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elektrotechniek
inbraakbeveiliging
domotica
zonnepanelen
oplaadstations

www.bosse-elektro.nl

Quality time,
gewoon, in je
achtertuin!

Jr.
assistent
Vacature
juridisch
medewerker
accountant

Slim en voordelig je
woonkamer restylen

Kom naar Huis & Energie
in de Brabanthallen
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

DECORETTE

SIENERGIE

VAN KREUNINGEN

RABOBANK

KEUKENSTUDIO VAN DEN BIJTEL

GERARD KEUNE MEUBELEN

KZN ASSURANTIE & ADVIES

HARTELUST

STIJL & MEER HAAR & INTERIEUR

NO WASTE DECORATION

PHILIPPO KEUKENS

SOLAR PROF

GOEMANS TAPIJT & SLAAPCOMFORT

www.antennagroep.nl

PLANT NU BLOEMBOLLEN
Nieuwe sportvelden, ﬁtnesstoestellen en kleurige wandelroute

Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

HARTELUST

Aalsmeer - Op 15 september heeft het college besloten het inrichtingsplan voor het park langs de Machineweg vast te stellen en
het plan voor te leggen aan het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol voor een financiële bijdrage van 1.3 miljoen euro.
De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) neemt hierover naar verwachting op 28 september 2020
een besluit. Burgemeester en wethouders gaan daarna aan de gemeenteraad voorstellen om voor
het gehele plan een krediet van
ruim 2 miljoen euro beschikbaar
te stellen, waarbij rekening wordt
gehouden met de bijdrage van
de SLS. De planning is dat de gemeenteraad op 29 oktober aanstaande over dit voorstel een besluit neemt.

daging was het plan voor de buitenruimte bij De Bloemhof”, zegt
wethouder Robert van Rijn. “Het
was puzzelen met het aantal parkeerplaatsen, de nieuwe sportvelden, uitstapmogelijkheden voor
de bussen, de positie van de jongerenontmoetingsplek en het
verplaatsen van het krachthonk
van Handbalvereniging Aalsmeer.
Daarnaast wilden we zorgen voor
een mooie entree aan de Brazilielaan. Inmiddels hebben we samen met ESA, beheerder van vrijwel alle binnensportaccommodaPuzzelen
ties in Aalsmeer en Kudelstaart,
“Achter de schermen is de laat- Handbalvereniging Aalsmeer en
ste tijd hard gewerkt en zijn al- Green Park Aalsmeer goede staple opties bekeken en tegen het pen voorwaarts gemaakt en kunlicht gehouden. De grootste uit- nen we nu een besluit nemen voor

de aanleg. Het is mooi om te zien
dat de plannen in goed overleg
samen met de inwoners, wijkoverleg Oost, sportverenigingen en
bedrijven tot stand zijn gekomen.”
Wandelroute
In het voorstel wordt de entree
voor auto’s van en naar De Bloemhof verplaatst naar de Braziliëlaan
en blijft de toegang vanaf de
Hornweg alleen toegankelijk voor
langzaam verkeer. Op de plek van
de huidige parkeerplaats komen
nieuwe sportvelden (onder andere een multiveld, twee beachhandbalvelden en een jeu-deboulesbaan) en in het park langs
de Machineweg wordt een kleurige wandelroute aangelegd met
verschillende trim- en fitnesstoestellen. Als de gemeenteraad de
middelen voor het plan ter beschikking stelt, wordt gestart met
de aanleg van het park.

HARTELUST Volgend jaar genieten van een nieuwe wandelboulevard
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Waterfront unaniem door
raad aangenomen
Aalsmeer Als de uitvoering van
de werkzaamheden volgens planning verloopt, kunnen de inwoners van Aalsmeer volgend jaar
zomer genieten van een nieuwe
wandelboulevard, een uitgebreide pier, picknickplekken en een
fraai strand. De plannen voor het
Waterfront zijn door de gemeenteraad, met aanpassingen die bewoners van Hornmeer graag wilden, unaniem goedgekeurd.
Wethouder Bart Kabout heeft bij
het uitwerken van het definitieve ontwerp voor het Waterfront
de uitkomsten van het participatieproces en de kaders die de gemeenteraad in december 2019
stelde als belangrijkste pijlers gebruikt. Daarnaast werd steeds
overlegd met de bewoners van
Hornmeer die het dichtst bij het
strand wonen. Er leefden bij hen
zorgen over mogelijk toenemende parkeerdruk en overlast.
Nadat veel van de bezorgde bewoners in de commissievergadering het woord voerden ging een
vertegenwoordiging van de gemeenteraad met hen in gesprek.
“Het is mooi om te zien hoe we
samen met de gemeenteraad de-

Kiss & Ride
Verder wordt een zogeheten Kiss
& Ride-strook toegevoegd die ervoor moet zorgen dat automobilisten ervoor kiezen hun auto op
de nog te realiseren parkeerplaatsen langs de Bachlaan gaan zetten, nadat ze passagiers en bagage hebben afgezet. “De strook
gaat er, samen met de pendelbus die vanaf parkeerplaatsen bij
het zwembad en de voetbalverGeen barbecueplekken
De vaste barbecueplekken zijn eniging gaat rijden, de bebording
door de gemeenteraad uit de naar parkeerplaatsen en handhaplannen gehaald, de uitbreiding ving op fout parkeren, voor zorvan het zandstrand is beperkt, er gen dat de parkeerdruk in de wijk
worden duidelijke spelregels op- bij het Waterfront niet te groot
gesteld voor het gebruik van het gaat worden”, bevestigt Bart Kastrand, het toezicht en de hand- bout. “Ook het herhaaldelijk ophaving worden integraal geregeld, roepen om vooral gebruik te maeen
jongerenontmoetingsplek ken van de 250 extra plekken om
komt niet bij het Waterfront en het fietsen neer te zetten gaat daarbij
particulier gebruik van de brand- helpen.”
weertrailerhelling is alleen nog
mogelijk buiten het hoogseizoen. Aantrekkelijke uitstraling
De aanpassingen zijn door de Het project Waterfront gaat leiraad gedaan om tegemoet te ko- den tot een betere toegankelijkmen aan de zorgen over mogelij- heid van de Westeinderplas voor
ke overlast die werden geuit door alle inwoners. De uitstraling van
de bewoners van Hornmeer. Het de oevers van de plas, zeg maar
draagvlak voor de plannen is daar- de ‘kustlijn’, wordt fraaier en de
mee aanzienlijk groter geworden. beleving van de plassen wordt
ze zorgen grotendeels weg hebben kunnen nemen”, zegt wethouder Kabout. “Een breed draagvlak werd al gecreëerd door het
uitgebreide participatieproces dat
aan de plannen vooraf ging, maar
we zijn als gemeentebestuur gezamenlijk goed blijven luisteren
naar de zorgen van deze groep
bewoners.”

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

Nieuwe Meerbode
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Aanleg voor park langs
de Machineweg in zicht
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...en geniet in de lente van prachtige bloemen

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
VOOR RIJSENHOUT
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

geïntensiveerd. Financieel worden de plannen ondersteund
met een bijdrage van de Stichting
Leefomgeving Schiphol (SLS). De
SLS wordt gefinancierd door het
Rijk, Provincie Noord-Holland en
Schiphol en draagt bij aan projecten die de leefbaarheid rond de
luchthaven verbeteren of in stand
houden. Eerder noemde de stichting het Waterfront al ‘een plan
met een grote maatschappelijke
plus’. Het is echt in samenspraak
met de bevolking tot stand gekomen. Mensen die op een laagdrempelige manier kunnen genieten van de rust en de ruimte die de plassen te bieden hebben, en daarmee wordt de leefbaarheid en sociale cohesie in
Aalsmeer vergroot. Het realiseren
van een aantrekkelijke wandelen fietsboulevard langs het water, het verhogen van de publie-

INFO@VERSPREIDNET.NL

ke toegankelijkheid van de watertoren en het verbeteren van
de recreatieve aantrekkelijkheid
van het Surfeiland zijn daarbij de
kerndoelen.
Eerste schop nog dit jaar
Wanneer de werkzaamheden precies beginnen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat alles begint met een flinke berg zand die
ervoor moet zorgen dat de ondergrond gaat inklinken. Dat is nodig
zowel voor de uitbreiding van de
pier als de aanleg van de wandelboulevard. De planning is dat de
eerste schop voor de aanleg van
het Waterfront in elk geval voor
het einde van dit jaar de grond in
gaat. Het overleg en de contacten
met de bewoners van Hornmeer
zullen ook tijdens de aanleg en na
de ingebruikname van het Waterfront worden voortgezet.
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Meedoen voor iedereen mogelijk

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Van 23 tot en met 28 november

Leger des Heils zoekt in
Aalsmeer collectanten
Aalsmeer - Het Leger des Heils
is op zoek naar collectanten in
Aalsmeer voor de jaarlijkse collecteweek van 23 tot en met 28
november. 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 crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds
meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen
redt het alleen. Het Leger des
Heils zet alles op alles om, soms
op creatieve manieren, zorg en
ondersteuning te kunnen blijven
bieden. Zo zijn er digitale ‘koffie-uurtjes’ ontstaan. En worden
bezoekers opgebeld: hoe gaat
het met ze, zorgen ze goed voor
zichzelf, hebben ze ergens hulp
bij nodig? Want juist nu is de behoefte aan contact en directe
hulp enorm.

kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld
tweedehands kleding. In steeds
meer locaties wordt ook schuldhulp- en huiswerkbegeleiding
geboden, aangevuld met lokale
activiteiten. Doel is om mensen
uit een sociaal isolement te halen
of dit isolement te voorkomen.
Zeker voor mensen met minder
bestedingsruimte is zo’n locatie
vaak echt een vangnet. In deze
buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen,
waardoor gewerkt wordt aan hun
sociale netwerk en bovendien de
buurt wordt versterkt.
Giften en donaties
Het overgrote deel van deze
buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en
donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke
collecteweek, dit jaar van 23 tot
en met 28 november. De hulp van
vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe je dus
niet alleen. Meld je aan via www.
legerdesheils.nl/collecte

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

Buurthuiskamers
Het Leger des Heils heeft door
heel Nederland zo’n honderd
buurthuiskamers die bedoeld zijn
voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen

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

“Anderhalf uur in een zeepbel”

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 27 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag Geen dienst.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.H. Bonhof (HA) en 16.30u.
met ds. D. Quant (HA).
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst. Voorganger: ds. Hedi
Hegeman. Collecte: Ouderenwerk. Aanmelden via reservering@dgaalsmeer.nl of 0297326527.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. Teus Prins (Maaltijd van de
Heer)
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Startdienst met ds.
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Organist: H. van Noord. Aanmelden
via hervormdaalsmeer.nl. Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst. Voorganger: ds. M.J. Zandbergen.
Organist: Maarten Noordam.
Aanmelden: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.
RK Karmelparochie

Online Pubquiz op 15e
landelijke Burendag

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

-

Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof.
Voorganger: B. Dullens. Zondag 9.30u. Eucharistieviering
m.m.v. Cantor in Karmelkerk
en om 14u. Poolse dienst met
Andrzej. Maximaal 80 kerkplaatsen. Reserveren voor viering zondag via www.rkkerkaalsmeer.nl op donderdag en
vrijdag van 9 tot 12u. Reserveren Poolse dienst verloopt via
de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. Dienst. Voorganger: Martina Liebler. Orgel: Toon Renssen. Lezingen: Maaike McCurdy en Tim Nibbering.
Roemeens-orthodoxe
Parochie: Zondag 9u. Utrenia en
10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Online
dienst via www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: proponent Joanne Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst
via https://sow-kudelstaart.
nl. Voorganger: ds. M. Vermeij
uit Haarlem (HA). Ook op later
tijdstip terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordviering.
Maximaal 60 kerkplaatsen.
Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of
bel 0297-324735.

SAM zoekt vrijwilligers
voor duofietsen
Aalsmeer - “De hele wereld is gek
geworden, overal, knettergek. En
dan ga je op een dinsdag duofietsen met iemand van een gesloten afdeling, met iemand die vergeetachtig is, dementerend. En wij
tweetjes, hij en ik, verdwenen allebei voor even in een zeepbel samen. Hij, omdat hij even van de
vrijheid mocht proeven, en ik, omdat ik mij liet meevoeren in zijn vrijheid. Een ijsje gegeten, vette grappen gemaakt en samen een hond
met veel te korte poten uitgelachen. Meerdere keren aan hem
uitgelegd hoe hij nou op de fiets
terecht was gekomen. De uitleg
mocht niet baten, de vraag bleef
voortdurend aan de oppervlakte drijven. Samen besloten we dat
het oké was. Het was oké dat hij
het soms vergat en dat gaf rust. We
waren samen trots als hij een treurwilg, een huilende boom, noemde
en ik gaf hem groot gelijk. Een huilende boom is prachtig. Bij de boei
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 29
september om 20u. met Peter
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 20 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

stonden we een poos stil, het uitzicht was adembenemend. Lichtblauwe lucht en lichtblauw water,
met witte zeilen erop en een briesje door ons haar. We tuurden en we
zuchten. Wat een rust hè? Mijn mede zeepbelgenoot kon er niet genoeg van krijgen. En in die rust borrelde herinneringen naar boven.
Van werk, woonplaats en dat hij in
zijn leven weinig van deze rust had
gekend. En ik besefte eens te meer
wat een voorrecht het is om af en
toe in een zeepbel te fietsen, in de
rust, met deze kostbare mensen.”
Wanda
Duo- en rolstoelfietsen
“Hopelijk levert dit verhaal meer
fietsers op, want die zijn nog echt
wel nodig. Hoe meer fietsers hoe
meer mensen er op uit kunnen
en plezier hebben”, aldus SAMvoorzitter Jan Kwak. Aanmelden
of meer informatie? Stuur eenmail naar: info@stichtingsam.
eu of neem telefonisch contact
op met voorzitter Jan Kwak: 0653928043. Stichting SAM (voorheen Rode Kruis) zet zich in om
activiteiten te ontplooien en ondersteunt activiteiten die het welzijn van de medemens in met name Aalsmeer en Kudelstaart bevorderen. Er wordt wekelijks gewandeld met gasten in een rolstoel (ook hier vrijwilligers welkom) en er wordt gefietst met
gasten op een duofiets of een rolstoelfiets.

Ophalen oud
papier gestopt!

In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij publiek aanwezig mag zijn. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en er gelden diverse RIVM- Rijsenhout - Ruim 25 jaar hebregels. Kijk voor meer info op ben lokale verenigingen oud papier opgehaald in Rijsenhout
de websites van de kerken.

Regio - Dit jaar wordt er voor het
eerst een digitale activiteit toegevoegd aan de viering van Burendag. Alle buurten van Nederland
kunnen op zaterdag 26 september, van 19.30 tot 21.00 uur, meedoen aan een online Burendag
Pubquiz. De vijftiende editie van
Burendag staat in het teken van
‘Vier het veilig, vier het voor de
deur’. Met deze extra digitale activiteit willen initiatiefnemers Douwe Egberts en het Oranje Fonds
iedereen de mogelijkheid geven
deze dag met hun buren te vieren.
Buurtcontact is nu immers nog
belangrijker dan voorheen. Aanmelden kan via www.burendag.nl.
Bijna 4.000 buurten
De Pubquiz wordt georganiseerd
als aanvulling op het programma dat de buurten zelf bedenken
en is ook voor buurten toegankelijk die zich nog niet hebben aangemeld. De bijna 4.000 buurten
die zich nu al hebben aangemeld
voor Burendag, organiseren activiteiten conform de RIVM-richtlijnen. Want ook met anderhalve
meter afstand zijn er veel leuke en
veilige activiteiten te bedenken.
Bijvoorbeeld een bingo voor de
deur, een spelletjesmiddag voor
de buurtkinderen of een fietstocht
met alle buren.
Prijzen
Aan de online Burendag Pubquiz
kan iedereen meedoen door samen met buren een team te vormen. Doordat de quiz volledig online is, kunnen ook buren deelnemen die in quarantaine zitten of
vanwege gezondheidsredenen
liever thuisblijven. Niemand valt
daardoor buiten de boot. En buiten dat dit een mooie manier is om
met elkaar in contact te komen,
zijn er ook nog eens mooie prijzen
te winnen. Onder de 50 buurten
met de hoogste score worden drie
Douwe Egberts cadeaupakketten
ter waarde van 175 euro verloot.
De pubquiz wordt gepresenteerd
door Upbeatles.
Socialer en veiliger
Douwe Egberts en het Oranje
Fonds organiseren dit jaar de vijftiende editie van Burendag. De
dag is in 2006 ontstaan vanuit de
gedachte dat buurten gezelliger,

Gespreksgroepen
mantelzorgers
Amstelland - Zorgt u voor iemand met dementie, parkinson,
psychische problemen of een
chronische ziekte? Of bent u ouder van een kind met autisme?
Mantelzorg & Meer biedt kosteloos iedere zes weken gerichte
gespreksgroepen voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel
en Uithoorn. U vindt hier herkenning, erkenning, steun, tips, adviezen en u kunt uw ervaringen
delen met anderen in een soortgelijke situatie. Want delen helpt,
geven mantelzorgers aan. Kom
langs en ervaar het zelf! Op de site een overzicht met gespreksgroepen en ander aanbod.
Wel graag eerst even aanmelden
via www.mantelzorgenmeer.nl of
bel 020-5127250.
op de laatste zaterdag van de
maand. Maar vanaf 1 juli is hieraan helaas een einde gekomen;
er wordt geen papier meer opgehaald, omdat de kosten van
de ophaalwagens met chauffeurs
hoger zijn dan de opbrengsten.
Dit is al eerder gemeld in de krant,
maar toch werd er in augustus waarschijnlijk uit gewoonte - op
veel plaatsen in het dorp papier
op de stoep gezet. Nogmaals, dat
kan helaas niet meer; inwoners
van Rijsenhout moeten hun papier nu zelf naar een inzamelpunt
of rechtstreeks naar De Meerlanden brengen.

socialer en veiliger zijn als buren
elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie
gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te
komen met hun buren. Op deze
manier kan iedereen ontdekken
wie er in zijn of haar buurt woont
en wordt tijdens Burendag vaak
de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect
hebben dat veel langer duurt.
Richtlijnen
Douwe Egberts en het Oranje
Fonds roepen deelnemers dringend op om alle geldende richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en
het RIVM in acht te nemen. Deze
zijn te vinden via RIVM.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u 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 telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling 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. De
inspreker 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 raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen 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 worden. Niet
iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien
een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet
doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten
tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent
dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende
persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als
het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v.a. 20 januari 2016
officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de
kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand
naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken
meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan
voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u
nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijnen vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden
kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het
loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor
een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons
op voor het maken van een afspraak, via (0297) 387575. Het is
mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.K.
E.A.

12-12-1970
04-02-1974

16-09-2020
16-09-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.
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Ceblowski
Komorowicz

Voorletters

Geboortedatum

Datum
beschikking

S.J.
M.M.

31-08-1976
21-07-1980

14-09-2020
14-09-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische
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 kopie 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.

de wabo verlengd:
- Vlinderweg 4, 1432 MH, (Z20-052145), het vervangen van de
bestaande dakkapel aan de voorgevel door een bredere dakkapel. Verzonden: 16 september 2020
- Geerland 21, 1433 JL, (Z20-050904), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16
september 2020
- Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z20-057928), het bouwen
van een nieuwe woonark. Verzonden: 16 september 2020

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 “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Kudelstaartseweg naast nr. 69, Sectie D nr. 7622, (Z20038643), het bouwen van een woning. Verzonden: 18 september 2020
- Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-038447), het bouwen
van een woning. Verzonden: 18 september 2020
- Legmeerdijk 121, 1432 KA, (Z20-048745), het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur.
Verzonden: 17 september 2020

GEMEENTE AALSMEER  VOORBEREIDINGSBESLUIT
KAMERVERHUURBEDRIJF/TIJDELIJKE HUISVESTING
VOOR ARBEIDSMIGRANTEN Z20064166
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 17 september 2020 een
voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld ten behoeve van het
reguleren van kamerverhuuractiviteiten, waaronder de tijdelijke
huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, waarbij een bovengrens van 250 personen is vastgesteld.
Inhoud voorbereidingsbesluit voor de hele gemeente
Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat binnen de
gemeente kamerverhuuractiviteiten ontstaan, waaronder de
tijdelijke huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, waarbij
aan meer dan 250 personen nachtverblijf wordt geboden. Het
voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een
omgevingsvergunning die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden.
De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald
op de eerste dag na deze bekendmaking. Het besluit heeft een
werkingsduur van één jaar.
Inzage
Het voorbereidingsbesluit kan vanaf 25 september 2020 worden
ingezien op de volgende wijzen:
• digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.VBHornmeer-VG01
• gemeentelijke viewer RO-publiceer http://0358.ropubliceer.nl/
• papieren vorm bij de balie Bouwen en Vergunningen in het
gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 en
• bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1.
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten
gevolge van het coronavirus gelden, zijn de papieren stukken alleen op afspraak in te zien. Hiervoor kunt u telefonisch contact
opnemen met de gemeente via 0297-387575 (balie Aalsmeer)
en 020-5404911 (balie Amstelveen). Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-039241), het vervangen
van de bestaande woning. Verzonden: 14 september 2020
MELDING AKKOORD
- Hugo de Vriesstraat 59, 1431 JZ (Z20-065762), het verwijderen van asbest uit een mutatiewoning
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 02-10-20

HEEFT U EEN AED? MELD HEM AAN!
Bij een hartstilstand geeft een AED het slachtoffer meer kans op
overleven. Een AED is het meest effectief als hij in een buitenkast
hangt en voor iedereen dag en nacht bereikbaar is. Zo kan hij
levens redden in de buurt. Heeft u een AED thuis, in uw kantoor,
winkel of vereniging en bent u bereid deze buiten te hangen?
Dan komt de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart graag
met u in contact! Mail naar info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.
nl om uw AED aan te melden.

t/m 07-10-20
t/m 29-10-20

Ontwerp-omgevingsvergunning inclusief het
ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid
m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer Dorp 2016
ten behoeve van de realisatie van een appartementsgebouw voor 28 appartementen aan
de Stationsweg 17 te verlenen. (Z19-012426)
Ontwerp-standplaatsenbeleid Aalsmeer
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’
en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere
waarden Wet geluidhinder

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of
een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 184, 1432 AR, (Z20-064981), het wijzigen van
de voorgevel door het verwijderen van een raam op de 1e
verdieping
- Lisdoddestraat 40, 1433 WH, (Z20-064738), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Lisdoddestraat 42, 1433 WH, (Z20-064743), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Uiterweg 417 ws4, 1431 AM, (Z20-064681), het vervangen
van de schuifpui
- Weteringstraat 34, 1431 BC, (Z20-064527), het betrekken van
de loggia bij de woonkamer door middel van het plaatsen
van kozijnen met ramen
- Uiterweg 32, 1431 AN, (Z20-064190), het plaatsen van een
serre aan het Tuinhuis van de Historische Tuin
- Geniedijk 22, 1433 HC, (Z20-064106), het wijzigen van de
bestaande gevels naar stucwerk, vervangen van de dakpannen door een rietkap en het plaatsen van een nieuwe dakopbouw
- Langs Burgemeester Kasteleinweg (N196), t.h.v. Stommeerkade 35A (kad. perc. C6189), (Z20-064022), het aanleggen
van een nieuw glasvezeltracé en het verwijderen van het
oude tracé t.b.v. reconstructie
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn
ingetrokken:
- Beatrixstraat 38, 1432 HE, (Z20-060132), het aanleggen van
een in- en uitrit. Verzonden: 17 september 2020
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, 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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en 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
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend 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
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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WAT is er

Zaterdag in grote zaal van Bacchus

Opening KCA-jazzseizoen
met Michael Varekamp
Aalsmeer - Zaterdag 26 september wordt om 21.00 uur het KCA
jazzseizoen in Bacchus geopend
door Michael Varekamp met
Swingin’ Paris. Een voorproefje
van de nieuwe theatershow van
Michael Varenkamp die een week
later in de grote theaters in première gaat.
Rond 1930 is Parijs in de ban van
de nieuwe tijd! Swingende New
Orleans Jazz, Hot Club de France
en chansons vieren samen het
leven als nooit tevoren. Zanger en trompettist Michael Varekamp neemt de bezoekers met
zijn bluesy stemgeluid, samen
met rijzende ster en chansonnière Tess Merlot (We Want MoreSBS6) mee door de straten van
het bruisende Parijs. Niet voor
niets ontstond de jazz ooit in de
Franse wijk van New Orleans. Het
aanstekelijke Franse joie de vivre
bleek een ideale voedingsbodem
voor het ontstaan van de jazz aan
de andere kant van de grote plas.
Vanaf de jaren twintig zou de jazz
op haar beurt Parijs weer triomfantelijk heroveren. The Legends
duiken in de Franse tijd van paradijsvogels als Josephine Baker,

Louis Armstrong, Edith Piaff en
Sydney Bechet.
In Swingin’ Paris toveren The Legends, Michael Varekamp en Wiboud Burkens, het theater om tot
een romantische jazzkelder waar
hits als ‘Petite fleur’, ‘It don’t mean
a thing if it ain’t got that swing’ en
‘C’est si bon’ klinken tot in de kleine uurtjes.
Muzikanten: Michael Varekamp
(trompet, zang), Tess Merlot
(zang), Yoran Aartsen (tenorsax,
clarinet), Wiebout Burkens (toetsen), Harry Emmery (contrabas)
en Erik Kooger (drums).
De grote zaal van Bacchus wordt
geheel naar de huidige richtlijnen
van de overheid gereed gemaakt
voor de negen KCA jazzconcerten
die KCA voor het komende seizoen 2020-2021 hoopt te organiseren. Stoelen staan op 1,5 meter
afstand. Personen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten aan één (aangewezen) tafeltje. Drankjes worden geserveerd.
Betaling alleen met pin.
Entree 20 euro, voor leden KCA
Jazzclub Bacchus 15 euro. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar in
de KCA ticketshop.

Expositie tot eind oktober

Vrolijke ‘Brillies’ te zien in
ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Kunstenaar Henk
Veen exposeert in ziekenhuis
Amstelland in Amstelveen voor
een periode van twee maanden.
In gedachten vliegt kunstenaar
Henk Veen mee met zijn geschilderde eendje die overal zijn gulle
lach laat zien in de hoop een smile terug te krijgen. Maar vooral de
gewilde ‘Brillies’ hebben de kunstenaar doen overleven in een
zware tijd die hij doormaakte.
De bekende kunstschilder strijkt
overal met zijn vrolijke en kleurrijke collectie schilderijen, vol verhalen, neer op plekken waar men
wel een lach en steun kan gebruiken, zoals deze maanden in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.
Zo’n vijf jaar geleden is hij zelf getroffen door verstoppingen in de
bloedvaten in zijn hoofd waar hij
hersenschade aan over heeft gehouden die lijkt op de gevolgen
van een beroerte. Met een pot
verf en kwast stond hij vertwijfeld boven zijn lege doek, waar
hij de confrontatie kreeg dat
hij niet meer wist hoe hij moest
schilderen. Met een leeg hoofd
zonder fantasie en ongecontroleerde bewegingen, ging hij terug naar de basis, waar de ‘Brillies’ zijn ontstaan. Met zo min mogelijk prikkels en vertrouwde herhalingen leerde hij zijn hersenen
de uit elkaar gevallen verbindingen weer terug te laten connecten en hebben hem in die periode doen overleven. Na een periode van revalidatie, heeft hij door
moeten knokken om weer te kunnen schilderen en weer de dagelijkse dingen zelf te kunnen doen
en mobieler te worden. Hij weet
maar al te goed hoe moeilijk het
is als je lichamelijk tien stappen
terug moet doen, hoe je humor
en een lach nodig hebt om door
te kunnen vechten. “Door het vertellen van het verhaal van de bekende ‘Brillies’ hoop ik een ieder te doen helpen met als men

het even niet meer weet, terug te
gaan naar de basis, waar je jezelf
weer terug vindt en verder weer
vooruit kan”, aldus de kunstschilder.
Sinds afgelopen week sieren zijn
schilderijen, tot eind oktober,
de wanden van het ziekenhuis.
In een ziekenhuis kom je niet altijd voor je plezier en daarom wil
hij graag iedereen die het nodig
heeft, door zijn kunst, even te laten vergeten waar ze zijn. Het
mooie is dat zijn kunst zelf het
werk doet, want als je de mensen
langs zijn werk ziet lopen, dan
zie je veelal een glimlach en vaak
blijven patiënten even staan. “Dat
ik mijn boodschap voor steun en
vrolijkheid kan overbrengen door
mijn kunstwerken, dat is bijzonder. Daarom hou ik zo van mijn
werk”, vertelt de kunstenaar.
In totaal hangen er 32 kunstwerken van Veen op de begane
grond van het ziekenhuis. Conny van den Oever verzorgt er de
exposities: “Het hele jaar door
wordt er geëxposeerd, steeds
drie maanden lang. Mooi dat kunstenaar Henk Veen regelmatig bij
ons komt exposeren, want zijn
werk maakt zichtbaar wat los bij
onze patiënten, maar ook bij ons
personeel. Het is vrolijk en uitgesproken werk met bijzondere verhalen, ook ik word er helemaal
blij van.”
Adres: Laan van de Helende
Meesters 8, Amstelveen.

Documentaire David Attenborough

‘A Life on Our Planet’ in
Cinema Amstelveen
Amstelland - Dinsdag 29 september om 19.45 uur is de documentaire ‘David Attenborough –
A Life on our Planet’ eenmalig te
zien in Cinema Amstelveen. Ge-

durende zijn 94-jarige leven heeft
Attenborough elk continent bezocht en de natuur in al zijn variëteit en pracht vastgelegd. Nu kijkt
hij voor het eerst terug op de be-

Thema soms verrassend geïnterpreteerd

Gedichtentuin: Ruim 300
bezoekers in 3 weekenden
Aalsmeer - De Gedichtentuin
2020, ook dit jaar gehouden in
het Boomkwekerskerkhof aan de
Stommeerweg, werd goed bezocht. Ruim 300 belangstellenden lazen in totaal drie weekenden de gedichten van 32 deelnemers op het rustige kerkhof. Veel
Aalsmeerse evenementen werden dit jaar afgeblazen, maar de
Gedichtentuin mocht doorgaan.
Maatregelen als voldoende afstand houden en de verplichte
eenrichtingsroute konden moeiteloos in acht worden genomen;
een gedicht lees je het liefst rustig
in je eentje, en het Boomkwekerskerkhof leent zich er niet voor om
kriskras doorheen te lopen. Wel
verzocht organisator KCA bezoekers zich te registreren, volgens
de RIVM-richtlijnen. Er was dit
jaar ook altijd iemand aanwezig
om bezoekers welkom te heten
en de bundel met alle gedichten
te verkopen. Dit ‘welkom’ werd
op prijs gesteld en menig bezoeker maakte na afloop een praatje met een van de toezichthouders, meest een van de deelnemende dichters. Het registreren
leverde een nuttige bijkomstigheid op: zo kon het aantal bezoekers worden vastgesteld. Op het
aantal van ruim 300 mag de organisatie trots zijn. Ondanks het uitblijven van de Kunstroute (of desondanks) in het laatste septemberweekend kwamen veel fietsers en wandelaars tijdens het
laatste weekend even de Gedichtentuin in. Een enkeling wist niet
van het bestaan af van dit bijzondere stukje Aalsmeer. Gewoonlijk blijft het hek van het kerkhof
hermetisch gesloten en sommige bezoekers vonden dat eigenlijk best jammer omdat de sfeer –
ook zonder gedichten – zo sereen
is en de reusachtige bomen het
bekijken van dichtbij meer dan
waard zijn.

grondslag. Of een zweem van
verdriet; er waren heel gevoelige gedichten te lezen met mooie
zinsneden als ‘een traan in rugligging’ als je nachtdroomt over een
groot gemis (Marcel Harting). Iris
Addink vroeg zich vertwijfeld af:
‘Alles wat er later niet meer is, is
dat dan ook mijmeren’. Als je gedachten er niet meer zijn heb je
veel om over te mijmeren, maar
wat als je je gedachten niet meer
weet? Een interpretatie om over
na te denken… Mijmeren werd
niet altijd met het woord genoemd maar sprak zo mooi boekdelen in de tekst, zoals Jan Millenaar het prachtig beschrijft: ‘Ondanks ons jachten en ons jagen
komen die momenten terug, het
zijn deze kostbare minuten die
ons naar de toekomst dragen.
Een mens die dit ontdekken mag
krijgt voor het leven meer ontzag’.

Corona
Verrassend waren de gedichten
waarin het over corona gaat. Je
zou denken dat het nieuwe virus allesbehalve mijmeringen oplevert maar niets is minder waar.
Het blijkt – knap genoeg – toch
inspirerend te werken en sommigen grepen de lockdown juist aan
om te mijmeren: ‘Ik mag wel fietsen, lopen, denken, dromen en
heb tijd, en alle mijmeringen kan
ik in dichtvorm kwijt’ (Marjan van
Houwelingen). Minder idyllisch
waren de rake woorden van Ton
Houtman: ‘Als virussen verdwalen, Alle landen overgaan, Jouw
afstand zelfs bepalen, Dan zijn
er verhalen. Mijmerend, stil…, alles gezegd, Heel de wereld door
een virus… Platgelegd’. Tot slot
een zinspeling over de locatie in
relatie tot coronatijd: ‘Als de doden hier begraven herleefden en
zich bevrijdden uit hun graf, zouden ze dan denken: Wat is de wereld nu maf’ (Elise Buskermolen).
Werk van dorpsdichter Jan Daal‘Mijmeren’
man mocht niet ontbreken in de
Dit jaar bracht de werkgroep Po- tuin. Zijn woorden ‘Mijmeren zijn
diumkunsten & Literatuur van wolkenluchten die traag door onKCA het thema ‘Mijmeren’ in. Je afzienbaar blauw gaan. Mijmeren
zou verwachten dat dichters mij- is een eeuwigheid en niet te stuimeren over liefde, afscheid, ge- ten’ doen mooi dienst als slotzin.
voelens, dromen, mooie luchten, Volgend jaar hopelijk weer een
verlies, vroeger… Menig deelne- tuin vol gedichten zo divers van
mer schreef inderdaad 14 poëti- aard.
sche regels met een romantische Joke van der Zee.
slissende momenten in zijn leven
als bioloog, en de verwoestende
veranderingen die hij heeft gezien. ‘A Life On Our Planet’ is een
oprechte, onthullende en urgente film. Een krachtig relaas uit de
eerste hand over de impact van
de mens op de natuur en een
hoopvolle boodschap voor toekomstige generaties. Exclusief
voor de bioscoop wordt een gesprek tussen Sir David Attenborough en de Engelse acteur Sir
Michael Palin - bekend van Monty Python’s Flying Circus en de
prachtige reisdocumentaires die
hij maakte voor de BBC - vertoond. Een unieke kans voor bioscoopbezoekers wereldwijd om
een conversatie tussen de legendarische televisiemakers, die hun
hartstocht voor de natuur en de
wens haar te beschermen delen,
mee te maken.
Ruth Bader Ginsburg
Donderdag 1 oktober om 19.00

en 21.10 uur wordt de documentaire RBG (Ruth Bader Ginsburg)
na aanleiding van haar overlijden
nog één keer vertoond in Cinema Amstelveen. De Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg
is vrijdag 18 september op 87-jarige leeftijd overleden. Ginsburg
was een van de bekendste rechters van de VS en was een van de
negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. De rechter
stond bekend als progressief en
was voorvechter van vrouwenrechten. De documentaire RBG
uit 2018 geeft een unieke inkijk
in het uitzonderlijke leven van
opperrechter aan het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten; Ruth Bader Ginsburg. Heldin,
icoon, rebel en dwarsligger.
Cinema en Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100. Kaarten reserveren is verplicht en kan telefonische via 020-5475161 of kijk
op de website: www.schouwburgamstelveen.nl

Donderdag 24 september:
* Koffie en praatje voor ouderen
in dorpshuis De Reede, Rijsenhout van 9 tot 12u.
* Ouderensoos
Kudelstaart
met klaverjassen en jokeren
in Dorpshuis van 13.30 tot
16.30u.
* Exposities in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Open:
donderdag tot en met zondag
11 tot 17u.
* Infopunt Wijkgericht Werken
open in bibliotheek, Marktstraat van 15.30 tot 17.30u. Elke donderdag.
* Sjoelen in Dorpshuis De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 25 september:
* Contradictions, expositie drie
kunstenaars in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: vrijdag en zaterdag 14 tot 17u.
Donderdags 14 tot 17u. op afspraak: heleen@kunstencultuuraalsmeer.nl
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1.
Start 20u. Zaal open vanaf
19.30u.
* Live garage/punt met Noys,
Zuman en Earwurms in N201,
Zwarteweg vanaf 20.30u.
Kaarten via www.nowonlinetickets.nl.
Zaterdag 26 september:
* Lezingen over het Duitse
Bombardement op Rotterdam in Crash Museum, Fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
om 11 en 13u.
* Dorpswandeling met Joost
Hoffscholte, oud-burgemeester. Start 13u. bij ingang Historische Tuin, Praamplein.
* Jazz Swingin’ Paris met Michael Varenkamp en Wiboud
Burkens in grote zaal Bacchus,
Gerberastraat, 21u. Tickets via
KCA
26 en 27 september:
* Kinderboerderij
Boerenvreugd in Hornmeer open. Zaterdag en zondag van 10 tot
16.30u. Dinsdag tot en met
vrijdag van 9.30 tot 16.30u.
Zondag 27 september:
* Watertoren open voor bezoe-

TE DOEN
kers van 13 tot 17u.
* Muziekproeverij in De Oude
Veiling, Marktstraat van 16 tot
19u. met live At Your Service.
Reserveren via: 06-28869726.
Maandag 28 september:
* Meepraten over hinderbeperking Schiphol in Oude Veiling.
Sessies om 15.30, 17 en 19u.
* Bewonersoverleg in Dorpshuis
Kudelstaart. Vooraf aanmelden: jacjoverbeek@caiway.nl
Dinsdag 29 september:
* Historische Tuin open. Ingang Praamplein. Iedere dinsdag tot en met zondag 10 tot
16.30u.
* FloriWorld Aalsmeer, Sierteeltstraat open voor bezoekers.
Iedere dinsdag t/m zondag 10
tot 18u. Tickets reserveren via
www.floriworld.nl.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 vanaf 19.45u.
Voor iedereen vanaf 16 jaar, iedere dinsdag.
Woensdag 30 september:
* Voorlezen in de bibliotheek,
Marktstraat voor 2-6jr. Van
15.30 tot 16u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
Donderdag 1 oktober:
* Klaverjassen met Zorgzaam
Rijsenhout in De Reede,
Schouwstraat van 10 tot 12u.
Tot eind september:
* Kunstwerken van Amazing
Amateurs in etalages van winkels in het Centrum.
Foto: Schilderij ‘Hond’ van Henry
Calvetti. Te zien in etalage van fietsenwinkel Waning in de Zijdstraat.

STAGE
MUSIC SHOP
Kindergitaren
(3/4 + 1/2)
in div. kleuren
v.a. € 69,KOOPJE:

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Groot
assortiment

ukelele’s
v.a. € 29,95

TIP:

NIEUW:

Heel veel
soorten
kabels

Viool ‘Leonardo’
(met stok en koffer)

€ 273,95

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

Twee keer lezing in Crash Museum

‘Duitse bombardement
op Rotterdam’
Aalsmeerderbrug - Zaterdag 26
september verzorgt Peter de Raaf
een lezing over ‘Het Duitse bombardement op Rotterdam’ in het
Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum. Het Duitse bombardement op Rotterdam van 14 mei
1940 is één van de meest bekende en tragische gebeurtenissen
van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland. Het bombardement
en de daaropvolgende brand verwoestten het complete stadscentrum. Daarbij kwamen ruim 850
mensen om het leven en raakten
duizenden gewond en werden
79.600 mensen dakloos. Dit alles
gebeurde in ruim 10 minuten tijd.
In deze lezing wordt ingegaan op
de achtergronden die geleid hebben tot dit bombardement en de
onderhandelingen tussen de Nederlandse en Duitse strijdkrachten. De lezing bevat uniek fotoen filmmateriaal en geeft een indrukwekkend beeld van wat zich

op 14 mei 1940 in Rotterdam
heeft afgespeeld. Peter de Raaf
geeft deze lezing twee keer, de
eerste om 11.00 uur en de tweede om 13.00 uur.
De lezing is uitstekend te combineren met een bezoek aan het
museum. Toegang tot de lezing
is gratis voor bezoekers aan het
museum. Bezoekers van het museum, de Fortboerderij en de activiteiten moeten zich opgeven via
de website op www.crash40-45.
nl/kaarten-reserveren/.
Het museum is op zaterdag en
tweede zondag van de maand
geopend van 11.00 tot 16.00 uur
en is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).
Kijk voor meer informatie over
het museum en het werk van het
Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website, instagram of facebook.
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Voor behandeling en genezing van kanker

300ste ‘Door de Mangel’ uitgesteld

Fantastische opbrengst
collecte KWF: 15.832,Aalsmeer - De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Aalsmeer en
Kudelstaart heeft dit jaar weer
een fantastisch bedrag opgebracht. Maar liefst 15.832,04 euro kan het KWF, dankzij uw vrijgevigheid, besteden aan onderzoeken naar behandeling en genezing van kanker.
Het collecteteam van KWF
Aalsmeer/Kudelstaart is ontzettend blij met dit resultaat omdat er, gezien de corona maatregelen, twijfel was of men het wel
veilig genoeg vond om iets in de
bussen te deponeren. Maar mede door de vorig jaar geïntroduceerde QR code op de bussen en
stickers werd het toch dit heel

80% naar de club
Al vanaf 1972 spant de Nationale Stichting Grote Clubactie zich
in voor het verenigingsleven. Van
elk verkocht lot van 3 euro gaat
80%, dit is 2,40 euro, direct naar
de clubkas. Met het overige bedrag organiseert de Grote Clubactie de loterij. Door mee te doen
aan de Grote Clubactie worden
de lokale verenigingen direct ondersteund. Ook maken de deelnemers van de loterij kans op
een van de vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro. Daarnaast is de prijzenpot verhoogd van 32.000 naar 332.000
prijzen en daarmee is de winkans
nu één op tien!
Dit jaar doen in de gemeente
Aalsmeer de Sportverenigingen
Omnia 2000 en RKDES, Muziekvereniging Flora, Korfbalvereniging VZOD en voetbalvereniging
FC Aalsmeer mee.
Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze actie al snel een bedrag tussen de
1.000 en 15.000 euro op. Wil jouw
vereniging in (de omgeving van)
de gemeente Aalsmeer dit jaar
ook meedoen? Dat kan nog! Kijk
voor meer informatie op www.
clubactie.nl of bel 013-4552825.

De voorkant van de kunstkast ‘Hoop’ met van links naar rechts: Pascal,
Alexander, Florus (Hoofd design), Emile en Rick van de Ronde Tafel 110.

Dagje schilderen Ronde Tafel 110

Nieuwe kunstkast ‘Hoop’
in de Hortensialaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft Ronde Tafel 110 weer een
nieuwe Kunstkast geschilderd,
dit keer in de Hortensialaan nabij
de Mavo. Het is één van de vele
kunstkastprojecten in Aalsmeer
en de tweede kunstkast van de
RT 110. De eerste kunstkast van
de mannenclub staat aan het
begin van de Hortensialaan. Op
de kunstkast van de Ronde Tafel
staat met prominente letters het
woord ’HOOP’ en het vaccin dat
aanspoelt met (corona) flessenpost.

Op maandag 28 september om
21.00 uur deze keer twee uur lang
speciale aandacht voor Pjotr Iljitsch Tsjaikovski, een van de grootste componisten van de hoog-romantiek. Tsjaikovski slaagde erin om invloeden uit de West-Europese klassieke muziek succesvol te verbinden met de Russische muziek. Sem gaat kiezen uit
balletmuziek, pianoconcerten en
symfonieën en wellicht krijgt u
van alledrie wat moois voorgeschoteld.

Aalsmeer - Op zaterdag 10 oktober start er een nieuwe workshop bij de Werkschuit: Porselein stippen. Tijdens deze workshop maken de deelnemers zelf
een kunstwerkje op porselein. In
de workshop wordt van alles geleerd om de nieuwe hobby zelfstandig uit te voeren, want pas
op, dit is een verslavende bezigheid. Straks wordt ieder schaaltje,
bordje of ander serviesgoed omgetoverd in een kleurrijke creatie.
Het kunstwerkje kan na de workshop direct mee naar huis geno-

men worden, waar deze na het
drogen zelf afgebakken kan worden. Uiteraard worden afbakinstructies meegegeven. Eventueel extra porselein en gereedschap voor eigen gebruik is verkrijgbaar bij de docent. Dit dient
dan ter plaatse af bij de docent
afgerekend te worden. Deelname
aan de workshop is mogelijk vanaf 14 jaar en de les is van 13.00 tot
15.30 uur. Neem voor inlichtingen en aanmeldingen contact op
via: www.werkschuit-aalsmeer.nl
of bel 06-12459347.

Zelf ontwerpen
Denk je dat een kunstkast ontwerpen ook iets is voor jou? Kijk
op www.kunstkast.org om je aan
te melden. Een elektriciteitskast-

je in jouw/uw straat aanmelden
voor omtoveren tot kunstkast is
eveneens via de website mogelijk.
Kunstkasten worden gesponsord
door Epifanes Yacht Coatings.

In nieuwe Oud Nuus

Verenigingen gaan loten
verkopen voor Clubactie

Verantwoord (ver)kopen
Ruim 300.000 clubleden van
5.300 verenigingen gaan vanaf dit weekend door heel Nederland op pad om loten te verkopen. Het is belangrijk dat dit verantwoord gebeurt. Daarom heeft
de Grote Clubactie naast het bekende verkoopboekje een aantal
digitale verkoopmethoden ontwikkeld. Met deze digitale mogelijkheden kunnen de koper en de
verkoper op een veilige afstand
van elkaar blijven staan. Zo kunnen loten worden gekocht door
het scannen van een QR-code of
het delen van een link via e-mail,
social media en WhatsApp.

Aalsmeer - Groots werd vorige
week de 300ste uitzending aangekondigd van ‘Door de Mangel’. Sinds september 2013 ontvangt het team van de talkshow
wekelijks een Aalsmeerder of Kudelstaarter als gast. Na zeven jaar
zou op maandag 21 september
de 300e gast aan tafel schuiven.
Burgemeester Gido Oude Kotte zou de jubileumgast zijn. Helaas kon door omstandigheden
de lustrumuitzending op het laatste moment niet doorgaan en
werd er een herhaling uitgezonden. Maar van uitstel komt geen
afstel. Op korte termijn zal deze bijzondere uitzending alsnog
plaats vinden. Wanneer precies
is nog niet duidelijk, maar houd
www.radioaalsmeer.nl, de sociaschetst voorzitter Dirk Jongkind le media en Radio Aalsmeer-TV in
van Oud Aalsmeer in grote lijnen de gaten!
de toekomst van het project Dah‘Echt Esther’
lia Maarse.
Donderdag 24 september zijn
Ilona Harting en haar zus MartiWandkleed aan de wandel
Het wandkleed ‘Aalsmeer’ viert ne van Soest-Harting te gast bij
dit jaar zijn vijftigste verjaardag. ‘Echt Esther’. Ilona kreeg op haar
In 1970 werden de eerste ste- 13e te horen dat zij reuma had
ken in het doek gezet door en- en Martine werd vanaf dat mokele doopsgezinde dames. Initi- ment de zus van een meisje met
atiefneemster Henny Weima be- reuma. De geschiedenis lijkt zich
schrijft hoe het kleed van twee te herhalen nu ook bij de dochter
bij drie meter in drie jaar tijd van Ilona reuma geconstateerd is.
tot stand is gekomen. Tegen de Hoe leef je met reuma en wat beachtergrond van een openbre- tekent het voor je jeugd?
kend landschap staan typische Hoe blijft Ilona zo’n vrolijke en poAalsmeerse historische panden, sitieve vrouw en wat is de impact
zoals de watertoren, molens, op Martine? Om 19.00 uur staat
boerderijen en kerken. Het wand- Esther Sparnaaij er uitgebreid bij
kleed vond een thuis is de Doops- stil. Heb je een vraag voor een
gezinde kerk en in 2009 in de van de zussen. Mail deze naar estrouwzaal van het gemeentehuis. ther@radioaalsmeer.nl
Vanwege een nieuwe inrichting
verkast het kleed naar de raads- Sixties en klassiek
kelder. Een uitgebreide versie Programmamaker Sem van Hest
van dit verhaal van Henny Wei- kreeg veel bijval over de samenma staat vanaf nu op de website stelling van zijn ‘back to the sixties’ programma afgelopen zawww.stichtingoudaalsmeer.nl.
Verder in Oud Nuus: voor Farre- terdag. Dat is een goede reden
gatters een wenk om een lucht- om in herhaling te gaan, dus kofoto van het Oosteinde in mei mende zaterdag 26 september
1944 te downloaden. Huib de om 10.00 uur weer twee uur lang
Vries treedt in de Indische voet- genieten van de muzikale jaren
sporen van Jacob Tas. En Annigje zestig. ‘Intermezzo’ wil klassieke
Leighton-van Leeuwen inventari- muziek meer onder de aandacht
seert de binnengekomen schen- brengen van het Aalsmeerse pukingen. De nieuwe Oud Nuus bliek. Wekelijks zoeken programis verkrijgbaar in Het Boekhuis mamakers Sem van Hest en Cor
Knol om de beurt de mooiste muAalsmeer en kost 7,50 euro
ziekstukken uit voor liefhebbers.
De Oostmolen van de Vriesekoopse
polder voordat die werd overgevaren naar Aalsmeer.

mooie bedrag dat ten opzichte
van 2019 maar 700 euro minder
is. Misschien wordt het eindbedrag toch nog iets hoger omdat
sommigen via die QR code rechtstreeks aan het KWF hebben gedoneerd.
Gelukkig waren ook de meeste
vacatures voor een aantal wijkhoofden op tijd ingevuld, zodat de collecte coördinator van Het pad naar het Schinkelbos (rechts): ooit toegangspad van de katoenKWF Aalsmeer kon beschikken drukkerij.
over een complete ploeg mensen. Met z’n allen realiseerden ze
die fantastische opbrengst en het
Bestuur van KWF Aalsmeer/Kudelstaart dankt alle collectanten,
wijkhoofden en collecte-coördinator voor hun geweldige inzet.

Omnia, RKDES, FCA, VZOD en Flora

Aalsmeer - Vanaf 19 september gaan vijf verenigingen uit
Aalsmeer loten voor hun club
verkopen. Via de Nationale Grote Clubactie willen verenigingen
extra inkomsten voor hun club
ophalen. Dit is hard nodig. Ook
in het verenigingsleven heeft de
coronacrisis diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte evenementen zijn afgelast en
de kantines waren lange tijd gesloten. Veel verenigingen hebben
hierdoor te maken met een begrotingstekort. Juist nu hebben
deze verenigingen dus uw/jouw
steun nodig!

Van reuma tot Tsjaikovski
op Radio Aalsmeer

Achterop prijkt hetzelfde scenario, tijdens Vuur en Licht op het
water. Hiermee spreekt de kast
hoop uit op betere tijden, waarin het virus wordt tegengehouden door een toekomstig vaccin,
waardoor er in Aalsmeer weer
gezamenlijk een mooie feestweek gevierd kan worden. Ben
je onder de 40 jaar en heb je interesse om ook lid te worden van
de Ronde Tafel 110 Westeinder?
Stuur een mailtje naar emiledelahaye@gmail.com of kijk op www.
roundtable.nl.

‘Nieuwe’ Stommeermolen
een eeuw in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag is het precies honderd jaar geleden dat de
molen aan de Molenvliet met het
bemalen van de Stommeerpolder kon beginnen. Op 26 september 1920 werd hij op de huidige
plek opgebouwd. Eerder dat jaar
was deze molen (ooit gebouwd in
1752) vanuit de Vriesekoopse Polder overgevaren naar Aalsmeer.
Daar verving hij de voorganger
van de Stommeermolen die op 4
december 1919 bij zwaar noodweer was afgebrand. In het nieuwe Oud Nuus magazine, dat donderdag verschijnt, beschrijft Molenaar Jan Hofstra de geschiedenis van de Stommeermolen.
Op zoek naar Katoendrukkerij
Jan Willem de Wijn gaat op zoek
naar de katoendrukkerij ‘VischLust’. Aalsmeer had in de achttiende eeuw een zeer uitgebreide
industrie in katoenbleken, maar
onbekend was dat er ook een katoendrukkerij (een soort batikken) was geweest. In 1790 stond
die op de Kleine Noorddijk, ander
Aalsmeer, dus aan de kant van
de latere Schinkelpolder. Door
met de fiets afstanden te meten,
kwam De Wijn erachter dat het
zijpad van de Kleine Noorddijk,
dat richting Schinkelbos voert, op
precies dezelfde plek ligt als het
toegangspad naar de voormalige katoendrukkerij. Er werkten in
ieder geval vier katoendrukkers:
Dirk Brommelaar, Jan Celij en Herman en Dirk Koningen woonden
in de buurt.
Nieuw: Aalsmeer Variaties
In Oud Nuus opent Jack Breen
met de eerste aflevering van zes
Variaties over Aalsmeerse architectuur. In een afwijkende opmaak besteedt hij aandacht aan
het feit dat Aalsmeer, voor een
relatief bescheiden dorpsgemeenschap, een aanzienlijk aantal kwalitatief hoogstaande gebouwen telt. In het eerste deel
(Traditie) zoomt Breen in op de
totstandkoming in 1825 van Uiterweg 32 (Dahlia Maarse). Vanuit vier invalshoeken (ruimte, orde, vorm en detail) belicht hij het
pand van buiten en van binnen.
Deze eerste Variatie oogt en leest
veelbelovend. In het voorwoord

Wethouder bij ‘Young Ones’
Woensdag 30 september om
19.00 uur ontvangen Jonas en
Stevan wethouder Bart Kabout
in de studio. Hij is verantwoordelijk voor de jeugd in Aalsmeer
en de programmamakers gaan
met hem in gesprek over diverse onderwerpen. Hij wordt vergezeld door Julius, de kinderburgemeester van Aalsmeer. Waar is hij
zoal mee bezig? En zaterdag 26
september om 19.25 uur wordt
de nationale finale van het Junior Songfestival live uitgezonden
bij NPO3. De Aalsmeerse Maud
Noordam mag daar de sterren
van de hemel zingen met de girlband Unity. Ze komt vertellen
hoe het was. Eerst nu allemaal zaterdag gaan kijken en stemmen
via www.juniorsongfestival.nl.
Radio Aalsmeer is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
op de kabel, digitaal radiokanaal
868 (Caiway) en via de website
www.radioaalsmeer.nl. Te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.
Wethouder Bart Kabout te gast bij
‘Young Ones’. Foto: CDA

Nieuw: Workshop Porselein
stippen bij de Werkschuit

Dorpshaven opgevrolijkt. Haar
werk verwijst naar de lijnen van
vlas: toepasselijk aan de Vlasakkerlaan. En Sander Bosman heeft
in Kudelstaart nu de achterzijde
van de kunstkast met de prachtige ijsvogel voorzien van ‘couleur locale’: De libelle staat op het
punt om uit te vliegen...
Aalsmeerse vlaggen
Sinds begin september is de
kunstkast-groep weer actief.
Vanwege het niet door kunnen
gaan van alle evenementen in
Aalsmeer in september zijn langs
diverse straten elektriciteitskastDe achterkant van de kast met hier- jes in rood, groen en zwart geop een afbeelding van Vuur en licht schilderd, onder andere langs de
Zwarteweg en de Stommeerkaop de Westeinderplassen.
de. Tip: Aan de Kudelstaartseweg
Meer kunstkasten
heeft Romeo vanaf 8 september
Zaterdag 19 september zijn er een saaie, grijze elektriciteitskast
op meer locaties kunstkasten ge- onder handen genomen: Kunstmaakt door kunstenaars. Zo heeft kast nummer 51 is echt een topEngelien een elektriciteitskast in per geworden!

12

24 september 2020

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Extra corona-maatregelen
gelden ook in Aalsmeer!
Aalsmeer - In zes veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien
in het aantal besmettingen met
het coronavirus. Ook het aantal
ziekenhuisopnames neemt toe.
Het kabinet heeft deze veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2). Het Rijk
heeft daarom maatregelen aangekondigd, die in alle zes de regio’s sinds zondag 20 september
om 18.00 uur gelden:
* Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek
uit. Om 01.00 uur sluiten deze
gelegenheden.
* Er komt een verbod om je op
te houden in gezelschappen
van meer dan 50 personen.
Dit geldt voor bijvoorbeeld
feesten, borrels en uitjes voor
groepen van deze grootte. Dit
geldt zowel binnen als buiten.
Op deze regel zijn een aantal
uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze
bijeenkomsten, uitvaarten, en
dans- en theater-beoefeningen.

* Voor samenkomsten met
gestimuleerd door het gebruik
meer dan 50 personen geldt
van pijlen en andere markerineen meldplicht. Dit geldt bijgen. Ook winkelmandjes worvoorbeeld voor een publiekeden weer geteld en gedesinlijk toegankelijke concerten in
fecteerd. Bij bezoek aan de hoeen park. Op deze meldplicht
reca vindt vooraf een gezondgeldt een uitzondering voor
heidscheck plaats en moeten
bijvoorbeeld gelegenheden
bezoekers hun contactgegemet een horecavergunning,
vens achterlaten.
religieuze bijeenkomsten, (su- * Publieke gebouwen, zoals biper)markten, winkels, biblibliotheken, stadsdeelkantoren
otheken, culturele instellinen zwembaden gaan op begen en vergelijkbare locaties
paalde tijdstippen op de dag
waar er sprake is van een dooralleen opengesteld worden
stroom van bezoekers.
voor ouderen en mensen met
een minder goede gezondAanvullend op deze maatregelen
heid. Aan winkels en musea
van het Rijk neemt de Veiligheidswordt gevraagd om dat ook te
regio Amsterdam-Amstelland de
doen.
komende tijd nog een extra aan- * Er gaan extra communicatal maatregelen en deze gelden
tiecampagnes en-materialen
ook in Aalsmeer:
ontwikkeld worden om onder
* Er wordt extra aandacht geandere jongeren, studenten
vraagd voor het naleven van
en minder taalvaardigen nog
de basisregels en het nemen
beter te bereiken.
van coronamaatregelen in het * De coronapreventieteams van
openbare leven; zoals in winde GGD en gemeenten verkels, sportkantines en horeca.
zorgen
preventiepakketten
Daarmee wordt bedoeld dat
op maat voor plekken waar
mensen bij binnenkomst alveel besmettingen plaatsvintijd hun handen desinfecteren,
den, zoals scholen, horeca en
dat overal 1,5 meter afstand
studentenverenigingen. Ook
wordt gehouden. Dit wordt
gaan zij in gesprek met deze

doelgroepen.
* Om illegale feesten tegen te
gaan, worden plekken, waaronder delen van het Amsterdamse Bos, ’s nachts preventief afgesloten.
* Er blijven maatregelen ingezet
worden om te grote drukte in
de openbare ruimte te voorkomen. Dat wordt bijvoorbeeld
gedaan door het instellen van
eenrichtingsverkeer, het (tijdelijk) afsluiten van straten voor
autoverkeer of het doseren bij
de toegang als het echt te druk
wordt.
* Handhaving en politie blijven gerichte controles uitvoeren op plekken waar mensen
samenkomen, zoals feest- en
zaallocaties, cafés, restaurants
en sportkantines.
Basisregels
Het bestuur van de veiligheidsregio benadrukt dat het van groot
belang is dat iedereen de basisregels naleeft: Vermijd drukte. Werk
vanuit huis als dat kan. Houd 1,5
meter afstand. Ontvang maximaal
6 personen extra in huis. Klachten? Blijf thuis en laat u testen
door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis. En natuurlijk: handen wassen, hoesten
en niezen in de binnenkant van
de elleboog, papieren zakdoekjes
gebruiken en meteen weggooien.
Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u
een kwetsbare gezondheid? Wees
dan extra voorzichtig. Voor meer
informatie zie: rijksoverheid.nl/
corona en amsterdam.nl/corona

...van Truus

Zembla

Aalsmeer - Toen ik het voorfilmpje zag -een over de grond rollende, krijsende kleuter- als aankondiging voor de Zembla documentaire ‘zorgen voor Indy’ dacht
ik: weer zo’n programma over ouders die geen raad weten met
een lastig kind. Daar moet weer
een nanny aan te pas komen die
roept dat het vooral gaat om positief belonen en grenzen stellen.
Of meer van die goed bedoelde
adviezen, die nooit helpen omdat die ouders niet in staat zijn ze
op te volgen. Als ze dat konden
hadden ze dat soort simpele oplossingen allang zelf bedacht. Ik
keek er toch maar naar en moest
mijn mening gelijk herzien. Sterker nog, ik schaamde me zelfs, dat
ik het überhaupt maar gedacht
had. De Zembla documentaire
gaat over een gezin in Amstelveen; een jong stel: zij een leuke baan, hij een zelfstandige ondernemer met een bijzonder beroep. Ze hebben een dochtertje
van 5 jaar oud. Dat meisje heeft
een zeldzame chromosoomafwijking, waardoor haar sociale en
emotionele ontwikkeling ver achter blijft. Een ernstige beperking.
Thuis is dat meisje een ongeleid
projectiel met vaak agressief gedrag, uit frustratie en onvermogen. Ik heb met stijgende verbazing naar de documentaire gekeken. En met groeiende bewondering voor die ouders. Wat zij presteren is eigenlijk niet te doen.
Geen nacht doorslapen, constant
alert zijn. Die moeder heeft haar
baan op moeten geven en heeft
naast de zorg voor haar kind een
dagtaak aan het benaderen van
instanties op zoek naar diagnoses
en hulp. Maar het meest tenenkrommende in die documentaire
is de houding van de gemeente
Amstelveen. De maandenlange

wachttijden, het niet beantwoorden van mails, geen onderzoek
doen naar wat er aan de hand is,
het negeren van de hulpvraag,
het terugverwijzen naar het eigen netwerk: ‘zoek opvang binnen de familie’ en ‘de ouders doen
het goed, hulp is nog niet nodig’.
Het mankement van juiste informatie richting de ouders. Vervolgens toegeven dat er fouten gemaakt zijn binnen de organisatie V.l.n.r. Philip Paar, Lynn van de Polder, NinaLynn en John van de Polder.
met de dooddoener: ‘we trekken
hier lering uit’. En dan als wethouder ook nog weigeren uitleg te
komen geven? Het is een beschamende vertoning.
Uit de diverse commissievergaderingen en informatie avonden weet ik dat er in Aalsmeer
veel aandacht besteed wordt aan
jeugdzorg. De vorige wethouder Aalsmeer - Het kon en mocht zong de inwoonster met haar onGJ was zeer betrokken en heeft weer even; optreden in de bo- miskenbaar hese stemgeluid. De
duidelijk gemaakt dat er ook aan- venzaal van d’Oude Veiling in de zaal (maar zeker ook haar tante
dacht nodig is voor incidentele Marktstraat. Gewoonlijk haalt or- Miran) werd er stil van.
gevallen die specifieke zorg no- ganisator Pieter Groenveld Amedig hebben. En dat dit veel geld rikaanse en andere buitenlandse Tevreden
kost, maar dat je dat soort kinde- performers naar Nederland, maar Toen was het tijd voor nog een
ren nooit mag laten vallen. Ook dit keer ging hij noodgedwon- Aalsmeerder; Philip Paar bestierde huidige wethouder zet zich gen, maar daarom zeker niet min- de het podium. Hij kreeg de laintensief in voor deze problema- der van kwaliteit, voor lokale ar- chers op zijn hand door zelfgetiek. Maar we zitten nog steeds tiesten. ’s Middags om 15.00 uur schreven liedjes achter de vleuvast aan de ambtelijke organi- beet NinaLynn het spits af voor gel. Over een Jack Russell en
satie in Amstelveen. In hoever- een vijfenveertig koppen tellend over Barbara Streisand. Vindingre hebben onze wethouders in- publiek. De eenentwintig jarige rijk en grappig. Als geestig typevloed op het bureaucratisch den- singer-songwriter uit Uithoorn tje had hij graag Free Hugs uit wilken van de ambtenaren? Hoe bracht een aantal zelfgeschreven len delen, dat helaas tijdens corokunnen zij kwaliteit waarborgen? nummers en covers ten gehore natijd nog steeds niet mogelijk
Ik heb dit weekend op mijn klein- en begeleidde zichzelf daarbij op is, maar ook een nummer van Sikinderen gepast. Een jongetje de akoestische gitaar. Een prach- natra mocht niet ontbreken. Een
van 2 en een meisje van 5 jaar tige sound en een volkse mix tus- veelzijdig artiest die Philip. Na
met net zo’n paardenstaartje als sen Norah Jones, Ilse de Lange en de pauze speelden Lynn, John,
Indy. Ze helpt me in de tuin, we Alison Krauss. Zelf noemt ze haar NinaLynn en hij nogmaals een
kijken naar de kabouters in het stijl ‘Americana’. In januari zal haar fijne set. Heerlijk entertainment
bos en terwijl haar broertje ligt eerste album worden uitgebracht op de zondagmiddag. ’s Avonds
te snurken in zijn wandelwagen, en dat vindt ze naast spannend werden de optredens voor een
racet zij voor me uit op haar step- ook heel erg leuk. Na NinaLynn iets kleiner publiek, maar zonje. Ik heb maar even mijn zege- betrad de Aalsmeerse zangeres der Lynn en haar vader, nog eens
Lynn van de Polder het podium. dunnetjes overgedaan.
ningen geteld.
Samen met haar vader John op Iedereen, zowel de bezoekers als
Truusoudendijk@gmail.com
gitaar vertolkten zij onder meer de artiesten, ging met een tevrede liedjes ‘Une Belle Histoire’ van den gevoel weer huiswaarts of
Michel Fugain, ‘Grazy’ van Gnarls bleef nog even napraten op het
Barkley en ‘Million Years Ago’ van gezellige terras van restaurant De
Adele. Ook het ontroerende ‘Ken Oude Veiling.
je Mij’ van Trijntje Oosterhuis Door Miranda Gommans-Breur

Het kon en mocht weer even

Geslaagde optredens
van lokale artiesten

tie van de Kledingbeurs in Rijsenhout moeilijk wordt op een veilige wijze deze jaarlijkse beurs te
organiseren. Daarom is besloten
om na de voorjaarsbeurs ook de
Rijsenhout - De ontwikkelingen najaarsbeurs niet door te laten
rond het corona-virus zijn dus- gaan. Om een beurs te organisedanig dat het voor de organisa- ren met de geldende regels van-

Kledingbeurs
gaat niet door

Groenbonnen-actie Groei & Bloei

Ook trots op uw tuin?
Aalsmeer - Bent u ook trots op
uw tuin? Groei & Bloei Aalsmeer
organiseert sinds augustus een
tuinfoto-actie en daar wordt heel
goed op gereageerd. Al vele foto’s van tuinen en plantsoenen
zijn ingestuurd. Deze week gaan
er opnieuw twee groenbonnen
naar de trotse bezitters van tuinen die ontdekt hebben dat tuinieren een heel gezonde ontspanning is. De winnaars van deze week zijn mevrouw Pletting
en Theo Meijer. De tuin van mevrouw Pletting is een heel goed
voorbeeld van een tuin waar
kleuren op elkaar zijn afgestemd.
Voor haar groenbon nummer zes.
Theo Meijer stuurde een foto in
met een doorkijkje in zijn tuin.
“Het is zo’n heerlijke tuin, ga daarom ook voorlopig niet verhuizen”,
aldus de Kudelstaarter. Voor hen
groenbon nummer zeven. Nog
drie te vergeven. Heeft u ook uw
tuin meer aandacht gegeven de-

ze zomer? Maak een duidelijke foto en stuur die naar info@
aalsmeer.groei.nl en misschien
komt u ook in aanmerking voor
een groenbon én uw tuin afgedrukt in de Nieuwe Meerbode.

Nieuw: Vragen over coronavirus/crisis

GGD start grootschalig
gezondheidsonderzoek
Amstelland - De GGD Amsterdam is gestart met een grootschalig gezondheidsonderzoek,
de ‘GGD Gezondheidsmeter
2020’. Het onderzoek vindt plaats
onder inwoners van 18 jaar en
ouder uit Amsterdam, Aalsmeer,
Amstelveen, Diemen, OuderAmstel en Uithoorn. Uit het bevolkingsregister zijn willekeurig
meer dan 50.000 inwoners geselecteerd en per post uitgenodigd
om een vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst gaat onder meer
over ziekten en aandoeningen,
roken, voeding en bewegen, alcohol- en drugsgebruik, psychische gezondheid, mantelzorg en
de leefomgeving. Nieuw in 2020
zijn vragen over het coronavirus
en de coronacrisis.
Dit onderzoek wordt eens in de
vier jaar uitgevoerd door alle
GGD’en in Nederland en geeft inzicht in de gezondheid, de leefgewoonten en de zorgbehoefte van de bevolking. Het onderzoek geeft antwoord op allerlei
vragen, zoals: onder welke groepen in de samenleving zien we
meer eenzaamheid? Is de ge-

zondheidssituatie veranderd ten
opzichte van vier jaar geleden?
Welke invloed heeft de coronacrisis op het welzijn van de inwoners? De resultaten helpen de
GGD en de gemeenten bij het opstellen van hun gezondheidsbeleid. De gemeenten gebruiken
de uitkomsten voor het organiseren van gezondheidsactiviteiten,
bijvoorbeeld ondersteuning van
mantelzorgers en activiteiten om
meer te bewegen.
Meedoen kan op twee manieren: online of op papier. Inwoners
die de vragenlijst online invullen,
kunnen na afloop voor een aantal onderwerpen hun eigen resultaten lezen, bijvoorbeeld over alcoholgebruik en gewicht. Op basis van de ingevulde antwoorden krijgen de respondenten tips
voor hun leefstijl. Voor inwoners
die de vragenlijst liever schriftelijk willen invullen, is een papieren vragenlijst beschikbaar. Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel willen
meedoen, kunnen deelnemen
aan de Gezondheidsmeter2020
via ggdgezondheidsmeter.nl.

Genieten van het uitzicht op grote hoogte

Watertoren zondag open
Aalsmeer - Aanstaande zondag
27 september is de Watertoren
overdag te beklimmen. Wie tussen 13.00 en 17.00 uur naar dit
monument aan de Westeinderplassen komt, wordt hartelijk ontvangen door vrijwilligers. Zij vertellen graag alle ins en outs van
de toren. Klim vervolgens zelf
naar boven, tel het aantal tre-

den, en betreed de trans. Geniet
op grote hoogte van het bijzondere uitzicht, zoek de verkeerstoren van Schiphol en de Johan
Cruijff ArenA liggen. Om de kosten hoeft u het niet te laten; volwassenen betalen 2 euro en kinderen maar 1 euro. Kijk voor meer
informatie op de website: www.
aalsmeer-watertoren.nl.

uit de overheid, zoals de 1,5 meter afstand, kan de organisatie
niet garanderen dat iedereen een
eerlijke kans krijgt om te komen

kijken. Volgend jaar hoopt de organisatie weer een mooie beurs
te organiseren in dorpshuis De
Reede.
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Persoonlijk repertoire op ‘Some More Time’

NK tijdrijden handbikers

Hoofddorp - Op vrijdag 27 no- tie en tickets zijn verkrijgbaar via
vember om 20.00 uur speelt Phi- www.duycker.nl.
lip Kroonenberg een intiem en
persoonlijk repertoire in poppodium Duycker. De ‘Rootsy’ Americana-veteraan is ‘on tour’ in Nederland met zijn nieuwste album
‘Some More Time’. Het meest persoonlijke albums dat Kroonenberg ooit maakte.
De teksten kwamen tot stand
in wachtkamers van ziekenhuizen, waar hij wachtte terwijl zijn
vrouw werd behandeld voor een
ernstige ziekte. Voor wie een
beetje aandachtig luistert, is de
hele geschiedenis rond die ziekte te volgen in de teksten, die vrij
letterlijk zijn. De muziek is nergens opdringend en laat veel
ruimte om de woorden tot je te
kunnen nemen. Meer informa-

Uithoorn - Dinsdag 15 september mochten de handbikers zich
opmaken voor het NK tijdrijden. Dichtbij huis konden Tim de
Vries en Jetze Plat van UWTC deze strijd aangaan, op het parcours
van Sloten. Het snelle rondje van
2,5 kilometer lag er tropisch bij.
Vanwege de coronamaatregelen
startten de 40 handbikers, tandems, en (tri-)cyclingrenners in
aparte blokken. De handbikende
mannen legden 17,5 kilometer af,
hun vrouwelijke collega’s 15 kilometer. Na afloop was het duidelijk dat de lange coronapauze de
onderlinge krachtsverhoudingen
niet had aangetast.
Bij de mannen reden de liggers
sneller dan de kniezitters, bij de
vrouwen was dat omgekeerd.
Ligger Jetze Plat (MH4) scoorde
de absoluut snelste tijd over 17,5
kilometer: 22 minuten en 43 seconden. Zijn winnende collega
Tim de Vries scoorde als kniezitter bij de MH5/Open een tijd van
24,26.
Zaterdag 19 september is de

Philip Kroonenberg ‘on
tour’ in Duycker

Dubbel goud voor Tim
de Vries en Jetze Plat

Gitaarvirtuoos Twan van Gerven. Foto: Marc van der Maas.

Band ‘In Residence’ bij Duycker

Creatieve jazz en vlammend
gitaarspel Dutch X-ing

Hoofddorp - Op donderdag 1 oktober om 20.00 uur kunnen progressieve jazzliefhebbers terecht
in poppodium Duycker. Gitaarvirtuoos Twan van Gerven speelt
samen met zijn bejubelde band
Dutch X-ing het improvisatieprogramma ‘Not The Harvey Weinstein Orchestra’.
De band bestaat naast Twan van
Gerven uit Maarten Poirters, Marre de Graaf, Roel Hazendonk,
Stormvogel en Remko Smid. Dutde jongen groot te krijgen. Tot 7 ch X-ing is als het ware ‘In Resiweken na de geboorte halen ze
omstebeurt voedsel in naastgelegen natuurgebieden, zoals Ruygeborg of de Groene Jonker. Hier
‘lepelt’ pa of ma in het ondiepe
water naar voedsel, voornamelijk
stekelbaarsjes. Terug op het nest
braken ze dit uit om de jongen te
voeren.
Wanneer de jongen eenmaal zelf
kunnen vliegen, gaan ze samen
naar bijvoorbeeld de Groene Jonker. “Vaak zijn de jongen dan een
beetje verwend. Ze kunnen nog
tot vervelens toe bedelen bij de
ouders voor voedsel, maar moeten op een punt toch echt zelf leren om hun eigen kostje te verzamelen”, vertelt boswachter Martijn van Schie.
De lepelaars vertrekken richting
Mauritanië om daar de winter
door te brengen. De jongen die
dit jaar in de Nieuwkoopse Plassen zijn geboren, blijven daar drie
jaar. Pas als ze geslachtsrijp zijn,
komen ze weer naar Nederland
om een geschikte broedplek te Amstelland - Weet je dat direct
om de hoek van de westelijke
vinden.
Amsterdamse woonwijken een
prachtig struin- en wandelgebied
Tevreden over broedsucces
Boswachter Martijn van Schie is ligt? Dit natuurgebied in beheer
tevreden met het resultaat: “36 van Landschap Noord-Holland
nesten is mooi, het wijst er op dat heet Lange Bretten en is vrij toede lepelaars het naar hun zin heb- gankelijk.
ben in het gebied. Er zouden er Om dit grote natuurgebied wat
nog wel wat paartjes bij kunnen, bekender te maken neemt de
maar het is natuurlijk aan de le- boswachter van Landschap
pelaar waar ze gaan broeden. Er Noord-Holland je graag mee op
ontstaan meer broedkolonies in een zwerftocht. Meld je aan en
Zuid-Holland, dus ze verspreiden wandel mee op zaterdag 26 sepzich. En dat is alleen maar goed.” tember om 11.00 uur. Het wordt
een flinke wandeling door het
bos, de ruigtes en rietvelden van
Verlaten Lepelaar-nesten.
Lange Bretten, dus trek goede
Foto: Ellen van den Adel
wandelschoenen aan!
De boswachter vertelt over het
ontstaan van het gebied, de dieren en planten die er leven, het
natuurbeheer en alles wat je onderweg tegen komt. Een afwisselend landschap met natuur vol
variatie en veel verschillende be-

Nu overwinteren in Mauritanië

36 Lepelaar-paartjes in
Nieuwkoopse Plassen
Nieuwkoop - De lepelaars uit de
Nieuwkoopse Plassen zijn vertrokken naar Mauritanië om daar
de winter door te brengen. Tijd
voor boswachter Martijn van
Schie om de nesten te tellen. “Bij
lepelaars tellen we niet het aantal jongen dat we zien, dit geeft
teveel verstoring. Pas achteraf, als alle vogels de kolonie verlaten hebben, tellen we de lege
nesten”, vertelt de boswachter
van Natuurmonumenten. In totaal hebben er dit jaar 36 paartjes
lepelaar gebroed in het Nieuwkoopse Plassengebied. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Sinds 2009 broeden de kenmerkende vogels in het natuurgebied. Altijd op dezelfde locatie in
het rustige deel van de plassen.
Deze lepelaars zijn grondbroeders. Die zitten veilig op hun eigen eiland en hebben van weinig
dieren iets te duchten. Maar ze
zijn erg op hun rust gesteld.
Verlaten nesten
Om inzichtelijk te maken hoeveel lepelaars er gebroed hebben, worden elk jaar de lege nesten op de verlaten broedkolonie
geteld. “Je hoeft dus alleen maar
vanaf de boot deze eilandjes te
bekijken en je weet hoeveel paar
er gebroed hebben”, vertelt boswachter Martijn van Schie. Het
tellen neemt eigenlijk niet meer
dan 10 minuten in beslag. In de
nesten liggen enkel nog wat witte veren, zelfs de eierschalen zijn
weggevreten. Verder wijst niets
meer op de drukte van de aanwezigheid van een vogelkolonie.
Kijkje in de broedkolonie
Bijzonder is dat iedereen heeft
kunnen meekijken met de lepelaars van de Nieuwkoopse Plassen. Door een samenwerking tussen Stichting NestkastLIVE en Natuurmonumenten zendt een webcam namelijk livebeelden uit
van het broedeiland in het plassengebied. De camera op www.
nestkastlive.nl/lepelaar laat zien
dat er erg veel jongen groot zijn
geworden op het eilandje.

Ruige stadswildernis bij Amsterdam

Ontdek de Lange Bretten

woners. Je ziet vast roofvogels,
konijnen en misschien ook sporen van de vos. Laat je verrassen
door de natuur!
Belangrijk
In verband met corona is reserveren verplicht. Het is helaas niet
mogelijk om ter plekke aan te
sluiten. De wandeling is met een
kleine groep van maximaal 10
personen met in achtneming van
de richtlijnen van het RIVM en
duurt tot circa 12.30 uur. Vertrekpunt is de kleine parkeerplaats bij
het speelterrein aan de Australiehavenweg in Amsterdam. Dit is
een zijweg van de Haarlemmerweg (N 200). Kosten: 7 euro en 3
euro voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers € 4 euro en 2 euro voor
hun kinderen tot 12 jaar. Reserveren via: www.gaatumee.nl
Foto: Natuurgebied Lange
Bretten – Dutchphoto

Groeiende belangstelling
voor klaverjasavonden

Hardwerkende ouders
Lepelaarouders werken hard om

Klaverjassen in
de Reede

dence’ bij Duycker dus het eindresultaat blijft onbepaald. Waar de
bezoeker zeker van kan zijn is een
avondvullend programma vol
avant-gardejazz met vlammend
gitaarspel, creatieve composities en elektronische improvisaties. Deze avond speelt Dutch Xing de een-na-laatste show in de
reeks. De laatste kans krijgen bezoekers op donderdag 17 december van dit jaar. Meer informatie
en tickets voor beide shows zijn
verkrijgbaar via www.duycker.nl

verkoudheidsklachten blijft men
thuis.

Stemmen
Heeft u een bankrekening bij de
Rijsenhout - Vanaf 1 oktober is Rabobank? Dan kunt u vanaf 5
er gelegenheid om te klaverjas- oktober stemmen op www.rasen op donderdag van 10.00 tot bobank.nl/clubsupport op Zorg12.00 uur in plaats van ‘s middags. zaam Rijsenhout. Zorgzaam RijHet is de bedoeling om creatief senhout heeft dit jaar niets kunte klaverjassen zonder competi- nen en mogen ondernemen vantie in dorpshuis De Reede aan de wege het coronavirus. Zorgzaam
Schouwstraat. Zorgzaam Rijsen- Rijsenhout bestaat volgend jaar
hout houdt zich natuurlijk aan 10 jaar en hoopt wat extra’s te
het protocol van de overheid. kunnen doen. Daarom is men erg
Anderhalve meter afstand en bij blij met uw stem.

Aalsmeer - De belangstelling
voor de jaarvergadering van
Buurtvereniging Hornmeer was
goed te noemen. Maar ook was er
weer een toename aan het aantal
klaverjassers. En dat is enkel maar
toe te juichen. Zijn er nog liefhebbers die willen komen klaverjassen? Dat kan altijd, maar denk erom bij BV Hornmeer staat gezelligheid op de eerste plaats. Het
klaverjassen op vrijdag 18 september is gewonnen door Kees
Noordhoek en Rijk van Egdom
met 5558 punten, gevolgd door
Corrie Knol en Corrie Balder met
4969 punten en derde plaats voor

Jan Meijer en Gerard Presser met
4737 punten. De poedelprijs was
voor de aanstormende talenten
Gerard Pouw en Theo Nagtegaal
met, schrik niet, 3403 punten.
Nieuwe competitie
Komende vrijdag 25 september wordt gestart met het gewone (individuele) klaverjassen en
daarmee gaat de nieuwe competitie van start. Aanvang is 20.00
uur, buurthuis Hornmeer aan de
Dreef 1 open vanaf 19.30 uur.
De eindstand van het afgelopen
seizoen: 1. Fred Maas, 2. George
Lemmerzaal en 3. Paolo Molia.

wegwedstrijd verreden op de Nedereindse Berg. Op een zonovergoten nazomerzaterdag gingen
35 handbikers in Utrecht de uitdaging aan wie de nieuwe Nederlandse kampioenen van 2020
zouden worden. Na een lange
wedstrijd van ruim anderhalf uur
waren de kaarten geschud en
kon de huldiging beginnen. Anders dan anders startten bij dit
NK de mannen een halve minuut
voor de vrouwen. Voor de mannen was het meteen alle hens
aan dek. Want met twee wereldkampioenen in de gelederen (Jetze Plat en Tim de Vries) gaat het
gas gelijk open. Na enkele ronden
nam Jetze het initiatief in handen
en begon aan een lange solo, die
hij in de MH4 winnend afsloot,
ondanks een aanrijding onderweg met Henry Honing. Ook Tim
won in de MH5/Open.
Voor Jetze Plat stond er nog meer
op het programma. Op zondag
won hij zijn derde Nederlandse titel. De triathlon won hij in een super snelle tijd.

Bijzondere, maar ook sportieve Tour

Jim Voorn winnaar van
Tour de Kwakel
De Kwakel - Tot verrassing van
velen reed Tadej Pogacar afgelopen zaterdag zijn landgenoot
Primoz Roglic op de valreep uit
de gele trui. In de Tour de Kwakel was de strijd om de gele trui
voor het weekend al praktisch
beslist. Door een sterk optreden
in de door Kwiatkowski gewonnen etappe van donderdag vond
Jim Voorn zich 6 punten los van
zijn concurrenten. Ondanks een
minder optreden in de rit naar
de Champs-Élysées kwam Jims
tweede Tour-overwinning, hij
won eerder in 2011, niet meer in
gevaar. Daarmee wordt hij de opvolger van Kees van der Meer, die
zijn prestatie van vorig jaar geen
vervolg kon geven en dit jaar op
plaats 67 eindigt. Op gepaste afstand van Jim leveren Joost Hogerwerf en Chris Verhoef hun
beste prestatie ooit door respectievelijk tweede en derde te eindigen. Joost doet daarmee zijn
ploegnaam, De Eeuwige Tweede,
eer aan. Al wordt zijn ploeg wel
derde in het ploegenklassement.
Het klassement dat tot de laatste
dag een spannende strijd bleef
tussen de ploegen Meaux en Pff.
De ploeg Meaux met Jan Harte, moeder en zoon Gerda Voorn
en Eric Zethof, Tim Verlaan en Ronald van Mastwijk trekt uiteindelijk aan het langste eind. Daarmee
wordt Jim in ieder geval in dit
klassement nog net afgetroefd.
Naast de gele trui mag hij immers
ook de rode trui in ontvangst nemen voor de deelnemer met de
meeste extra punten. Joris Kortenhorst komt in dit klassement
net een puntje tekort. Extra zuur
voor Joris omdat hij ook net een
puntje tekort komt voor de witte
trui voor beste jongere. Die gaat
dit jaar naar Mike van Wees, vijfde
in het algemeen klassement. Jan
Harte mag naast de gele pet ook
de grijze trui in ontvangst nemen.
Deze Co Vlasmanprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste oudere. Ouderen Jan Harte, Willem
Holla en Antoon Meijer waren deze Tour lang de baas in het peloton, maar konden de versnellingen van de oudere jongere aan
het einde van de Tour niet meer
volgen. Naast de strijd in ’t Tourhome vindt er in vele huishoudens ook een onderlinge strijd
plaats. Zo was het spannend in
huize Verhoef. Uiteindelijk troeft
Dré zijn Ria met 1 punt af. Ria mag
zich echter troosten met de prijs
voor de beste vrouw. De strijd
binnen het huishouden Van Rijn
werd echt op het scherpst van
de snede gespeeld. Zoon Mathijs
was door vader Kees gevraagd

zijn briefje in te leveren. Mathijs
ging naar ’t Tourhome met twee
briefjes, maar er bleek er de volgende dag maar één in de melkbus te hebben gedaan. Een vergissing of een sluwe streek? Mathijs stelt immers mede daardoor
wel de 50e plaats veilig, goed
voor de Frank Vlasmanprijs. Dat
je je briefje toch maar beter zelf
in kunt leveren, ondervonden
ook Jordan Boere en Alfred van
der Belt. Want moesten hun vrouwen het briefje nu in de brievenbus vooraan de weg inleveren of
in de melkbus achteraan het erf?
Jordan en Alfred namen het zekere voor het onzekere en leverden zelf nog maar een briefje in.
Het mocht niet baten voor Alfred.
Van de deelnemers die voldoende briefjes inleverden eindigt hij
als laatste. Daarmee is dit rare jaar
Tour de Kwakel ten einde gekomen. Op een later moment zullen de winnaars hun prijzen op
gepaste wijze en afstand uitgereikt krijgen. De Tourdirectie kijkt
terug op een bijzondere, maar
toch zeker ook wel weer sportieve Tour. Het bedankt haar deelnemers voor het navolgen van de
maatregelen en hoopt een ieder
volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten.
Eindklassement algemeen: 1. Jim
Voorn: 126, 2. Joost Hogerwerf:
123, 3. Chris Verhoef, 123, 4. Jan
Harte: 121 en 5. Mike van Wees:
119.
Rode trui: 1. Jim Voorn (28), 2. Joris Kortenhorst (27) en 3.Chris
Verhoef (26).
Ploegenklassement:
1. Meaux: 388, 2. Pff: 385 en 3. De
Eeuwige Tweede: 376.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Negen felicitaties voor diamanten huwelijk
Aalsmeer - Koffie met gebak Oude Kotte voor negen 60 jaar de Trouwzaal van het Raadhuis. om de diamanten paren te traken een gezellig, persoonlijk ge- getrouwde echtparen afgelo- Door het coronavirus kon de eer- teren op een mooi boeket bloesprek met burgemeester Gido pen woensdag 16 september in ste burger niet op huisbezoek men. Om de huwelijksjubilaris-

sen (allen tussen april en juli ge- een gezamenlijk feestje te vieren
trouwd in 1960) toch in het zon- in het (Raad)huis van Aalsmeer. Al
netje te zetten, was besloten om 60 jaar een paar zijn:

Echtpaar Klijnkramer-Timmermans

Echtpaar Spaargaren-Oosterkamp

Echtpaar Ruhe-Blom

Echtpaar Groenendijk-Buis

Echtpaar Baarsen-de Vries

Echtpaar Buskermolen-Verlaan

Echtpaar Hoving-Leeflang

Echtpaar Piké-Griffioen

Echtpaar Scharff-van Laar. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Museumbezoeken en lange wandelingen in de natuur

Carla Betel en Hans Loos
60 jaar getrouwd

Aalsmeer - Het echtpaar Carla Betel en Hans Loos is vandaag
60 jaar getrouwd. De geboren en
getogen Amsterdammers wonen
al vele jaren met veel plezier in
Aalsmeer. Ze hebben elkaar ontmoet via de broer van Carla, die
de studievriend was van Hans. Ze
zijn getrouwd in Amsterdam op
24 september 1960. Het echtpaar
geniet van hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, alle schoonkinderen en hun familie, van een
museumbezoek, van lange wandelingen in de natuur en kamperen. Wel in kleine tenten: een bungalowtent is voor hen geen tent!
Ook gaan Carla en Hans graag op
reis in eigen land, binnen en buiten Europa met als meest bijzondere hun reis naar Rusland toen ze
al tachtigers waren.

Baanbrekend werk
Hans Loos werkte zijn hele werkzame leven als biochemicus bij
wat nu Sanquin heet, destijds het
Centraal Laboratorium van de
Actief voor NIVON
De kinderen behoorden tot de Bloedtransfusiedienst in Amstereerste leerlingen op de OBS Horn- dam. Hij verrichtte daar baanbremeer en Hans werd voorzitter van kend en internationaal vermaard
de oudercommissie. Bovendien werk en ontving in dit kader de
was hij lid van de timmerclub van Dr. Karl Landsteiner-penning als
de school. Zo was hij betrokken bij onderscheiding. Tijdens een vade vervaardiging van dierenver- kantie in Nieuw Zeeland ontdekblijven in de patio, een podium te hij dat ze in een ziekenhuis almet schuifdeuren in de gemeen- daar, een door hem uitgevonden
schapsruimte en een kast voor machine gebruikten. Hij werd van
de sportprijzen. Verder was Hans harte uitgenodigd om er zijn vervoorzitter van de plaatselijke af- haal te komen vertellen.
deling van de PvdA en bovendien
jarenlang lid van de Aalsmeer- Creatief talent
se ‘schoonheidscommissie’ en de Carla Loos-Betel was aanvankelijk
Vereniging voor Openbaar Onder- vooral moeder en huisvrouw, met
wijs. Hij is vandaag de dag nog ac- een aanstekelijk creatief talent.
tief binnen de Aalsmeerse afde- Zij kwam voor het eerst als cursist
Hornmeer
ling van het NIVON: in het najaar in aanraking met de Aalsmeerse
Zij zijn in 1968 met drie kleine kin- van 2019 hield hij een presentatie Werkschuit, later werd ze voorzitderen, twee kleuters en een baby, over zijn werk voor een aantal le- ter van de club én docent van de
als één van de eerste bewoners den. Hij organiseerde veelvuldig kindercursus en de cursus textiel.
in de Hornmeer komen wonen, de wandelweken, die zo succesvol Toen de kinderen naar middelin de Mozartlaan, toen de Dreef waren dat NIVON-leden uit alle na- bare school gingen, begon ze
nog een zandpad was. In augus- burige gemeenten deelnamen. En op haar 40ste aan de hogere betus 1976 verhuisden ze naar een ook had hij een prominente rol in roepsopleiding tot docent handmooi huis aan de Fuutlaan met de organisatie van de buitenland- vaardigheid en textiele werkeen heerlijke tuin, gelegen op het se voorjaarsweek, een groepsreis vormen aan de lerarenopleioude Boerenvreugdterrein en met per bus voor NIVON-leden.
ding in Amsterdam. Deze opuitzicht op de Watertoren. Daar
wonen ze nog steeds met veel
plezier.

leiding rondde ze succesvol af.
Haar werkzame leven werkte zij
vervolgens als activiteitenbegeleidster op de Cruqiushoeve met
mensen met een verstandelijke
beperking en epilepsie. Op latere leeftijd werd zij eerst lid en later voorzitter van de Aalsmeerse
afdeling van het NIVON. Als actief lid liep zij jarenlang elke vrijdag zeker 15 kilometer in omgeving van Aalsmeer met de vaste
NIVON-wandelgroep.
Bovendien was ze lid van de
kookploeg tijdens de landelijke vrouwencursusweken van het
NIVON en bereidde daar maaltijden voor de veertig deelnemers. Als lid van de Culturele
Raad Aalsmeer was ze betrokken
bij tentoonstellingen in het Oude
Raadhuis, zowel bij de organisatie
als in de rol van suppoost. Ook bij
de Wereldwinkel is ze als vrijwilliger aan de slag geweest. Momenteel is ze lid van een Aalsmeerse
leesclub. Door Covid-19 is de laatste bijeenkomst daarvan helaas
alweer enige tijd geleden.
Bezoek burgemeester
Kortom, Carla en Hans hebben
hun bijdrage aan de maatschappij en aan de Aalsmeers samenleving in het bijzonder wel geleverd. Het feit dat zij ook nu nog
samen na 60 jaar, zelfstandig en
goed bij de tijd, deelnemen aan
het Aalsmeerse leven, is toch een
bijzonderheid.
En dat vindt burgemeester Gido Oude Kotte ook. Hij gaat vandaag bij het echtpaar op bezoek
om hen te feliciteren met hun diamanten huwelijk.

Vier amendementen en drie moties

Kinderarbeid veelbesproken probleem

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp van het Waterfront
vastgesteld. De afgelopen maanden hebben buurtbewoners hun
bezwaren tegen het plan ingediend, maar middels een aantal
amendementen die Richard Buskermolen en Gerard Winkels namens het CDA samen met de VVD,
GroenLinks, D66, PvdA en Fractie
Martijn hebben gemaakt, is het
plan nu alsnog breed gedragen
door de omwonenden. Het CDA
vindt het Waterfront belangrijk
omdat de gemeente een prachtig plassengebied heeft, maar inwoners kunnen er helaas alleen
met een boot bij. De zwemsteiger
in Kudelstaart en het Surfeiland
zijn de enige openbare plaatsen
waar je vrij bij het water kan komen. Het CDA is van mening dat
die plaatsen dan ook ten volle benut moeten worden. Middels vier
amendementen en drie moties
heeft het CDA geprobeerd aan de
wensen van de omwonenden tegemoet te komen.

Aalsmeer - De verkoop van duurzaam (biologisch) katoen neemt
toe, maar wordt er voldoende gedacht aan de arbeiders in de katoen industrie? Katoen wordt veel
verwerkt in alledaagse kleding en
gebruiksartikelen, zoals handdoeken, beddengoed en tassen. Bewuste consumenten kunnen kiezen voor Fairtrade gecertificeerd katoen. Veel katoenboeren leven nog steeds in armoede
en zijn afhankelijk van tussenpersonen langs lange en complexe
handelsketens. Vanwege hogere productiekosten, fluctuerende wereldmarktprijzen en onstabiele weersvoorspellingen door
klimaatverandering hebben katoenboeren een onzekere toekomst. Kinderarbeid is in de ka-

Koop Fairtrade katoen
uit India en West-Afrika

CDA tevreden over definitief
ontwerp van het Waterfront
plassen en tot op heden is dat helaas nog niet gelukt. De huidige
trailerhelling bij de Watertoren is,
zeker in de drukke zomermaanden, niet veilig. Het CDA is daarom mede-indiener van een motie waarin de trailerhelling buiten het seizoen, van 15 september tot 15 mei, nog steeds voor
recreanten te gebruiken is. Gebruikers van de trailerhelling zijn
in twee groepen te onderscheiden, namelijk dagrecreanten die
’s ochtends hun boot te water laten en hem er ’s avonds weer uithalen, vooral in het hoogseizoen,
en een groep Aalsmeerders en
Kudelstaarters die in het voorjaar
hun boot in het water leggen,
hem dan het hele seizoen thuis
of een in haven laten liggen en
hem er in het najaar weer uit halen. Het CDA is blij dat de laatste
groep middels de motie nog alsnog van de trailerhelling gebruik
kan maken. Wel heeft de fractie
het college opgeroepen om te
blijven zoeken naar een veilige
oplossing voor het hele jaar. Het
CDA is tevreden over het ontstaTrailerhelling
ne definitieve ontwerp van het
Met name de trailerhelling ligt Waterfront en hoopt daarbij de
het CDA nauw aan het hart. Al ja- inwoners van Aalsmeer en Kuren is het CDA voorstander van delstaart een prachtig recreatieeen goede en veilige openbare gebied te bieden waar iedereen
trailerhelling aan de Westeinder- plezier aan kan beleven.

“Uiteindelijk een mooi plan”

D66, PvdA en GL blij met
verbeterde Waterfront

Voorstelling over 45 jaar rock ‘n roll

Aalsmeer - Luisteren naar elkaar
helpt. Dat dit zo is, bleek afgelopen donderdag bij de behandeling van het definitieve ontwerp
van het Waterfront. Willem Kikkert van D66: “Goed overleg met
elkaar is nodig, juist nu.” De fracties van GL, PvdA en D66 hebben samen met collega’s van
CDA,VVD en RM belangrijke verbeteringen aan het ontwerp aangebracht. Verbeteringen die de
leefbaarheid ten goede komen.
“Wij bedanken onze collega’s op
deze plaats, maar vooral de Werkgroep Waterfront Aalsmeer voor
hun constructieve bijdrage in de
gesprekken. Waar wij eerst sceptisch stonden tegenover het plan
vanwege de aantasting van de
leefbaarheid in de aanliggende

wijk, zijn de zorgen van de aanwonenden in goed overleg zoveel als mogelijk weggenomen
en daarmee ook onze scepsis”, aldus Jelle Buisma van de PvdA. “Alle partijen hebben de ruimte gehad om hun zorgen aan te pakken, in het plan. In de verdere uitwerking van het plan wordt in samenspraak met bewoners nog
een aantal deelplannen opgesteld. Zoals ondermeer met betrekking tot handhaving, verkeer
en veiligheid. Wij houden de vinger aan de pols.” Sunny Lakerveld van GroenLinks tot slot: “Een
mooi proces, en uiteindelijk ook
een mooi plan! Laten we ons nu
richten op een mooi feest als de
schop de grond in gaat voor dit
mooie project.”

Hoofddorp - Op zondag 29 november om 15.00 uur staat de
voorstelling ‘De duivel ligt altijd
op de loer’ op het programma in
poppodium Duycker. Deze voorstelling, gebaseerd op het gelijk-

zondere ontmoetingen die hij
had met onder andere John Lee
Hooker, Mick Jagger, Joni Mitchell, Joe Cocker en Johnny Cash.
Naast de Jong verschijnt Willem
de Vries als gedreven moderator en targetman op het podium.
Eerlijk en onvoorspelbaar vuurt
hij zijn vragen af. De show wordt
gecomplementeerd met singer-

songwriter Ivo Poelsma die passende songs speelt bij de verhalen. In totaal bezocht Harry de
Jong een kleine 2.000 artiesten.
Overal kwam de Jong backstage,
in een hotelkamer of bij de groten der aarde thuis op de bank.
Meer informatie over het middagprogramma en tickets zijn
verkrijgbaar via www.duycker.nl.

‘De duivel ligt altijd op
de loer’ in Duycker

namige boek dat afgelopen mei
op de markt kwam, trakteert het
publiek op 45 jaar rock ‘n roll geschiedenis door de ogen van
muziekjournalist Harry de Jong
(1952). Het verhaal gaat over bij-

toenindustrie een veelbesproken
probleem, dat met name plaatsvindt tijdens de oogst en in de fabrieken waar de kleding gemaakt
wordt.
Fairtrade zet zich in voor katoenboeren. Zij verbouwen en oogsten de katoenplanten en staan
daarmee aan het begin van de
handelsketen. Fairtrade katoen
komt met name uit India en WestAfrika. Er zijn ruim 20 Fairtrade
gecertificeerde coöperaties. Zij
vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 60.000 katoenboeren Dus, let bij uw aankoop of het
biologisch katoen is en het Fairtrade-label heeft.
Meer informatie is te vinden op
de website: www.fairtradegemeenteraalsmeer.nl

Van te voren aanmelden verplicht!

Bewonersoverleg met 2
sprekers in Kudelstaart
Kudelstaart - Voor de eerste
keer na de uitbraak van corona organiseert de Dorpsraad
Kudelstaart maandagavond
28 september weer een Bewonersoverleg in het Dorpshuis.
Dit keer geen 100 man in het
Dorpshuis, maar een maximale bezetting van 40 belangstellenden. Wilt u er bij zijn
dan moet u zich van tevoren
aangemeld hebben via het
emailadres: jacjoverbeek@caiway.nl of telefonisch via 0622507107.

zal geven over de Dijkverzwaring langs de Kudelstaartseweg. In combinatie hiermee
zal de gemeentelijke projectleider fietspaden u informeren over de renovatie van het
fietspad langs de Kudelstaartseweg. Ook de renovatie van
de Ambachtsheerweg en de
kruising met de Herenweg
staat op de agenda. Het belooft weer een informatieve avond te worden. Als de
avond reeds volgeboekt is
leest u in het verslag de informatie die u gemist hebt. U
Er zijn twee sprekers uitgeno- moet dan wel uw e-mailadres
digd. Allereerst is dat het Wa- doorgegeven hebben aan de
terschap AGV die een update Dorpsraad.
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Investeren in duurzaamheid

Versterken lokale verbondenheid

Aalsmeer - De Provincie NoordHolland heeft een nieuwe gedeputeerde: Ilse Zaal is sinds 18 mei
2020 gedeputeerde voor onder
andere Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn,
Bestuur en Europa. Zij volgt Jack
van der Hoek op, die burgemeester is geworden van de gemeente Schouwen Duiveland. In haar
inwerkprogramma mag een bezoek aan de sierteelt natuurlijk
niet ontbreken!
Op 27 augustus bracht Ilse een
bezoek aan Greenport Aalsmeer.
Ze startte op het Wellantcollege in Aalsmeer, waar ze is bijgepraat over de samenwerkingsplannen tussen het onderwijs en
het bedrijfsleven. Daarna stond
een bezoek aan HilverdaFlorist
op het programma. Dit bedrijf focust zich op de veredeling, vermeerdering en ontwikkeling van
snijbloemen, pot- en tuinplanten.
Arthur Koekkoek, directeur Operations, R&D and Supply Chains,
en Nico Reijm, manager Productie, leidden Ilse Zaal rond door de
kas en praatten de gedeputeerde bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van uitgangsmaterialen.

Aalsmeer - Woensdag 16 september ontving ZAAI in De Beach
bij de Kick-Off avond een toekomstige editie Zaailingen en
een aantal oud ‘gedienden’, die
later op de avond hun ZAAI-ervaringen met hen zou delen. Het
gemêleerde gezelschap werd
eerst welkom geheten door eigenaar Ruud Vismans. “Jullie zitten
nu op de unieke rozentribune gebouwd in 1912.”
’s Middag was Vismans met een
groep startende ondernemers op
pad en dat was zo inspirerend geweest. “Er zijn altijd van die momenten waar jonge mensen met
frisse ideeën en mooie plannen
komen. Die juist in deze tijd hun
schouders eronder zetten. Ik heb
vanmiddag geleerd dat voor hen
het glas altijd halfvol is.”

Gedeputeerde Ilse Zaal
op bezoek bij Greenport
de spuit-giet machines in de kwekerij te gaan gebruiken en om
personeel uit te gaan wisselen.
Bedrijfsverplaatsing
Bart-Jan Kolk van Ko Kolk Hortensia’s vertelde Ilse Zaal over de verplaatsing van zijn bedrijf naar de
Noorder Legmeerpolder. Op deze
nieuwe locatie wil de kweker/veredelaar een duurzame bedrijfskavel realiseren van 7,5 hectare, met
daarop een hypermoderne kas
met 3 hectare teeltareaal inclusief veredeling en selectie-afdeling en bijna 1.000 vierkante meter bedrijfs- en verwerkingsruimte voor de teelt van snijhortensia’s. De provincie ondersteunt de
teler met een verplaatsingssubsidie en een bijdrage uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

Ondernemersgeest
Ilse Zaal was onder de indruk van
de ondernemersgeest van de telers. “Het is goed om direct van de
ondernemers te horen hoe zij investeren in hun bedrijven. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Bij al hun vernieuwende plannen lopen ze soms
op tegen knelpunten in bijvoorbeeld de regelgeving. Dit moeten
Restwarmte
we met elkaar bespreken om de
Op het bedrijf in De Kwakel wa- innovaties op de bedrijven door
ren ook een aantal andere on- te laten gaan. We proberen waar
dernemers uitgenodigd. Ro- mogelijk de ondernemers te onnald Koeleman, orchideeënkwe- dersteunen.”
ker in Ter Aar, wil in de gemeente Na de telers stond nog een ontNieuwkoop een nieuw bedrijf re- moeting met een aantal bestuuraliseren dat bestaat uit twee ver- ders van Greenport Aalsmeer op
diepingen. De benedenverdie- het programma in het gemeenteping wil de teler gaan verhuren huis in Aalsmeer. De dag is afgeaan TN Plastics, een plastic spuit- sloten met een toer door het glasgietfabrikant die veel werkt met tuinbouwgebied PrimA4a. De gegerecycled materiaal. De kwekerij deputeerde ging met een helekomt op de tweede verdieping. boel informatie weer naar huis!
Het plan is om de restwarmte van Bron: Greenport Aalsmeer

Het succes van Zaai

John Celie: “Heb lef om
groen te groeien”
Aalsmeer - Naast de masterclasses, plenaire en individuele coach-dagen en de intervisies-bijeenkomsten is de mentor-panelavond ook een onderdeel van het coach-project van
Zaai. De Zaailingen worden uitgenodigd bij één van de gevestigde ondernemingen waar een
panel van ervaren ondernemers luistert naar de vragen van
ZZP’ers en hen vervolgens adviseert. Naar deze avonden wordt
halsreikend uitgekeken en ervaren als buitengewoon leerzaam. “Het voelt echt als een
steun in de rug”, is een veelgehoorde opmerking. Eén van deze mentoren is John Celie van
Groenland, een succesvolle selfmade man die vanuit het niets
is begonnen en nu met zijn onderneming Groenland en Bouquet Net op wereldwijd niveau
handel bedrijft. Dat vervolgens
ook nog eens doet op een wijze
waardoor Celie wordt gezien als
een trendsetter op het gebied
van duurzaamheid, innovatie en
sociaal beleid. Een uurtje praten
met John Celie is een uur lang inspiratie.

Geanimeerde Kick-Off
avond van ZAAI

Levenslessen
“Je moet altijd staan voor het product dat je verkoopt. Je wilt klanten hebben - sterker je heb klanten nodig! Verdiep je in hen en
bouw een band met hen op. Je
kunt je als startende ondernemers wel eens verliezen in een
idee en daarbij voorbij gaan aan
de wensen en eisen van de klant.
Houd daarom Focus! Wat daarvoor nodig is, is zelfreflectie en
zelfvertrouwen en empathisch
vermogen. Leer goed te luisteren, straal vertrouwen uit, verdiep
je in de ander en durf ook te delen. Wees niet bang voor concurrentie. Weet een balans te vinden
tussen werk en privé. Het is fijn
wanneer de achterban begrijpt
wat het ondernemerschap voor
jou betekent.”
De groene gedachte
“In balans zijn met de samenleving, daar word ik blij van.” Het is
tekenend voor een man die zijn
personeel op een aansprekende
wijze betrekt bij het bedrijf, hen
al het vertrouwen geeft en ruimte
biedt om te groeien. Wiens bedrijf
geheel energie neutraal is en ver-

Peter Kraan van Kraan Mode:

“Duurzaam kan mooi,
leuk en sexy zijn!”
Aalsmeer - Op 24 september
start de zevende editie van de
Dutch Sustainable Fashion Week,
een landelijk evenement dat de
aandacht wil vestigen op duurzaamheid in de modebranche.
Kraan Mode haakt daar op eigen
wijze op in. Bij Kraan Mode aan de
Aalsmeerderweg 213 komt verrassende, inspirerende damesmode op de eerste plaats. Maar
ook duurzaamheid staat hoog op
de agenda. Eigenaar Peter Kraan
blijft echter realistisch: “Als zelfstandige retailer is het lastig, zo
niet onmogelijk om grote invloed
uit te oefenen op de mode-industrie. Maar niks doen is geen optie, want er moet veel veranderen. Daarom geven wij onze klanten de keuze, net als in de supermarkt. Vind je duurzaamheid en
fair trade belangrijk, dan heb je
bij ons een ruime keuze in merken die serieus met deze topics
omgaan. Duurzaamheid is belangrijk, maar we slaan er niet in
door. Het is niet onze core business. Dat is en blijft mooie, leuke
kleding van goede kwaliteit, waar
je lang mee kunt doen. Het moet
geen geitenwollensokkenverhaal
worden. Dat willen we niet, maar
dat hoeft ook niet! Duurzaam kan
namelijk heus vrolijk en sexy zijn!
Studio Anneloes bijvoorbeeld is
goed bezig en is zeer transparant.
Al hun items zijn voorzien van
een label waarmee je met een
QR-code de impact van de productie op het milieu kunt aflezen.
Heel informatief en ook confronterend. En dat terwijl zij het nog
heel goed doen! Hun nieuwe collecties zijn altijd perfect te combineren met oudere lijnen en de
kwaliteit is goed, dus je doet er jaren mee. Ook merken als Kuyichi,
Bellamy Gallery, Beautiful Stories,
Sissel Edelbo, Anna van Toor, Bufandy en Hvisk bewijzen dat fair
trade en duurzaam mooi, leuk en
trendy kunnen zijn!”

T-shirt is 2700 liter water nodig en
het gemiddelde loon van Indiase
werknemers in de mode-industrie is slechts een kwart van wat
ze nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Die
slechte arbeidsomstandigheden
waren jaren geleden voor Peter
de trigger om zich meer in deze
materie te verdiepen. In de zoektocht naar wat Kraan Mode als
kleine speler kon doen, vond hij
Stichting Wakibi. “Wakibi is een
platform dat kleine ondernemers
in ontwikkelingslanden middels
microkredieten op weg helpt
naar een zelfstandig bestaan. Onze klanten sparen 5% van hun
bestedingen bij ons en 1% daarvan gaat naar het goede doel. Inmiddels hebben we 92 projecten kunnen steunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kleermaker die met de lening een extra naaimachine kan kopen voor
zijn atelier.”
Duurzame bedrijfsvoering
Toen in 2018 het winkelpand ingrijpend werd verbouwd, werden
er talloze duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Er kwam led-verlichting, een warmtepomp en er
werden zonnepanelen op het dak
geplaatst. Deze voorzien voor
75% in de energiebehoefte van
de winkel. Er werd ook naar details gekeken: plastic wegwerphangers werden vervangen door
houten kledinghangers en voor
de aankopen kwamen er onbewerkte papieren tasjes.

10 euro voor oude jeans
Niet alleen als mode-ondernemer, ook als gebruiker heb je een
verantwoordelijkheid, vindt Peter: “Wat koop je? Hoe lang doe
je ermee? Geef je kleding weg,
of gaat het in de afvalbak? Maar
ook: hoe vaak was je je kleding,
hoe heet was je, hoeveel wasmiddel gebruik je? Wij hebben
nu naar aanleiding van de Dut2700 liter voor één T-shirt
ch Sustainable Fashion Week een
Dat er daadwerkelijk iets moet actie, waarbij je 10 euro korting
veranderen in de mode-industrie krijgt op een spijkerbroek als je
staat voor Peter Kraan buiten kijf. je oude jeans inlevert. Wij zorgen
Hij somt op dat er jaarlijks zeven- er dan voor dat je oude broek getig miljoen vaten olie worden ge- recycled wordt, zodat er nieuwe
bruikt voor het vervaardigen van spijkerkleding van gemaakt kan
polyester en dat 60% van de kle- worden. Het is iets kleins, maar
ding een jaar na productie op de bewustwording en verandering
vuilnisbelt terecht komt. Voor het gaan in dit geval in kleine stapvervaardigen van één katoenen pen.”
der kiest voor duurzaam verpakkingsmateriaal, water- en warmte-besparing, tot in de kleinste
details. Op veel afdelingen zijn
de printers de deur uit om papier
te besparen. Wordt er met elektrische auto’s gereden die hun
stroom krijgen via de zonnecollectoren op het dak. Daarnaast
wordt er voor alle medewerkers
gefaciliteerd in voedingsadviezen, training en coaching. Voor de
buitenlandse werknemers wordt
er voor menswaardige huisvesting gezorgd. Het hotel is in aanbouw. Jonge ondernemers houden John Celie wakker en hij ziet
Zaai als een mooie springplank
en een goede steunpilaar voor
startende ondernemers. Wanneer
hij daar een bijdrage aan kan leveren doet hij dat met groot plezier. Zijn credo is niet voor niets:
Heb lef om groen te groeien! “Lef
brengt vrijheid, lol en vitaliteit.”

Alternatieve dag
Vanwege de corona-periode is
de Onderneming van het Jaar
uitgesteld tot november 2021.
Maar voor de tweejaarlijkse traditie is dit jaar donderdag 20
november een mooi alternatief gevonden: ‘Een dag op reis
door ondernemersland’. Via inschrijving kunnen ondernemers meerdere sessies volgen.
Er is een royale keuze tussen alle branches. Acht locaties - met
voldoende ruimte - zetten de
deuren open waaronder Groenland. Dat hier duurzaamheid
centraal staat mag duidelijk zijn.
Voor meer informatie over Zaai
en de alternatieve ondernemersdag: Kirsten Verhoef (project organisator), telefoon 0297366182 of via de mail kirsten@
syltsupport.nl
Janna van Zon

nieuw geleid door Anja de Die, zij
neemt de plenaire en individuele
coach bijeenkomsten voor haar
rekening. De nieuwkomers kregen alvast een klein voorproefje met een aantal adviezen. “Je
kunt nog zo goed zijn in jouw vak,
daarmee ben je nog geen goede
ondernemer.” Zij gaf antwoord op
de vragen: Wat is ZAAI, wat zijn
de pijlers, wat levert meedoen
op? En dat is een imposante lijst,
zoals onder andere meer klanten,
meer zelfvertrouwen, meer durf,
een betere focus en een efficiënt
netwerk. “Succesvol ondernemen
is keuzes maken voor gevorderden. Wat je uit ZAAI haalt, stop
je er zelf in.” Alle positieve informatie werd nog eens bevestigd
door Zaailingen van voorgaande
edities: “Zeer aan te bevelen voor
jouw persoonlijke groei; Door
Lokaal platform
Zaai ben ik gaan doen wat ik het
Daar haakte wethouder Robert allerleukste vind om te doen; Veel
van Rijn mooi op in. Hij zag er gehad aan de intervisie avonden;
niet tegen op om na het eten nog Veel nieuwe ideeën opgedaan;
naar de Beach te komen om over Was een leerzame tijd; Ik heb mij
de plannen van de gemeente te leren focussen op mijn eigen bevertellen en over de grote waar- drijf; Ik weet nu wat en wie ik ben
de van ZAAI. “Benut de kracht die als ondernemer.”
ZAAI je te bieden heeft.” Dat de
gemeente in de begroting struc- Partners
tureel het coach-project heeft op- Rabobank regio Schiphol en Ongenomen geeft aan hoeveel be- dernemend Aalsmeer (OA) zijn
lang er gehecht wordt aan een financiële partners van de gestevige basis van ondernemers. meente. Patricia Reusken van de
“Wij willen alle ondernemers met Rabobank: “Zie mij niet als een
een sterk netwerk ondersteunen. bank, benader mij! Wees niet
Startende ondernemers verbin- bang voor de bank het is een warden met gevestigde onderne- me ontmoetingsplek. Ik ben er
mers, want sterke verbondenheid om jullie op meerdere terreinen
versterkt het netwerk. De econo- te adviseren.” Kirsten Verhoef vermie is gevoelig; in voorspoed po- tegenwoordigde OA. Ook zij besitief en in deze tijd kwetsbaar. nadrukte dat OA er is ter onderHoe kun je elkaar vinden? Daar- steuning van de ondernemers op
voor wordt nu het lokale platform vele fronten.
gerealiseerd. Wanneer je elkaar
kent, versterk je de lokale verbon- Nazit
denheid.” De wethouder nam af- Er werd tijdens de nazit dankbaar
scheid met de woorden: “Wij ge- gebruik gemaakt van de één op
ven de startende ondernemers één gesprekken. Het maakte de
een lift. Ik kom jullie weer tegen, Kick-Off avond tot een intereswij gaan elkaar snel ontmoeten, sante informatieve avond. Neem
ik ben zeker van plan om een aan- voor meer informatie wat betreft
tal ZAAI-avonden te gaan bijwo- inschrijving deelname of andenen.”
re vragen contact op met Kirsten
Verhoef (project-organisator) via
Coach Anja de Die
0297 – 366182 of via kirsten@syltHet ZAAI coach-project wordt support.nl
voor de komende vijfde editie op- Janna van Zon

Auto Maas verkooppunt in Aalsmeer

St. Urbanus chocolade
voor herbouw kerk
Aalsmeer - Veel Aalsmeerders
hebben ook iets met de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Na de fatale brand in 2018 is er ook veel
steun uit Aalsmeer. Het kerkgebouw is gelukkig prima verzekerd en de herbouw is in volle
gang. Maar de extra kosten voor
de verbeteringen moeten grotendeels door de gemeenschap
en mensen die de kerk ook een
warm hart toe dragen bijeen worden gebracht. Jammer genoeg
geen concerten en andere evenementen om geld te genereren voor de herbouw van de kerk.
Vandaar dat de actie van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus de St. Urbanus Chocolade volop in de schijnwerpers
staat. Heerlijke chocolade eten
en ook de herbouw van de kerk
steunen. Er gaat namelijk drie

euro per reep naar de herbouw.
De Stichting Vrienden heeft nu
ook het eerste verkooppunt in
Aalsmeer. Auto Maas Aalsmeer
aan de Teelmanstraat 3 op bedrijventerrein Hornmeer heeft spontaan aangeboden om te helpen
met de verkoop. Vanaf nu is hier
het assortiment St. Urbanus Chocolade repen in de smaken puur,
melk en wit voor 5 euro per stuk
en de luxe verpakking, het unieke
en prachtige collectoritem St. Urbanus chocoladeblikje in de smaken puur en melk, voor 8 euro per
stuk te koop. Per blikje is 4,50 euro voor de herbouw.
De stichting is op zoek naar nog
een paar verkoopplekken in
Aalsmeer. Stuur voor alle informatie een mail naar Chris van den
Helder: chocolade@helponsuirdebrand.com
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Marlies Buck-Kreijmborg doet mee!

Start seizoen met workshops

Kudelstaart - Cranio is een professionele vorm van beweegzorg
waarbij zowel fysieke als emotionele klachten lichaamsgericht
worden behandeld. Cranio staat
voor cranio sacraal therapie dat
sinds jaren tachtig door onder
andere fysiotherapeuten wordt
toegepast in Nederland. Van 28
september tot 3 oktober openen
craniotherapeuten in Nederland
hun deuren voor het grote publiek. Zo kunnen vragen gesteld
worden over de behandeling en
zelf worden ervaren wat cranio is.
Uitgangspunt bij cranio is dat het
lichaam en de psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en
elkaar wederzijds beïnvloeden.
Lichamelijk en emotioneel trauma kan zich in het bindweefsel
vastzetten in de vorm van spanning. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust, maar gaandeweg kost het veel energie en kan
het lichaam niet optimaal functioneren. Met zachte, manuele behandeling van de gespannen gebieden wordt het lichaam uitgenodigd om te ontspannen. Dit
gaat soms samen met het loskomen van emoties die te maken
kunnen hebben met een (oud)

Aalsmeer - Zeven jaar geleden
begon het als een groot avontuur, een eigen dansschool in
Aalsmeer. Inmiddels een heleboel voorstellingen en projecten
verder, is Blackbird Dance Centre uitgegroeid tot een succesvolle school met zelfs een tweede vestiging in Haarlem. Dit seizoen gaat een langgekoesterde wens in vervulling, een eigen
plek voor Blackbird Dance Centre in Aalsmeer. Eigenaresse en
dansdocente Merel Schrama studeerde af aan Dansacademie Lucia Marthas, waar ze de dubbelopleiding voor uitvoerend danser
en docent dans volgde. Naast het
lesgeven is Merel ook werkzaam
als danseres bij Cardiac Output,
een dansgezelschap dat theatervoorstellingen maakt met professionele dansers en dansers met
een verstandelijke beperking. “Ik
ben met de dansacademie begonnen om uitvoerend danseres
te worden, maar heb tijdens mijn
jaren op de opleiding een enorme liefde voor het docentschap
ontwikkeld. De magie van theater en de passie voor het uitvoerende hebben mij nooit losgelaten. Maar daarnaast geniet ik
ook enorm van het inspireren van
mensen, het creëren van choreografieën en het overbrengen van
kennis en liefde voor het dans- en
theatervak. Het combineren van
deze twee aspecten van de danswereld maken mijn vak tot het
mooiste wat er is.”

Nationale Cranio-week
vanaf 28 september
trauma. De behandelmethode is
wetenschappelijk onderbouwd
en past goed in de hedendaagse gezondheidszorg. Alles draait
bij cranio om de therapeutische
aanraking. De therapeut kan met
zachte technieken de gezonde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de verschillende structuren optimaliseren en zo
het lichaam helpen de natuurlijke
balans te herstellen. Vanaf 28 september doet Marlies Buck-Kreijmborg mee met deze Cranio-week.
Meld je aan via mea@buckonline.
nl voor een gratis uitleg en korte kennismakingsbehandeling.
Vol is vol! Kijk voor meer info op
www.buckcranio.nl.

Effectievere en efficiëntere organisatie

Verdere integratie Bloom,
Greenex en Green Partners
Aalsmeer - Drie van de specialisten op het gebied van de belevering van de grootschalige retail
binnen de Dutch Flower Group
uit Aalsmeer en Honselersdijk gaven begin dit jaar aan intensiever
te gaan samenwerken. De bedrijven Bloom en Greenex, gevestigd
op het bedrijventerrein RFH Zuid
in De Kwakel, en Green Partners,
gevestigd op Trade Parc Westland (TPW) in Honselersdijk, werken met dedicated accountteams
voor grootschalige retailers in Europa en willen middels verdergaande integratie van activiteiten
zich effectiever en nog efficiënter
gaan organiseren. Na het samen-

voegen van de directies tot één
team in februari, is deze week het
voornemen bekend gemaakt dat
de verwerking van alle boeketten
en planten en bijbehorende logistieke activiteiten worden samengebracht op één locatie, aan
de Betula 11 in De Kwakel. Dit is
de huidige Bloom en Greenex locatie. De productie- en logistieke
medewerkers van Green Partners
kunnen meeverhuizen naar de
nieuwe locatie. Het kantoor van
Green Partners, waar planning,
sourcing, supply chain, verkoop
en andere backoffice activiteiten
plaatsvinden, blijft gevestigd op
TPW in Honselersdijk.

Input hinder-beperkende maatregelen

Veel twijfel over cijfers en
kerngetallen Schiphol
Aalsmeer - Op dinsdag 15 september heeft de gemeenteraad
in de burgerzaal van het raadhuis
een hoorzitting gehouden voor
inwoners, verenigingen, bedrijven, instanties, stichtingen en andere belanghebbenden. Het doel
van de hoorzitting was om input op te halen, welke maatregelen nodig zijn, om de hinder van
Schiphol voor Aalsmeer te beperken. Het gemeentebestuur gaat
immers op 28 oktober 2020 in
gesprek in een openbare bijeenkomst met de CEO Schiphol Dick
Benschop en de directeur van de
Luchtverkeersleiding Nederland
Michiel van Dorst. De leden van
de gemeenteraad legden hun
oren goed te luisteren aangezien
er veel inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart kennis van dit onderwerp hebben en ook diverse organisaties zich verdiept hebben
in de materie.
Hinder is groot
Meerdere sprekers gaven gehoor
aan de oproep om de aanwezige raadsleden van informatie te
voorzien. Uit de inbreng valt op
te maken dat de hinder groot is
en de geluidsmetingen bevestigen dit. De noodzaak om de hinder van het vliegverkeer voor
Aalsmeer en Kudelstaart te beperken is hoog. Vanuit diverse invalshoeken werd aangetoond dat
er veel twijfel is over de cijfers en
kengetallen die het Rijk en Schip-

hol hanteren over het economisch belang. Ook tonen wetenschappelijke onderzoeken aan
dat het vele vliegverkeer slecht is
voor de volksgezondheid. Veel relevant wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de hinder van het vliegverkeer is echter niet opgenomen in de Luchtvaartnota 2020-2050 die door het
Ministerie is opgesteld.
Samen optrekken
Verder kwam naar voren dat organisaties, gemeenteraden en bewoners in het hele land veel meer
samen moeten optrekken richting de landelijke politiek om een
rol van betekenis te kunnen spelen om de hinder te verminderen,
zeker met het oog op het feit dat
het ministerie in de Luchtvaartnota 2020-2050 heeft aangegeven groei van het vliegverkeer te
willen realiseren. De gemeenteraad gaf aan blij te zijn met de opkomst en de inbreng van de sprekers. De gemeenteraad neemt de
input mee en gaat het gesprek
voeren over de vervolgacties. De
bijeenkomst is grotendeels terug
te zien via de livestream op de
website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Door een technische
storing zijn de eerste 25 minuten
niet zichtbaar. Nog of ook een input aan de gemeenteraad over
hinder-beperkende maatregelen Schiphol? Stuur dan een mail
naar griffie@aalsmeer.nl

Blackbird Dance Centre
in nieuwe dansstudio

Duurzaamheid hoog in vaandel

Wethouder op bezoek bij
familiebedrijf Jongkind
Aalsmeer - Jongkind B.V. is een
echt familiebedrijf. Het bedrijf bestaat al sinds 1908 en werd opgericht door Gijsbert Jongkind. Op
dit moment staat Hendrik Jongkind als vierde generatie aan het
roer. Een goed moment voor wethouder Robert van Rijn om een
bezoek te brengen aan dit mooie
bedrijf aan de Oosteinderweg.
Jongkind B.V. ontwikkelt en produceert hoogwaardige substraten voor de professionele tuinbouw in binnen- en buitenland.
Deze substraten zijn de solide basis voor de opkweek van planten
en gewassen.

na 1.000 zonnepanelen en er komen er binnenkort nog 1.000 bij.
Daarnaast werken ze alleen met
gecertificeerde veenproducten.
Dit houdt in dat het veen op een
duurzame manier wordt gewonnen. Ook hebben ze sedum trays
en speciale voeding hiervoor ontwikkeld. Dit zijn vierkante bakken
met sedumplanten die fijnstof afvangen en afbreken. De sedum
trays worden vooral gebruikt op
daken, rotondes en in middenbermen.
Op de vraag van de wethouder of
ze nog last hebben gehad van de
coronacrisis vertelt Hendrik Jongkind dat zij wel extra maatregeToekomst gericht
len hebben getroffen om veilig te
Bij Jongkind B.V. hebben ze duur- kunnen werken, maar dat zij van
zaamheid hoog in vaandel. Op de crisis gelukkig weinig hebben
het dak van de loods liggen bij- gemerkt.

Afstand houden en handen wassen

6 Corona-besmettingen
erbij in Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal besmettingen met het coronavirus is in
Nederland fors opgelopen. Dagelijks worden ‘records’ verbroken. De zorgen zijn groeiende nu
het aantal ziekenhuisopnames in
rap tempo toeneemt, afgelopen
dinsdag zijn 152 patiënten opgenomen, tegenover 92 een week
eerder. Ook de sterfgevallen zijn
stijgende, meer dan verdubbeld:
van 14 naar 33. De besmettingen
worden vooral in de grote steden
Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag vastgesteld. De hoofdstad
is dagelijks dé koploper.
Geen doden, geen opnames
Wat Aalsmeer betreft valt best
goed nieuws te melden. Er zijn
de afgelopen week ‘slechts’ 6 besmettingen bijgekomen, van 27
naar 33 nu. Er zijn gelukkig geen
doden te betreuren en er zijn
geen inwoners opgenomen in
een ziekenhuis.
Ook Uithoorn is vrij stabiel. Was
vorige week nog een flinke stijging te melden, deze week, net
als Aalsmeer, 6 besmettingen erbij (was 37 nu 43) en ook geen

sterfgevallen en geen ziekenhuisopnames.
In de plus
Helaas hebben de (veel) grotere
gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer te kampen met bijna een verdubbeling van het aantal besmettingen. In Amstelveen
een toename van 98 inwoners
(was 105 nu 203) en Haarlemmermeer in de plus met 89 inwoners
(was 146 nu 235).
In Amstelveen verder 1 ziekenhuisopname en 2 overledenen. In
Haarlemmermeer geen sterfgevallen, wel 4 ziekenhuisopnames.
Zorg voor elkaar
Ondanks de ‘goede cijfers’ in
Aalsmeer blijft het natuurlijk belangrijk om de corona-maatregelen na te leven (1,5 meter afstand,
niet meer dan 6 bezoekers in huis
en maximaal 50 personen op bijeenkomsten). Verder drukte vermijden, regelmatig handen wassen, niesen en hoesten in de elleboog en bij verkoudheidachtige verschijnselen niet de deur uit.
Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Levensvreugde
Na een aantal jaar als dansdocent
voor verschillende scholen gewerkt te hebben, besloot Merel
haar eigen dansschool Blackbird
Dance Centre op te richten. Daarmee creëerde ze de mogelijkheid
om vanuit haar eigen visie les te
geven en voorstellingen te maken. “In mijn lessen probeer ik de
levensvreugde die ik uit dans haal
aan m’n leerlingen mee te geven,
uiteraard altijd met de nodige
aandacht voor de technische basis. Ik ben er van overtuigd dat elke danser, van welk niveau dan
ook, daar baat bij heeft, zowel
binnen de dansles als daarbuiten. Plezier staat voor mij voorop en ik vind het heel belangrijk om vanuit de persoonlijkheden van dansers te werken. Dans
is een prachtige manier om emoties te uiten. Het is ontzettend bij-

zonder om te zien dat mensen
open bloeien door dans of meer
zelfvertrouwen krijgen. Sommige dansers staan al meer dan tien
jaar bij me in de les en die zie je
echt ontwikkelen, zowel als danser als als mens. En dat van dichtbij mogen meemaken, is echt een
cadeautje.”
Inmiddels wordt er hard gewerkt
om de dansstudio in orde te maken voor de start van het seizoen.
Met deze gloednieuwe studio in
The Movement Building aan de
Aalsmeerderweg krijgt Blackbird
Dance Centre eindelijk een eigen plek. Merel hoopt een plek
te kunnen creëren die inspireert,
een plek waar iedereen zichzelf
kan zijn en vooral een plek waar
mensen samen kunnen komen
en kunnen genieten van hun gezamenlijke passie: dans.
Diversiteit aan dansstijlen
Blackbird Dance Centre biedt
een grote diversiteit aan dansstijlen aan, waaronder hiphop, modern, high heels, popshow maar
ook tap, ballet en jazz. Daarnaast
zijn er ook diverse mogelijkheden
voor ambitieuze en talentvolle dansers, zoals een showgroep
en een wedstrijdteam. “We starten het seizoen altijd met workshops in verschillende stijlen, zodat dansers kennis kunnen maken met nieuwe stijlen en met de
school voor nieuwe leerlingen.
Dit seizoen starten de workshops
op 29 september. De workshops
worden afgesloten met de officiele opening van het nieuwe dansstudio. Meer informatie: www.
blackbirddancecentre.nl/nieuws/
Facebook: www.facebook.com/
BlackbirdDanceCentre.
Instagram: @blackbirddancecentre

Opvallende ontdekkingsreiziger

Aalsmeer - Stel je voor, je woont
in Leimuiden en je bent toch eigenlijk wel heel nieuwsgierig
naar hoe de wereld er buiten de
grenzen jouw weiland uit ziet.
Dan besluit je dat gewoon te ondervinden en via een zelfgemaakte uitgang van je weiland stap je
zo de wijde wereld in. Onderweg
naar Kudelstaart val je toch een
beetje op, omdat je de verkeersregels nooit hebt meegekregen.
Zo denk je dat het best kan om
via een 80 kilometer weg de wereld te ontdekken.
Gelukkig waren er oplettende mensen, die de politie hebben gebeld, en achter de ontdekkingsreiziger in jou zijn aangeAalsmeer - De gemeenteraad gegevens in zienswijzenota’s, fietst. Dezelfde lieve mensen hebheeft in de raadsvergadering van burgerinitiatieven en bezwaar- ben van een legging een tuig17 september een deel van de schriften komt te vervallen.
je gemaakt, zodat jij bij hen kon
kosten van de renovatie van het
gemeentehuis (285.000 euro) ten Burgerinitiatief Fort
laste gebracht van een gereser- De gemeenteraad heeft het burveerd budget voor onderhoud gerinitiatief van de Stichting
gemeentelijke gebouwen. Ook werkgroep Fort Kudelstaart niet
heeft de gemeenteraad inge- ontvankelijk verklaard, omdat de
stemd met een aanvullend bud- raad al eerder heeft besloten over
get van 24.000 euro voor de au- de lopende procedure voor het Aalsmeer - Burgers Carrosserie is
één van de grootste carrosseriediovisuele ondersteuning van de project Fort Kudelstaart.
bouwers in Nederland, met een
raadsvergaderingen, die tot het
historie van bijna 100 jaar, een
einde van het jaar in de Burger- Verordening jeugdhulp
zaal worden gehouden.
De gemeenteraad heeft de Veror- omzet van ruim 34 miljoen in 2019
dening jeugdhulp gewijzigd vast- en meer dan 100 werknemers. NaPrivacy en persoonsgegevens
gesteld. De wijziging was op initi- dat het bedrijf ruim 12 jaar onderDe raad heeft de gedragscode atief van de VVD-fractie om de in- deel van de CIMC groep uit China
privacy en persoonsgegevens ge- druk niet te willen wekken dat de is geweest, is deze nu weer terug
wijzigd waarmee de uitzondering kaderstellende taak van de raad in Nederlandse handen. Verburg
heeft 100% van de aandelen van
van de publicatie van persoons- in het geding komt.

Aanvullend budget voor
vergaderen in Burgerzaal

Burgers 100%
Nederlands

worden gehouden. Toen de politie ter plaatse kwam was je rustig,
maar wel erg onder de indruk van
wat er allemaal gebeurd was. Het
bakje water van de tennisvereniging heb je daarom waarschijnlijk niet eens aangeraakt. Via de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de politie met het oornummer de eigenaar weten te achterhalen. Die
is gebeld en kwam snel met een
trailer. De politie heeft de ontdekkingsreiziger omgedoopt tot
Jaapie het Schaapie.
De politie Aalsmeer Uithoorn eindigt het verhaal op facebook:
“Lieve Jaapie, sorry dat wij jouw
ontdekkingstocht hebben onderbroken, maar het is echt beter om
op jouw eigen vertrouwde en veilige grasveld te blijven staan.”
CIMC overgenomen. Ton Burgers,
die dit mogelijk gemaakt heeft,
zal aanblijven als CEO. De ambitie
van Burgers Carrosserie is om in
de Double Deck trailermarkt, waar
ze nu reeds Europese marktleider
zijn, uit te groeien tot een wereldwijde speler.
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Provincie voorspelt wachtrijen met ‘wachtrijvoorspeller’

Minder wachten voor het
verkeerslicht
Amstelland - De provincie
Noord-Holland kan met een nieuwe techniek het aantal wachtende auto’s, motoren en vrachtauto’s voor een verkeerslicht voorspellen. Met de ‘wachtrijvoorspeller’ is het mogelijk om vanuit de
verkeerscentrale van de provincie het verkeer optimaal te regelen en opstoppingen te voorkomen. Met deze innovatieve aanpak hoeft het verkeer minder
lang te wachten en kan het verkeer niet alleen op het kruispunt
beter doorrijden, maar in heel de
regio.
Hoe werkt het?
Op de provinciale wegen liggen

bij kruispunten met verkeerslichten sensoren in het wegdek. Deze sensoren geven aan hoe druk
het is voor een verkeerslicht. Die
informatie wordt gecombineerd
met eerdere gegevens over het
verkeer op datzelfde kruispunt.
De
kunstmatig-intelligentewachtrijvoorspeller past vervolgens zelfstandig de groentijden
van het verkeerslicht aan, zodat
het verkeer optimaal kan doorstromen.
Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit: “Het
voordeel van de wachtrijvoorspeller is dat de verkeerslichten
al rekening houden met naderende drukte voordat er een opstop-

ping ontstaat. Dat is prettig voor
de weggebruiker en beter voor
het milieu.”
Test op acht kruispunten
Begin dit jaar is de provincie
gestart met het testen van de
wachtrijvoorspeller op vier kruispunten op de N201 bij Schiphol.
In september worden deze testen uitgebreid met vier kruispunten in de regio Alkmaar en omstreken. Er wordt dan gekeken
welk effect de wachtrijvoorspeller heeft op de groene golf en op
het andere verkeer dat staat te
wachten bij het kruispunt. Daarna wordt onderzocht of de voorspeller voor de andere 270 kruis-

punten in Noord-Holland ingezet kan worden. De verwachting
is dat de doorstroming tussen de
4% en 10% verbetert en dat daardoor de CO2-uitstoot vermindert.
Slim, schoon en veilig reizen
De provincie Noord-Holland investeert volop in Smart Mobility
maatregelen. Met de innovatieve wachtrijvoorspeller heeft het
verkeer minder last van onnodige opstoppingen. Dat scheelt tijd
en brandstof wat goed is voor de
bereikbaarheid en het milieu. De
provincie werkt samen met data intelligence bedrijf HAL24K
aan de wachtrijvoorspellingen
in Noord-Holland. HAL24K levert
software en data science producten aan bedrijven en overheden
voor datagedreven besluitvorming. Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 08000200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Of
kijk voor meer informatie op
www.noord-holland.nl.

Werkzaamheden aan de Kaagbaan

Aalsmeerbaan meer in
gebruik deze week
Aalsmeer - Net als afgelopen
week, verwacht Schiphol de komende week gemiddeld 730
vluchten per dag. Daarmee neemt
het aantal vluchten per dag weer
wat af ten opzichte van de weken
hiervoor. Omdat de Kaagbaan tot
en met 26 september in onderhoud is, zullen de Aalsmeerbaan
en de Zwanenburgbaan meer als
hoofdbaan in gebruik zijn. Op
piekmomenten kan de inzet van
een tweede start- of landingsbaan
nodig zijn. Welke baan Schiphol
dan inzet, hangt onder meer af
van de weersomstandigheden,
de windrichting en de beschikbaarheid van de baan. Doordat
komende week de Kaagbaan niet
beschikbaar is, zijn de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan vaker in gebruik als hoofdbaan of
tweede start- of landingsbaan.
Tot 27 september verwacht Schiphol piekmomenten op de volgende tijdstippen: Startpieken tussen
9.20 en 11.00 uur, tussen 12.00 en
13.00 uur, tussen 14.20 en 15.00
uur en ’s avonds tussen 20.40 en
21.20 uur. Landingspieken tussen
7.20 en 8.40 uur, tussen 11.00 en
12.00 uur, tussen 13.00 en 13.40
uur, tussen 15.00 en 15.40 uur en
’s avonds tussen 18.40 en 20.00
uur.

Onderhoud Aalsmeerbaan
Het jaarlijks geplande onderhoud
aan de Aalsmeerbaan zou eerst
plaatsvinden van 28 september
tot en met 6 oktober, maar is verTerugblik
plaatst naar 2-10 november. Het
In de week van 7 tot 13 septem- onderhoud zou anders tegelijber heeft Schiphol gemiddeld kertijd plaatsvinden met de werk765 vluchten per dag geteld, zaamheden aan taxibanen Quewaar er 780 verwacht werden. bec en Zulu. Omdat is gebleken
Vanwege een afname van het dat dit te veel impact zou hebben
aantal vluchten waren er over de op het baangebruik en daarmee
week gezien negen piekmomen- voor de omgeving, is het onderten minder dan de week ervoor. houd verplaatst.

Certiﬁcaat voor deelnemers
workshop Politiek Bewust
Aalsmeer - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 september ontvingen deelnemers
van de workshop Politiek Bewust een certificaat en bloemen
uit naam van burgemeester Gido Oude Kotte. De gemeenteraad van Aalsmeer organiseert
deze workshop voor inwoners die
willen weten hoe de gemeente
werkt en/of geïnteresseerd zijn in
de lokale politiek.
Net als de vorige keren was de belangstelling groot voor de workshop Politiek Bewust. Helaas was
het niet mogelijk om alle geïnteresseerden een plek te bieden in
verband met de Covid-19 maatregelen. Hierdoor is er al een wachtlijst ontstaan voor de volgende
workshop welke gepland staat in
het voorjaar van 2021. Opgeven
hiervoor is al mogelijk. Dit kan
per mail via griffie@aalsmeer.nl
Tijdens de bijeenkomsten op 7
september en 14 september kwamen de deelnemers bijeen in

het raadhuis en kregen ze onder
meer uitleg over hoe werkt het
bij de gemeente Aalsmeer? Is de
burgemeester de baas van de gemeente? Wat doet de gemeenteraad? Wat doen burgemeesters
en wethouders? Hoe kan je invloed uitoefenen op besluitvorming? Ook werd verteld wat de
taken van de raad, burgemeester
en college zijn, hoe de gemeenteraad tot besluiten komt en hoe
het is om raadslid te zijn. Een bijzonder onderdeel van de workshop is dat de deelnemers vragen
kunnen stellen aan burgemeester
Gido Oude Kotte over alle onderdelen van zijn ambt. Tijdens de
tweede bijeenkomst werd er uitgebreid uitleg gegeven over de
gemeentefinanciën en konden
de cursisten vragen stellen aan
een aantal aanwezige raadsleden
tijdens het speeddaten. De deelnemers waren na afloop enthousiast over dit initiatief van de gemeenteraad.

Aalsmeer - De politie zoekt informatie over inbraken in woningen op de Van Cleeffkade en in de
Hortensialaan. Bij de woning op
de Van Cleeffkade hebben dieven
zich tussen vrijdag 11 september
9.00 uur en zaterdag 12 september 01.15 uur toegang verschaft.
Er zijn meerdere deuren van de
woning opengebroken. Zaaknum-

Getuigen gezocht
Insluiping in
woning
Kanaalstraat
Aalsmeer - De politie zoekt informatie over een insluiping in
een woning in de Kanaalstraat
op woensdag 16 september omstreeks half vier ’s middags door
twee personen. Via een open
staande deur is één van hen de
woning in gegaan, terwijl de
tweede personen op de uitkijk
voor het huis op een oude fiets
zat. Volgens getuigen betreft het

mer is 2020192946. De inbraak in
een huis in de Hortensialaan, nabij de Zwartweg, heeft zaterdag
12 september omstreeks 3.50 uur
in de nacht plaatsgevonden. De
daders hebben vermoedelijk het
slot van een toegangsdeur kapot geboord. Zaaknummer is
2020193048. De politie hoopt
dat er getuigen zijn of inwoners
die meer informatie kunnen verschaffen. Contact opnemen kan
via het tipformulier op politie.nl
of bel 0900-8844. Ziet u/jij iets verdachts? Bel dan direct 112.

twee mannen van ongeveer 35
jaar met een Oost Europees uiterlijk. De een heeft een smal, dun
postuur, is ongeveer 1.80 meter
lang en zag er onverzorgd en armoedig uit. Hij had een pet op en
sprak mogelijk Pools. De tweede
vermoedelijke dader heeft eveneens een smal, dun postuur, is
kaal en heeft een rond hoofd. Opvallend waren de slechte (verrotte) tanden van deze persoon.
Heeft u een tip die kan helpen
bij het oplossen van deze zaak?
Neem dan contact met de politie via het tipformulier op politie.nl of bel 0900-8844. Zaaknummer is 2020196375. Ziet u iets verdachts? Bel dan direct 112.

kaar in botsing gekomen. Dit gebeurde omstreeks 15.00 uur ter
hoogte van tankstation Loogman. Een ambulance kwam ter
plaatse voor de snorfietser. DeAalsmeer - Op de Aalsmeerder- ze hoefde niet mee naar een zieweg zijn op vrijdag 18 september kenhuis. Een deel van de rijbaan
een auto en en snorfiets met el- is korte tijd afgesloten geweest

Botsing auto en
snorﬁets

Doordat het onderhoud aan de
Polderbaan langer duurde door
onvoorziene extra herstelwerkzaamheden is de Zwanenburgbaan vaker ingezet als hoofdbaan. Door weersomstandigheden en baaninspecties op andere
banen is op enkele momenten de
Aalsmeerbaan ingezet als hoofdbaan.
Extra inzet Buitenveldertbaan
Aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan liggen de taxibanen
Quebec en Zulu. Deze zijn vanwege werkzaamheden buiten gebruik van maandag 28 september 07.00 uur tot en met vrijdag
16 oktober 18.00 uur. In deze periode vinden ook werkzaamheden plaats aan twee op- en afritten aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan. Hierdoor wordt
naar verwachting overdag tijdens
piekmomenten de Buitenveldertbaan ingezet voor startend en
landend vliegverkeer. Dat heeft
gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving ten oosten
van deze baan.

Politie zoekt info
over inbraken

In het Amsterdamse Bos

Vermiste jongen na lange
zoektocht gevonden
Aalsmeer - In het Amsterdamse Bos is vrijdagavond 18 september en in de daarop volgende nacht een grote zoekactie geweest naar een vermiste 19-jarige jongen met verstandelijke beperking. Vrijdagavond omstreeks
21.30 uur werd een burgernet bericht verstuurd waarin verzocht
werd uit te kijken naar de jongen.
Politie, Koninklijke Marechaussee, boswachterij en leden van
het Veteranen Search Team waren ter plaatse. In het gehele Amsterdamse Bos, van Amsterdam
tot aan Aalsmeer en Amstelveen,
is gedurende de hele nacht naar

de jongen gezocht. Het Veteranen Search Team heeft een groot
gebied nauwkeurig te voet en
met bikers uitgekamd. De politie
zocht te voet met honden, vanuit auto’s, op motoren en vanuit
de lucht met de politiehelikopter.
Omstreeks half negen in de ochtend meldde de politie dat de
19-jarige in goede gezondheid
aangetroffen is. Hij werd gevonden in de buurt van de Geitenboerderij. Na controle door medewerkers van de ambulancedienst is de jongen herenigd met
zijn familie.
Foto: VTF

Verduurzamen woningen en gebouwen

VvE’s aan de slag met
energiebesparing
Aalsmeer - Op maandag 14 september organiseerde de gemeente Aalsmeer een informatieve bijeenkomst over het verduurzamen van gebouwen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).
Vertegenwoordigers van 11 VvE’s
met gezamenlijk zo’n 200 woningen waren aanwezig op het Raadhuis. Het programma was gericht
op mogelijkheden voor verduurzaming en financiering van de
maatregelen, zoals isolatie.
De oorspronkelijke bijeenkomst
was half maart gepland, maar is
vanwege de coronacrisis uitgesteld. VvE Belang vertelde tijdens
de presentatie over verschillende
energiebesparende maatregelen
die VvE’s kunnen nemen én waar
ze op moeten letten bij het proces, zodat alle bewoners zich betrokken voelen. Warmtefonds Nederland was aanwezig voor uitleg over de energiebespaarlening
voor VvE’s en landelijke subsidieregelingen voor isolatie en glas.

tevisie die in ontwikkeling is. Ook
kwamen de mogelijkheden voor
subsidie voor VvE’s voor onderzoek via het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer aan bod. Voor
VvE’s die er niet bij konden zijn,
heeft de gemeente een videoopname laten maken. Wilt u deze video bekijken of weten hoe u
met uw eigen VvE aan de slag kan
met energiebesparing? Stuur dan
een e-mail naar: duurzaamheidsfonds@aalsmeer.nl
VvE’en zonne-energie
Op maandagavond 28 september organiseert de gemeente
Aalsmeer samen met gemeente Amstelveen een informatiebijeenkomst voor VvE’s over zonneenergie. Aanmelden is nog mogelijk door te mailen naar: vvebijeenkomst@amstelveen.nl.

Ontvang een cadeaubon
Niet alleen VvE’s, maar ook particuliere woningeigenaren kunnen aan de slag met het verduurDuurzaamheid in Aalsmeer
zamen van hun woning. Zij kunAdviseurs van de gemeente ver- nen een cadeaubon van 44 eutelden over het duurzaamheids- ro aanvragen. Deze cadeaubon
beleid van Aalsmeer en de warm- kan worden gebruikt in de web-

Meepraten over
minder hinder
Aalsmeer - Woon je in de omgeving van Schiphol en wil je graag
meedenken en meepraten over
minder hinder? Meld je dan nu
aan voor de informatiesessies
over de hinderbeperkende maatregelen van LVNL en Schiphol.
Vanwege de corona-richtlijnen is
van tevoren inschrijven verplicht.

Op maandag 28 september worden drie sessies gehouden in De
Oude Veiling in de Marktstraat.
De eerste is van 15.30 tot 16.30
uur, vervolgens kunnen inwoners
meepraten van 17.00 tot 18.00
uur en de derde en laatste sessie vindt van 19.00 tot 20.00 uur
plaats. Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober worden online sessies gehouden. Aanmelden
voor één van de drie bijeenkomsten in De Oude Veiling kan via
minderhinderschiphol.nl.

LEZERSPOST
Groene ruimte is boos en verbaasd

28 Bomen om zeep
langs de Machineweg

Aalsmeer - De wereld staat
bol van Klimaatadaptatie. En
Aalsmeer kapt even tussendoor 28 bomen, waardoor een
zeer slechte dienst wordt bewezen aan schaduwwerking,
afvangen van fijnstof, vasthouden van water en de integrale
zorg voor onze groene omgeving. Groene ruimte Aalsmeer
is daarover boos, verbaasd en
verdrietig. Het is toch te gek
dat wij dat moeten uitleggen:
bomen verdampen water. Het
verdampen van water kost
energie en zorgt voor verkoeling van de omgeving. Op warme, zomerse dagen, en die krijgen we steeds meerspelen bomen in de gebouwde omgeving. Een belangrijke rol bij
het matigen van extreme temperaturen en zorgen dus voor
een goede waterhuishouding.
En ze dempen de geluidshinder.
De bomen waren niet ziek.
Het en duurt 10-tallen jaren
om een dergelijke bomen rij
weer terug te krijgen. Is men
bij de gemeente en de uitvoe-

shop van het Regionaal Energieloket. Mensen kunnen hier producten bestellen die hun huis direct energiezuiniger én comfortabeler maken. Denk bijvoorbeeld
aan tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of leidingisolatie. Wilt u
ook een cadeaubon aanvragen?

rende instanties zich wel bewust van de impact van dergelijke destructieve acties? Het
is echt onzinnig en een voorbeeld van hoe een overheid
zich niet moet gedragen! Dit is
ons groen! En niet uw bomenrij! Is dit nu een goed voorbeeld voor onze kinderen? Vragen wij ons af.
De bomen zijn pas gekapt nadat de ruwbouw van de huizen
vrijwel was afgerond: de daken
waren geplaatst. Met andere
woorden: de bomen leverden
geen hinder op voor de bouw.
Dat maakt het nog extra triest.
Waarom wordt in onze gemeente het groen zo geminacht en verwaarloosd?
Wat moeten we doen zodat
bestuurders en ambtenaren
gaan beseffen dat duurzaamheid “van en voor iedereen is”.
Wij van Groene ruimte
Aalsmeer begrijpen echt niet
waarvoor het kappen nodig
was. Wij pikken dit niet langer!
Groene ruimte Aalsmeer,
Jan Westerhof
Mail: jan@westerhof50.nl

Ga naar http://www.regionaalenergieloket.nl/Aalsmeer en klik
op de groene knop Vraag hier uw
cadeaubon aan. U ontvangt dan
een unieke code per e-mail die
u kunt gebruiken in de webshop
voor een korting van 44 euro op
uw bestelling.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Acht praktische tips voor
het verbouwen van je huis

Quality time,
gewoon, in je
achtertuin!

Kom naar Huis & Energie
in de Brabanthallen

Slim en voordelig je
woonkamer restylen

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

DECORETTE

SIENERGIE

VAN KREUNINGEN

RABOBANK

KEUKENSTUDIO VAN DEN BIJTEL

GERARD KEUNE MEUBELEN

KZN ASSURANTIE & ADVIES

HARTELUST

STIJL & MEER HAAR & INTERIEUR

NO WASTE DECORATION

PHILIPPO KEUKENS

SOLAR PROF

GOEMANS TAPIJT & SLAAPCOMFORT

Snelle zelfmaker:

Tover een vloerkleed om
tot hippe wandhanger
Behang, posters en kussens: regenbogen zijn dit seizoen niet meer weg te
denken uit de kinderkamer. Met een effen vloerkleed, wat restjes verf en een
tak of bamboestok maak je eenvoudig
zelf een wandhanger.
Wandkleden met regenbogen zijn volop te vinden in Nederlandse webshops, maar daar moeten net de kleurencombinatie tussenzitten die je
mooi vindt. De prijs kan ook een overweging zijn.
Wandkleden van dit formaat beginnen bij een
euro of 70 en kunnen oplopen tot het dubbele.
Wat heb je nodig?
• Vloerkleed met eﬀen (achter)kant;
• Verf(testers) of restjes verf;
• Kwast;
• Potlood;
• Optioneel: tak of bamboestok en naaimachine.
Duur: 60 minuten. Kosten: +/- 20 euro
STAPPENPLAN
Stap 1: Bepaal hoe groot je wandkleed wordt. Ik
koos voor een vierkante vorm. Vouw het kleed
dubbel en knip de stof die je niet gaat gebruiken
eraf. Hierop kun je oefenen!
Stap 2: Teken op het restje stof een paar regenbogen en bepaal welke vorm je mooi vindt. Een
lange, hoge regenboog of liever een korte, lage? Probeer verschillende kleurenvolgordes uit.
Ik had vooraf een kleurenvolgorde in gedachten,
maar heb door mijn kleurentesten toch voor iets
anders gekozen.

Stap 3: Schets met potlood de regenboog op
het vloerkleed en zet de buitenste lijn op. Daarmee leg je de grootte en vorm van de regenboog
vast en voorkom je dat je niet uitkomt.
Stap 4: Bekijk je ontwerp na elke baan vanaf een
afstand. Is het nog naar je zin? Nu kun je nog bijsturen als dat nodig is.
Stap 5: Laat drogen. Ben je handig met de naaimachine? Maak dan een tunnel voor een tak of
bamboestok. Ik heb ervoor gekozen om ‘m aan
schroeven te hangen die al in de muur zaten. Die
heb ik door de stof heen geduwd. Staat lekker
speels en wat rafelrandjes vind ik niet storend.
Omdat ik het kleed al in mijn bezit had, betaalde ik een tientje voor de vier verftesters en de
kwast. Heb je nog geen kleed? Je scoort er een
bij Kwantum of Xenos. Reken dan op een tientje extra. Bamboestokken haal je bij het tuincentrum. Betaalbaar wonen met tweedehands
vondsten en een Scandinavische twist - dat is sevencouches.nl. Woonblogger Mardou van Kuilenburg deelt handige budgettips en snelle zelfmakers op haar platform, zodat ook jij van je huis
een thuis kunt maken. Laat je inspireren!
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Het zal je maar gebeuren. Je bent op het toilet, trekt door en het water loopt niet weg.
Verstopping! Terwijl je het water ziet stijgen, daalt je humeur naar een dieptepunt. In
het ergste geval stroomt de pot zelfs over en
loopt het water onder de deur door, zo je woning in. Een nachtmerrie! Verstopping wordt
meestal veroorzaakt doordat er dingen in
het toilet gegooid zijn die daar absoluut niet
thuis horen. Daarop komen we verderop in
dit artikel terug. Eerst is het zaak om de verstopping zo snel mogelijk op te lossen.
De verstopping verhelpen
Staat het water tot aan de rand of stroomt de
wc-pot zelfs over? Dan is het zaak om eerst het
waterniveau te verlagen. Dat gaat het snelst
door met een klein emmertje water uit de wcpot te scheppen. Pak de huishoudemmer erbij en neem een klein, handzaam emmertje dat
je gemakkelijk in de wc-pot kunt laten zakken.
Een leeg emmertje van bijvoorbeeld Griekse
yoghurt kan hiervoor uitstekend dienst doen.
Het is dus een goed idee om altijd een paar
van die emmertjes bij de hand te hebben. Heb
je een waterstofzuiger in huis? Dan kun je ook
daarmee wat water wegzuigen. Daarna is het
zaak om de oorzaak van de verstopping aan te
pakken. Misschien zie je al meteen wat er mis is.
Als bijvoorbeeld een huisgenoot het kartonnen
hulsje van een toiletrol in de wc-pot gegooid
heeft, kan dat de verstopping veroorzaakt hebben. Trek een paar rubberen handschoenen aan
en probeer eventuele zichtbare objecten in de
afvoerbuis van de wc-pot te verwijderen. Lukt
dat niet? Pak dan een metalen kleerhanger, die
je in een oude theedoek wikkelt. Daarmee kun
je proberen om de verstopping te doorbreken,
zonder hierbij de pot te beschadigen. Een beproefde methode voor het oplossen van verstoppingen is het in de wc-pot gooien van een
kleine hoeveelheid afwasmiddel, waarna je er
een emmer heet water achteraan kiepert. Heet,
maar niet kokend, anders zou je de wc-pot kunnen beschadigen. Laat het water vanaf een meter hoogte in de pot vallen, zodat er wat extra
druk ontstaat. Probeer het gebruik van chemische ontstoppingsmiddelen te vermijden, omdat die slecht zijn voor het milieu. Blijven alle pogingen vruchteloos, dan wordt het tijd
om een expert in te schakelen. Een professioneel ontstoppingsbedrijf komt met apparatuur

waarmee ze heel precies kunnen zien waar de
verstopping zit en wat de oorzaak is van de verstopping. Ze weten dan ook hoe ze de afvoer
moeten ontstoppen en kunnen dat ook direct
voor je doen. Dat levert natuurlijk wel een rekening op en die had je kunnen voorkomen door
wat zorgvuldiger te zijn en niets door de wc te
spoelen wat er niet thuishoort.
De wc is geen afvalbak
Rioolspecialisten komen in hun dagelijkse werk
de gekste dingen tegen. Mensen spoelen werkelijk van alles door de wc. Maar een wc is geen
afvalbak. Je doet immers ook niet je behoefte
op de pedaalemmer? Die is er voor het weggooien van afval, terwijl de wc echt uitsluitend
is bedoeld voor menselijke uitwerpselen en toiletpapier. Meer niet! Als je die vuistregel aanhoudt, kan het eigenlijk niet verkeerd gaan.
Toch blijken mensen veel meer rommel in het
riool te laten verdwijnen, met alle kwalijke gevolgen van dien. Tampons, maandverband,
vochtige doekjes, luiers, condooms, verfresten en medicijnen horen er beslist niet in thuis.
Maar het kan altijd nog erger. Rioolspecialisten
komen werkelijk de gekste dingen tegen, zoals
wc-borstels, kinderspeelgoed, telefoons, boekjes, handdoeken, lege shampooflacons, lunchpakketten, handschoenen en mondkapjes. Het
is dan niet verwonderlijk dat uiteindelijk de
boel verstopt raakt. Maar zelfs als dat niet (direct) gebeurt, is het een zorgelijke situatie. Al
deze rommel komt namelijk via het riool uiteindelijk in ons milieu terecht en dat is een zeer
slechte zaak.

OVERSLUITEN?
VERBOUWEN?
KOPEN?
U BESLIST, KZN
HELPT U DAARBIJ!
KOM LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND
HYPOTHEEK GESPREK
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Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
0297 367570
hypotheken@kzn.nl

Zo weet je zeker dat je goed zit!

Slotenmaker nodig?

Een slotenmaker heb je vaak op een onverwacht moment nodig. De huissleutel breekt af,
het slot hapert of je hebt jezelf buitengesloten. Dan wil je snel een vakman aan de deur hebben, op wie je kunt vertrouwen. Iemand die weet wat hij doet en die een eerlijke prijs rekent
voor zijn diensten. Maar juist omdat je er waarschijnlijk niet eerder mee te maken hebt gehad, is het lastig kiezen. Op internet kom je heel wat websites van slotenmakers tegen, maar
hoe weet je nu of een bedrijf te vertrouwen is?
Het valt niet mee om in deze branche het kaf
van het koren te scheiden. Malafide slotenmakers investeren behoorlijk in adverteren op internet. Hun websites zien er gelikt uit en alles lijkt
te kloppen. Maar is dat ook werkelijk zo? Televisieprogramma’s hebben al meerdere malen aandacht besteed aan de praktijken van slotenmakers. In de meeste gevallen kwam het erop neer
dat de klus weliswaar snel geklaard werd, maar
dat ook een torenhoge rekening snel werd gepresenteerd. Honderden of zelfs meer dan duizend
euro voor het simpelweg openen van een in het
slot gevallen deur. Garanties op de betrouwbaarheid van slotenmakers kunnen we niet geven,
maar met de onderstaande tips voorkom je vaak
een flinke teleurstelling.
- Maak altijd eerst een goede prijsafspraak. Telefonisch kan een goede slotenmaker vaak al
een aardige inschatting maken van de te verwachten kosten, mits je hem voorziet van de
juiste informatie. Staat de slotenmaker inmiddels voor de deur, probeer dan de prijsafspraak vooraf schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld op een werkbon.
- Wantrouw slotenmakers die met stuntprijzen
adverteren. Een betrouwbare slotenmaker zal
altijd een reële prijs vragen voor de te verrichten werkzaamheden. Laat je niet verleiden door advertenties van slotenmakers via
Google. Die advertentietarieven zijn zo hoog
opgedreven dat een doorsnee slotenmaker
zich deze advertenties niet kan veroorloven.

- Probeer bij telefonisch contact altijd met de
slotenmaker zelf in contact te komen. Vaak
werken slotenmakers via een callcenter, maar
het nadeel daarvan is dat je als klant nooit
precies weet met welk bedrijf je nu eigenlijk
te maken hebt. Dat maakt het achteraf lastig
om te reclameren, als iets niet helemaal naar
wens is verlopen.
- Zoek naar herkenningspunten die enig houvast bieden. Wanneer je te maken hebt met
een professionele slotenmaker, zal die ongetwijfeld herkenbaar zijn aan zijn kleding, bedrijfswagen, enzovoort. Een bedrijf gebruikt
die mogelijkheid over het algemeen om zichzelf te profileren. Let daar dus goed op, zodat
je weet wie er voor je staat.
- Een erkende slotenmaker is aangesloten bij
het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Deze bedrijven zijn via de zoekmachine van
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) op te vragen. Je bent er dan
verzekerd van dat je te maken hebt met een
bedrijf dat aan alle voorwaarden voldoet.
- Wacht niet tot je een slotenmaker nodig hebt,
maar ga nu alvast op onderzoek uit. Zoek in je
eigen woonplaats naar een betrouwbaar bedrijf met een 24-uurs service. Stap er gerust
eens naar binnen om kennis te maken. Heb je
er een goed gevoel bij? Zet dan hun telefoonnummer in je adresboek. Dan ben je helemaal
voorbereid!

INTERIEUR
STIJL & MEER is een
conceptstore voor haar en
interieur. Wij bieden een steeds
wisselende collectie woonaccessoires, meubels, lifestyleartikelen
en kado’s.

KAPSALON

KENNISGEVING

In samenwerking met de Gemeente Aalsmeer en uw Regionaal
Energie Loket is eerder dit jaar een groepsaankoop gerealiseerd
voor Zonnepanelen op particuliere woningen. De uitvoering is gedaan
door de firma SolarProf Nederland b.v. Deze actie loopt nu ten einde.
Mocht u nog mee willen doen dan kan dit door u aan te melden op
www.solarprof.nl/contact en het aanvraagformulier in te vullen.
De voordelen van een groepsaankoop zijn mooie volledig zwarte
panelen, betere garanties en gedegen kwaliteit voor een lagere
prijs dan individuele aanvragen. Ruim 300 mensen hebben reeds
interesse getoond in een eigen zonnestroom systeem. Vele
systemen zijn al uitgevoerd. Zelfstandig schone energie opwekken
is belangrijk voor onze toekomst en het biedt u gemiddeld meer
dan 15% rendement op uw investering. SolarProf verzorgt het
advies, alle informatie en de uitvoering voor u.

In de kapsalon werken wij met
UNITE, zowel voor de haarverzorging als de styling. UNITE
is een hoogwaardig product dat
sulfaat en parabeen vrij is.

Zijdstraat 14 +31 (0)297 268343
1431 EC info@stijlenmeer.com
Aalsmeer www.stijlenmeer.com

Reageer op:
Of bel:

www.solarprof.nl/contact
0348 - 74 40 25

Uitsluitend producten
van Europese topkwaliteit

Zonne-energie: tijd voor krachtenbundeling

Energiecoöperatie voor
zonnepanelen van start
Zonnepanelen zijn in. Ook in deze regio zien we ze steeds meer verschijnen. Logisch, want
met zonnepanelen kunnen huishoudens hun eigen stroom duurzaam opwekken. Daarmee
besparen ze niet alleen geld, ze dragen ook bij aan de zo noodzakelijke energietransitie
waarin we de komende jaren met elkaar overstappen van fossiel opgewekte energie naar
zonne- en windenergie. In steeds meer steden en dorpen sluiten inwoners zich aan bij een
lokale energiecoöperatie. En dat kan nu eindelijk ook in deze regio.
Jouw zonnepanelen op het dak
van iemand anders
Niet ieder dak is geschikt voor zonnepanelen
en niet iedereen heeft een eigen dak voor zonnepanelen, bijvoorbeeld huurders en eigenaren van appartementen. Toch kunnen ook zij
profiteren van de voordelen van zonnepanelen. Die hoeven namelijk niet per se op het
eigen dak te liggen. Je mag ze ook - samen
met anderen - op een groot dak van bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie leggen. Daartoe verenigen inwoners zich in een zogenaamde energiecoöperatie. Zij sluiten met de eigenaar van een groot dak in de beurt een deal
om daar hun zonnepanelen op te mogen installeren, wekken vervolgens met elkaar zonnestroom op en profiteren individueel van vele voordelen.

dak en deelnemers bij elkaar en zorgt ervoor
dat alles vlekkeloos en administratief en juridisch juist wordt geregeld.

Energiecoöperatie AmstellandZon
Het oprichten van een energiecoöperatie heeft
nogal wat voeten in de aarde: organisatorisch,
technisch, juridisch, administratief, noem maar
op. Dat schikt velen ervan af om zo’n initiatief
te starten. Hulp is dus zeer welkom. Om inwoners daarbij te ondersteunen, richt Sienergie
nu de Energiecoöperatie AmstellandZon op
met en voor inwoners van de regio Amstelland.
Daarin kunnen per wijk of dorp lokale initiatieven worden ontwikkeld die profiteren van deskundige hulp en begeleiding. Sienergie brengt

Over Sienergie
Sienergie is een niet-winstgedreven stichting –
ontstaan uit een burgerinitiatief in Aalsmeer die haar sporen ruimschoots verdient heeft in
het informeren, adviseren en begeleiden van
woningeigenaren, VVE’s en organisaties rond
woningisolatie en zonne-energie. Na het wegvallen van het fysieke energieloket in Aalsmeer
ligt de focus van Sienergie nu op het initiëren
en ondersteunen van buurtinitiatieven, zoals energie- en warmtecoöperaties in de regio
Amstelland. Interesse? Sluit je aan!

Veilig en behaaglijk de winter in

Goed onderhoud aan verwarmingsapparatuur essentieel

Regio - Met de hoge nazomertemperaturen denken we nog niet echt aan de winterkou.
Toch zal het niet heel lang meer duren voordat we de verwarming een paar graden hoger
draaien. Dat betekent dat deze apparatuur weer optimaal aan het werk moet om de woning of werkruimte comfortabel te verwarmen. In de zomermaanden heeft de installatie
voornamelijk dienst gedaan voor het op temperatuur brengen van ons douchewater. Als
alles weer op vol vermogen gaat draaien, kunnen gebreken naar boven komen die in de
afgelopen maanden niet zichtbaar waren. Door de verwarmingsinstallatie periodiek te laten onderhouden, kan een koude douche - in letterlijke zin - worden voorkomen.

Doe mee!
Wie geïnteresseerd is in de mogelijkheden en
voordelen van deelname aan een energiecooperatie kan contact opnemen met Sienergie
op info@sienergie.nl. Dat geldt ook voor bedrijven en organisaties in Amstelland met een
groot dak dat ze beschikbaar willen stellen aan
een energiecoöperatie. En natuurlijk voor enthousiaste mensen met kennis en/of ervaring die mee willen helpen bouwen aan lokale
energiecoöperaties. Kijk voor meer informatie
op www.sienergie.nl en houd de lokale media
in de gaten voor de informatiebijeenkomst die
Sienergie binnenkort organiseert.

Het periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de
apparatuur in goede staat blijft. Hiervoor kan
een onderhoudsabonnement worden afgesloten. Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar in combinatie met een storingsservice. Mocht er, tussen de onderhoudsbeurten
door, toch een storing optreden, dan is men ervan verzekerd dat die storing vakkundig en snel
wordt opgelost. Doorgaans is het probleem dezelfde dag nog verholpen en vaak zelfs al binnen twee uur. Bij installaties die werken op gas
speelt daarnaast ook het veiligheidsaspect een
grote rol. Recente incidenten tonen aan dat het
gemakkelijk mis kan gaan in een woning als
gastoestellen het reukloze koolmonoxide lekken. Deze sluipmoordenaar heeft in de loop
der jaren al menig slachtoffer gemaakt. Veelal is dit te wijten geweest aan slecht onderhouden installaties. Een koolmonoxidevergifti-

ging kan dodelijk zijn. Het is dan ook niet voor
niets dat de overheid heeft bepaald dat ieder
bedrijf dat gastoestellen installeert of onderhoudt verplicht gecertificeerd moet zijn per 1
januari 2022. Met een onderhoudsabonnement
wordt tijdens het periodieke onderhoud naast
een efficiënte afstelling ook gecontroleerd op
koolmonoxide. Mocht een abonnee tussentijds
een vermoeden hebben van lekkage, dan kan
er iemand langskomen voor een controle. Het
plaatsen van een koolmonoxidemelder helpt bij
het detecteren van dergelijke gevaarlijke situaties. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat een
toestel efficiënt en bedrijfszeker blijft functioneren. Dit draagt dus bij aan de veiligheid in
huis of op de werkplek. Kijk voor meer informatie over onderhoudsabonnementen en koolmonoxidemelders op www.gasservice.nl of bel:
0251 245454.

Zonnepanelen zijn naast isolatie een van de snelste manieren om je woning te verduurzamen.
Maar niet iedereen heeft een dak dat daar geschikt voor is. Of men vindt de investering te hoog.
In steeds meer plaatsten bundelen inwoners – woningeigenaren én huurders - hun krachten
om samen groene energie op te wekken, op grote daken van bijvoorbeeld bedrijven. Want zonnepanelen hoeven niet per se op je eigen dak te liggen om er toch van te kunnen profiteren.
Zij sluiten zich aan bij een lokale energiecoöperatie. Het oprichten van zo’n energiecoöperatie
is een heel proces en dat schrikt mensen af. Sienergie biedt de helpende hand en initieert en
ondersteunt energiecoöperaties van plan tot stekkerklare oplevering.

Partner in duurzaam wonen

Voor ENERGIECOÖPERATIE AMSTELLANDZON i.o. zoeken wij:
•

Zonne-energie:
Tijd voor krachtenbundeling

•
•

inwoners die geïnteresseerd zijn in deelname aan een lokale energiecoöperatie om
samen met dorpsgenoten zonne-energie op te wekken en daar zelf van te profiteren;
eigenaren van grote platte daken met minimaal 300 m2 ruimte voor zonnepanelen;
aanpakkers die organisatorische, technische, juridische of communicatieexpertise
hebben en die op vrijwillige basis willen helpen met het bouwen aan hun lokale
Energiecoöperatie AmstellandZon.

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan snel een e-mail naar info@sienergie.nl.
Sienergie is een niet op winst gerichte stichting die woonconsumenten ondersteunt in duurzaam
wonen. U kent ons vast nog van het (voormalige) Energieloket in het Boekhuis, een buurtisolatieproject, infoavond of EnergieOntbijt.

Kijk voor meer informatie op www.sienergie.nl

Even binnenkijken
De schoonheid van imperfectie

In het buitengebied in de buurt van Castricum wonen Jan Westerhoven (59 jaar) en Yvonne van Gijtenbeek (63 jaar) in een boerderij, die oorspronkelijk eind 19e eeuw gebouwd is. Hun Noord-Hollandse kapbergboerderij komt alleen boven het kanaal nog voor en is 15 jaar geleden geheel herbouwd met gebruik van oude materialen. Het woord ‘kapberg’ refereert aan een overkapte hooiberg. Omringd door weilanden en water, molens en koeien, wonen Jan en Yvonne met veel plezier in
hun met verzamelingen ingerichte huis. Jan runt er ook zijn handels- en goederentransportbedrijf.
Tekst en foto’s: Arita Immerzeel
Inspiratie
Aan de keuzes voor de inrichting van hun boerderij liggen
een paar zaken ten grondslag. Jan vertelt er graag over.
,,Het begon allemaal met de koffiemolen en het keukenrek van mijn grootouders, die in de Hofgeest woonden, tegenwoordig Velserbroek. De zachtgroene kleur van het rek
voor onder andere meel, nagelen en sago, werd de basiskleur voor de keukenkasten. De rest van gebruikte kleuren
in huis zijn op het zachte frisse groen afgestemd.” Een andere inspiratiebron is een dik gastenboek van Chalet De Uilenboom, tegenwoordig Boschbeek genaamd, gevestigd
aan de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. Het boek is een uniek
document van weleer vol foto’s van feesten en partijen,
menu’s en handgeschreven dankbetuigingen. ,,Mijn vader
was een bekend persoon in Santpoort, hij was onder andere uitbater van Chalet De Uilenboom.”
Verzamelingen als inrichting
Het huis van Jan en Yvonne is van alle gemakken voorzien,
maar oogt nostalgisch door de vele decoratieve gebruiksvoorwerpen. Soms ziet Jan ook de schoonheid in van imperfectie, zoals een deels verroest uithangbord. ,,Het hing
altijd buiten en is een uniek exemplaar, vandaar dat ik hem
toch kocht.” De inrichting is uniek te noemen, Jan en Yvonne omringen zich met spullen, die veel verhalen ontlokken
bij hen. Zo is er na het bezoeken van een veiling van oldtimers in Ascot, Engeland, spontaan een Volkswagen T 1 gekocht. Via de openslaande tuindeuren is hij met het veilingnummer nog achter zijn voorruit, in hun woonkamer beland. ,,Het viel mij op, dat tussen al die kostbare oldtimers
dit busje een glimlach wist te ontlokken bij de veelal erg
deftige en rijke bezoekers. De prijs viel mee, want links gestuurde wagens zijn in Engeland niet zo geliefd.”
Café-antiek
,,Heb je even?” lacht Yvonne, als ik Jan vraag, wat hij zoal
verzamelt. Al vrij snel valt het woord ‘café-antiek’. Dan hebben we het al gauw over de spullen, die ons in de gezellige woonkeuken en huiskamer omringen: emaillen reclameborden, waarin met name roken en jenever drinken
worden aangeprezen. Maar ook over jeneverglazen, relatiegeschenken, flessen, kruiken en voorraadketels voor likeuren. Overigens werd jenever tot de jaren vijftig vorige
eeuw gespeld als ‘genever’, leer ik. En Schiedam telde meer
dan 100 geneverstokerijen. Eigenaars van café’s weten Jan
te vinden, als zij decoraties zoeken voor hun onderneming.

,,Hartstikke leuk omdat je met de juiste spullen de gezellige
sfeer van vroeger op kan roepen. Ik koop alleen dingen, die
ik zelf leuk vind, dat is het belangrijkste criterium”, aldus Jan
Westerhoven jr., die als zoon van de bekende herbergier in
Santpoort behept is met het verlangen naar de nostalgische gezelligheid van een horeca-onderneming. ,,Ik varieer
graag, ik koop alleen als het iets toevoegt en om mijn verzameling te verbeteren. Als ik het niet verkoop, is het ook
goed.” In die categorie zijn een witte vleugel en een contrabas in het interieur beland, ook al speelt het stel geen noot.
,,Muziek maakt gezellig”.
Servies
In een grote servieskast in de ruime woonkeuken, die een
hele wand beslaat, staan behalve allerhande geneverkruikjes, twee soorten blauwwit servies. Ze luisteren naar de
namen Beatrix en Butterfly en zijn vroeger geproduceerd
door de Nederlandse aardewerkfabriek Societé Ceramique.
,,Soms kom ik weleens wat tegen of koop ik een mooi reclamebord en dan krijg ik het erbij. Met hoogtijdagen wordt
het servies gewoon gebruikt. Soms kan ik mensen blij maken met een ontbrekend of gebroken onderdeel uit hun
verzameling, zoals een zoutvaatje of melkkannetje, dat is
helemaal mooi”.
Tingel tangel
In de huiskamer en in de bijkeuken staan twee prachtig versierde pronkkasten, die uit café’s in België en Frankrijk komen. Zij blijken een mechaniek te bevatten. Na het inwerpen van een muntje speelt er een soort muziek zoals gebruikt in films waarin Charley Chaplin speelde. ,,Men noemt
het een mechanische piano, maar het is meer de techniek
van een draaiorgel en heet oorspronkelijk een tingeltangel.” Die naam doet de kasten inderdaad eer aan.
Liever niet in huis
In koor: ,,Honden met zwiepende staarten en kleine kinderen, die de wereld aan het ontdekken zijn.”
Ruim zien
Soms is de relatie tot café-antiek wat verder weg te zoeken, zoals in het geval van de Volkswagenbus. In de tuin is
de voormalige bloemenkiosk, die jarenlang dienstdeed op
het plein achter station Haarlem, in gebruik genomen als
buitenkeuken alias terrasoverkapping. Her en der liggen
in huis picknickmanden, fotoalbums en koffers. ,,Ik zwicht
voor iets, als het warm en nostalgisch gezellig is, als je kan
zien dat het geleefd heeft. Dan vind ik het decoratief. Ik wil
er zelf met plezier naar kijken, ook al verkoop ik het later
misschien weer,” aldus Jan.
Komt nog
Jan en Yvonne verheugen zich op komst van de tafel, die
van de vader van Jan is geweest. ,,Die tafel heeft heel Santpoort gezien, zei mijn vader altijd. Er is op gedanst tijdens
de Santpoortse feestweek, er is aan gegeten in Chalet De
Uilenboom en toen mijn vader in Maastricht ging wonen,
verhuisde hij met hem mee. Dat die tafel nu bij mij thuis in
mijn eigen keuken een plek gaat krijgen, met alle sporen
van gebruik van al die jaren, daar verheug ik mij enorm op”,
aldus een glunderende Jan. Yvonne benadrukt dat die tafel geleefd heeft. Het zal een prachtige aanvulling op hun
steeds veranderende collectie zijn, een tafel met een ziel.
Ook een keer deelnemen aan de rubriek ‘Even Binnenkijken’? Laat het weten door een mail te sturen aan service@
jutter.nl

BUITEN

KOKEN

Ontvang 10% korting* met
de wonen.nl code (101018)
* alleen geldig in de webshop

Met deze geëmailleerde kookkachel is het
heerlijk nazomeren op
uw terras.
Zo kunt u nog uren
buiten zitten rond een
vuurtje en het eten
langzaam gaar zien
worden.
Vanaf €97,50
www.hetvuurlab.nl

Quality time, gewoon, in je achtertuin!

De tuin is een plek voor
ontspanning en gezelligheid
Een verborgen paradijs, gemaakt om vrienden en familie te ontvangen op zwoele zomerdagen en knusse winteravonden. Een plek om te dromen met je geliefde en te lachen met dierbaren. Om buiten te koken, te poken in smeulend hout en je longen te vullen met frisse buitenlucht. Ervaar het echte buitenleven, terug naar de basis en het oergevoel!

Buiten koken doe je natuurlijk op een hout gestookt vuur. Dat kan in je eigen tuin maar ook
op een andere plek zoals op de camping, in de
vrije natuur of bij een andere buitenactiviteit.
Het vuur kun je maken op een eigen gemaakte
vuurplaats, op een vuurschaal of in een kookkachel, ook wel een terraskachel genoemd.
De keuze om een vuur te maken op een vuurschaal of vuurplaats houdt in dat je daarvoor
een driepoot nodig hebt. Onder deze driepoot
kun je een kookketel of een hangbakplaat hangen.

Doe
mee en
win...

Wat kun je allemaal bereiden in
de heksenketel?
In de heksenketel (kookketel) maak je gerechten zoals soepen, stoofpotten, oliebollen met
oud en nieuw, gebakken appelschijfjes of een
lekkere curry. Op een bakplaat kun je allerlei
verse groenten, vlees, kip, vis of aardappeltjes et cetera bakken. Het koken op een driepoot is wellicht de meest authentieke manier
van buiten koken, in de heksenketel maak
je de lekkerste gerechten klaar. Als je eenmaal een mooi vuurtje hebt, is niets heerlijker dan uit te buiken onder het genot
van een drankje bij de vuurplaats, voordat je moe en voldaan je bed opzoekt.
Kijk voor meer informatie op de site van Jansen & Jansen Buiten koken:
www.jansenjansenbuitenkoken.nl.

Energie besparen?

Win een driepootset met heksenketel
Wij
verloten
een
driepootset met hierin: 1,2 meter driepoot, 8 liter kookketel, lange houten lepel en een vuurschaal. Meedoen? Stuur je mail
met motivatie naar danielle@
wonencrossmedia.nl.

Webinar Duurzaam Wonen
Meteoroloog Helga van Leur en Rabobank vertellen tijdens het
gratis online webinar meer over energiezuinig wonen en de
financieringsmogelijkheden. Met na afloop een virtuele
rondleiding langs de woontentoonstelling 'Van Thonet tot
Dutch Design' in het Stedelijk Museum. Aanmelden is mogelijk
tot 7 oktober. Uiteraard zijn niet Rabo-klanten ook welkom!

Kom maar op met de toekomst

Aanmelden kan op
Rabobank.nl/RegioSchiphol

er
8 oktob1:30
19:30-2
uur

Webinar Duurzaam Wonen
De media staan er vol van en het is steeds vaker het gesprek van de dag: wat doe jij om je
woning te verduurzamen? Is het nog wel rendabel om te investeren in duurzame woonoplossingen?
Tijdens het gratis online event Duurzaam Wonen vertellen experts waaronder meteoroloog
Helga van Leur en een Duurzaam Wonen adviseur van de Rabobank hoe je de eerste stappen
kan zetten in energie besparen en wat dit oplevert. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in
welke mogelijkheden er zijn om je woning te
verduurzamen en hoe je dit kunt financieren.
Het webinar wordt op 8 oktober om 19.30 uur
live uitgezonden vanuit het Stedelijk Museum

Amsterdam. Deelnemers kunnen na afloop van
het webinar, onder leiding van de curator van
het museum, online de tentoonstelling ‘Van
Thonet tot Dutch Design’ bezoeken.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie en aanmelden via sites.rabobank.nl/mra/duurzaamwonen. Zowel klanten
als niet klanten van de Rabobank zijn van harte
welkom. (Foto: Ruud Hoornstra)

Gespot op WONEN.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends
op woongebied. Hier geven we je een kort overzicht,
op de website vind je nog veel meer info!

Duurzame hulp bij warm water ‘tekort’
Wil je beschikken over veel
warm water op een energiezuinige manier, waarbij
je ook nog eens een bijdrage levert aan het terugdringen van de CO2 reductie?
Een
warmtepompboiler
maakt gebruik van de buiten- en binnenlucht en is
geschikt voor zowel nieuwbouw- als verbouwingen.
Heb je al een elektrische
boiler en wil je deze vervangen, dan is de warmtepompboiler hèt antwoord
hoe de woning van veel
warm tapwater kan worden voorzien.
ATAG Verwarming levert onder het merk Ariston 3 warmtepompboilers, waarbij het model LYDOS
speciale aandacht verdient. De Lydos is een zgn. hybride warmtepompboiler, die twee energiebronnen combineert in één product: elektriciteit en duurzame energie.
www.ariston.com

COREtec®
STONE
CERAtouch
CERAtouch is de jongste telg uit de
COREtec familie van meerlagige harde vloeren. We kunnen gerust spreken
van een opmerkelijke innvovatie die van
bij de start de vloerindustrie op zijn kop
heeft gezet. CERAtouch combineert het
beste van twee werelden: de look & feel
van een keramische tegel met het comfort en plaatsingsgemak van een zachte
vloer. CERAtouch is verkrijgbaar in een
hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en
steendecoren.
www.coretecfloors.com

Kleur je badkamer

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en hij wordt mooier, steeds mooier: de Quooker Fusion Messing Patina Patina is een laag die op het messing ontstaat door oxidatie. Deze verandert langzaam van
kleur, en wordt plaatselijk lichter of juist donkerder bruin. Ook het aanraken van het materiaal
heeft invloed. Daar waar jouw vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door
dit natuurlijke proces wordt jouw kraan veel meer dan die praktische keukenhulp. Een persoonlijk sieraad voor op het aanrecht.
www.quooker.nl

PlasmaMade Air Sensor
Met de PlasmaMade Air
Sensor heb je 24/7 inzicht
in de luchtkwaliteit van
jouw woning. PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor aan het assortiment toegevoegd. Met de
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, koolstofdioxide, TVOC (mate van vervuiling) en de temperatuur.
De bijbehorende app zorgt
er voor dat je de gemeten
waardes eenvoudig kunt
uitlezen op je smartphone
of tablet.
www.plasmamade.nl

Keramische wastafel Fresco Beat

Blauw is een neutrale tint die staat voor rust en zekerheid. Het meubel uit de Finion collectie van
Villeroy & Boch is uitgevoerd in het prachtige Midnight Blue waarmee je eenvoudig een tijdloze
en moderne badkamer creëert. In combinatie met wit en goud zorgt het voor een luxe uitstraling. De buitenzijde van het Finion bad kan worden uitgevoerd in meer dan 200 kleuren in glans
of mat.
www.villeroy-boch.nl

Inbraakwerendheid bij deuren
Denk bij de aankoop van je deuren en schuifdeuren ook aan de beveiliging. Zonder goed inbraakveilig schrijnwerk heeft een elektronisch
alarmsysteem geen zin. Aluminium is een erg
sterk en bijna onbreekbaar materiaal. Toch zorgde Aliplast ervoor om de veiligheid nog meer te
verhogen. Daarna werden alle deuren en schuifdeuren getest op inbraakwerendheid. Aliplast
behaalde op alle isolerende systemen een RC2
attest en voldoet daardoor aan alle Europese
normen bij nieuwbouwwoningen.
www.aliplast.nl

Een elegante collectie wastafels met strakke vormen geschikt voor een moderne tijdloze badkamer. De keramische wastafels zijn met behulp van de nieuwste technieken in Italië vervaardigd.
Het dun vormgegeven keramiek geeft in combinatie met het Thebalux kastenprogramma Beat
2.0 je badkamer een fantastische uitstraling en gebruiksgemak voor vele jaren.
www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een
thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen
is de bediening intuïtief, eenvoudig
en simpel. De compacte afmetingen
en het moderne design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is
zowel verkrijgbaar in een zwarte als
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Huis & Energie helpt je
over de groene drempel
Zelf je huis verduurzamen
is dé trend van 2020.
Nu we meer thuis zijn,
willen veel mensen die plek
graag extra comfortabel en
klaar voor de toekomst maken. Maar waar moet je dan
eigenlijk beginnen…? Van
vrijdag 13 tot en met zondag 15 november vind je het
antwoord op Huis & Energie,
de grootste en leukste groene
beurs van Nederland.
Huis & Energie vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Midden op de beursvloer laat de
onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal een
levensgroot Duurzaam Droomhuis bouwen. In deze modelwoning kun je producten als zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, en vloerverwarming zelf zien, aanraken en beleven. Terwijl
een topkok biologische hapjes voor je bereidt op de inductiekookplaten in
het huis, kun je je op het adviesplein laten voorlichten over de werking van alle
duurzame producten.
Op Huis & Energie ontmoet je bedrijven uit maar liefst 8 verschillende duurzame
sectoren! Dit zijn:

Zonne-energie
Bekijk wat voor verschillende
zonnepanelen er allemaal zijn
en hoe je zonne-energie kan
opslaan in een thuisbatterij.

Duurzaam
Verwarmen
Leer alles over het verwarmen,
koelen en ventileren via jouw vloer,
over de beste type warmtepomp
die bij je woning past of over verwarmen via infrarood

Verlichting, Smart
& Domotica

Ventileren
& Koelen

Financiën
& Subsidies

Energie besparen door jouw huis
slimmer te maken? Hoe sluit je
een draadloze en batterijloze
schakelaar aan? Ook dit kan je
ontdekken op Huis & Energie.

Ontdek op Huis & Energie een
mechanische ventilator die op
natuurlijke basis werkt. Leer daarnaast alles over een WTW unit.

Verduurzamen wordt enorm gestimuleerd en op de beurs leer je alles
over de landelijke en gemeentelijke subsidies.

Woningisolatie

Elektrisch Vervoer

Duurzaam Wonen

Verduurzamen begint bij isoleren.
In slechts 2 dagen kun je jouw dak
isoleren. Wat zijn andere stappen?
Voor elke type isolatie vind je een
exposant.

Tegenwoordig zijn er niet alleen
elektrische auto’s en fietsen, maar
ook 100% elektrische handgebouwde innovatieve E-mopeds.
Wie wil dat nou niet proberen?

Tweedehands design meubels en
producten gemaakt van gerecycled
plastic maken je duurzame
woning af.

Rondom het Duurzaam Droomhuis komen stands van meer dan 100 bedrijven.
Ook kun je deelnemen aan ruim 60 gratis workshops waar je bijvoorbeeld zelf
een eenvoudig stappenplan opstelt om je huis te isoleren, of leert hoe je zonne-energie opslaat in een accu. Uiteraard kun je ook ontdekken wat de financieringsmogelijkheden zijn voor verduurzaming en hoe je geld bespaart op je
hypotheek of stookkosten. Met een druk op een knop zie je welke subsidies er
beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november
in de Brabanthallen in Den Bosch. Om de bezoekers te spreiden en piekdrukte te vermijden, moet je je vooraf registreren voor een specifieke dag en tijdslot. Uiteraard zijn er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar en wordt er gewerkt met brede gangpaden en aangepaste routes bij knelpunten. Kort voor
de beurs ontvang je heldere regels waardoor een veilig en verantwoord beursbezoek wordt gegarandeerd.

Oktober: de tuin voorbereiden op de winter
De oktobermaand is bij uitstek de maand om de tuin voor te bereiden op de winter. Het is
nog niet koud en over het algemeen telt oktober behoorlijk wat mooie, droge herfstdagen.
Perfect weer dus om in de tuin te gaan werken. Waar moet je zoal aan denken?
Gazon
De blaadjes vallen weer massaal van de bomen.
Het is zaak om die steeds uit je tuin te verwijderen. Zorg er in elk geval voor dat ze niet op
het gazon blijven liggen. Als zich daar een dikke laag bladeren vormt, verstik je daarmee het
gras. Bovendien worden die bladeren bij regen
nat, waardoor er een rottingsproces gaat ontstaan. Niet alleen de bladeren zelf, maar ook
het gazon rot dan gemakkelijk weg. Neem een
bladhark of bladblazer en ga aan de slag. Gooi
alle bladeren op een composthoop, zodat ze
op natuurlijke wijze kunnen worden afgebroken.
Bomen, struiken en planten
Het is tijd om te gaan snoeien! Houd er wel rekening mee dat niet alle bomen in deze tijd van
het jaar klaar zijn voor de snoeischaar. De walnoot, ahorn, berk en beuk bijvoorbeeld, laat
je voorlopig nog even met rust. Deze bomen
bloeden sterk in de herfst en mogen daarom
pas in het voorjaar gesnoeid worden. Wel kun
je volop aan de slag met de liguster, Japanse
hulst en taxus. Deze soorten kun je juist nu flink
terugsnoeien, waardoor je de groei stimuleert.
Het gevolg zal zijn dat ze in het voorjaar nieuwe uitlopers gaan krijgen. Heb je last van insecten in je (fruit)bomen? Er zijn speciale lijmbanden in de handel die je rond de stam van de
boom kunt wikkelen. Dit is overigens ook de
ideale tijd om jonge fruitbomen te planten. Zolang het niet vriest, zullen ze letterlijk hun wortels uitslaan in de nieuwe grond, om volgend
jaar krachtig te kunnen groeien.
Vaste planten en bloemen
Spraken we hierboven over het verwijderen
van bladeren van je gazon, bij bodembedekkende planten kun je die bladeren gerust laten

liggen. Dit type planten vindt het namelijk wel
fijn om een beetje bescherming te krijgen tegen de kou. Controleer bij het verwijderen van
uitgebloeide planten even of er nog zaden in
zitten. Die kun je alvast bewaren voor volgend
jaar! Sommige planten hebben tijdens de winter extra bescherming nodig. Er zijn soorten die
niet tegen vorst kunnen, de dahlia is daar een
mooi voorbeeld van. Die haal je het beste op
tijd naar binnen, zodat je er volgend jaar opnieuw van kunt genieten. En ook bij het snoeien van vaste planten en bloemen geldt dat je
dit per soort moet bekijken. Zoek in de plantengids op of snoeien in deze tijd wel of niet
gewenst is. De aster is een goed voorbeeld van
een plant die in kwaliteit achteruit gaat wanneer je die in het najaar snoeit. Wacht in dat geval tot in het voorjaar met het grijpen naar de
snoeischaar.
De groentetuin
In de moestuin valt op dit moment niet zo heel
veel te doen. Staan er nog verwelkte planten in,
verwijder die dan niet geheel, maar schoffel ze
onder de grond. Daarmee bereik je dat de aarde een beetje los blijft. Waarschijnlijk heb je de
meeste groente allang geoogst, want groente overleeft de winterse vorstperiode over het
algemeen niet. Een uitzondering daarop is de
boerenkool, die je juist moet laten staan tot de
eerste nachtvorst achter de rug is. Doe je dat
niet, dan zal de plant een (te) bittere smaak houden. Door de nachtvorst produceert de plant
suikers, die zorgen voor een betere smaak van
het gewas. Heb je rabarber in de tuin staan? Als
je de plant pakweg acht à tien jaar hebt staan,
kun je die delen. Houd er dan wel rekening mee
dat de plant vervolgens een tijdje rust nodig
heeft. Dit houdt in dat je in het jaar erop niet
kunt oogsten. Planten in een pot kun je in de-

-

ze tijd van het jaar eenvoudig zelf verplaatsen
naar een beschutte plek. Zo voorkom je dat ze
de vorstperiode niet overleven. Vaste planten in
je tuin kun je eventueel afdekken met een laag
bladeren.
Denk aan de dieren
De herfst is de tijd waarin veel dieren een onderkomen zoeken voor de winter. Als je een
stapel stenen in je tuin hebt liggen of een berg

hout, bestaat de kans dat zich daaronder inmiddels wat dieren hebben verzameld om aan
hun winterslaap te beginnen. Daarom is het
verstandig om die materialen nu niet meer te
verplaatsen. Egels zoeken vaak een plekje onder een stapel bladeren. Belangrijk is dat zo’n
stapel niet te groot en te zwaar is, want dan
kan het beestje stikken als de bladeren door regen aan elkaar gaan plakken en een luchtdichte laag vormen.
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Deze kleur als ook
duizend andere zijn
verkrijgbaar in hoogwaardige
SIKKENS producten
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verkrijgbaar in 11 verschil ende kleuren
Tijd voor een nieuwe vloer…?
Dit zijn de actuele trends!

Een nieuwe vloer (laten) leggen is een omvangrijke klus. Bovendien is het een investering
voor de lange termijn. Iets om goed over na te denken dus! Het is belangrijk dat de vloer past
bij het meubilair, zodat het geheel goed tot zijn recht komt. Het aanbod in vloeren is enorm
groot. Ons advies luidt om niet overhaast te besluiten en op zoek te gaan naar voorbeeldvloeren, waardoor je goed kunt zien wat het effect van een bepaalde keuze precies is. Pas
als je een wat grotere oppervlakte kunt bekijken, krijg je een goed beeld van hoe je vloer er
uiteindelijk uit zal gaan zien. En net zoals bij meubels heb je ook bij vloeren diverse trends.

Scandinavische invloeden
Voor veel mensen heeft Scandinavië een onweerstaanbare aantrekkingskracht. De prachtige, bergachtige omgeving in combinatie met
de serene stilte die je er in veel gebieden nog
aantreft, spreekt velen aan. Het gevoel dat een
reis door Scandinavië oproept, vertaalt zich in
een nieuwe vloerentrend. Met laminaat en PVC

in een lichte tint leg je de basis voor de Scandinavische look in huis. Combineer het met lichte
meubelen en natuurlijke accessoires voor een
optimaal resultaat.

Onze toasters en waterketels vind je reeds vanaf € 79,
de koel-vriescombinaties zijn beschikbaar vanaf € 699.
Visgraat blijft geliefd
Al jaren is de visgraat niet weg te denken uit
het vloerenaanbod. Logisch, want een houten vloer met een visgraatmotief straalt warmte en gezelligheid uit. Bovendien voelen houten vloeren ook behaaglijk aan wanneer je er
met blote voeten overheen loopt. Dat laatste
kan zeker niet van elk type vloer gezegd worden. Heb je jonge kinderen in huis en wordt er
veel gekliederd? Denk dan nog een keer na of
dit wel de meest praktische keuze is, want een
houten vloer vereist veel onderhoud.
PVC: Van alle markten thuis
Met een vloer van PVC heb je legio mogelijkheden. Je kunt het zo gek niet bedenken of er
is wel een variant in te krijgen. In deze categorie heb je vloeren die vrijwel niet van een echte houtvloer te onderscheiden zijn, maar net zo
gemakkelijk kies je ook voor een tegelvloer van
PVC. Relatief gemakkelijk in het onderhoud,
ook ideaal in combinatie met vloerverwarming
en - ook niet onbelangrijk - verrassend betaalbaar. Geen wonder dat PVC in de vloerenmarkt
snel wint aan terrein.
Ga voor industrieel
Een aantal jaren geleden deed de industriële
look zijn intrede in de vloerenwereld. Daaraan
lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Een
betonvloer is de laatste tijd heel geliefd. Dat
hoeft natuurlijk niet werkelijk beton te zijn, er
zijn verschillende mogelijkheden om in visueel
opzicht hetzelfde effect te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een gietvloer of het leggen van
marmoleum of linoleum met de uitstraling van
een betonvloer. Laat je informeren door een
specialist over de vele mogelijkheden.

Laat je verrassen door de Schneider retro huishoudtoestellen,
verkrijgbaar in 11 verschillende kleuren
Onze toasters en waterketels vind je reeds vanaf € 79,
de koel-vriescombinaties zijn beschikbaar vanaf € 699.
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Acht praktische tips voor het verbouwen van je huis
Een flinke verbouwing van je huis is iets waar je niet zomaar aan begint. Er komt veel expertise aan te pas. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, zeker als je geen goede afspraken hebt gemaakt. En hoe zit het met de regelgeving in jouw gemeente? Lees de praktische tips hieronder.
1. Weet wat je precies wilt
Hoe logisch het ook klinkt, hier kan het al fout
lopen. Als iemand meer ruimte wil en besluit
een aanbouw te laten plaatsen, is het noodzakelijk om alle opties te bezien om te voorkomen dat het eindresultaat een tegenvaller
wordt.

koop worden. Probeer de beste aannemer te
vinden met een aannemelijke prijs, dat kan
ook de goedkoopste zijn. Maak voor jezelf
een lijstje wat jij het belangrijkste vindt, zoals
snelheid of goede communicatie. Informeer
ook eens bij familie of kennissen of zij je een
goede aannemer kunnen aanbevelen.

2. Wat is bouwkundig gezien mogelijk?
De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor
de verbouwing en niet de aannemer. Schakel
dus altijd een bouwkundig expert in. Zij kunnen een bouwkundige opname verzorgen en
bepalen wat constructief wel en niet kan. Indien nodig kunnen ze ook toezicht houden
op de verbouwing.

6. Bewaak je budget
Een budget waarin praktisch geen ruimte is
voor tegenvallers zal al gauw tot problemen
leiden. Er is nu eenmaal vaak eerder sprake
van meerwerk dan van minderwerk. Tenzij
het je dagelijks werk is, kun je bij het opstellen
beter de hulp inroepen van een expert, een
architect of een andere bouwkundig expert.
Die weet welke punten in het budget horen
en kan ze ook beter inschatten.

3. Welke regelgeving is er?
Als verantwoordelijke voor de verbouwing
zul je zelf zeker moeten weten wat wel en
wat niet kan. Is er sprake van een beschermd
stadsaanzicht? Zijn er bestemmingsplannen
waardoor je verbouwing kan worden gefrustreerd? Hebben buren inspraak in jouw verbouwingsplannen? Neem deze zaken beslist
niet te licht op en vraag eventueel advies bij
een expert.
4. De constructietekening
Als je met een beperkte schets of plan een
offerte aanvraagt, loopt dat regelmatig fout.
Vraag minstens drie offertes aan op basis van
een complete constructietekening. Zo voorkom je fouten en meerwerk.
5. Kies de beste aannemer en niet
altijd de goedkoopste
Goedkoop kan bij een verbouwing ook duur-

7. Neem de tijd voor de verbouwing
Sneller verbouwen betekent niet dat er ook
goedkoper zal worden gewerkt. Een te hoge
tijdsdruk zorgt voor stress en dat vergroot de
foutkansen. Een verbouwing kost nu eenmaal
tijd en een vakman kan zoiets beter inschatten. Houd altijd rekening met mogelijke vertragingen en laat niet te veel afhangen van
een tijdige oplevering.
8. Overleg met de buren
Ook als het niet verplicht is, zal overleg met
de buren je in ieder geval goodwill opleveren. Misschien zijn er zelfs buren die ook een
(deel van de) verbouwing willen laten doen.
Het combineren van zaken als schilderwerk
en tuinverbetering levert vaak prijsvoordelen op en daar is iedereen dan weer blij mee.
BRON: Wonen.nl
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Slim en voordelig je
woonkamer restylen

KOM NAAR ONZE 1000 M2 WOONWINKEL

Raak je een beetje uitgekeken op het interieur van de woonkamer? En is het budget niet toereikend voor een complete make-over? Geen probleem! Met onze tips zorg je voor een frisse
nieuwe aanblik zonder dat het je veel kost.
Ruimte geeft rust
Sommige mensen hebben de neiging om hun
woonkamer vol te proppen met allerlei accessoires. Hier geldt echter dat overdaad schaadt.
Je kunt beter zorgvuldig wat elementen kiezen
en de rest weglaten. Probeer eens om alle losse spulletjes in je woonkamer weg te halen en
daarna die spullen opnieuw in te delen, maar

dan op een heel andere manier. Sla eventueel
wat dingen op voor gebruik op een later moment. Alleen al door dingen een nieuwe plek te
geven, kun je een totaal nieuwe beleving creëren. Als je er daarbij tegelijk voor zorgt dat het
niet te vol wordt, ben je slim bezig! Neem er rustig te tijd voor, probeer verschillende combinaties uit en laat de dingen weg waar je al op was
uitgekeken.
Verplaats het meubilair
Als je het echt rigoureus wilt aanpakken, verplaats je ook het meubilair. Hier kun je het beste een plan voor maken, zodat je het gefaseerd
kunt aanpakken. Je zou bijvoorbeeld de kamer
kunnen spiegelen, maar je kunt ook experimenteren met de ruimte door bijvoorbeeld een
hoekbank een kwartslag te draaien of een tafel
anders op te stellen. Pas je verlichting aan op de
nieuwe situatie voor een optimaal resultaat.

..en laat u
inspireren
EETTAFELS OP MAAT • SALONTAFELS OP MAAT
BOEKENKASTEN OP MAAT • VITRINEKASTEN OP MAAT
LINNENKASTEN OP MAAT
VLOERDELEN VAN HOUT, PVC en AVATARA 3-D PRINT
(niet van echt hout te onderscheiden!)

Creëer luxe
Een luxe sfeer in huis zit vaak in minimale aanpassingen. Een boekenkast, waarin alles willekeurig is geplaatst, kan rommelig ogen. Door de
boeken bijvoorbeeld op kleur in te delen, geef
je blijk van doordacht handelen. Je hebt dan
meteen een heel andere aanblik gekregen. Verder geldt ook hier: less is more! Kies liever enkele grote items ter decoratie, in plaats van allemaal kleintjes. Een kleine ruimte zoals de hal
kun je vrij simpel verfraaien door er een grote
vloervaas neer te zetten. Een grote plant op een
bijzettafeltje is ook een leuk idee! In de woonkamer kun je bijvoorbeeld een nieuwe lamp boven de eettafel hangen. Bekijk eens wat voorbeelden van grote hanglampen, vaak geldt in
dit soort situaties: hoe groter, hoe beter.
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Koken op inductie
heeft de toekomst
Van oudsher koken veel Nederlanders op een gasfornuis. Nu de gaskranen dichtgedraaid worden, gaan veel mensen alvast op zoek naar alternatieven. Koken op inductie wordt steeds populairder, maar we zien dat er nog behoorlijk wat misverstanden over deze optie bestaan. Het basisprincipe van een inductiekookplaat berust op een natuurkundig verschijnsel. In de kookplaat
wordt de netspanning omgezet in spanning van andere frequentie en zo wordt magnetisch veld
gegenereerd. Wanneer je op de kookplaat een pan zet met een bodem die te magnetiseren is,
gaat door de bodem van die pan een wervelstroom lopen. Door de weerstand van de pan wordt
die stroom omgezet in warmte.

HET
DAGELIJKS
LEVEN IS
TOPSPORT.

Veilig koken
De bodem van de pan wordt heet, de kookplaat
in principe niet. Natuurlijk neemt de glasplaat
wel enige warmte van de pan over, dus koud
zal het tijdens het koken niet zijn. Maar de kans
om jezelf te verbranden aan een inductiekookplaat is veel kleiner dan bij een gasfornuis, waarbij bepaalde delen letterlijk gloeiend heet kunnen worden. Bij een traditioneel gasfornuis heb
je kans op lekkage en daarmee op ontploffingsgevaar. Dat gevaar is er ook wanneer je op een
mobiel gasstel (met een gastank) kookt. In dat
opzicht is een inductiekookplaat dus een veilig
alternatief.

Slaap goed en
presteer beter!
Profiteer nu van
aantrekkelijke
korting en ervaar de
voordelen van een
goede nachtrust.
ssen
ran
F
k
Ri

Schans 7-11 • 1421 BA Uithoorn • 0297-561633
info@gerardkeune.nl • www.gerardkeune.nl

COOL MOTION
HYBRID 7 & 8
PREMIUM

* Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

ZIJDSTRAAT 23, AALSMEER
0297-324541
WWW.GOEMANSTAPIJT.NL

Tijd besparen
Je pan is bij gebruik van een inductiekookplaat
veel sneller op de gewenste temperatuur. Dit
houdt in dat je aardig wat tijd kunt besparen.
Bovendien is na afloop het onderhoud ook veel
sneller uit te voeren. Bij een gasfornuis moet je
eerst wachten tot het ding goed is afgekoeld,
omdat je anders je handen zou verbranden bij
het schoonmaken. De gaspitten zelf zijn een verzamelplaats voor vuil en laten zich lastig schoonmaken. De inductiekookplaat is een gladde glazen plaat, die snel na gebruik is afgekoeld. Je
kunt er dus vrij snel na het koken een doekje
overheen halen.
Je pannenset
Als je overstapt van koken op een gasfornuis
naar koken op inductie, is het van belang dat je
pannen daar geschikt voor zijn. Dat hoeft echter

niet te betekenen dat je meteen een compleet
nieuwe pannenset moet aanschaffen. Veel pannen zijn al geschikt voor koken op inductie. Belangrijk is vooral dat de onderkant van de pan
mooi vlak is. Als er krommingen of deukjes in
de bodem zitten, maakt de pan geen goed contact met de glazen plaat. Juist dat contact is nodig om het magnetisch veld te activeren. Probeer het gewoon eens uit met je huidige pannen. Met een beetje geluk werkt alles prima en
kun je zo overstappen.
Ontmoedigingsbeleid
De komende jaren zullen de gasprijzen geleidelijk steeds verder stijgen. De regering kiest voor
een ontmoedigingsbeleid om ons te drijven in
de richting van een duurzame oplossing. Immers, het gasverbruik kan alleen omlaag gaan
als meer mensen overschakelen op alternatieve warmtebronnen. Als je gasfornuis toch al aan
vervanging toe is, loont het zich dus zeker de
moeite om nu alvast over te stappen naar koken
op inductie. (Foto: pixabay.com)
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kinder- en jeugd

Diverse activiteiten in bibliotheken

Zaterdag live-uitzending

Terug in de tijd tijdens
de Kinderboekenweek
Aalsmeer - De Kinderboekenweek van 30 september tot 11
oktober staat dit jaar in het teken
van geschiedenis, met sfeervolle
voorstellingen en creatieve workshops in alle vestigingen van de
Bibliotheek Amstelland. Boeken
en verhalen brengen geschiedenis tot leven. Zo wordt de wereld
van vroeger tastbaar en begrijp je
de wereld van nu beter. De Bibliotheek nodigt kinderen uit om actief met geschiedenis aan de slag
te gaan. Zo maak je nieuwe herinneringen voor het leven!
Voorstelling Lampje
Op woensdag 30 september om
15.30 uur komt kinderboekenschrijfster Annet Schaap naar Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
voor de sprookjesachtige vertelvoorstelling Lampje, naar haar
gelijknamige bestseller. Heb je
een leuke, spannende vraag voor
Annet? Stuur ‘m op voor 28 september en maak kans op een persoonlijk antwoord én een boekenpakket.
Creatief met vinyl
Op vrijdag 2 oktober gaat men

om 15.30 uur in de bieb Stadsplein aan de slag met vinyl en poezie. Laat je inspireren door de
cover van een ouderwetse langspeelplaat. Met speelse schrijfoefeningen schrijf jij je tekst op
een vinylplaat! Ook zijn er vier
workshops van de Maakplaats in
Stadsplein, Westwijk of Uithoorn.
Je gaat terug in de tijd en maak je
een stopmotion video over vroeger (7 tot 9 jaar) of bouwt een verhaal over ridders en prinsessen
met Duplo (4 tot 6 jaar).
Ridders in Aalsmeer
Joes Bonen sluit de Kinderboekenweek af op zaterdag 10 oktober om 10.30 uur in de Bibliotheek Aalsmeer. Ze voert de grappige, muzikale theatervoorstelling ‘Deze ridder zegt nee’ op voor
kinderen van 3+. Over een lief riddertje, een grote draak, je alleen
voelen en een bijzondere vriendschap.
Beleef de Kinderboekenweek in
de Bibliotheek en kijk voor alle
informatie en kaartverkoop op
www.debibliotheekamstelland.
nl/kinderboekenweek2020.

Maud Noordam in finale
Junior Songfestival
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 26 september vindt het Junior Songfestival 2020 plaats in
Ahoy Rotterdam. Helaas zonder publiek, maar wel met een
Aalsmeerse jongedame als finalist op het podium. Maud Noordam (14) werd in februari met
nog 10 andere talentvolle kinderen geselecteerd als finalist voor
dit jaarlijkse evenement. Met de
drie meiden Demi, Jayda en Naomi werd door het AVRO TROS
team van het Junior Songfestival
een girlband gevormd, genaamd
UNITY.
Robert Dorn, producer, schreef en
produceerde voor UNITY het lieddon mee naar school en vul de- je ‘Best Friends’. Een song die de
ze in de school óf op het school- meiden op het lijf geschreven is.
plein tijdens het spelen. Naast de In het afgelopen half jaar hebben
gemak zien we ook dat het wa- ze veel gerepeteerd, maar zijn ze
tertappunt extra bewustzijn cre- ook echte ‘best friends’ geworeert bij docenten, leerlingen en den. Niet alleen tijdens de vele reouders/verzorgers”, legt Micha petities zagen ze elkaar, ook daarHoogewoud uit. De JOGG-regis- buiten hebben ze al heel veel leuseur zet zich in voor een gezonde ke dingen samen meegemaakt.
jeugd en een gezonde toekomst En ze zijn nog niet van plan om
en (meer) water drinken is een
belangrijk onderdeel daarvan.
Tijdens de Drink Water Week
fietst Micha door Aalsmeer en
Kudelstaart met de gloednieuwe
waterbar. Deze ‘bakfiets’ maakt
het water drinken nog leuker
doordat je gemakkelijk je water
kan pimpen met munt, citroen of
aardbei. “Tijdens deze week willen we zeven dagen lang extra
aandacht vragen voor water drinken. We laten kinderen, ouders en
partners zien dat water drinken
leuk, lekker en makkelijk is. Het is
de gezondste dorstlesser.”

“Het is de gezondste dorstlesser”

Waterpunt OBS Samen
Een officieel geopend
Aalsmeer - Op maandag 21 september vond de opening van het
watertappunt van OBS Samen
Een plaats. De leerlingenraad
en directrice Ivica Timman van
Samen Een, Jolanda Moolhuijsen van de Rabobank en Micha
Hoogewoud van JOGG Aalsmeer
waren aanwezig voor dit feestelijke moment. OBS Samen Een installeerde begin maart het watertappunt op het schoolplein,
maar vanwege COVID-19 werd
de officiële opening uitgesteld.
De Drink Water Week, die plaatsvindt van 21 tot en met 27 september, was het moment om de
school nog even in het zonnetje
te zetten.
Het watertappunt is mogelijk gemaakt dankzij de subsidie Watertappunt van Gezonde School en
financiële steun van De Rabobank. “Met het watertappunt is
water drinken nog toegankelijker
voor de leerlingen. Neem een bi-

Basketbalcompetitie

Nipt verlies na spannende
wedstrijd U12 in Alkmaar
Aalsmeer - Op zaterdag 19 september stond de U12 van BV
Aalsmeer al weer klaar voor hun
tweede wedstrijd dit seizoen, dit
keer uit tegen Alkmaar Guardians. Na de overtuigende overwinning van vorige week, werd
de wedstrijd deze week een heel
stuk spannender.
De aanloop naar de wedstrijd was
wat rommelig, er leken weinig
spelers beschikbaar te zijn door
blessures en afmeldingen op het
laatste moment wegens ziekte.
Gelukkig stonden er dit weekend
ook twee nieuwe spelers klaar om
hun eerste wedstrijd ooit te spelen, waardoor het team met 7
spelers aan de wedstrijd begon.
De strijd werd deze week geleverd door Freek, Gioia, Noah, Rijck, Rosa, Wouter en Yuna.
Aalsmeer wist de wedstrijd goed
te beginnen door al snel de eerste score te maken. Alkmaar liet
dit niet zomaar gebeuren en
zette gelijk het gas erop waardoor zij uitliep tot een 7-2 voorsprong. Daarna blijkt dat Alkmaar
en Aalsmeer echt aan elkaar gewaagd zijn, Aalsmeer vecht zich
terug in de wedstrijd en komt
hierdoor 1 punt voor te staan,
7- 8. Om en om scoren de teams

waardoor de ruststand 13-14 is in
het voordeel van Aalsmeer.
Na de rust pakt Alkmaar de leiding en weet uit te lopen tot een
stand van 21-17. Na wat aanwijzingen van de coach weet
Aalsmeer de basket weer goed te
vinden en brengt de stand in een
keer naar 21-25 in haar voordeel.
In een nek-aan-nek race gingen
de teams richting het eindsignaal
van de wedstrijd.
Om en om pakten de teams een
puntje voorsprong, aan het einde
trekt Alkmaar net aan het langste
eind en weet de wedstrijd winnend af te sluiten met een stand
van 33-32. De toeschouwers hebben deze week een prachtige
wedstrijd kunnen zien, een met
veel inzet en heel veel spelvreugde!
Zondag in Proosdijhal
Komende zondag 27 september speelt de U12 een thuiswedstrijd om 12.00 uur in sporthal De
Proosdijhal in Kudelstaart. Lijkt
het jou ook leuk om te komen
basketballen? Dan ben je altijd
welkom voor gratis proeftrainingen op dinsdag- en donderdagavond. Kijk voor meer informatie
op www.bvaalsmeer.nl.

krant

daar mee te stoppen.
Maar eerst de finale. Het wordt
een geweldige show, die live uitgezonden wordt op NPO Zapp
om 19.25 uur. De presentatie is
in handen van Romy Monteiro en Buddy Vedder. Een vakjury
(Duncan Laurence, Emma Heesters en Ronnie Flex) en kinderjury (Matheu Hinzen en de meiden van 6times) zullen hun punten geven aan UNITY en de andere 3 acts. Maar ook thuisstemmers kunnen mee bepalen wie
er Nederland zal vertegenwoordigen tijdens het Junior Eurovisie
Songfestival.
Het zou toch geweldig zijn als
Maud met haar girlband UNITY
met deze eer mag strijken. Stem
dus aanstaande zaterdag op UNITY! Via www.juniorsongfestival.nl
kan alvast gekeken en geluisterd
worden naar de liedjes die mee
doen en op zaterdag kan via de
website gestemd worden. Volg
UNITY ook op instagram: @unitygirlband

AAS Online Jeugdschaakcompetitie

Van Italiaanse partij naar
een Schots gambiet

Voetballes van toptrainers

Juventus Masterclass voor
jeugd bij SCW Rijsenhout
Rijsenhout - Maandag 12 oktober komt het grote Juventus naar
SCW in Rijsenhout. Drie toptrainers van de ‘Oude Dame’ uit Turijn zullen daar de Juventus Masterclass voor jonge voetballers
verzorgen. Alle jongens en meisjes geboren tussen 2004 en 2014
kunnen een onvergetelijke en
leerzame voetbaldag beleven. Er
is ‘slechts’ plek voor 96 spelers.
Al sinds 2011 werkt sportmarketingbureau SportsGen uit Wormer samen met de recordkampioen uit Italië. Iedere herfst- en
meivakantie komt Juventus met
drie professionele jeugdtrainers
naar Nederland om kinderen kennis te laten maken met de manier
zoals Dybala, Ronaldo, Pjanic en
Mathijs de Ligt dagelijks trainen.
De ervaring leert dat de jongens
en meisjes een geweldige dag
beleven die om 10.00 uur start en
rond 15.30 uur eindigt.
Voetbalvereniging SCW zal gastheer zijn van de Italiaanse we-

reldclub. Namens de club is bestuurslid Pieter de Breuk trots op
de komst van Juventus: “Het gebeurt natuurlijk niet iedere dag
dat er trainers van Juventus op
ons complex komen. Wij hebben
contact gezocht met organisator
SportsGen die ik ken van andere
voetbalactiviteiten in onze regio.
Zij waren direct enthousiast. Voor
SCW is het natuurlijk een prachtige affiche waar we erg trots op
zijn. Naast onze eigen jeugdleden heten wij dan ook alle andere voetballers uit de omgeving
van harte welkom op ons prachtige complex. Samen met Juventus zullen wij er voor iedereen
een feestdag van maken.”
Alle jongens en meisjes kunnen
zich vanaf dit moment inschrijven. Lid zijn van een voetbalclub
is niet nodig. Kijk voor meer informatie op: www.scwrijsenhout.nl.
Stuur voor inschrijven een mailtje naar SCW: Juventus@scwrijsenhout.nl

Kom korfballen bij VZOD
Kudelstaart - Ondanks corona is
het korfbalseizoen bij VZOD weer
gestart. Zoek jij een nieuwe sport,
misschien heb je net je zwemdi-

ploma gehaald of heb je weleens
ergens anders gekorfbald, kom
dan eens kijken bij korfbalvereniging VZOD aan de Wim Kand-

Aalsmeer - Aan de tweede ronde
van de Online Jeugdcompetitie
deden elf jeugdspelers mee. Pieter kwam niet online tegen Merlijn, waardoor Merlijn een reglementair punt scoorde. Het niet
doorgaan van deze partij was extra jammer, omdat David was uitgeloot en er hierdoor drie spelers
geen partij hadden. Marien werd
weggevaagd door Christiaan, die
een goede partij speelde. Het
prestige duel der Luken zag Luuk
B. met e4 openen, waarop Luuk
V. met een Siciliaan antwoordde
en wel een versnelde Draak. In
een complex middenspel sloeg
zwart op b2 in en een bekende
schaakgezegde is ‘sla nooit op b2,
ook niet als het goed is’. Wit kreeg
dan ook een goed initiatief voor
de geofferde pion en daarna een
koningsaanval. Zwart moest keepen en verloor de a-pion, zodat
Wit daar een vrijpion had. Luuk
B zag kans om de stukken te ruilen en in tijdnood liet Luuk V een
tweede vrijpion doorlopen en
ging geruisloos ten onder. De volgende partij was PBloem tegen

Itsjeboybryan, oftewel Pepijn versus Bryan. Pepijn speelde een Konings Indische Aanval waarop
Bryan met e5 antwoordde. Wit
verloor een kwaliteit in de opening, maar kreeg wat compensatie door slordig spel van zwart.
Zwart begon nu een koningsaanval dat veel te veel materiaal kostte en al snel had wit drie stukken
tegen een toren. Na enige verwikkelingen ging ook de zwarte dame ten onder en werd Bryan vakkundig mat gezet.
Tenslotte zus Merel Bloem tegen
Robert Vermeulen, het werd een
miniatuurtje. De partij begon als
een Italiaanse partij en ging daarna over in een Schots gambiet
waar wit een pion had kunnen
winnen. Wit offerde echter een pion en won een stuk voor nog een
pion. Zwart bleef te lang met zijn
dame op de e-lijn staan en Merel maakte daar fraai gebruik van
en won de dame. Daarna werd de
zwarte koning uitgerookt en was
19. Dg5 mat, in nog geen 20 zetten.
Door Ben de Leur

reef. VZOD is een Kudelstaartse vereniging, maar ook als je in
Aalsmeer, de Kwakel of Uithoorn
woont, ben je van harte welkom. Korfbal is een leuke teamsport met jongens en meisjes in
één team. Je maakt veel vrienden en vriendinnen en daardoor
is het extra gezellig. Korfbal doe
je binnen en buiten. In het najaar
en in het voorjaar korfbal je buiten en in de winter korfbal je binnen in een sporthal. Maar VZOD is
meer dan alleen korfbal: zo worden er allerlei (jeugd)activiteiten, feestjes, toernooien, discoavonden, en onder andere een
jeugdkamp georganiseerd. Kortom, een open vereniging waar ie-

dereen zich snel thuis voelt. Voor
kleuters organiseert VZOD spelletjesochtenden op zaterdag van
10.30 tot 11.30 uur. De groepen 3
tot en met 8 van de basisschool
trainen op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur, het
voortgezet onderwijs op dinsdag
en donderdag van 19.00 tot 20.00
uur en volwassenen op dinsdag
en eventueel donderdag vanaf
20.30 uur. Op zaterdag worden
de wedstrijden gespeeld.
Zin om een keer me
te trainen?
Dat kan! Kijk voor meer informatie of contactgegevens op www.
vzod.nl of mail naar TC@vzod.nl
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Aalsmeer - Bloemenlust 1 speelde een uitwedstrijd tegen de
‘buren’, Amstelveen 4. De partijen waren bijna allemaal behoorlijk in evenwicht en spannend tot
het einde. Vijf wedstrijden hadden een vijfde game nodig om de
beslissing te brengen, waarvan er
drie in het voordeel van Bloemenlust eindigde. Na een 3-1 tussenstand in het voordeel van Amstelveen, kwamen de bezoekers uit
Aalsmeer terug tot 3-3 door vijf
overwinningen van Dirk Biesheuvel en Bart spaargaren.
De volgende twee partijen gingen echter zeer nipt in vijven verloren voor Dirk en Johan Berk,
waardoor Amstelveen weer uitliep naar 5-3. Uiteindelijk kwam
laat op de avond de 5-4 eindstand op het scorebord door een
prima zege van Bart Spaargaren,
wederom na een beslissende vijfde game. Invaller Dirk Biesheuvel
wist heel knap twee partijen te

Aalsmeer - Na een wedstrijd vorig weekend met twee verlengingen met een uiteindelijke winst
waren de Heren van BV Aalsmeer
weer klaar voor een mooie wedstrijd tegen Racing Beverwijk. In
het eerste kwart had Aalsmeer
het moeilijk veel ballen werden
afgepakt en zelfs met een paar
mooie scores van Jasper Polak
stond Aalsmeer met 21-10 achter. Het tweede kwart voorspelde niet veel beters, maar met
een paar mooie aanvallen van
Thijs Wijfjes en Sebastiaan Sargis kwamen de Heren iets verder. In het einde van het tweede
kwart bleek Beverwijk toch sterker te zijn en eindigde de stand in
de rust met 37-18. De Aalsmeer-

Bloemenlustteams 2 en
3 winnen overtuigend
winnen, evenals Bart Spaargaren.
Ondanks drie spannende wedstrijden bleef Johan Berk deze
avond helaas met lege handen.
Na de 8-1 thuisoverwinning vorige week, haalde Bloemenlust 2
nu nog steviger uit door in de uitwedstrijd TSTZ Haarlem 6 met 0-9
te verslaan. Ed Couwenberg, Dirk
Biesheuvel en Danny Knol bleken onverslaanbaar voor de gastheren in Haarlem. Met 17 punten
(uit 18) gaat Bloemenlust 2 fier
aan de leiding in de 4de klasse.
Bloemenlust 3 speelde thuis tegen Spaarne 9 uit Haarlem. Goed
spelend won Philippe Monnier
al zijn partijen. Horst Krassen
en Frans Ravesteijn wonnen elk
twee partijen. Er was maar één
partij die in vijf games gespeeld
werd, door Philippe die de partij
nog knap wist te winnen na twee
games te hebben achter gestaan.
Einduitslag: 7-2.

Basketbal: Overtuigende
overwinning BVA M16
Aalsmeer - De jongens M16 van
Basketbal Vereniging Aalsmeer
zijn met 9 spelers en 6 ouders
naar Den Helder afgereisd voor
hun tweede wedstrijd in de competitie. Vol vuur begonnen ze tegen Noordkop, die met 7 spelers was komen opdagen bij de
wedstrijd. Qua lichaamslengte
stond Aalsmeer in het voordeel;
of dat zich uitbetaalde in de winst
moest nog blijken. Aalsmeer zat
lekker in het spel: fel, doelgericht en raak! Het overspelen ging
goed en soepel, de jongens van
Aalsmeer speelden zo goed samen dat Noordkop het spel niet
bij kon houden.
Binnen enkele minuten werd al
een time-out aangevraagd door
de tegenpartij: met een score van
2-22 moest er al een tandje bij.
De time-out bleek effect te hebben, Noordkop kwam direct
tot scoren en wist het gat tot
Aalsmeer een stukje kleiner te
maken. Aalsmeer wist hier goed
op te reageren met een paar
overtuigende scores van Valentijn en Thomas. Vervolgens gooide Remco zijn vrije worpen er in
en wist Tijs van onder het bord er
een verrassende bal in te gooien.

Door nog een paar snelle scores van Thunder en Stef eindigde het kwart in een stand van 1563 in het voordeel van Aalsmeer.
De wedstrijd lijkt gespeeld. Toch
wist Noordkop nog een paar keer
te scoren, maar Aalsmeer gaf de
voorsprong niet meer uit handen.
Dillen zijn eerste wedstrijd ging
super. Met een flinke overwinning van 19-82 en een trots gevoel kon de terugreis naar huis
beginnen.
Wedstrijden zondag
De volgende wedstrijd van de
jongens U16 is aanstaande zondag 27 september om 12.00 uur
in De Proosdijhal Kudelstaart.
Deze dag komen in totaal zeven teams van Basketbal Vereniging Aalsmeer thuis in de sporthal aan de Edisonstraat in actie.
Ook om 12.00 uur BVA U12 tegen
DWV U12.
Om 14.00 uur: BVA U14-1 tegen
HBC U14-1, BVA V16 tegen Harlemlakers V16 en BVA MSE2 tegen DWV MSE2.
Om 16.00 uur: BVA U14-2 tegen Onze Gezellen U14-3 en
BVA MSE1 tegen The Challengers
MSE2.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 september:
F.C.AALSMEER
Jong Holland 1 - F.C.A. 1 15.00 u
Wartburgia 2 - F.C.A. 2
11.15 u
sv.Overbos 3 - F.C.A. 3
14.30 u
F.C.A. 4 - S.C.W. 3
14.30 u
F.C.A. 5 - A.D.O.’20 5
14.30 u
Roda’23 5 - F.C.A. 6
14.30 u
Olympia H. 5 – F.C.A. 7
14.30 u
Hertha 4 - F.C.A. 8
12.00 u
F.C.A, 9 – AS’80 2
14.30 u
F.C.A. 35+1 - Desto 35 + 1 14.30 u
Zwanenburg - F.C.A 45+ 14.00 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - Spartaan V1
12.00 u
Roda’23 V2 - F.C.A. V2
12.30 u
F.C.A. V3 - Zandvoort V1 14.30 u
R.K.D.E.S,

Vrouwen
A.M.V.J. V1 - R.K.D.E.S. V1
S.C.W.
Kon.H.F.C. 1 - S.C.W. 1
Zwanenburg 2 - S.C.W. 2
F.C.A. 4 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 - T.H.B. 2
S.C.W. 5 - Overamstel 8

Zondag 27 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Alphen 1
F.C.A. 2 - A.F.C. 6
F.C.A. 3 - Hoofddorp 16
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Stompwijk 1
R.K.D.E.S 2 - R.O.A.C. 2
Hillegom 5 - R.K.D.E.S. 3

14.30 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u

14.00 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
11.30 u

Voetbal zondag

FC Aalsmeer speelt met 10
man gelijk tegen DHL Delft
Aalsmeer - Voor de eerste competitiewedstrijd moesten de
voetballers van FC Aalsmeer zondag naar Delft en dat is in totaal
even 100 kilometer. Dus de selectie met begeleiding en mondkapjes vertrokken tijdig met de bus
naar deze voor FC Aalsmeer onbekende tegenstander. Verrast
door het nieuwe kunstgrasveld,
maar helaas voor beide teams

een scheidsrechter die zijn eigen wedstrijd floot en de meest
vreemde beslissingen nam. Na 20
minuten was het Jeffrey Hausel
aan wie de eerste van de in totaal
acht gele kaarten werd gegeven.
Onterecht de dupe van scheidsrechter Zorgui.
FC Aalsmeer
speelde de eerste 25 minuten prima voetbal en was de bovenliggende partij zonder echter ech-

Moeilijke winst voor
Basketbal Heren 1

Voetbal

Krappe winst FCA (zat.)
op Marken: 3-2
Aalsmeer -De vele supporters zagen afgelopen zaterdag 19 september tijdens de voetbalwedstrijd FC Aalsmeer tegen Marken
de eerste 20 minuten een furieus
aanvallend FC Aalsmeer wat al in
de tweede minuut resulteerde
in een doelpunt. Een dieptepass
van de goed spelende Mark Rutgers werd door Daan Vaneman
knap afgemaakt: 1-0. Aalsmeer
bleef het tempo hoog houden en
Marken bleef ternauwernood op
de been. Een aanval in de 10e minuut werd door Daan Vaneman
knap afgemaakt, maar de vlag
van de assistent-scheidsrechter
ging omhoog en dus ging het
doelpunt niet in de boeken. Marken was in die periode nog niet
voor doelman Nick van der Wiel
geweest en moest alle zeilen bijzetten om de FC van het scoren
af te houden. Wissel 21ste minuut
aan Aalsmeer kant: Jordi van Gelderen voor de geblesseerde Nassim Zohair. Aalsmeer viel een
beetje terug en het werd meer
een spelletje balbezit aan beide zijden. Marken kroop nu ook
uit zijn schulp. Dit leidde in de
29ste minuut tot de eerste grote kans van Marken. Een vrije trap
van Mohammed el Boughlali vanaf de 16 meter tikte Nick van der
Wiel in een uiterste krachtinspanning tot corner. Marken zette de
poppetjes op het middenveld nu
goed neer en Aalsmeer was geen
schim meer van de eerste 20 minuten. Te veel met de bal lopen
en verkeerde keuzes bepaalde
nu het spelbeeld. Men kreeg nog
wel een paar grote kansen, zoals
in de 33ste en 43ste minuut, maar
doelman Ywan Blijleven bleek
een grote sta in de weg voor de
FC. Aan de andere kant was Amine Aboutaleb dicht bij een doelpunt. Nick van der Wiel toonde
zijn klasse en zo bleef de ruststand 1-0 voor Aalsmeer. De goed
leidende scheidsrechter Mitchell
Schuurman had geen problemen
in de eerste 45 minuten. Ongewijzigd begonnen de beide elftallen aan de tweede helft. Bij een
snelle ingooi van Marken in de
46ste minuut (!) stond de verdediging van Aalsmeer als aan de
grond genageld en was het Nicky Roele die frank en vrij voor het
Aalsmeer doel Nick van der Wiel
kansloos liet: 1-1. Aalsmeer was

wakker geschud en kreeg weer
veel balbezit, maar moest oppassen voor de counters van Marken.
Tot aan de 16 meter loopt het wel.
Het afmaken is bij Aalsmeer toch
wel een manco. Drie inzetten van
de FC in de 62ste minuut waren
niet genoeg voor een doelpunt.
De mooiste kansen werden verknoeid. Wissel 66ste minuut: Tijn
de Bruin voor Daan Vaneman.
Ook Marken wisselde Ramon
Veerman voor Luke de Waart. Deze Ramon Veerman maakte het
Aalsmeer moeilijk. Sterk en snel
binnen de minuut knalde hij de
bal rakelings over de kruising.
Wissel Aalsmeer: Mike Dam voor
Calvin Koster. Berry Kramer kreeg
een dot van een kans in de 72ste
minuut, maar dat was ook niet
aan hem besteed. Marken deed
het beter in de 76ste minuut. Tussen vier man achterin wist Mohammed el Boughlali de bal knap
in het doel te krijgen: 1-2. Hier
was niets aan af te dingen. Met
Mike Dam voorin kwam er wel
meer power voor het doel. Een
vrije trap op 18 meter in de 80ste
minuut werd door Mike Dam
snoeihard in de rechter beneden hoek geknald: 2-2. Aalsmeer
kreeg weer hoop en dat betaalde
zich uit. Een schot op doel kreeg
doelman Ywan niet onder controle en in een scrimmage gaf Calvin
Valies het laatste tikje tegen de
bal: 3-2. Marken deed er alles aan
in de laatste 10 minuten en gooide lijf en leden in de strijd. Behoudens een kopbal die rakelings
over ging van Amine Aboutaleb
kwam men niet. En koesterde FC
Aalsmeer deze zwaar bevochten
overwinning. Komende zaterdag
26 september speelt FC Aalsmeer
(zaterdag) uit tegen Jong Holland
in Alkmaar. Aanvang wedstrijd
15.00 uur. Locatie: Koning Willem
Alexanderlaan 5 in Alkmaar.
Jack van Muijden

te kansen te creëren en dat was
niet wat de supporters de laatste weken gewend waren. Na die
25 minuten gebeurde er echter te
veel om dat ritme vast te houden.
Eerst was het Dawid Godzina, die
uitviel na een ongelukkig tik tegen zijn knie (Richard Melman
was zijn vervanger) en even later Kreeg Jeffrey Hausel zijn tweede gele kaart. Speelbal heel ongelukkig tegen zijn arm terwijl hij
wegliep, dus rood, wat een beslissing! Ook de goed spelend Nick
Sluijs had last van liesblessure,
maar kon de rust wel halen. Door
deze problemen ging Chance
Meeuwis van rechtsbuiten naar
de back positie en de beste man
van het veld, Kevin Hoorneman,
ging als voorstopper en Sten Piet
nam zijn plaats op het middenveld in. Door al deze omwisselingen kwam DHL beter in de wedstrijd en werd de wedstrijd ope-

ner en moest FC Aalsmeer scherp
op letten. Met name was het
door goed keeperswerk van Robert Jan van Leeuwen te danken,
dat DHL niet wist te scoren. Zelfs
een kans voor open doel werd
gemist door spits Niels van Duinen. FC Aalsmeer wisselde nog 1
maal door Robin Kruijsman in te
brengen voor Chance Meeuwis.
FC Aalsmeer had ook twee mooie
kansen, maar zowel Sten Piet vrij
voor doel (hoog over) en Michal
Kocon konden de bal niet in de
netten schieten. Bij Kocon reageerde keeper Goeijer alert door
de bal van zijn schoen te pakken.
Kortom, 1 uur met 10 man en een
gelijkspel (0-0) halen is niet verkeerd. FC Aalsmeer kan beter, dat
is gezien tijdens de eerste helft.
Aanstaande zondag 27 september speelt FCA thuis aan de Beethovenlaan tegen Alpen. Aanvang
is 14.00 uur.

Zondag 20 september speelden
zowel FC Aalsmeer als RKDES Kudelstaart uitwedstrijden. RKDES
was op bezoek bij AVV Alphen
en kon juichend terug naar huis:
1-2 gewonnen. FC Aalsmeer nam
het op tegen DHL in Delft. Beide
ploegen creëerden diverse kansen, maar tot scoren kwam men
niet. Eindstand: 0-0.
Foto: www.kicksfotos.nl

se Heren hadden in de rust hun
koppen bij elkaar gepakt en begonnen het derde kwart goed.
Na meerdere scores achter elkaar
van Valentijn Stokman kwam de
stand op 40-31. De heren waren dichtbij de winst en ze gingen er hard voor werken. Sebastiaan Stokman en Dani Booij leverden nog mooie aanvallen en rebounds en kwam de stand op 4748 voor Aalsmeer met nog 3 minuten te gaan. Deze 3 minuten
leken lang te duren maar de Heren 1 van Aalsmeer had de verdediging goed staan en Beverwijk
maakte geen kans. De Basketbal
Heren 1 pakte hierdoor de winst
met 47-48 en hebben opnieuw
een mooie winst binnen gehaald.

Handbal eerste Divisie

Green Park Dames 1 pakt
volle winst in Bloemhof
Aalsmeer - Na een eerste competitie nederlaag uit tegen PSV
in Eindhoven (35-22) speelde Dames 1 van Green Park Aalsmeer
zaterdagavond 19 september tegen een andere Brabantse ploeg,
MHV’81 uit Mill. De tegenstander komt voor het eerst in de geschiedenis uit in de eerste Divisie.
Aalsmeer bouwt aan een nieuwe ploeg. Naast de vaste krachten wordt er veel B-Jeugd ingepast onder de bezielende leiding
van coaches Herman Schaap en
Peter Tier. Heren 1 was vrij, dus
het aanwezige publiek had speciaal de moeite genomen om deze wedstrijd te bezoeken. Beide
ploegen doen niet veel voor elkaar onder en zo ontstaat er een
spannende en snelle wedstrijd in
de toch goed gevulde Bloemhof.
Green Park opent de score door
doelpunten van Noëlle Reus en
Britney Fanger. Een prima start,
de meiden zitten direct lekker in
de wedstrijd, heel anders dan vorige week waar het team direct
achter de feiten aanliep. Het publiek krijgt veel beweging, stevige duels en mooie acties te zien.
Halverwege de eerste helft loopt
Aalsmeer tegen wat tijdstraffen
aan. MHV’81 maakt daar gebruik
van en zo is de stand opeens
7-9 in het voordeel van MHV’81.
Na een goede redding van Ashley de Munck kan Lisa Hölscher
tot twee maal toe aanleggen. Er
wordt uiteindelijk gerust met een
12-11 voorsprong voor Aalsmeer
na een late goal van Sonja van
Wechem. In de tweede helft zul-

len beide ploegen voor de volle winst moeten gaan. Spanning
in het veld, spanning aan de lijn,
spanning op de tribune. MHV’81
start furieus, die wil duidelijk het
verschil maken. Onder aanmoedigen van de beide fanatieke coaches weten de meiden uit Brabant de score weer om te draaien en zelfs naar twee doelpunten verschil te tillen. Maar de
Aalsmeerse machine draait ook
lekker, Rozemarijn Alderden en
Britney Fanger tillen de stand
weer naar een voorsprong. In de
verdediging wordt er gebikkeld,
het gaat er stevig aan toe. Beide
scheidsrechters hebben hun handen vol om het spel goed te blijven leiden. Bij een 21-21 stand
mist Aalsmeer een penalty en een
vrije kans. MHV’81 weet er echter
dit keer geen gebruik van te maken en zo loopt Aalsmeer alsnog
naar een marge van 3 punten. De
volle winst is binnen, einduitslag
26-23.
Wedstrijden dit weekend
Komend weekend wacht Dames
1 van Green Park een uitwedstrijd
in Amsterdam waar koploper
V.O.C. de tegenstander is. Heren 1
zou zaterdag eveneens uitspelen,
maar wegens een positieve test
bij Hurry Up is de wedstrijd opgeschort. Genieten van tophandbal
kan wel aanstaande zondag 27
september in De Bloemhof. Heren 3 van Greenpark speelt om
13.15 uur tegen Aristos en Heren
2 om 15.00 uur tegen Bevo.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Voetbal

Altijd al willen softballen?

Verdiende overwinning
FC Aalsmeer MO17-2
Aalsmeer - Zaterdag 19 september kregen de FCA meiden
MO17-2 thuis bezoek van de meiden CSW 17-2 uit Wilnis. In een
heerlijk zonnetje begonnen de
meiden aan de wedstrijd. De FCA
meiden namen al snel het heft in
handen, maar het vizier van de
meiden stond slordig afgesteld.
CSW probeerde met snelle uitvallen de FCA defensie te ontregelen, maar de FCA achterhoede
gaf niets weg. Hierdoor bleef de
stand lang 0-0. Tot in de 33e minuut met een prachtige steekpass FCA spits Fleur werd aangespeeld. Ondanks druk van een
CSW verdedigster en de CSW
keepster wist Fleur toch fraai te
scoren: 1-0. Iedereen langs de
lijn dacht, nu gaan de FCA meiden los. Dat pakte iets anders uit,
want twee minuten na de FCA
treffer werd de CSW spits met een
lange bal aangespeeld, een communicatie storing tussen FCA verdedigsters bracht de CSW spits
in scoring positie en dit cadeautje werd gretig uitgepakt: 1-1.

Door een gele kaart voor een
FCA speelster wegens een overtreding kreeg CSW even de overhand. De FCA meiden waren
weer bij de les en gaven tot de
rust geen kansen meer weg 1-1.
Na de rust namen de FCA meiden het heft weer in handen en
creëerden vele kansen die stuk
voor stuk om zeep werden geholpen, of door de goed keepende
CSW keepster onschadelijk werden gemaakt. Het leek op een
gelijkspel af te stevenen totdat
in de 38e minuut FCA toch loon
naar werken kreeg. Een prachtige
FCA aanval gevolgd door een super voorzet, werd door FCA spits
Fleur al vallend voor de grabbelende handen van de CSW keepster in het doel gewerkt: 2-1. Dat
de goed keepende CSW keepster
bij deze actie geblesseerd raakte
was een domper op een leuke en
spannende wedstrijd .
Enkele minuten later floot de
scheidsrechter voor het einde
van de wedstrijd. Eindstand: 2-1.
Verslag en foto : Ruud Meijer

De FCA meiden knokten zich naar een verdiende overwinning.

Ladies/Girls-day bij Thamen

Van links naar rechts: Owen, Robin, Paskal en Guus.

Badminton opstapcompetitie

Team J3 van Volant’90 in
actie in de Proosdijhal
Kudelstaart - Zondag 20 september kwamen de mannen van
Team J3 van badmintonvereniging Volant ’90 wederom in actie
in de opstapcompetitie. De leukste badminton competitie voor
jongens en meiden die wat wedstrijd ervaring willen op doen. Dit
keer speelden ze thuis en kwam
De Shuttle J6 uit Wormer op bezoek. Om negen uur in de ochtend werd deze gezellige ploeg
in de Proosdijhal verwelkomt.
Ondanks het vroege tijdstip waren de tribunes goed gevuld met
veel familieleden, allemaal keurig
op 1,5 meter afstand van elkaar.
Wat soms moeilijk te handhaven
bleek tijdens de wedstrijden omdat het te spannend werd. Want
Owen, Paskal, Robin en Guus lieten een knap staaltje badminton
werk zien. Het publiek werd getrakteerd op zinderende rally’s,
drop shots en smashes. Er werden sets gewonnen en verloren.

Maar de mannen hadden er vooral heel veel lol in. Ook voor enkele vaders was het een spannende en vooral leerzame ochtend,
want zij moesten namelijk optreden als scheidsrechter en de
wedstrijden in goede banen leiden. Zo leert iedereen wat bij
in deze competitie. De volgende wedstrijd zal plaats vinden op
zondag 8 november opnieuw om
9.00 uur in de Proosdijhal. Wie er
dan spelen is nog niet bekend,
maar er zal zeker weer een hoop
actie te zien zijn. Dat er in oktober geen wedstrijden zijn betekent niet dat de mannen stil zitten, er wordt gewoon getraind.
Elke dinsdagavond om 18.30 uur
in de Proosdijhal, de thuisbasis
van badmintonvereniging Volant
’90. Kom een keer kijken of train
gezellig een keer mee. Iedereen is
welkom. Kijk voor meer informatie op de site van de vereniging:
www.volant90.nl.

Eerste plaatsen voor Sylvie en Mats

Junior Skiatlon bij WSVA

Aalsmeer - Het was inmiddels alweer een tijdje geleden (zeker 12
jaar), maar vroeger werd er door
Waterski Vereniging Aalsmeer
(WSVA) elk jaar een skiatlon georganiseerd. Een skiatlon houdt
in: Drie waterskiërs staan op de
startsteiger in starthouding met
waterski’s onder de armen. Na het
startschot springen ze in het water in en zwemmen naar een boeien-lijn. Daar worden de waterski’s
aangetrokken en start een stuk
waterskiën. Halverwege dient
een in het water gegooide boei
opgepakt te worden. Dan wederom opstarten en retour naar de
boeien-lijn en een klein stuk terug zwemmen. Diegene die het
eerst finisht gaat door naar de
volgende ronde. De weeromstandigheden hielpen niet echt mee,

er was veel wind wat het waterskiën extra zwaar maakte. Hierdoor kon wel gesproken worden
over gelijke kansen. Ook voor de
bootbestuurders was het een uitdaging om de boot in de juiste
vaarrichting te houden voor de
start. Er waren twaalf enthousiaste kinderen die graag mee wilden doen. Zo konden er drie verschillende ploegen worden samen gesteld. Een meisjesgroep
en drie jongensgroepen, waarvan
een groep tot 12 jaar, één groep
tussen 12 en 14 jaar en een groep
boven de 14 jaar. Een spannende, zware maar vooral sportieve
wedstrijd volgde waarbij iedereen het erg naar zijn/haar zin had.
Einduitslag
Uiteindelijk is besloten om de herengroep als overall te beoordelen waardoor er een verrassende einduitslag uitkwam. Uitslag
meisjes: 1. Sylvie, 2. Amy en 3.
Tess. Jongens (overall): 1. Mats, 2.
Sylvie en 3. Maxim.
Lijkt het jou ook leuk om te waterskiën of wakeboarden? WSVA
houdt de sport laagdrempelig en
toegankelijk. Kom een keertje kijken of meld je aan voor een introductieles. Kijk voor meer informatie op www.wsva.nl

Korfbalcompetitie jeugd

De Kwakel - Altijd al willen softballen? Nieuwsgierig of softbal
iets voor jou is? Of ben je op zoek
naar een nieuwe teamsport? Op
zaterdag 3 oktober organiseert
Thamen een speciale middag
voor meisjes en (jonge)dames
om kennis te maken met softbal.
Softbal kan je al spelen vanaf 9
jaar oud, maar kan je ook op veel
latere leeftijd prima leren spelen
en Thamen heeft op diverse niveaus mogelijkheden voor nieuwe leden. Lijkt het je leuk of ben
je misschien altijd enthousiast als
je op school gaat softballen? Van
13.00 tot 15.00 uur laten de trainers en speelsters van de damesteams van Thamen je kennis maken met de basisbeginselen van
het softbal, waarna er nog ruimte is om een echt wedstrijdje te
spelen. Vanaf 15.00 uur kunnen
dan alle vragen gesteld worden
en kan er verder kennis gemaakt
worden met de dames en met

de vereniging onder het genot
van een hapje en drankje. Minder tijd beschikbaar? Kom dan
ook gewoon langs voor een verkorte kennismaking. De vereniging zorgt voor spelmateriaal en
je hoeft dus zelf alleen maar een
joggingbroek en een paar sportschoenen aan te trekken.
Beeball
Ben je nu een meisje dat jonger is
dan 9 jaar, kom dan ook zeker kijken. Voor die leeftijdsgroep heeft
Thamen beeball (5 tot 9 jaar) en
het beeball team is er deze middag ook, want die speelt om
14.00 uur een wedstrijd. Honken softbalvereniging Thamen
heeft 17 teams die in de competitie uitkomen en is te vinden aan
de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met Linda via
info@thamen.info of via whatsapp op 06-51679394.

Roei-, zeil- en wrikwedstrijd

Prijzen voor verkenners
en gidsen van Tiflo
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
19 september hadden de gidsen en verkenners van Scouting
Tiflo en geweldige roei-, zeil- en
wrikwedstrijd bij Nieuwe Meer.
Om 9.00 uur vertrokken de speltakken met leiding vanaf ten
Have om met sleep naar Nieuwe
Meer te gaan. Hier was de jaarlijkse wedstrijd met ongeveer tien
waterscout verenigingen. En wat
had men en geluk met het schitterende weer. Er werd gestreden
om 250 meter of 1 kilometer roeien, 200 meter wrikken en een
zeilwedstrijd.
Tiflo heeft het echt heel goed gedaan hebben. De gidsen (meisjes 11 tot 16 jaar) zijn met zeilen

tweede geworden, en de verkenners (jongens 11 tot 16 jaar) eerste met zeilen, eerste met 250
meter roeien en ook de 1 kilometer was goud voor de verkenners.
In de voorrondes hadden de gidsen het ook heel goed gedaan,
maar helaas waren anders scouting verenigingen iets sneller.
Aan het eind gingen alle scouts,
bijna iedereen in de sleep, terug naar de eigen clublocatie. Er
wordt teruggekeken op een geweldige wedstrijd. Nieuwsgierig
geworden en een keer meedraaien? Kijk op de website van Scouting Tiflo voor meer info. De vereniging is nog op zoek naar enkele bestuursleden.

VZOD D1 verslaat TOP en
staat nu 2e in de poule
Kudelstaart - Na de twee goede
wedstrijden die de D1 eerder gespeeld had, kwam afgelopen zaterdag TOP op bezoek bij VZOD in
Kudelstaart. De D1 zit vol met talenten die elke week hard trainen
om nog beter te worden. VZOD
(zonder de zieke Alice) ging gelijk goed van start en het aanvalsvak met Esmee, Sarah, Morris en
Jasper legden de ene na de andere mooie aanval op de mat. Super
om te zien hoe deze jonge gasten
met elkaar samen speelden. TOP
zag ze aan alle kanten langs vliegen.
Met een aantal wonderschone doorloopballen scoorden ze
er lustig op los, op een gegeven
moment was het maar liefst 4-0.
Het andere vak (met Veerle, Nikita, Jasper en Bastiaan) stond ijzer-

sterk te verdedigen en zodoende
kon de aanval lekker haar gang
gaan. Na de wissel van functie
ging VZOD D1 lekker door en de
ene dieptebal was nog mooier
dan de andere. De ruststand werd
bereikt met een 9-3 voorsprong.
Maar ja, dan moet er ook nog een
tweede helft (Ayenne was erin
gekomen voor Esmee) gespeeld
worden. TOP had een tandje bijgeschakeld en was veel feller dan
voor de rust. En bij VZOD ging het
allemaal wat stroever. Het soepele samenspel van de eerste helft
was ineens een stuk minder en
TOP ging ook scoren. Ze kwam
zelfs terug tot 9-8.
Uiteindelijk, na een hele spannende slotfase, won VZOD D1
met 11-10 en staat nu trots op de
tweede plaats in de poule.

Wedstrijd tegen Racing Beverwijk

Winst voor Basketbal
Dames onder 16
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was de tweede wedstrijd
van het seizoen voor de dames
onder 16 van Basketbal Vereniging Aalsmeer tegen Racing Beverwijk. Dit werd gelijk een pittige wedstrijd, mede omdat de dames geen wissels hadden. Met 5
man begon de wedstrijd en na
goed vechten stond de stand na
het eerste kwart gelijk met 1414. In het tweede kwart kwamen
de dames van Aalsmeer goed op
gang en met de topscorer Amy
Moen stond BVA voor met 22-27
in de rust. Na de rust kwam Beverwijk goed terug in de verdediging, maar door een paar goede

aanvallen van Marith Nijholt en
rebounds van Marjolein Pol bleef
Aalsmeer met 27-35 op voorsprong staan. Het laatste kwart
was nu alleen nog te spelen, maar
zonder wissels is dat nog best een
opgave. Gelukkig wisten de dames niet van opgeven en bleven
vechten voor de winst. Rosa Piet
en Nura Abdelmawla lieten zich
goed zien, de een wist nog punten te scoren en de andere vocht
voor elke bal onder de basket.
De dames onder 16 van Basketbal Vereniging Aalsmeer wisten
hun eerste wedstrijd uiteindelijk
te winnen met 41-50 en zijn klaar
voor de rest van het seizoen.
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Tim van Tien winnaar in
A-klasse van Sjoelclub
Aalsmeer - Slechts twaalf sjoelbakken afgelopen donderdag 17
september op tafel in het Dorpshuis in Kudelstaart en dit betekende dat er drie bakken dubbel gesjoeld moesten worden.
Dat scheelde veel loopwerk voor
de juryleden. Met 15 bakken per
avond is er ook een nieuwe klassenindeling gemaakt door wedstrijdleider Wijnand Springin’tVeld. In de A-Klasse (was Hoofdklasse) won Tim van Tiem met
9 punten. De B-Klasse was voor
Theo van Leijden en Mahjan Yari
won de C-Klasse met 13 punten.
Met 15 punten behaalde Theo
van Leijden de meeste punten
van de avond.
Dat de 148 nog steeds lastig is
om te gooien, bewees ook deze avond wel weer. Alleen Wim
Voorbij gooide twee keer dit aan-

tal en behaalde na 15 bakken
een gemiddelde van 135,60. Bij
de dames kwam Tiny Amsing tot
129,47 gemiddeld, vlak voor Petra Houweling met 129,20.
Uitslagen A-Klasse: 1. Tim van
Tiem, 2. Albert Geleijn en 3. Tiny
Amsing. B-Klasse: 1. Theo van Leijden, 2. Jacob van ‘t Hof en 3.
Sjaak Siebeling. C-Klasse: 1. Mahjan Yari, 2. Mirjam van den Berg
en 3. Maria Baggen.
Competitieavond
De volgende competitieavond is
op de donderdag 1 oktober en
begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe leden
zijn ook welkom, na aanmelding
via de website. Kijk voor alle uitslagen en informatie ook op de
website van Sjoelclub Aalsmeer:
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart. Foto: Wijnand Springin’tVeld

Korfbalwedstrijd tegen Oosterkwartier

VZOD komt net te kort in
spannend duel
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag stond er aan het begin van
het seizoen direct al een topper
op het programma. Het met 4
punten op de eerste plaats staande Oosterkwartier kwam op bezoek aan de Wim Kandreef. VZOD
stond voorafgaand dit duel met
drie punten op de tweede plaats.
De thuisploeg had een voorbeeldige start. Er werd geconcentreerd en fel gespeeld. VZOD had
het betere van het spel en het
was dan ook meer dan verdient
dat het na 5 minuten op voorsprong kwam door een slim balletje onder de korf. Langzaam
kwam Oosterkwartier beter in
het spel en ontstond een echte
wedstrijd. De blauw-zwarten bleven wel aan de goede kant van de
score en namen na 20 minuten
een 7-3 voorsprong door twee
doelpunten van de goed spelende Tessa Kunst. De bezoekers uit
Haarlem waren in de eerste helft
onzuiver in de afronding en daardoor gaf het scorebord een 9-5
stand aan bij de rust.

De tweede helft gaf een heel ander beeld. Wat Oosterkwartier gedronken had in de rust blijft onduidelijk, maar de scherpte in de
afronding was er nu wel. En langzaam kropen de bezoekers dichterbij. En de concentratie was
bij VZOD in de kleedkamer achtergebleven. Het publiek zag de
wedstrijd kantelen. Na 12 minuten in de tweede helft was het
dan ook gelijk 10-10. Coach Gert
Krook probeerde door een aantal wissels het tij te keren, maar
tevergeefs. Oosterkwartier drukte door en kwam zelfs op 11-14
voorsprong. Bij de thuisploeg
werd vaak de, van Korfbal League
club KZ, teruggekeerde Josine
Verburg gezocht. Waardoor het
spel te eenzijdig werd. Uit frustratie werd er met name door Eric
Spaargaren en Thomas van der
Zwaard te veel theater gemaakt
en te weinig geconcentreerd gekorfbald. De 13-15 eindstand
was, over de hele wedstrijd gezien een goede afspiegeling van
de krachtsverhoudingen.

Schaken op vereiste 1,5 meter afstand

Oud-leden weer terug bij
schaakclub Westeinder

Finalist Kilian Broeren naast winnaar Martin Bax.

Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal

Martin Bax winnaar van
Open Kudelstaart 2020
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was in de sporthal de Proosdijhal de Open Kudelstaart Dart
Kampioenschap. Het lukte Martin
Bax om zijn erelijst met een grote prijs aan te vullen. Na het seizoen kampioenschap van 2018 –
2019 won hij nu de Kudelstaart
Open 2020. Een uitstekende prestatie. Omdat het tevens de eerste speelavond van het seizoen
was ging ook de teller van het
aantal speelavond overwinningen ééntje omhoog, Martin staat
nu op drie stuks. Samen met zijn
vijf Top Tien noteringen (waaronder de eerste, tweede en derde plaats), vijf periode kampioenschappen, zes hoogste uitgooien van de avond en een tweede plaats bij het Koppel Toernooi
werd zijn erelijst weer wat voller.
Kilian Broeren was de verliezende finalist. Titel verdediger Danny
de Hartog strandde in de halve finale, net als tweevoudig kampioen Marco Cornelisse. In de halve finale van het tweede niveau
stonden twee uitblinkers van het

voorgaande Blind Koppel Toernooi 2020, namelijk finalist Maarten van Amsterdam en winnaar
van de verliezersronde Luc van
de Meer. Tjitte Miedema was echter de finalist, terwijl René Kruit
uiteindelijk de winnaar werd. René had ook de hoogste uitgooi
van de avond met 156. René liet
het rad van de Mystery Out stoppen op 107, een door Kilian uitgegooid getal. Omdat de Open gecombineerd werd met een gewone speelavond waren er nog twee
niveaus. Het derde niveau was de
eigenlijke verliezersronde van de
Open.
Vooraf inschrijven
Volgende week vrijdag 2 oktober is de volgende speelavond
van de Poel’s Eye. De hele corona
toestand zorgt echter voor grote onzekerheid. Hierdoor is de
Poel’s Eye genoodzaakt te werken
met een maximum en van te voren inschrijvingen. Op de website
www.poelseye.nl is nadere informatie te vinden.

Verbeteren behendigheid en conditie

Fitbiking 55+ bij UWTC
Uithoorn - Na jaren lid te zijn geweest bij de UWTC als wielrenner
en triatleet lijkt het Anton Bouter
een leuk plan om voor de doelgroep van 55-plussers een recreatieve sportvorm te bedenken
die nauw aansluit met het wielrennen. Echter zonder wedstrijd
vorm. En waar de veiligheid op
de eerste plaats staat. Vandaar de
verzonnen naam fitbiking.
Anton Bouter gaat deze sportvorm opstarten samen met Peter
Zijerveld op de donderdagochtenden.
Peter Zijerveld, 65 jaar en nog
steeds actief in de sportwereld,
heeft zijn prof-wielercarrière destijds verruild voor de professionele triathlon sport en is nog steeds
werkzaam bij de KNWU als talentcoach. Anton Bouter, 63 jaar
nog steeds actief met sport bezig. Komt ook uit de wielrennerij

en de triathlon wereld. Is gediplomeerd recreatiesportleider.
Fitbiking is voor iedereen vanaf 55 jaar die zich zeker wil voelen op en met de fiets. Onder leiding van ervaren (ex) wielrenners
zal behendigheid en conditieverbetering de sleutelrol zijn van het
fitbiken. Veiligheid moet voorop
staan bij het fitbiken. Dat is dan
ook de reden dat er geen enkele
vorm van wedstrijd gerelateerde
competities worden aangegaan.
Het gaat puur om fitheid te verkrijgen en om de stuurbehendigheid te vergroten. De eerste
les is op donderdag 8 oktober
en wordt gegeven van 10.00 tot
11.00 uur het parcours van UWTC
aan de Randhoornweg 90 in Uithoorn. Kosten: eerste half jaar
gratis. Aanmelden voor deelname kan bij Anton Bouter via bouteranton@gmail.com

Darten op de dinsdagavond

Raymond van der Weiden
blijft maar winnen

Klaverjassen bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels. Er wordt weke-

lijks op de woensdagavond vanaf
20.00 uur gekaart in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Het klaverjassen
op 16 september is gewonnen door
Ben Bon met 5265 punten, gevolgd
door Ria v.d. Laan met 5102 punten
en Corrie Durieux met 4919 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Marry Akse met 3819 punten.

Aalsmeer - Op dinsdagavond
15 september was de opkomst
bij het darten in het Middelpunt
weer magertjes. Hopelijk komt er
snel wat nieuw bloed naar de wekelijkse dartavond. Of komen oude bekenden weer hun neus laten zien. Baan 1 werd verbeterd
met nieuwe ronde led-verlichting
om het bord en met een rubbermat voorzien van een ochi. Iedereen kwam de anderen tegen in
een best of vijf wedstrijd en zo
was er toch een avondvullend
programma. De twee spannendste ontmoetingen waren enerzijds die tussen Ben van Dam en
Victor van Schie en anderzijds die
tussen Peter Bakker en Kees de
Lange. Ben en Peter trokken aan
het langste eind. In de onderlin-

ge ontmoeting tussen Ben en Peter bleek Peter de sterkste, maar
even later won Ben wel weer
overtuigend van Kees. Zo blijken
de uitslagen van de wedstrijden
vooraf ondoenlijk te voorspellen,
hetgeen het darten alleen maar
interessanter maakt. Raymond
van der Weiden was wederom
niet te verslaan deze avond en
werd glorieus eerste. Victor van
Schie pakte nog net voor Peter
Bakker de tweede plek.
16 Jaar of ouder? Kom gerust
eens darten op de dinsdagavond
vanaf 19.45 uur in buurthuis ‘t
Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55. De kosten per avond
zijn 2,50 per persoon. Dartpijlen
zijn er eventueel voldoende te
leen.

Kudelstaart - Het wordt weer gezellig druk bij schaakclub Westeinder. Oud voorzitter Paul de Haan
en Richard Piller waren sinds lange
tijd weer eens aanwezig en Fred
Buskermolen heeft aangekondigd
ook weer te komen schaken. Evenals in de zomercompetitie wordt er
in het Dorpshuis van Kudelstaart
geschaakt op twee borden, zodat
de spelers op de vereiste afstand
van 1,5 meter van elkaar zitten. Je
kunt dus veilig komen schaken. De
competitie is inmiddels drie ronden gevorderd. Na twee ronden
stonden Peter en Maarten aan
kop en speelden in de derde ronde tegen elkaar. Maarten had wit,
maar bereikte weinig in de opening en na afruil van veel stukken
werd de vrede getekend. Richard
Piller bleek het schaken niet ver-

leerd en had toen al gewonnen
van Wim Appelman na een venijnige aanval op de koningsstelling
van Wim. Gerard van Beek was nog
in de wolken na zijn fraaie overwinning op Koen een week eerder,
maar zijn meer ervaren naamgenoot zette hem deze avond hardhandig weer met beide benen op
de grond, 1-0 voor Gerard Verlaan.
De vierde pot tussen Jurgen en
Abdul eindigde in remise. Achteraf dacht Jurgen dat er meer in had
gezeten. Of Abdul er ook zo over
dacht, kon niet gecheckt worden,
want Abdul was zoals gebruikelijk
tot half 1 nog aan het schaken met
Gerard. Na drie rondes gaan Peter
en Maarten aan de leiding, maar
het staat allemaal nog dicht bij elkaar. Volgende week om 20.00 uur
de vierde ronde.

Midgetgolfclub Aalsmeer

Dirk-Jan wint overtuigend
het verjaardagstoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 19 september werd na een onderbreking
van tien jaar opnieuw het verjaardagstoernooi gespeeld bij Midgetgolfclub Aalsmeer. Een clubtoernooi ter gelegenheid van de
42e verjaardag van de Midgetgolfclub. Door de corona uitbraak
zijn alle grootschalige evenementen dit jaar komen te vervallen.
Reden te meer om in klein gezelschap een wedstrijdje te spelen. Er werd gespeeld over drie
ronden. Het was een prachtige
dag, geen regenonderbreking en
geen hittegolf. Ideale weersomstandigheden. Na de eerste ronde nam Dirk-Jan Jongkind overtuigend de leiding met 26 holeslagen. Ton Silvius werd tweede
met 30 holeslagen. Na de tweede
ronde stond Dirk-Jan nog steeds
eerste met 58 holeslagen. Ton Silvius moest Henk Buskermolen
vòòr laten gaan. Hij nam de tweede plaats over met 64 holeslagen.
Met een prachtige laatste ronde
van 25 holeslagen liet Dirk-Jan
de rest ver achter zich en eindig-

de met 83 holeslagen op de eerste plaats. Henk Buskermolen en
Maarten Kluver moesten barrage spelen (sudden death) om de
tweede en derde plaats. Zij eindigden beiden met 96 holeslagen. Op baan één sloeg Maarten
de bal finaal mis, en Henk maakte hem gemakkelijk. Henk Buskermolen werd tweede na barrage op baan één.
Open voor recreanten
Ook recreanten zijn natuurlijk
van harte welkom om een rondje te komen golfen. De midgetgolfbaan is open op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur. Om teleurstellingen te voorkomen is in deze coronatijd reserveren gewenst,
zeker met mooi weer. Er worden
circa 40 personen tegelijk toegelaten op de baan in de Beethovenlaan. Uiteraard worden de bestaande regels in acht genomen:
Volwassenen houden 1,5 meter
afstand en met verkoudheidsachtige klachten blijft men thuis.

Koersen door België en Nederland

Renner Eekhoff helper
van ritwinnaar in Tour
Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff (Team Sunweb) gaat aankomende dinsdag 29 september
van start in de vijfdaagse Binck
Bank Tour als helper van Soren
Kragh Andersen, tweevoudig ritwinnaar in de afgelopen Ronde
van Frankrijk. In eventuele massasprints zal de Rijsenhoutse renner
ook het pad moeten effenen voor
zijn Italiaanse ploeggenoot Alberto Dainese. De overige renners
van Team Sunweb zijn Kanter, Sütterlin, Asbjorn Andersen en Stork.
De Binck Bank Tour is de belangrijkste etappewedstrijd van Nederland en België. De start is in
Blankenberge. Finishplaatsen zijn
Ardooie, Vlissingen (tijdrit), Aalter,
Sittard en Geraardsbergen. Favorieten voor de eindzege zijn, behalve Kragh Andersen, Teunissen,
Mathieu van der Poel, Lampaert,
Gilbert, Sénéchal, Mads Pedersen
en Stybar. Live beelden van de
wedstrijd zijn te zien bij de Vrt en
Eurosport.
NK tijdrijden
Voor belofterenner Owen Geleijn van opleidingsteam JumboVisma zit het wegseizoen er bijna op. Mogelijk start hij nog in de
Omloop van de Braakman en Parijs-Tours U23. De selecties zijn
nog niet bekend gemaakt. Wel is
Owen Geleijn zeker van deelname aan het NK tijdrijden voor beloften op 7 oktober in Emmen.
Broer Tristan Geleijn klasseerde

zich afgelopen zaterdag als 19de
in Sloten.
Jeugdwedstrijden
Bij jeugdwedstrijden om het kampioenschap van Waterland finishte de Aalsmeerse Jytte Timmermans (11 jaar) in het peloton. Door oponthoud in de laatste
bocht verspeelde zij de kans op
een prijs biedende klassering. Bij
de 14-jarigen reed Jari Buskermolen (Kudelstaart) de race netjes uit.
Veteranen
Veteraan John Tromp werd zaterdag tiende in Rotterdam en een
dag later achtste in de Waarderpolder bij Haarlem. Handbikers
Jetze Plat (Vrouwenakker) als ligger en Tim de Vries (Vinkeveen)
als knieligger, beiden lid van regioclub UWTC, voegden in Sloten
(tijdrit) en Nieuwegein (wegrace)
ieder twee nationale titels toe aan
hun indrukwekkende erelijst.
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Tour de France, etappe zestien

De ‘broekies’ kleuren het
wielrennen
Aalsmeer - Met 21 jaar word je binnen wielerwereld een ‘broekie’ genoemd. Begin dertig ben je nog net
niet bejaard, maar het hangt er tegenaan. Tussen die tijd moet je niet
alleen heel hard, behendig en slim
kunnen rijden, absoluut niet bang
zijn, tegen een behoorlijk stootje
kunnen, heel veel wattages trappen
en de koers leren lezen. Wielrennen
is een combinatie van zoveel ingewikkelde facetten en dat maakt deze sport zo groots, magisch en heel
spannend! Luisterend naar de analisten vraag ik mij af: zou de leiding
van de deelnemende ploegen hun
oren wel eens laten hangen naar
deze commentaren, of denken zij:
“Klets maar raak.” De Belgen - beslist
geen koekenbakkers - filosoferen er
achter de microfoon lustig op los
met durf, lef en een realistische kijk.
Hun kennis en geheugen is lovenswaardig, soms luchtig, soms zeer
leerzaam. De gele trui kan vleugels geven maar die éne duivelse
Sloveen Pogacar! Die zo sterk is dat

hij zich lijkt te nestelen in de hoofden van zijn grootste uitdagers; de
renners van Jumbo-Visma. Hoe raken zij die man kwijt en wat is die
snoodaard nog allemaal van plan?
Zij zijn gedoemd het voortouw te
nemen in de hoop zo de concurrenten op afstand te houden want
voor hen telt maar één doel: Het
heilige geel! Niet alleen nu maar tot
het einde van Tour in Parijs. Zonder
meer is Jumbo Visma een hele sterke ploeg, de renners voelen en vullen elkaar goed aan. Dus absoluut
geen reden tot paniek, maar er kan
nog van alles gebeuren. Wij moeten
er niet aan denken! De analisten
hadden het al voorspeld: dit werd
een rit voor de aanvallers en zij kregen gelijk. De 24 jarige Duitse Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) won
op een fenomenale wijze. Binnen
de wielrennerij laten vele ‘broekies’
zich zien, het is fabuleus wat zij tonen en wat zullen zij in de toekomst
de vele koersen gaan kleuren.
Janna

Zeventiende etappe

Het blijft spannende Tour
Woensdag 16 september,
17e etappe
Grenoble - Col de la Loze, 168 km
152 renners - 22 ploegen
Waarom ik steeds het aantal renners
en ploegen noem? Dat van de renners
mag duidelijk zijn, er vallen er, door
deze loodzware tour, toch wel een
paar af. Niet de minste renners, was
het eerder Mollema die uit noodzaak
moest passen, vandaag is het Bernal,
die de pijp aan maarten heeft gegeven en niet eens op de fiets is gestapt.
Na de start ontstaat er een kopgroepje waar ook weer Kämna en, jawel,
Alapilippe deel van uitmaken. Bahrain
McLaren doen erg hun best voor hun

kopman en sleuren de gehele dag aan
kop. Maar Landa laat het volkomen afweten, hij moet, samen met Dumoulin, lossen. Dat is het sein voor de Bahrain jongens om de koppositie te laten gaan. Er is een aanval van Lopez,
maar Roglic, Pogacar en Kuss kunnen
aansluiten. Dan wordt het leuk, Kuss
versnelt en lokt Lopez uit de tent.
Maar de laatste is ook niet gek, neemt
de koppositie van Kuss over en rijdt
van hem weg. Dan gaat ook Roglic op
de pedalen en samen met Kuss lopen
ze iets weg van Pogacar. Lopez blijft
Roglic en Kuss voor en finisht als eerste. Roglic pakt 15 seconden op Pogacar. Het blijft een spannende Tour zo.
Dick

Tour de France, etappe negentien

Was het een wesp of een bij?
Aalsmeer - Voor de derde keer deze
Tour draagt de Zwitser - en zeer geprezen renner - Marc Hirschi het rode rugnummer (prijs voor de meest
strijdlustige renner) en dat komt
niet al te vaak voor. Voor de Sunweb renner is het een troostprijs
want zijn val van gisteren heeft ieder uitzicht op de bolletjestrui en
de zege van dag rit verijdeld. Vandaag rijdt hij behoorlijk ingepakt
de negentiende etappe. De Oostenrijker Pöstelberger (Bora-Hansgrohe) heeft een ongelofelijke pechdag. Hij wordt door een wesp, of
was het toch een bij (?), gestoken in
zijn mond en hapt zo naar adem dat
er rond de renner grote paniek ontstaat. De dokter en het ambulancepersoneel doen hun werk. De kijker blijft een tijdje in het ongewisse, maar er komt na zo’n drie kwartier een verlossend bericht van de
renner zelf. Hij voelt zich weer wat
beter. Toch is het voor hem einde
Tour en dat is toch wel heel begrotelijk zo vlak voor Parijs. De laatste
50 kilometer van deze dag is er voor

alle renners de waarschuwing; oppassen geblazen er worden spannende momenten verwacht! Er is
weer een val, de nummer zeven Pavel Sivakov van Ineos - is voor de
zoveelste keer het slachtoffer. Een
formatie sprinters beloeren elkaar,
het is echter nog te vroeg om aan
te vallen. Nog 21 nerveuze kilometers zijn er te gaan. Het ziet er uit
als een rollercoaster, de Deen Kragh
Sören Andersen heeft de benen en
is heel slim. 15 kilometer voor de finish overziet hij de situatie binnen
de sprint-ploeg en weet: ‘Nu moet
ik gaan!’ Met ruim 70 kilometer per
uur weet hij in een mum van tijd
een mooie voorsprong op te bouwen. De andere renners laten het
lopen, het lijkt alsof iedereen blokkeert. ‘De schrik om te verliezen
is groter dan de drang om te winnen’, is de verklaring van de Vlamingen. Voor de Deen is het zijn tweede overwinning deze Tour, maar dat
je van winnen nooit genoeg krijgt
toont hij uitbundig.
Janna

Twintigste etappe, tijdrit

Venijn zit in de staart
Zaterdag 19 september
20e etappe, Tijdrit
Lure - La Planche des Belle Filles
36 kilometer
146 renners - 22 ploegen
Dan is het zover, de dag des oordeels. Zeker voor Roglic en Pogacar. Want het verschil tussen beide renners is slechts 57 seconden.
In het voordeel van Roglic, dat dan
weer wel. In de eerste uren van de
strijd tegen het horloge, heb ik me
meer beziggehouden met andere zaken en af en toe een blik op
het PC scherm geworpen. Want pas
bij de laatste 15 wordt het interessant. Ik denk dat ik het al eens eerder heb geopperd, maar laat alleen

de laatste 25 renners een tijdrit rijden, het venijn zit hem toch altijd in
de staart. Nou dat zat het inderdaad!
Ik betrapte mezelf erop dat ik meefietste met Roglic, ik had het hem
zo gegund, maar mijn meefietsen
heeft niet geholpen. De voorsprong
van Roglic werd omgezet in een achterstand van 59 seconden, ten gunste van Pogacar. Grote klasse van deze 21- jarige renner. Ook een pluim
voor Dumoulin die, na een goede
Tour, de zevende plaats in het algemene klassement voor zich opeist.
Het is jammer voor de Jumbo-Visma
formatie, maar grosso modo hebben
zij een uitstekende Tour de France
gereden en verdienen zij alle lof.
Dick

Zestiende etappe

Strijd om de bollentrui
Dinsdag 15 september,
16e etappe
La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans,
164 kilometer
156 renners - 22 ploegen
Vooraf kijkend naar de etappe houd ik
mijn hart vast, het zijn wederom een
paar flinke bulten waar de renners
het toch al uitgeperste lijf, over moeten sleuren. Het is dan ook een wonder dat er in het begin allerlei renners
toch weer aan de greep van het peloton ontsnappen. Met name de strijd
om de bollentrui is interessant. Het is

Kämna die uiteindelijk aan het langste einde trekt en de rit op zijn naam
schrijft. Hij heeft het echter niet cadeau gekregen. De strijd om de gele trui is er een tussen Roglic en zijn
landgenoot Pogacar en dus de ploegen Jumbo Visma en UAE-Emirates.
Voorlopig beslist Roglic het in zijn
voordeel en verandert er een klein
beetje in het algemeen klassement
door dat Dumoulin één plaats stijgt.
Morgen weer een paar bulten, ik kan
me voorstellen dat de renners het ook
wel een beetje gehad hebben.
Dick

Tour de France, etappe achttien

“Stik naar de kloten”
Aalsmeer - Vandaag opnieuw
een etappe waarvan wordt verwacht dat er verschuivingen
gaan plaats vinden in het klassement. Het is de laatste kans voor
de klimmers en zij moeten alles
uit de kast halen om hun posities
te behouden. Het wordt een strijd
in de strijd! Wie houdt het geel en
wie de bolletjestrui? Het getoonde landschap is imposant - prachtige beelden van de Mont Blanc.
Aan toeristische beelden geen gebrek. Frankrijk laat zich gedurende de gehele Tour op z’n mooist
zien. Topsport gaat alleen om het
winnen maar er is er altijd maar
één die kan winnen! Twee Ineos
renners Richard Carapaz uit Equador en de Pool Michal Kwiatkowski komen met de armen om elkaars schouders geslagen over de
finish. Toch vindt de verwarde jury
dat de Kwiatkowski met een millimeter wint. Het is een Salamon’s
oordeel, want Carapaz neemt de

bolletjestrui over van de Sloveen
Tadej Pogacar. Zo is het toch eind
goed al goed! Het verbroederde
beeld van de finalisten maakt de
wielersport er alleen maar mooier
op. De reactie van de winnaar was
om tranen van in de ogen te krijgen, zo mooi en filosofisch. Echter, de wielersport is ook keihard.
De meest aanvallende renner van
deze Tour; de Zwitser Marc Hirschi
neemt - onder zware druk gezet een bocht verkeerd en maakt een
lelijke schuiver over het asfalt. Zijn
droom - de bolletjestrui veroveren - spat uiteen. Zijn achterstand
haalt hij niet meer in. Het team
Jumbo-Visma toont zijn Koninklijke superioriteit, Roglic behoudt
het geel, de superstar Wout van
Aert is “stik naar de kloten”, Robert
Gesink zegt - na geprezen te zijn
over zijn prestaties - “graag gedaan hoor! Roglic is een fijne vent.
Wij hebben een fijne ploeg.”
Janna

Negentiende etappe

Hele dag ontsnappingen
Vrijdag 18 september
19e etappe
Bourg-en-Bresse Champagnole, 160 kilometer
147 renners - 22 ploegen
De 19e etappe is een beetje uitrusten van, voor alle renners, een bovenmatige inspanning. Zij die vandaag aan de start verschijnen zullen
tot het uiterste gemotiveerd zijn om
ook in Parijs aan de finish te komen.
De hele dag ontsnappingen, vooruit blijven rijden, gepakt worden
en weer opnieuw. Alleen de laatste

ontsnapping van Kragh Andersen
slaagt en het is wederom hij die een
ritzege weet te boeken. De meeste
renners sparen zich voor de dag van
morgen. Dat brengt me nog even
op andere gedachten, want mijn
steun en toeverlaat Peter is deze
week opgenomen in het ziekenhuis
en vecht zijn strijd. In dit licht gezien is de Tour slechts een spelletje.
De gevechten die sommige renners
morgen leveren staan dan in schril
contrast met het gevecht dat Peter
voert. Carla veel sterkte gewenst.
Dick

Tour de France, de laatste etappe (21)

In vele opzichten een
bijzondere Tour
Aalsmeer - Het zou de spannendste Tour ooit worden, was de eindzin van mijn eerste schrijfsel. En na
21 dagen kan die voorspelling bevestigd worden. Alles kwam voorbij vreugde, drama, spanning, sensatie, heroïek en magie. Een diepe
buiging voor al deze topsporters
die zich helemaal leeg gereden
hebben omdat zij nu eenmaal van
wielrennen houden. Het zijn kunstenaars op de fiets die ontbering
voor lief nemen. Zich alles ontzeggen om zo topfit mogelijk te zijn.
Wat een prachtige sport waar ik
nooit genoeg van krijg. Er valt zoveel te leren. De nawee van gisteren, de ongelooflijke teleurstelling
bij de hele Jumbo-Visma ploeg
kwam ook vandaag nog aan de orde. Objectief gezien was het een
geweldige tijdrit waar één renner
het geluk had boven zichzelf uit
te stijgen. De vriend/rivaal van de
man die 12 dagen de gele trui om
de schouders had, was nog steeds
te verbouwereerd om te praten.
Roglic deed dat wel. ‘Voor mij en
de ploeg is het een grote teleurstelling, maar ik heb alles gegeven.’ De Tour 2020 was in vele opzichten een bijzondere Tour, vanwege corona was het lange tijd
onzeker of de Tour überhaupt wel
door kon gaan. En vervolgens of

Parijs wel gehaald kon worden.
Gelukkig lukte het de Tourdirectie
toch om een veilige Tour te organiseren die zonder al te veel problemen Parijs heeft gehaald. ‘Er
is weinig gelanterfanterd in deze Tour, het was alsof door Covid 19 de renners gretiger waren.
Er kon weer gekoerst worden’, aldus Michel Wuijst en José de Cauwer van de Vlaamse TV. Ook prezen zij architect Gouvenou van de
Tour die nieuwe wegen en bergen
in het parcours had opgenomen.
‘De Tour zat qua etappes goed in
elkaar. Ook waren de dagelijkse
kilometers behoorlijk aangepast.
Hij voorkwam daarmee de saaie
etappes. Wij hebben drie weken
koers gezien.’ De renners kleuren
de wielersport, zij maken de wedstrijden, maar deze twee mannen
zorgden met hun commentaar en
achtergrond verhalen drie weken
lang voor een heerlijk kijk- en luisterfeest. Ik ga de Tour - het is ieder jaar het zelfde liedje - missen,
vond het geweldig en een uitdaging om er over te schrijven. Wat
zou het mooi zijn als ik voor de lezers - die minder geïnteresseerd
zijn in deze sport - toch iets van
de sfeer en de magie van de Tour
heb kunnen weergeven.
Janna

Tour de France, etappe zeventien

Sportieve martelaren
Aalsmeer - Een rit naar het dak van
deze Tour. Er wordt voorspeld dat
het een etappe wordt om je vingers
bij af te likken. “Het wordt een man
tegen man gevecht, het klassement
gaat vandaag op de schop.” Dat het
spannend wordt staat wel vast, het is
dé conclusie van degenen die er verstand van hebben. De col de Madeleine is wel eerder beklommen maar
dan vanaf de andere - makkelijke kant. Deze vondst voor vandaag is
van de befaamde Franse ex-renner
en veel winnaar Bernard Hinault, die
vast onderuit gezakt op de bank zit
en met wellicht een satanisch lachje om zijn mond kijkt hoe de renners
deze helse tocht naar de top trachten te overwinnen. Het zijn sportieve martelaren! “Niet te veel nadenken en blijven trappen. En op tijd
goed uitgekiend eten en drinken.
De maag moet het kunnen verteren. Daarvoor moet je trainen maar
je kunt het je aanleren.” Volgens de
Belgische commentatoren. Met een

steen in mijn maag kijk ik hoe de
vluchters zich met een vaart van 93
kilometer per uur als een steen naar
beneden laten vallen en scherpe
bochten nemen, maar gelukkig gaat
alles goed. Iedereen blijft heel en dat
was wel eens heel anders deze Tour.
Genieten met een
hoofdletter
Tom Dumoulin vond het vandaag
hartstikke mooi, een prachtige klim
en een schitterend uitzicht. “Ik ben
niet in topvorm, maar ik houd van
dit soort eerlijke beklimmingen.”
Vervolgens lacht hij: “Niet iedere
dag maar voor een keer.” Ondanks
dat Roglic 15 seconden voor zijn belager Pogacar over de finish komt,
beseffen de renners dat de gele trui
nog niet veilig is. Wat voor de kijker
genieten was met een hoofdletter
G was voor de renners een krankzinnig zware dag. En het is nog niet
klaar.
Janna

Achttiende etappe

Van Aert derde plaats
Donderdag 17 september
18e etappe
Méribel - La Roche-sur-Foron,
168 kilometer
149 renners – 22 ploegen
Vandaag de laatste cols in deze toch
wel zware Tour editie. Behalve dan de
allerlaatste op zaterdag, maar daar mogen de renners stuk voor stuk naar boven. Een grote groep heeft zich losgemaakt van de klassementrijders en
gaan de eerste berg van de dag, de Cormet de Roselend, te lijf. De strijd om de
bollen gaat door en Hirschi pakt een
aantal punten. In de afdaling van de Col

de Saissies gaat hij in de bocht onderuit
en zal de groep weer bereiken maar ook
weer loslaten, te zeer gehavend. Door
de Tourdirectie is er, ter verhoging van
de feestvreugde, een behoorlijk stuk
gravel in het parcours opgenomen. Het
lukt de groep niet meer om de twee
vluchters te achterhalen, Kwiatkowski
en Carapaz komen gebroederlijk over
de meet, de Pool wint met slechts 2
millimeter voorsprong. Van Aert sprint
naar een derde plaats, maar wel op bijna 2 minuten achterstand. Roglic houdt
de gele trui, Dumoulin is nog steeds de
beste Nederlander op de 9e plaats.
Dick

Tour de France, etappe twintig

Toch die éne slechte dag
Aalsmeer - De 57 seconden voorsprong zouden die genoeg zijn om
het geel naar Parijs te brengen? De
tijdrit zou dat moeten uitwijzen! De
optimisten wisten het zeker: natuurlijk gaat dát Primoz Roglic lukken! De Jumbo-Visma ploeg toonde
immers drie weken lang hun overmacht. Je was toch wel een ongelooflijke pietlut als je hen ergens kon
betrappen op een fout of enige verslapping. De pessimisten echter waren minder overtuigd, want Roglic
kon nog wel eens in de laatste week
verslappen en heeft zijn Sloveense
wielervriend Pogacar niet tijdens
het landskampioenschap van hem
gewonnen? De beide partijen geven elkaar geen strobreed toe. En
dan is daar de dag van de ontknoping waar iedere wielerfanaat met
spanning naar heeft uitgekeken.
Voor veel renners is dit nu niet een
dag die hen vreugde schenkt. Bovendien is het ook nog eens een ingewikkelde etappe. Door de venijnige steile klim op het eind is het
zaak om de krachten heel goed te
verdelen. En moet er wel of niet van
fiets gewisseld worden? De Franse
renner Remi Cavagna (Deceuninck
Quikstep) reed daags ervoor hon-

derd kilometer solo en zag zijn actie als een generale repetitie voor
vandaag. Hij reed een formidabele
tijd en een paar uur lang zit hij in de
seat te wachten op een renner die
hem wist te overtroeven. Dat werd
Wout van Aert (Jumbo-Visma) absoluut de meest verrassende renner
van deze Tour. Vervolgens nam een
ontketende Tom Dumoulin (JumboVisma) zijn plaats in. Er volgde een
explosie van vreugde, Tom kon wel
eens de dagzege voor zich opeisen!
‘s Morgens was er al door één van
de analisten geopperd dat deze dag
wel eens zou kunnen eindigen met
drie Jumbo-Visma renners op het
podium! Maar, daar was dan toch
die éne slechte dag voor Primoz Roglic waardoor de droom - het geel
naar Parijs te brengen, waar drie
weken, of eigenlijk maanden, naar
was toegewerkt - in één klap uiteen spatte. Zijn vriend en rivaal
Tadej Pogacar was oppermachtig,
tegen de mokerslag die hij uitdeelde was geen kruid gewassen. Hij
zorgde voor een zinderde finale die
heel veel vreugde bracht, maar ook
veel verdriet. Geen geel voor Roglic,
maar voor de 21 jarige Pogacar.
Janna

Eénentwintigste etappe, naar Parijs

Unieke prestatie Pogacar
Zondag 20 september
21e etappe
Mantes-la-Jolie - Parijs 122 km
146 renners - 22 ploegen
De goede rekenaar heeft het gezien, er
zijn 30 renners die niet over de streep
komen in Parijs. Ook zijn alle ploegen
gelukkig gespaard gebleven van uitsluiting en is er slechts 1 ploegleider
voortijdig naar huis gestuurd, maar
dat had weer niets met corona te maken. De beelden wijzen uit dat Roglic
en Pogacar nog steeds vrienden zijn
en dat doet mij goed om dat te zien.
Strijdend om de prijzen, maar daarbuiten wel vrienden blijven. De sprint op
de Champs d’Elyssee wordt gewonnen door Bennett, die dan ook de groene trui naar huis kan meenemen. Voor

de rest kan ik kort zijn; de gele, de witte
en de bolletjestrui komen om de schouders van Pogacar die daarmee een unieke prestatie levert, proficiat voor hem
en de ploeg. Het was een enerverende
drie Tourweken met de nodige ups en
downs, maar wel een die de zwaarste in
jaren genoemd mag worden. Ook Dumoulin, die 7e wordt, is een zelfde mening toegedaan. Het is jammer dat ‘onze’ Joop de finish niet live heeft kunnen
meemaken. Ik wens hem sterkte met
het herstel. Saillant detail in de uitzending van de Avondetappe was dat Joop
iedere keer net even zichtbaar was op
de achtergrond. Ik heb weer met veel
plezier de stukjes verzorgd en ga me nu
maar weer bezig houden met het andere leven.
Dick

