud meester-
klasse speler Bram van Dijk. 
Jeroen Cromsigt speelde een 
plus remise tegen de zeer sterke 
Casper Blauw op bord 4. Marcel 
Mol speelde tegen Robbert van 
‘t Kaar een solide remise op bord 
7. Maar de grootste sensatie van 
de dag was de remise die Martin 
van Zaanen wist te scoren op 
bord 1 tegen FM Ivo Timmer-
mans, daarmee meer dan 400 
ratingverschil overbruggend. 
Ondanks de 5-3 nederlaag 
gingen de Azen trots op hun 
prestatie naar huis.

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - De laatste woensdag-
avond bracht nog de nodige span-
ning. Overdag nagenoeg windstil en 
dan ‘s avonds toch nog een licht 
briesje, zodat er wel gezeild kon 
worden en het eindklassement kon 
worden opgemaakt. 
De woensdagavondwedstrijden 
gelden voor veel zeilers als ideale 
manier om de werkweek even 
ontspannen door midden te breken. 
Deelname is open voor alle zeilers 
die voldoende ervaring hebben, ook 
als ze geen lid zijn van een water-
sportvereniging. Dat geldt voor 
zowel open zeilboten als kajuit-
jachtjes en wedstrijdboten. Sinds de 
huidige wisselprijs in 2006 werd 
ingesteld kwamen er 140 verschil-
lende boottypes en 273 schippers op 
het water. Om de spanning er in te 
houden was de laatste tussenstand 
niet bekend gemaakt. Dit klassement 
is opgebouwd uit de beste 8 scores 
van in totaal 15 avonden. Iedere 

schipper heeft een eigen ATCF (Aals-
meerse Tijd Correctie Factor), die bij 
goede resultaten kan worden 
verscherpt om de gecorrigeerde 
gezeilde tijd te berekenen. Het ging 
om schipper Jelle Hamers met zijn 
DufourT7, de laatste winnaar en 
Robin Bleeker, die deelneemt in een 
J22 van de WV Aalsmeer. Uiteindelijk 
pakte Bleeker met miniem verschil 
de eerste totaalprijs, Hamers werd 
tweede, voor Pim Stam in een MAK7 
en Jan van den Brink in een MaxFun. 
In een overvol clubhuis gaf voorzitter 
van de WV Aalsmeer Wim Davelaar 
acte de presence met een humoristi-
sche toespraak en veel dank voor de 
organisatie, al jaren lang in handen 
van Ingrid Meester, bijgestaan door 
rescue’s, klassementsverwerkers en 
een gulle barbediening met de 
welbekende bitterballen. Allen naar 
huis met een zonnenbril met 
inscriptie, geïnspireerd door het hete 
weer en vol goede moed voor het 
volgend seizoen. Meer info en foto’s 
op www.wvaalsmeer.nl.

Woensdagavondzeilen: Robin 
Bleeker seizoenswinnaar

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Afgelopen dagen is het 
open nationale kampioenschap in de 
Drakenklasse verzeild. De wedstrijden 
waren vanuit de Koninklijke Neder-
landsche Roei en Zeilvereniging in 
Muiden en werden verzeild direct 
onder het open water bij Pampus. De 
internationale Drakenklasse met een 
ontwerp uit 1929 is een foutloos 
ontwerp en geldt als een hypermo-
derne wedstrijdboot. Ook op de West-
einder Plassen is er een vaste kern van 
Drakenzeilers en de jaarlijkse Grand 
Prix d’Aalsmeer is een van de belang-
rijkste evenementen. De Open Kampi-
oenschappen tro�en na een lange 
periode van heet weer een complete 
weersomslag waarbij veel windshifts 
ontstonden uit een overwegend 
noordwestelijke wind. De gehele 
Drakentop en enige buitenlandse 
zeilers waren aanwezig, waaronder de 
grote favoriet Heerema, kampioen uit 
2021 en winnaar van de Dragon Gold 
Cup. Het Aalsmeerse team van Jan 

Bakker manifesteerde zich met zijn 
NED438 ‘Douzement’ direct en 
nadrukkelijk voorin en begon met 
twee overwinningen, waartegenover 
Heerema vervolgens twee overwin-
ningen neerzette. Uiteindelijk zou de 
laatste race de doorslag geven: dat 
werd een wederom fraaie zege voor 
Jan Bakker, terwijl Heerema met een 
zesde plaats genoegen moest nemen. 
Met een totaal serie van 1, 1, 3, 2 en 1 
(Heerema 4, 2, 1, 1 en 6) was Bakker 
niet meer in te halen en hoefde hij in 
de slotrace niet eens meer te starten. 
Hij kreeg de sportieve complimenten 
van zijn professionele opponent: 
“Beter gezeild en superieure boot-
handling.” Jan Bakker zeilt inmiddels 
13 jaar met zijn zoons Dominic en 
Olivier als vaste bemanning; zij 
noteerden hun NK-titel als derde 
generatie. Bij belangrijke internatio-
nale wedstrijden moest Jan Bakker 
vaak de profs in deze klasse voor laten 
gaan; zijn overwinning op dit NK is 
een belangrijke mijlpaal in de Draken-
klasse en voor zijn team zelf.

Wedstrijdzeilen: Team Bakker 
wint NK Drakenklasse

Onstuimige zeilwedstrijden 
voor ronde en platbodems






