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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Wij zijn op zoek naar een

MONTEUR
ABS Pijnaker Aalsmeer

E. paul.pijnaker@abspijnaker.nl
Bel of app naar Paul 06-53 12 35 44 

of Rick 06-38 72 83 42

SOLLICITEER | BEL | APP | MAIL | KOM LANGS… 

ABSPIJNAKER.NL

GOUD INKOOP BUS
De goudprijs stijgt naar recordhoogte!

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

Zie adv. elders in dit blad.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Aalsmeer: Omg. Uiterweg  € 120,- per maand
Omg. Oosteinderweg  € 100,- per maand

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer gaat �ink groter groeien, 
want tot 2029 gaan er totaal zo’n 2.250 
woningen gebouwd worden. Een 
kwart van  dit aantal is al gerealiseerd 
of in uitvoering en genoemd aantal is 
zonder de bouwplannen op het terrein 
van Studio’s Aalsmeer in het Centrum. 
De presentatie van deze stedelijke 
ontwikkeling was in handen van 
Marjan en Petra van de gemeente en 
zij hadden ook heel wat feitjes op rij 
gezet. Van het aantal te bouwen 
woningen gaat bijvoorbeeld 52 
procent bestaan uit huurwoningen en 
48 procent koophuizen en dit is 
volgens de twee best opmerkelijk. 
Meestal wint koop het van huur. Ook 
leuk om te weten, de nieuwbouw gaat 
voor 54 procent uit gestapeld en 46 
procent uit laagbouw bestaan. Qua 
prijsklassen gaat er voor ‘elk wat wils’ 
gebouwd worden: 36 procent sociaal, 
38 procent gemiddeld en 25 procent 
duur. 

Bilderdammerweg en erfpacht
Voor vragen waren de wethouders 
Willem Kikkert en Bart Kabout 
aanwezig en vragen waren er natuur-
lijk. Er werd duidelijkheid gevraagd 
over de sloop en leegstand aan de 
Bilderdammerweg. De eerste bewo-
ners vertrokken zo’n zes jaar geleden 
en onlangs is de laatste vertrokken. De 
bouwplannen hiervoor zitten voor-
alsnog in de ijskast en er is nog geen 
zicht wanneer een eerste paal de grond 
in kan. Dit heeft te maken met de 
erfpacht. Deze loopt na 25 jaar af en de 
gemeente en woningbouwvereniging 
Eigen Haard zijn in gesprek voor een 

overeenkomst waar beiden zich in 
kunnen vinden. Aan bouwen op 
gemeentegrond hangt natuurlijk een 
prijskaartje. Dit ‘euvel’ speelt ook wat 
betreft de sloop van zeventien 
woningen en realisatie nieuwbouw aan 
de Spoorlaan. Er zijn al diverse bewo-
ners verhuisd, maar een nieuwbouw-
plan ontbreekt nog. De raad zou dit 
liever anders zien. Hou de woningen zo 
lang als mogelijk in (tijdelijk) gebruik. 
In deze tijd van woningnood een 
verstandige en begrijpelijke wens. Er 
gaat gekeken worden of dit vooraf 
beter geregeld kan worden om deze 
onnodige leegstand en verpaupering 
of kraak te voorkomen. 

Procedures
En de raad vroeg zich af of een en 
ander iets sneller zou kunnen, maar 
hier moest wethouder Kikkert de wens 
temperen. De gemeente heeft zich te 
houden aan de regelgeving en proce-
dures van het rijk. Hij kon wel iets posi-
tiefs melden: “Het rijk doet pogingen 
om de woonprocedures in te korten.” 
Als de gemeente en Eigen Haard tot 
overeenstemming komen gaan de 
woningen aan de Bilderdammerweg 
overigens snel gesloopt worden, maar 
de handtekeningen moeten wel voor 1 
april gezet zijn, want dan gaat het 
broedseizoen in en als vogels zich 
nestelen tussen de daken moeten zij 
met rust gelaten worden... 

Seringenpark
Waar geen vragen over gesteld 
werden was het Seringenpark. De 44 
huisjes hier staan namelijk eveneens 

op de nominatie om met de grond 
gelijk gemaakt te worden, maar dit 
woonpark heeft toch de titel 
‘beschermd dorpsgezicht’ gekregen?  
Wellicht dat vragen uitbleven vanwege 
het feit dat dit project nog opgepakt 
moet worden, zo werd medegedeeld. 
Het zou wel zonde zijn, de huisjes zijn 
compact, maar zijn van alle gemakken 
voorzien. Eigenlijk de voorlopers van 
de nu zo gewilde tiny  houses.  

Hornmeer en Oost
De grote (bouw)projecten de 
komende jaren zijn de Hornmeer 
(nieuwbouw in Roerdomplaan 65 en 
Meervalstraat 80 woningen), Polder-
zoom (tweede fase, 37 woningen en 
16 appartementen) en Nieuw 
Calslagen (nog 4 woningen te bouwen 
van totaal 15) en in voorbereiding: De 
Oosteindedriehoek (850), Hoofdweg-
Zuid (300), Zwarteweg (136 apparte-
menten en 20 laagbouw woningen), 
Westeinderhage (267) en De Hoek-
steen in Ophelialaan (22). 

De Blauwe Beugel
Verder lopen er nog een viertal 
projecten aan de Uiterweg waar 
loodsen plaats gaan maken voor recre-
atiewoningen en er is een plan om De 
Blauwe Beugel weer, als vanouds, de 
functie van passantenhaven te geven 
met horeca en een multifunctionele 
ruimte. Kan Aalsmeer na 2029 de 
status stad aanvragen of is ‘gewoon’ 
dorp blijven net zo aantrekkelijk? In 
ieder geval zijn de plannen om uit te 
breiden groots en zo goed als zeker 
gaat dit lukken, de stikstofregels zijn 
namelijk niet of nauwelijks van toepas-
sing. Buiten het Amsterdamse Bos en 
het Schinkelbos geen natuurbescher-
mende gebieden, alhoewel de West-
einderplassen (1/3 deel van Aalsmeer) 
natuurlijk wel bijzonder is en gekoes-
terd moet blijven worden!

Sessie over (bouw)projecten: 
alsmeer aa  in  roeien

Aalsmeer - Twee handen vol, het publiek afgelopen donderdag 19 
januari tijdens de sessie van het college voor de gemeenteraad over de 
(bouw)projecten de komende jaren. De magere belangstelling heeft vast 
gelegen aan het slechte weer met regen, sneeuw en onweer (met enkele 
enorme klappen, waarvan een op de bliksema�eider van de Dorpskerk), 
niet uitnodigend om de deur uit te gaan. 

Aalsmeer – Op woensdag 18 januari 
is omstreeks 19.15 in de avond brand 
ontstaan in een schuur achter een 
woning aan de Aalsmeerderweg.
De brandweer is met meerdere voer-
tuigen ter plaatse geweest om het 
vuur te blussen. De brandweer 
probeerde overslag naar een naast-
gelegen pand te voorkomen en dit is 
gelukt. Echter, van de schuur is niets 
meer over. Deze is volledig uitge-

brand. Wat er precies in de schuur 
stond is onbekend, sommige spreken 
over verfbusjes, olie en andere 
brandbare materialen. Een in de 
schuur staande auto heeft de brand-
weer op tijd naar buiten kunnen 
rijden. Naar de oorzaak van de brand 
wordt onderzoek gedaan. Er zijn 
zover bekend geen slachto�ers 
gevallen. Na enkele uren kon het sein 
brand meester gegeven worden.

Schuur aan Aalsmeerderweg 
volledig uitgebrand

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

135e jaargang
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 29 JANUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. concertdienst met 

zangeres Delise in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1. Info: 
www.cama-aalsmeer.nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 

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

diensten om 10u. met ds. J. 
Markus uit Hellouw en 16.30u. 
met ds. N. Vennik uit Hoofddorp. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag 10u. 
dienst met ds. J.A.C. Weij uit 
Kampen. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Christine Schlette. 
Collecte voor Leprazending. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Verhoe�. Info: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst ds. M.J. Zandbergen 
uit Aalsmeer. Organist: Peter 
Burger. In Zorgcentrum 10u. 
dienst met dhr. E. Wesselius.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. W. ten 
Voorde. Organist: Joshua Prins. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 

Info: www.leg.nl. 
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Dienst o.l.v. parochianen 
Kudelstaart. 

Karmelkerk: Zondag 9.30u. Eucha-
ristieviering m.m.v. Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

dienst. Voorganger: Pastoor 
Martina Liebler. Organist: 
Bram Biersteker

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. C.J. 
van Stralen uit Utrecht. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

dienst met ds. A.W. Aamoutse uit 
Vinkeveen. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
kerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 7 
februari om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Op maandag 30 januari is 
er in Aalsmeer een studiebijeenkomst 
met spreker Frank van Oordt. Het 
onderwerp van deze bijeenkomst is: 
Israël, een teken van Gods trouw. De 
bijeenkomst wordt georganiseerd 
door Thematische Bijbelstudies Aals-
meer en Christenen voor Israël, vindt 
plaats in gebouw Irene aan de Kanaal-
straat 12 en begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis en belangstellenden 
zijn van harte welkom. Van Oordt zal 
spreken over de terugkeer van het 
Joodse volk, die sinds de negentiende 
eeuw aan de gang is, en het herstel 
van de staat Israël in de vorige eeuw. 
In God’s woord is vele malen de 
belofte te vinden dat het volk weer in 
het land zal wonen. Frank J. van Oordt 
is directeur van Christenen voor Israël. 
Hij heeft 29 jaar gewerkt in het basis-

onderwijs als leerkracht en directeur. 
Van Oordt: “Sinds 1830 bidden we in 
onze familie voor het herstel van 
Israël en de terugkomst van Jezus 
naar de aarde.”

Studiebijeenkomst met Frank 
van Oordt over Israël

Studiebijeenkomst met Frank van 
Oordt. Foto: Willem Jan de Bruin

Aalsmeer - Zaterdag 21 januari 
hebben de bewoners van Nobelhof 
en Boerhaavehof in Kudelstaart en 
Zorgcentrum Aelsmeer een fantasti-
sche dag ervaren. Onder het genot 
van een drankje en een soepje vanuit 
de Tuck Truck werden de bewoners 
getrakteerd op een optreden van het 
vrolijke, 35 koppen tellende koor 
‘E�e-anders’. 
De Nederlandstalige liedjes toverden 
glimlachen op de gezichten en er 
werd meegezongen, meegeklapt en 
meegedeind. Zelfs een polonaise 

werd gelopen met rolstoel, rollator 
en wandelstok. Na a�oop kregen alle 
bewoners een plantje, een droog-
boeket en een prachtige roos mee. 
Het was een dankbaar feestje waar 
nog lang over zal worden nagepraat. 
Met heel veel plezier is dit aange-
boden door vier Aalsmeerse 
bedrijven Een geslaagde, positieve 
en vrolijke start van het nieuwe jaar. 
Het bracht de mensen weer even 
onder elkaar voor een praatje en 
bloemen en planten in huis maken 
het altijd een stuk gezelliger. 

Vrolijke dag voor ouderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart

Kaartmiddag OVAK
Aalsmeer - Woensdag 18 januari is 
er weer geklaverjast in het Paro-
chiehuis door de leden van de 
OVAK. Het kaarten is gewonnen 
door Ria Pieterse met 5232 punten, 
gevolgd door Wim Reuling met 
5204 punten en Harry Blok met 
5189 punten. Truus van der Helm 
sloot de rij met 3812 punten. De 
volgende kaartmiddag is op 
woensdag 1 februari en begint om 
13.30 uur. De zaal van het Parochie-
huis aan de Gerberastraat gaat 
eerder open voor inschrijving, 
ko�e of thee en bijpraten met 
elkaar.

  S
Kudelstaart - Op woensdag 1 februari 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse ko�e-inloop in gebouw de Spil 
aan de Spilstraat 5, zijstraat van de 
Bilderdammerweg. Van 10.00 tot 11.30 
uur is Iedereen welkom. Ko�e en thee 
en de toegang is gratis. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrijven aan 
zieke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. U/jij komt 
toch ook en neem gerust iemand mee.

T   
Aalsmeer - Tijdens het Taizégebed 
op vrijdag 27 januari zullen eenvou-
dige liederen, gebed, Bijbelteksten 
en stilte elkaar afwisselen. De medi-
tatieve viering is in de kleine kapel 
van Karmel Aalsmeer aan de Zwar-
teweg 36 en begint om 20.00 uur. Na 
a�oop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren!

O I  O  
  

Aalsmeer - Op woensdag 1 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur is ieder weer 
welkom om samen met anderen te 
genieten van ko�e of thee en om 
elkaar te ontmoeten. In de Oost-Inn 
is het behaaglijk warm en is ook 
ieder welkom om bijvoorbeeld te 
werken op een laptop, een boek of 
de krant te lezen of om een praatje te 
maken. Dat laatste is geen verplich-
ting: gewoon er zijn en uw ‘ding’ 
doen is ook goed. Probeert u het 
eens! Het adres is Catharina Amali-
astraat 66, . Voor meer informatie kan 
gebeld worden met 06 30640861.

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op zondag 29 januari 
houdt de Aalsmeerse CAMA 
Gemeente een concertdienst met 
medewerking van de christelijke 
zangeres Delise. De dienst staat in 
het teken van het werk van Dorcas, 
een internationale noodhulp- en 
ontwikkelingsorganisatie. Delise is 
een zangeres die met haar talent een 
steentje wil bijdragen aan een betere 
wereld. Haar liederen gaan over 
sociale en maatschappelijke thema’s 
en hebben veel raakvlakken met het 
werk van Dorcas. Tijdens de concert-
dienst zal Delise enkele liederen 
zingen, maar is er ook ruimte voor 
samenzang. Daarnaast zal Dirk 
Sijbersma een korte overdenking 
houden, waarin hij ook zal stilstaan 
bij zijn reis naar de projecten van 
Dorcas in Roemenië. De concert-
dienst begint om 16.00 uur en wordt 

gehouden in Buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. De toegang is gratis, 
wel is er een collecte voor Dorcas. 
Iedere belangstellende is van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie 
op cama-aalsmeer.nl.

Concertdienst CAMA Gemeente 
met zangeres Delise

Concertdienst met zangeres Delise bij 
CAMA. Foto: Emily Stedenaar

Aalsmeerderbrug - Draadloze 
communicatie nam in de Tweede 
Wereldoorlog letterlijk een hoge 
vlucht. Er werd steeds meer gebruik 
gemaakt van radiocommunicatie 
tussen vliegtuigen onderling en 
tussen de vliegtuigen en hun bases. 
Ook op de grond werd tussen leger-
onderdelen steeds meer gebruik 
gemaakt van draadloze communi-
catie via zendontvangers. Het Crash 
Luchtoorlog– en Verzetsmuseum 
’40-’45 heeft een uitgebreide 
collectie, vaak nog werkende, radio 
sets. Bezoekers aan het museum 
kunnen op zaterdag 4 en zondag 5 
februari tijdens het Crash Radio-
weekend een aantal van deze sets in 
werking zien. Er worden demonstra-

ties gegeven en bezoekers kunnen 
zich bekwamen in het seinen van 
Morse berichten. Tijdens de radio-
dagen is er ook een verkoop van 
overtollige militaire radioapparatuur. 

Uitzendingen
Zendamateurs kunnen dit weekend 
elk heel uur op het hele uur verbin-
ding maken met de radiokamer van 
het museum op een van de volgende 
frequenties: 3705 kHz AM, 7073 kHz 
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is gevestigd in het 
fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 en is zaterdag 4 en 
zondag 5 februari geopend van 10.30 
tot 16.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.crash40-45.nl.

Radio weekend Crash Museum









GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 - 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
T 0297-387575
E info@aalsmeer.nl
W www.aalsmeer.nl

CONTACT EN OPENINGSTIJDEN GEMEENTE AALSMEER 
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan on-
line, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

OPENINGSTIJDEN RAADHUIS
ma, di, do 08.30-14.00 uur 
woensdag 08.30-19.30 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
ma t/m do 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.30 uur

CALAMITEITENTELEFOON
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 
0297-387575 

PLAN UW AFSPRAAK 
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aan-
vragen van documenten kunt u online een afspraak maken via 
www.aalsmeer.nl/afspraak of via 0297-387575.

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE 
OPENBARE RUIMTE DAT GEREPAREERD OF 
OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/�xi of de 
Fixi-app.

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
“Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleg-
gen 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 bestuurssecreta-
riaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen 
naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling 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. Inspreken 
kan alleen in de beeldvormende commissie. 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 ziens-
wijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker bij de gri�e via 
gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 
12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren 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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
26 januari 2023

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE 
(Z23-001406 D23-003165)

Besluit genomen
onderstaande naamgeving toe te kennen aan de nieuw aan te 
leggen wegenpatroon in het project “De Tuinen van Hornmeer” 
omgeving Meervalstraat, conform het advies van de commissie 
naamgeving.
- Slechtvalkstraat
- Aalscholverstraat
- Blauwe Reigerpad
- Kuifeendpad

VERGADERING DONDERDAG 2 FEBRUARI

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 2 februari 2023, in de raadzaal van het raadhuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 15 december 
   2022
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college
20.05 R-2 Tijdelijke vervanging raadslid

  AKKOORDSTUKKEN

20.10 R-3 Controleprotocol voor de 
  accountantscontrole jaarrekening 2022 
  inclusief normenkader

R-4 Beheerverordening gemeentelijke 
  begraafplaats Aalsmeer 2023

  BENOEMING

20.15 R-5 Benoeming Raad van Toezicht lid, 
  Stichting AURO

  BEHANDELSTUK

20.25 R-6 Herstelbesluit bestemmingsplan 
  ‘Oosteinderweg 2020’
20.55 R-7 Vragenkwartier

   SLUITING 

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 raadhuis. 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.
- Edisonstraat 11, 1433 KE, (Z23-006668), het aanleggen van 

een in- en uitrit 
- Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z23-005924), brandveilig ge-

bruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen 
voor een periode van 10 jaar 

- Raadhuisplein 1, 1431 EH, (Z23-005756), het plaatsen van 
een �etsenstalling op het openbaar terrein bij het Raadhuis 
Aalsmeer 

- Zijdstraat 33 en 33a t/m d, 1431 EA, (Z23-005719), het ma-
ken van 5 appartementen boven en achter de winkel/kan-
toorruimte (legalisatie) 

- Hornweg 318a, 1432 GT, (Z23-005691), het maken van een 
houten dakopbouw 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVER-
GUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de 
volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van 
de wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 254a, 1432 CW, (Z22-086394), het vervan-

gen/vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van de 
woning. Verzonden: 23 januari 2023

- Ophelialaan 107 en 107a (sectie C, nr. 4140), 1431 HC, (Z22-
084395), het bouwkundig splitsen van het appartement. 
Verzonden: 18 januari 2023

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 behande-
ling 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:
- Kamperfoeliestraat 5, 1431 RL, (Z22-097040), het plaatsen 

van een bouwcontainer op de parkeerplaats voor een peri-
ode van maximaal 3 weken. Verzonden: 18 januari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
- Uiterweg 223, 1431 AG, (Z22-086552), het aanleggen van 

een dam met duiker bestemd als tijdelijke op- en afrit van en 
naar de bouwplaats van een woning. Verzonden: 20 januari 
2023

- Gerberastraat, tussen nr. 2 en de Baccarastraat (sectie C, nr. 
6643), (Z22-093550), het inrichten van een bouwterrein en 
het gebruik maken van parkeervakken t.b.v. de uitbreiding 
van de Jozefschool voor een periode van een jaar vanaf 
maart 2023. Verzonden: 18 januari 2023

- Cyclamenstraat 47, 1431 RZ, (Z23-003297), het plaatsen van 
een container op een parkeerplaats voor de woning tot 30 
maart 2023. Verzonden: 18 januari 2023

- Oosteinderweg 313a, 1432 AW, (Z22-028780), het bouwen 
van een woning. Verzonden: 18 januari 2023

- Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z22-081938), het veranderen 
van de bedrijfsruimte door het verhogen van het dak. Ver-
zonden: 17 januari 2023

VERGUNNING INGETROKKEN
- Oosteinderweg 287B, 1432 AW, het wijzigen van de gevels. 

(Z21-078270).Toelichting: vergunning bekend onder ken-
merk: Z19-070730 *

- Ter hoogte van Stommeerweg en Kudelstaartseweg, (Z22-
094316), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het 
herinrichten van het recreatiegebied ‘Waterfront’. Toelich-
ting: vergunning bekend onder zaaknummer Z19-059133. 
Betreft een gedeeltelijke intrekking, dat enkel betrekking 
heeft op de vlonder bij de Watertoren op het recreatiege-
bied ‘Waterfront’. **

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- 
EN HORECA

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Dreef 7 (Z23-005451) Magic Circus, het Amsterdams Stads-

circus op 18 t/m 20 april 2023, ontvangen 17 januari 2023

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een we-
kelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan o�ciële 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 o�ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stel-
len van zowel het voornemen als het besluit van zo’n status-
wijziging, wordt dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op 
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kin-
dertoeslag enzovoort.

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z23-006000) Prinsenbal/Carnaval op 

18 februari 2023, akkoord 20 januari 2023
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ONTHEFFING SLUITINGSTIJD (AANGEVRAAGD)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:29 van Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) de volgende onthe�ng is verleend.
- Kudelstaartseweg 239 (Z23-006016) Prinsenbal / Carnaval 

voor de nacht van 18 op 19 februari 2023, ontvangen
18 januari 2023

TER INZAGE

t/m 23-02-23 ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp-
besluit hogere grenswaarden geluid Dorps-
straat 133, Aalsmeer (Z22-030843)

t/m 23-02-23 verzoek tot geluidhinder onthe�ng (met de 
daarop betrekking hebbende stukken) in het 
kader van het Straatwerk van 28 februari t/m 
3 maart 2023, op het perceel de kruising van 
de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-004864), 
ontvangen 12 januari 2023.

Aalsmeer - Deze week is er een 
subsidiecheque uitgereikt van 
2.500 euro door Wim Haijtink, 
bestuurslid van OSA, aan Leo 
Bakker, Jan Joore en Jolande 

Amorison, leden van de bazar 
commissie van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. Er is via de 
bazaar op 19 november vorig jaar 
geld ingezameld voor onder andere 

Subsidiecheque OSA uitgereikt 
aan Doopsgezinde Gemeente

een project in Tanzania. Het ingeza-
melde bedrag en het subsidiegeld 
zijn bestemd voor de aanschaf van 
een bedrijfswasmachine voor het 
Julius Nyerere ziekenhuis in 
Mugumu en voor de reparatie van 
een wasmachine in het Shirati KMT 
district ziekenhuis in Shirati in 
Tanzania. 

Meer informatie over dit project is te 
vinden op de website van de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer: www.
dgaalsmeer.nl. Meer weten over de 
stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA) en de mogelijk-
heden om subsidie te krijgen voor 
een project? Kijk dan op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl
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AGENDA

DONDERDAG 26 JANUARI:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u. Op 
dinsdag van 14 tot 16u.

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

* ‘Human Nature’ in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg. 
Open: donderdag t/m zondag 
13-17u. Tot en met 19 februari.

* Expositie Fotogroep Aalsmeer 
bij Cultuurpunt in Oude Veiling.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

* Gedichtenavond in Bacchus, 
Gerberastraat. Thema: Vriend-
schap. Vanaf 20.30u.

VRIJDAG 27 JANUARI:
* Financieel Café open in biblio-

theek Marktstraat van 13 tot 
15u. Iedere vrijdag.

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

* Groep 8 Feest in N201, Zwar-
teweg van 19.30 tot 22.30u.

* Bandbrouwerij in N201, Zwar-
teweg. Open vanaf 20u.

* KCA klassiek met optreden van 
Grupo Del Sur in Flower Art 
Museum vanaf 20u. 

* Voorheen akoestische avonden 
in Bacchus, Gerberastraat. 
Vrijdag en zaterdag vanaf 21u.

* Tweede editie ‘Mijn Praam is top’ 
in de Praam, Zijdstraat v/a 22u.

ZATERDAG 28 JANUARI:
* Crash Museum in Fort bij Aals-

meer open, 10.30 tot 16.30u.Open 
dag voor nieuwe vrijwilligers v/a 
12u.

* Bingo bij De Zwarte Ruiter, Dorps-
straat vanaf 20u.

* Back to the 90’s Party in The 
Beach, Oosteinderweg, 20-01u.

* Club N voor 18+ in N201, Zwar-
teweg, 22 tot 03u. Iedere zaterdag.

ZONDAG 29 JANUARI:
* Concertdienst Cama met zangeres 

Delise in buurthuis Hornmeer, 
Dreef v/a 16u.

* Livemuziek in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 30 JANUARI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Sam Creatief in Parochiehuis, 

Gerberastraat, 14 tot 16u.
* Kaarten bij Oostend in Middel-

punt, Wilhelminastraat, 20u.
* Studie-bijeenkomst over Israël in 

Irene, Kanaalstraat v/a 20u.

DINSDAG 31 JANUARI:
* Kinderboerderij Hornmeer open 

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

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

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

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

WOENSDAG 1 FEBRUARI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan van 9.30 tot 11.30u.

* Ko�e in de Spil, Kudelstaart van 
10 tot 11.30u.

* Kaarten bij OVAK in Parochiehuis, 
Gerberastraat v/a 13.30u.

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

DONDERDAG 2 FEBRUARI 
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

Kudelstaart, 10 tot 12u. Iedere 1e 
donderdag van de maand. 

* Kaarten voor 50+ in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 13.30u.

* Openbare raadsvergadering in 
Raadhuis vanaf 20u.

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

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Klaverjassen in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.

* Lezing over Engelse tuinen bij 
Groei & Bloei in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

VRIJDAG 3 FEBRUARI:
* Bandbrouwerij voor kids in 

N201, Zwarteweg vanaf 19u. Om 
de twee weken.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u

ZATERDAG 4 FEBRUARI:
* Poppenspeler Jogchem Jalink in 

Bibliotheek, Marktstraat van 11 
tot 11.30u.

* Radioweekend in het Crash 
Museum. Zaterdag en zondag.

* Optreden Hobo String Band in 
De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20.30u.

ZONDAG 5 FEBRUARI:
* Bob op Zondag met The Hi 

Stakes vanaf 15.30u. in De Oude 
Veiling, Marktstraat.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Abonnementhouders van 
‘Zondag bij Bob’ weten allang dat deze 
sfeervolle muzikale middagen heer-

lijke luisteruurtjes zijn. Maar degenen 
die liever zo nu en dan een losse kaart 
bij Wijnhandel Wittebol kopen worden 
toch ernstig aangeraden dit keer - 
zondag 5 februari - te komen luisteren 

Luisterfeest tijdens ‘Zondag bij 
Bob’ met The Hi-Stakes

Aalsmeer - Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer en het Flower Art Museum 
organiseren ook in 2023 samen een 
reeks van concerten met klassieke 
muziek van topniveau. Met ‘Muziek in 
het Museum’ wordt in het Flower Art 
Museum een prachtig programma 
aangeboden in een bijzondere ambi-

ance voor alle liefhebbers van klas-
sieke muziek uit Aalsmeer en 
omstreken. Het eerste concert dit jaar 
start aanstaande vrijdag 27 januari 
spetterend met een optreden van 
‘Grupo del Sur’. Het vijftal trakteert op 
muziek van Astor Piazzolla. Piazzolla 
transformeerde de tango van dansmu-

KCA klassiek met spetterend 
optreden ‘Grupo del Sur’

plus foto

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21 
januari terecht een volle zaal in 
Bacchus. Genoten is van een prachtig 
cabaret-optreden van Tjum Arnst.
Niet alleen is de naam Thjum 
bijzonder, er staat een persoonlijk-
heid op het toneel die zijn eigen 
leven vertelt in bijzondere bewoor-
dingen. Onhandig, denkend, 
proberen erbij te horen en altijd uit 
de toon vallen. Het lichaam en hoofd 
lijken zich onafhankelijk van elkaar te 
ontwikkelen, in ieder geval anders 
dan bij leeftijdgenoten. Met zijn 

droogkomische opmerkingen weet 
hij te amuseren en met zijn �loso�-
sche verhalen geeft hij stof tot 
nadenken. Zijn volzinnen nemen je 
moeiteloos mee en je kan niet anders 
dan lachen om zijn presentatie van 
hoe hij naar volwassenheid groeit. 
Hou hem in de gaten, dit bijzondere 
talent. Het volgende cabaretop-
treden is op zaterdag 11 februari met 
Anne Neuteboom in het culturele 
café in de Gerberastraat. Kijk voor 
meer informatie en ticketverkoop op 
www.skca.nl

Prachtig cabaret-optreden van 
Tjum Arnst in vol Bacchus

naar The Hi-Stakes. Misschien gaat er 
niet meteen een belletje rinkelen 
maar deze vier musici spelen de 
sterren uit de hemel en zij bezitten 
ook nog eens de gave van het woord. 
Naast sprankelende klanken is er de 
geestige toevoeging van achtergrond 
informatie die het publiek meeneemt 
naar de jaren vijftig. “Een explosie van 
rhythm and blues”, schrijft een recen-
sent. Katelijne van Otterloo kent de 
mannen goed en heeft ze niet voor 
niets naar Aalsmeer gehaald. Dus trak-
teer uzelf op een paar swingende 
uurtjes, koop een kaart bij Wijnhandel 
Wittebol en kom zondag 5 februari 
naar De Oude Veiling waar de deuren 
van de bovenzaal om 14.45 open 
gaan. Er wacht een feestelijke 
ontvangst door Bob, een mooie gere-
serveerde plaats, gezellige tafelge-
noten en rozen op tafel liggen. Na een 
leuke middag vol muziek gaat u na 
enkele uren geheid vrolijk naar huis. 
De voorstelling begint om 15.30 uur.

ziek naar luistermuziek. Hij bracht haar 
van de kroeg en de straat naar de 
concertzaal. Hij behield passie en 
melancholie en verrijkte haar met 
elementen uit klassieke muziek en jazz. 
Zijn muzikale nalatenschap is enorm 
en inspireert tot op de dag van 
vandaag wereldwijd componisten, 
musici en luisteraars. In de originele 
kwintetbezetting die Piazzolla zo 
beroemd maakte, vertolkt ‘Grupo del 
Sur’ als geen ander Piazzolla’s muziek, 
met als doel van elk concert een onver-
getelijke belevenis te maken. Het 
kwintet bestaat uit Matias Pedrana 
(bandoneon), Anne-Marie van de Grint 
(viool), Paul Hagenaars (gitaar), Robin 
El-Hage (piano) en Daniël Lehmann 
(contrabas). Het concert vrijdag in het 
Flower Art Museum aan de Kudel-
staartseweg 1 begint om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. De entree 
bedraagt 20 euro (met vriendenkaart 
17 euro en voor jongeren tot en met 25 
jaar 10 euro) en kaarten zijn verkrijg-
baar via de KCA Ticketshop, www.skca.
nl en (mits nog plaatsen beschikbaar) 
te koop bij de entree van het museum. 

Aalsmeer - Hou je van klassieke 
muziek? En hou je ook van zingen? 
Dan is dit je kans. In november hoopt 
Aalsmeers Christelijke Oratorium 
Vereniging (ACOV) de Messiah van 
Georg Friedrich Händel uit te voeren. 
Händel schreef dit oratorium in 1741 
en het is nog steeds zeer geliefd. De 
bedoeling is om deze uitvoering 

plaats te laten vinden in de fraai geres-
taureerde Urbanuskerk in Bovenkerk 
met medewerking van solisten en 
orkest. Aangezien deze kerk groot 
genoeg is voor een groot koor wil 
ACOV zangers en zangeressen uitno-
digen om aan te melden als projectlid 
om de Messiah mee te repeteren en 
uit te voeren. Inmiddels hebben vier 

ACOV zoekt projectleden voor 
uitvoering Messiah van Händel

bassen zich al aangemeld, maar in 
principe zijn alle stemmen van harte 
welkom. Mocht zich een overweldi-
gend aantal zangers aanmelden voor 
een bepaalde stemsoort, dan gaat 
men met elkaar in gesprek. Wees er 
dus snel bij. Zingen bij ACOV betekent 
streven naar kwaliteit en harmonie, 
maar ook genieten. Kom vrijblijvend 
een repetitie meedoen op donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in ‘t 
Baken aan de Sportlaan. Meer infor-
matie op: www.acov.nl.
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Aalsmeer – In de 372e a�evering van 
‘Door de Mangel’ op Radio Aalsmeer 
was Johan den Dekker te gast. De 
Kudelstaartse pensionado en groot-
vader van twee kleinkinderen 
omschreef zichzelf als een gevoelsmens, 
impulsief en niet perfectionistisch. Zijn 
opvolger wordt buurvrouw Denice 
Kingswijk. De Kudelstaartse werd 
geboren in Suriname en heeft vijf jaar in 
een vluchtelingenkamp in Frans Guyana 
gezeten. Sinds haar elfde is zij in Neder-
land en woont nu in Kudelstaart. Johan 
dacht dat Denice wel wat te vertellen 
had. Hij wil graag van haar weten hoe 
het is om in Kudelstaart te wonen. Het 
antwoord op deze vraag is maandag 30 
januari om 19.00 uur te horen.

‘Echt Esther’: Impact van kanker
Op 4 februari is het wereld 

kankerdag. Een onderdeel van wereld 
kankerdag is de ervaringsverhalen. 
Ervaringen van anderen kunnen 
herkenning geven of steun. Dit is de 
reden dat er op donderdag 26 januari 
om 19.00 uur bij ‘Echt Esther’ gepraat 
wordt over kanker met onder andere 
Lennie de Man. Lennie werd in 2018 
geconfronteerd met de diagnose 
kanker. Haar verhaal heeft zij verteld 
in haar boek ‘De hand die nooit 
loslaat’. Zij komt vertellen over haar 
boek en het proces wat zij de afge-
lopen jaren heeft doorgemaakt. 

‘Intermezzo’ met Antonín Dvořák
Na tijdens de vorige uitzending van 
‘Intermezzo’ aandacht besteed te 
hebben aan de Oostenrijkse compo-
nist Anton Bruckner, gaat Sem van 
Hest aanstaande maandag 30 januari 

Denice Kingswijk in ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer

Denice Kingswijk maandag te gast in 
‘Door de Mangel’ op Radio Aalsmeer.

Concert A-orkest van 
De Concertina’s
Amstelland - Het A-orkest van De 
Concertina’s verzorgen op zondag 
19 februari vanaf 14.30 uur een 
optreden in Buitenplaats Wester-
Amstel te Amstelveen. Er wordt een 

Aalsmeer - Zaterdag 21 december 
werd voor de vierde keer de Aals-
meerse Bokkentocht gehouden. 
Niemand weet van tevoren wanneer 
deze vaartocht plaats gaat vinden, 
maar deze dag was wel erg goed 
gekozen. Droog, zonnig en geen 
wind. Bij het vriendenkoppel, die 
deze tocht verzonnen heeft, haakten 
uiteindelijk 25 pramen/bokken aan. 
Een gezellig samenzijn met circa 200 
mensen was er op een eiland aan 
het Zwet, waar zelfs heel wat 
verklede mensen liepen. Opdracht 
was een zo origineel mogelijke 
kerstboom mee te nemen. Nu die 
was er! Eén team had een paal van 8 
meter met een boom bovenin in het 
eiland laten slaan. De overige 
bomen werden gelijk op het vuur 
gegooid, wat voor warmte en een 
prima sfeer zorgde. Na een rondje 
varen was er nog een nazit in café 
de Praam. Daar was het eveneens 
heel gezellig met later in de middag 
de prijsuitreiking. De Bokkenwissel-

prijs mocht team ‘De Prutpraam’ in 
ontvangst nemen en de prijs voor 
de origineelste kerstboom is uitge-
reikt aan team ‘Rentapraam/Piet 
Keurigiespraam’, de bedenker van de 
kerstboom hoog in de paal. De prijs 
was ook origineel te noemen. Een 
uil, uitgezaagd door een Aalsmeerse 
uilenzager uit de stam van een dikke 
kerstboom. Iedereen kijkt terug op 
een leuke vierde editie met ideale 
weersomstandigheden en volop 
gezelligheid.

Vierde bokkentocht: Ideaal 
weer en volop gezelligheid

plus foto(s)

Zwaaien naar de kijkers tijdens de vierde Bokkentocht. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De maand februari toont 
de stichting Oud Aalsmeer  twee �lms 
die de historie van de bloemenvakten-
toonstelling in Aalsmeer in beeld 
brengen. De eerste �lm betreft de 25e 
nationale bloemenvaktentoonstelling 
in 1987 in het gebouw van de VBA. 
Hierin is de opbouw, de opening en de 
beurs tot aan de afsluiting van dit jubi-
leum evenement te zien. Deze �lm is 
geproduceerd en beschikbaar gesteld 

door Ton O�erman. De tweede is 
Stimu�ori 60 jaar. Deze �lm laat de 
ontwikkeling zien van de vaktentoon-
stelling in 1962 naar de Hortifair in 
2012. Hierin wordt de historie voor het 
voetlicht gebracht van een plaatselijk 
beurs tot een wereldevenement op het 
gebied van de tuinbouw. Het materiaal 
voor deze �lm is verzameld en bewerkt 
door Ton O�erman van Hano� produc-
ties. En beschikbaar gesteld door het 

Film Oud Aalsmeer over historie 
bloemenvaktentoonstelling

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wanneer Fotogroep Aals-
meer exposeert dan weet je als 
bezoeker dat je mooi en verrassend 
werk te zien krijgt. Dirk Beets van het 
Cultuurpunt opende dan ook met veel 
enthousiasme op zaterdag 21 januari 
de tentoonstelling. Een aantal van de 
foto’s vergeleek hij - mede bepaald 
door de sfeer - met schilderijen van 
internationaal bekende kunstenaars. 

“Wij komen graag in de foyer van De 
Oude Veiling exposeren”, roemde voor-
zitter Adrie Kraan hetgeen werd 
beaamd door de aanwezige leden. “Het 
leek ons goed om dit keer vier foto-
grafen te vragen deze ruimte te vullen. 
Zo kunnen zij eens wat uitgebreider 
hun werk tonen.” Vier muren met 
verschillende uiteenlopende onder-
werpen. Dat tekent de kracht van de 
fotoclub. Iedereen heeft zijn eigen visie 
en handschrift. Marinus van ’t Hof is al 

Fotogroep toont schoonheid in 
nieuwe expositie

Aalsmeer - Op donderdag 2 februari 
komt Jan Blokland uit Leiderdorp 
naar buurthuis Hornmeer en verzorgt 
hier een dialezing over zijn bezoeken 
aan diverse (particuliere) tuinen en 
parken in Yorkshire in Engeland. 
Daarnaast komt hij vertellen over zijn 
historische treinreis door de valleien 
van het prachtige natuurgebied van 
North York Moors en de bezichtiging 
van de middeleeuwse ommuurde 
stad York. Jan heeft met zijn fototoe-

stel en �lmcamera prachtige 
opnames gemaakt en er een kleurrijk 
reisverslag van gemaakt. De presen-
tatie is een mooie samenvatting van 
een reis langs prachtige tuinen en 
parken met mooie bloeiende planten 
afgewisseld met beelden van de rijke 
historie van het schitterende graaf-
schap Yorkshire. De lezing bij Groei & 
Bloei begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Ook niet-leden zijn 
welkom. 

Lezing over Engelse tuinen en 
parken bij Groei & Bloei

sfeervol concert gegeven met 
muziek van onder andere Dobler, 
Bruči en Piazzolla. Het orkest staat 
onder leiding van Elly Meekel. De 
entree 15 euro en dit bedrag is 
inclusief pauzedrankje. Kaarten 
reserveren via: 
p.meijerink@concertinas.nl

Foto: Ria Scheewe

25 jaar lid van de club en laat zich 
graag door de natuur inspireren. Zijn 
bomen tonen hun imposante kleuren-
pracht en onder de reusachtige 
paddenstoel huizen vast kabouters, dat 
kan gewoon niet anders. Nieuwkomer 
Rob Schipper nam de kijkers mee naar 
Cuba met een mooie, veelzijdige en 
soms ook originele impressie. Anton 
van Overveld had als blikvanger zijn 
�etstocht door Schotland, het moet 
een erbarmelijke tocht geweest zijn. En 
tot slot het veelzijdige werk van Ria 
Scheewe. Wat in haar werk opvalt is dat 
zij meer naar abstractie durft te kijken 
hetgeen mooie zoekplaatjes oplevert. 
Maar haar gefotografeerde tomaten 
zijn om zo in te bijten. Onder de bezoe-
kers was ook het erelid Bram van de 
Wie (al veertig jaar lid van de club). De 
rijk gevulde tafel met hapjes en 
drankjes was best aan hem besteed. 
Hoewel de leden zelf gezorgd hebben 
voor de inrichting, is het toch Dirk 
Beets van het Cultuurpunt die deze 
expositie mogelijk maakt. Wat hem 
betreft komen er in de toekomst nog 
veel meer kunstenaars hun werk laten 
zien in de Huiskamer van Aalsmeer. De 
tentoonstelling is vrij te bezichtigen 
gedurende de openingstijden van De 
Oude Veiling. 

bestuur van Stimu�ori. In beide �lms 
worden naast de ontwikkelingen in de 
bloemisterijtak door deze periode 
heen ook heel veel mensen (inwoners) 
die in de bedrijfstak werken of hebben 
gewerkt in beeld gebracht. De �lms 
zijn door Dick P. van der Zwaard 
bewerkt voor opname in het �lmar-
chief van Oud Aalsmeer. De totale duur 
van beide �lms is circa 45 minuten en 
ze kunnen gratis bekeken worden via 
de website: www.stichtingoudaals-
meer.nl (�lm van de maand). De �lm 
wordt ook tweemaal uitgezonden op 
TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 
februari is de eerste vertoning vanaf 
11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 
februari, is de �lm nogmaals te zien 
vanaf 13.00 uur. De uitzendingen 
worden vooraf gegaan door een inlei-
dend interview met een medewerker 
van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 
februari. Het interview door presen-
tator Jan van Veen is te beluisteren op 
zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 
12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij 
abonnees van CAIWAY te vinden op 
kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/
XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer 
informatie: www.radioaalsmeer.nl

tussen 21.00 en 23.00 uur in op de 
composities van de Tsjechische 
‘buurman’ Antonín Dvořák. De volle-
dige Slavische dansen van Dvořák 
zullen te beluisteren zijn, maar ook 
één van de symfonieën. En wellicht 
nog werk van een van de andere 
grote componisten. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ 
kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en www.radioaalsmeer.nl. 

Oranje Fonds zoekt 
bijzondere projecten
Regio - Het Oranje Fonds is gestart 
met de zoektocht naar bijzondere 
projecten die kans maken op een 
Appeltje van Oranje 2023. Dit jaar is 
het thema Bruggenbouwers in de 
buurt: succesvolle buurtinitiatieven 
voor en door buurtbewoners die 

buurtbewoners echt met elkaar 
verbinden. Deze initiatieven maken 
kans op een van de drie Appeltjes van 
Oranje die voor de 21e keer worden 
uitgereikt. Organisaties kunnen zich 
tot 24 februari 2023 aanmelden om 
kans te maken op de geldprijs via 
oranjefonds.nl/appeltjes. De Appeltjes 
van Oranje worden in oktober 2023 
overhandigd door Koningin Maxima. 
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Aalsmeer - Na een online editie 
tijdens de coronapandemie in 2022 
mogen eindelijk de voorheen akoesti-
sche avonden weer live georganiseerd 
worden aanstaande vrijdag 27 en 
zaterdag 28 januari. Cultureel Café 
Bacchus is trots dat acht acts welkom 
geheten mogen worden op het kleine 
maar zo gezellige podium. De muzi-
kanten staan ook weer te trappelen 
om op te mogen treden tijdens deze 
legendarische avonden. De vrijdag-

avond wordt geopend door Otto 
Cepella op �ngerpicking gitaar. 
Vervolgens brengt Kw2022Band meer-
stemmige zang en een diversiteit aan 
nummers uit de jaren zestig tot aan 
nu. Daarna gaan de spots aan voor 
Spassamok, een Noord-Hollandse 
coverband die een stevige en overtui-
gende mix van rock, grunge en bij tijd 
en wijlen een vleugje metal neerzet. 
De vrijdagavond wordt afgesloten 
met een verrassend en spetterend 

Voorheen akoestische avonden 
vrijdag en zaterdag in Bacchus

optreden van Ten Beers After. Wat 
hebben de dames en heren van deze 
Aalsmeerse band dit jaar in petto? Dat 
blijft een goed bewaard geheim tot 
op de laatste minuut voor aanvang.
Zaterdagavond 28 januari start met 
het bekende duo Laat Maar, aange-
vuld met de getalenteerde multi-
instrumentalisten van Sixty-P. Daarna 
is het podium voor de eveneens Aals-
meerse muzikanten van Snö. Het 
viertal ambieert niets meer of minder 
dan lekker samen muziek maken en 
daar anderen van laten genieten. Wat 
voor muziek kan verwacht worden? 
Leuke liedjes! De zaterdagavond heeft 
een bijna volledig plaatselijk tintje, 
want ook de derde act van de avond 
komt ook uit Aalsmeer: Groos. Het 
vijftal trakteert op �jne (luister)
muziek. Het akoestisch weekend 
wordt afgesloten met swingende 
blues, rock en popcovers uit de jaren 
zestig tot en met negentig van The 
Black T’s, een band die ongeveer vijf 
jaar geleden is ontstaan tijdens de 
jamsessies van de Bandbrouwerij in de 
N201. Beide avonden is de zaal open 
vanaf 20.30 uur en begint de eerste 
act om 21.00 uur. De entree is 5 euro 
per avond. Kaartjes in de voorverkoop 
via www.cultureelcafebacchus.nl

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Lenneke Heijjer combineert letterlijk kunst en cultuur, ze 
heeft een opleiding SPH gevolgd en kwam als groepsleider al snel in het 
in jongerenwerk terecht. Haar eerste baan was bij Kaoetsjoek, daarna bij 
de Binding. Nu maakt ze als kunstenaar prachtige muurdecoraties van 
hout en epoxy (Instagram: knaphout) en is daarnaast teamleider bij 
Cultuurpunt Aalsmeer. “We zijn een team van vijf personen met diverse 
functies. De meeste tijd gaat naar het organiseren van culturele activi-
teiten in de naschoolse tijd, voor de basisschool en het voortgezet onder-
wijs. Daarnaast ondersteunen we ook amateurkunst op een heel breed 
gebied, zoals het organiseren van netwerkbijeenkomsten, projectbegelei-
ding en ondersteunen van verenigingen. De fotoclub Aalsmeer exposeert 
bijvoorbeeld bij ons in de foyer en hiervoor hebben we het Aalsmeers 
Schilders Genootschap gehad. Als teamleider heb ik vooral veel contact 
met de gemeente en zorg ik ervoor dat het team draait. Wij geven zelf 
geen creatieve lessen, we werken met docenten die lokaal inzetbaar zijn. 
In maart start club cultuur om basisschoolleerlingen in drie tot zes lessen 
op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende 
disciplines. Met de Yuverta mavo organiseren we samen het rondje 
cultuur. We hebben goed contact met het onderwijs en met de vereni-
gingen die er zijn. Ik ben trots op alles wat we doen en bereikt hebben, 
maar er is nog steeds genoeg werk aan de winkel.” 

Waar kwam de passie voor hout en epoxy vandaan?
“Toen de subsidie van de Binding stopte moest ik op zoek naar iets 
anders. Ik had, net als Ernst, een �lm gezien over het werken met epoxy 
en dacht toen: dat wil ik ook. Ik wil uit het welzijnswerk, laat mij gewoon 
iets creatiefs doen. Ik werd gevraagd als teamleider en heb gelijk de 
combinatie gemaakt. Ik werk 1,5 dag bij het cultuurpunt en de rest van de 
week hier in mijn atelier. Op Instagram zag ik wat werken met hout en 
epoxy inhield en het was mij al gauw duidelijk dat ik het niet op zolder of 
in mijn garage kon doen en toen er hier een atelier vrij kwam heb ik die 
kans gepakt. Eerst een ruimte huren, die inrichten, kijken wat ik nodig 
had en me vervolgens afgevraagd: vind ik het eigenlijk wel leuk? Ik had 
het nog nooit gedaan, maar ben gewoon begonnen. Hout is fantastisch 
om mee te werken en zeker in combinatie met epoxy. Maar ik wil niet de 
meubelmakers kant uit, dat is me te ingewikkeld. Wanddecoraties vind ik 
het leukste, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt.” 

Hoe heb je je die vaardigheid eigen gemaakt?
“Leren en heel veel vloeken, want het gaat nog vaak mis en ik moet het 
regelmatig opnieuw doen. Wat ik moeilijk vind is dat na het op maat 
maken van het object de glans van de epoxy weg is. Je moet het lang-
durig schuren en polijsten om die glans weer terug te krijgen. Epoxy is 
vloeibaar materiaal, dat uit twee componenten bestaat en dat je op een 
bepaalde manier moet mengen. Vervolgens wordt het heel warm en na 
afkoelen keihard. Het is kleurloos, net als glas, maar door pigmenten, in 
de vorm van poeder, gel, of alcoholinkt, toe te voegen creëer je de kleur. 
De houtsoort inspireert me. Ik werk met olijfhout, dat heeft mooie grillige 
vormen. De moderne decoraties maak ik van rekken waar keukenbladen 
in hebben gestaan. Het is altijd zoeken naar een mooi stukje hout en wat 
kan je daar dan mee.” 

Wat doet het met jezelf? 
“Het is een zoektocht naar wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Het 
geeft me heel veel plezier. Heel leuk is de kruisbestuiving hier in het Art 
Center. Ik werk met andere mensen samen die veel kennis van hout 
hebben en met wie ik gezamenlijke opdrachten uitvoer. Het is hier �jn 
werken en Ik ben hier heel graag en of ik nou een kunstenaar ben of niet, 
dat maakt me niet uit. Ik maak mooie dingen die ik zelf graag aan de 
muur zou willen hebben.”

Wie wil jij in de Schijnwerper zetten?
“Maurice van den Heuvel. Hij is de initiatiefnemer van het Art Center. Het 
bestaat nu 5 jaar. Hoe kijkt hij op die periode terug?” 
t Flower Art museum. Ik ben heel benieuwd wat haar inspiratie is.” 

Lenneke Heijjer: “Werken met 
hout is fantastisch”

Aalsmeer - Wel twee wethouders 
waren afgelopen zondag 22 januari 
aanwezig bij de onthulling van een 
uniek kunstwerk in de watertoren. 
Aan Dick Kuin en Willem Kikkert de 

eer om het doek weg te halen voor 
het voorlichtingsmodel, gemaakt 
door Klim Producties, met hierop 
korte informatie over de watertoren, 
zoals de naam van ontwerper ir. 

Uniek kunstwerk in watertoren 
door twee wethouders onthuld

Foto: www.kicksfotos.nl

Hendrik Sangster, de hoogte van 
deze trots van Aalsmeer (51 meter), 
het rijksmonument is in 1928 
gebouwd op 425 palen en dat voor 
het weidse uitzicht op de toren eerst 
214 traptreden beklommen moeten 
worden.
Het model geeft ook een fraaie weer-
gave van de vroegere werking van de 
watertoren. Aan bezoekers, van jong 
tot oud, wordt een prima beeld 
gegeven hoe uiteindelijk het drink-
water via de drie waterbassins met 
een totaalinhoud van 1.160.000 liter 
water in de huiskamers terecht 
kwam. De trappen naar de top zijn 
voor nu gesloten om de slechtvalken 
hoog in de toren in stilte te laten 
broeden, maar het kunstwerk staat 
op de begane grond en kan dus 
bewonderd worden. De slechtvalken 
weten overigens de watertoren al 
vele jaren te vinden. Niet gek dat het 
woord ‘slechtvalk’ eveneens verwerkt 
is in het kunstwerk. Kijk voor de 
openingstijden op www.aalsmeer-
watertoren.nl. 

Aalsmeer - In september 2023 wordt 
er weer een tentoonstelling georga-
niseerd door de commissie Passie 
door Kunst, onderdeel van Aalsmeer 
over Hoop. Dit jaar wordt aansluiting 
gezocht bij de Kunstroute die geor-
ganiseerd wordt door de Kunst 
Commissie Aalsmeer op 16 en 17 
september. De tentoonstelling van 
Aalsmeer over Hoop zal ook in de 
week voorafgaand aan dit weekend 
te zien zijn. De opening is op maan-
dagavond 11 september en loopt 
door tot en met zondag 17 

september. Zo’n soort tentoonstel-
ling is in het verleden al een aantal 
keren georganiseerd. De kunst wordt 
gemaakt door Aalsmeerse (en 
omstreken) kunstenaars, veelal 
amateurs. Veel verschillende soorten 
kunst waren vertegenwoordigd: 
schilderijen, klei �guren, fotogra�e, 
kunst bestaande uit verschillende 
technieken, woordkunst, metaal 
techniek, muziek en onder andere 
bloemsierkunst. 
Het thema voor 2023 is ‘Hoop’. De 
uitwerking van dit thema wordt 

Passie door Kunst: Mee doen? gedaan aan de hand van verhalen uit 
de bijbel. De tentoonstelling wordt 
gehouden in de Dorpskerk aan de 
Kanaalstraat 11. Bij deze nodigt de 
commissie inwoners uit om mee te 
doen door een kunstwerk te maken. 
Het kunstwerk blijft eigendom van 
de maker. Meedoen? Probeer het 
eens! Opgeven, voor 1 maart, kan per 
mail: passiedoorkunst@gmail.com.
Zijn er nog vragen? Schroom niet om 
die te stellen aan een van de leden 
van de commissie Passie door Kunst:
Jaap Overbeek, Bernard Sparnaaij, 
Ellen Vollmuller (06-22408013) en 
Marjo van Leeuwen (06-30640861).

Aalsmeer - Burgemeester Gide Oude 
Kotte heeft voorgelezen bij de kleuters 
van KC De Ruimte in Kudelstaart. Hij 
las tijdens het Nationale Voorleesont-
bijt voor uit het prentenboek ‘Maximi-

liaan Modderman geeft een feestje’. 
Het werd ook een feestje in de klas. 
Het ging na het voorlezen over brand-
weerman/vrouw worden, dinosauriërs 
en de keten van de burgemeester.

Burgemeester leest voor bij 
kleuters van KC De Ruimte 
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Kudelstaart - Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht en Waterschap Rijn-
land gaan de dijk langs de Kudel-
staartseweg ophogen. Bij hoog water 
en stormachtig weer komt op 
sommige plekken het water over de 
dijk heen. Met een ophoging van de 
dijk wordt het gebied achter de dijk 
beschermt tegen dat hoge water. Het 
ophogen gebeurt door het plaatsen 
van een hoogtescherm, een zoge-
heten damwand, aan de Kaai (tuimel-
kade) langs de Kudelstaartseweg, 
zijde Westeinderplassen. 

Damwand
Deze week zijn de werkzaamheden 
gestart. In 2024 wordt de damwand 
geplaatst. Om de damwand te 
kunnen maken verlegt aannemer Van 
Baarsen nu eerst kabels en leidingen. 
Er komen boringen die in een boog 
onder de weg en de toekomstige 
damwand doorlopen dan liggen alle 

kabels en leidingen veilig bij plaatsen 
van de damwand. Voor bijna elke 
woning die aan plaskant van de 
Kudelstaartseweg staat, vinden deze 
werkzaamheden plaats. Deze 
boringen zijn gestart op 23 januari 
en worden naar verwachting in 
november dit jaar afgerond. 

Bereikbaarheid
Door deze werkzaamheden is de 
Kudelstaartseweg tijdelijk minder 
goed bereikbaar. Er wordt gewerkt in 
vakken van 100 meter vanaf het 
�etspad (de oneven zijde). Fietsers 
kunnen langs de werkzaamheden 
over de weg rijden, om te zorgen dat 
dit veilig gebeurd worden er 
verkeersregelaars ingezet. In het 
weekend maakt de aannemer het 
�etspad gedeeltelijk vrij, dan hoeven 
�etsers niet over de weg. In de week-
enden staan er daarom geen 
verkeersregelaars. 

Betrokkenheid bewoners
De kade loopt bij bewoners aan de 
even zijde voor hun tuin langs en bij 
elke eigenaar komen de werkzaam-
heden in de tuin of op het erf uit. Het 
waterschap vindt het belangrijk om 
dit project in goed overleg met de 
bewoners uit te voeren. In de voor-
bereidende fase is er een klankbord-
groep ontstaan die meedenkt en 
adviseert over de uitvoering. 
Heeft u vragen? Elke vrijdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur vindt in 
dorpshuis ‘t Podium spreekuur plaats 
(in de achterste zaal, via achterste 
schuifdeuren bereikbaar). Het 
projectteam is ook bereikbaar via het 
mailadres Kudelstaartseweg@
waternet.nl. Meer lezen? Dat kan op 
de website www.agv.nl/kudel-
staartseweg. Meer informatie over de 
afsluitingen zijn te vinden op de 
website van de gemeente Aalsmeer 
onder ‘werk in uitvoering’. 

Waterschappen starten met ophogen 
dijk langs de Kudelstaartseweg

Aalsmeer – Een nieuwe �lm over 
Aalsmeer is vrijdag 20 januari gepre-
senteerd in de Historische Tuin. De 
�lm zou oorspronkelijk in 2021 
gereedkomen, maar door het 
uitbreken van de coronapandemie is 
deze presentatie over Aalsmeer in al 
haar facetten een jaar verlengd. 
Mede hierdoor is ‘Aalsmeer rond 
20/21/22’ een document geworden 
met een grote historische waarde.
Het virus heeft ook in Aalsmeer haar 
impact gehad en alhoewel menigeen 
deze periode liever verdringt, laat de 
�lm zien hoe de inwoners zich 
staande hebben gehouden, zich 
aangepast hebben en de saamhorig-
heid groeide. Geen grote evene-
menten als Vuur en Licht, de Feest-
week en de Pramenrace, maar wel 
massaal in september de Aalsmeerse 
vlag uit. En de komst van Sinterklaas 
werd toch een feestje voor kinderen 
dankzij de inrichting van het Raad-
huis tot ‘Huis van Sinterklaas’.

Bruisend
Kommer en kwel is het overigens 
absoluut niet in deze nieuwe �lm. 
Nee, de documentaire toont een 
bruisend Aalsmeer met al haar prach-
tige evenementen, de groei met de 
komst van nieuwe wijken, gebouwen 
en veranderingen die laten zien dat 
Aalsmeer niet stilgestaan heeft. 
Voice-over is Jan van Veen en hij 
neemt de kijkers mee op reis door 
alle wijken van de gemeente 

(Centrum, Stommeer, Hornmeer, 
Oosteinde, Greenpark en Kudel-
staart), wijst op nieuwigheden en 
laat kennismaken met allerlei evene-
menten en initiatieven die jaarlijks 
georganiseerd worden.

Tweede �lm
De �lm is gemaakt door Ton 
O�erman in opdracht van de 
gemeente en de stichting Oud Aals-
meer. Ton O�erman maakte eerder 
een �lm over Aalsmeer. In 1987, ruim 
35 jaar geleden. Deze documentaire 
van circa twintig minuten geeft een 
overzicht van wonen, werken en 
recreëren in Aalsmeer als informatie-
middel voor (buitenlandse) toeristen.
Het tijdsbeeld van die periode is 
mooi om te zien, maar er is veel 
gebeurd en veranderd. Er was 
behoefte aan een nieuw ijkmoment 
om Aalsmeer van nu in beeld te 
brengen en te bewaren voor 
toekomstige generaties. En dit is 
meer dan gelukt. 

Waardevol
“Een waardevolle bijdrage met veel 
en mooi materiaal. Geniet ervan”, zo 
zei burgemeester Gido Oude Kotte in 
zijn voorwoord over de nieuwe �lm. 
En dat hebben de aanwezigen. Na 
a�oop veel lovende woorden en de 
unanieme conclusie: Op Aalsmeer 
mag en kan je trots zijn! Binnenkort 
zal de �lm te zien zijn voor iedereen 
bij de Historische Tuin.

eel lo  voor nie e film over 
‘Aalsmeer rond 20/21/22’

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21 
januari hield het CDA Aalsmeer-Kudel-
staart haar nieuwjaarsreceptie bij IKC 
De Triade, het integraal kindcentrum 
aan de Dreef in Aalsmeer. Tijdens de 
borrel werd er onder andere afscheid 
genomen van oud-partijvoorzitter Jan 
Dreschler en teruggeblikt op het afge-
lopen jaar. Ook gaven directeur Laura 

en teamleider Susanne een rondleiding 
door het gebouw. De middag begon 
met een groot woord van dank voor 
oud-partijvoorzitter Jan Dreschler. Jan 
is meer dan 15 jaar partijvoorzitter 
geweest en werd bij zijn afscheid 
bedankt voor zijn rustige en standvas-
tige houding en zijn jarenlange harde 
inzet. CDA-wethouder Bart Kabout 

Afscheid CDA-partijvoorzitter Jan 
Dreschler op nieuwjaarsreceptie

Kudelstaart - Carnavalsvereniging De 
Pretpeurders bestaat 55 jaar en dit jubi-
leum werd afgelopen zaterdag 21 
januari gevierd met een gezellige 
receptie en een feestavond. Tijdens de 
receptie werden alle oud-prinsen en 
prinsessen en ereleden in het zonnetje 

gezet door de huidige ‘leider’, prins 
Richard. Namens de gemeente kwam 
wethouder Bart Kabout de jarige vereni-
ging feliciteren. Overigens organiseert 
De Pretpeurders niet alleen het carnaval 
in Kudelstaart. Het is weliswaar de 
grootste en dolste activiteit in dan Poel-

Start carnavalsactiviteiten met 
jubileumreceptie en feestavond

blikte terug op het afgelopen verkie-
zingsjaar, maar benadrukte ook vooral 
het belang van naar elkaar om blijven 
zien en samenwerken. Volgens Kabout 
moet de politiek voorbij tegenstel-
lingen kijken en op zoek gaan naar wat 
partijen met elkaar verbindt. Alleen 
door samen te werken en elkaar op te 
blijven zoeken, kan het beste voor 
Aalsmeer en Kudelstaart bereikt 
worden. Na de korte toespraken 
kregen de aanwezigen een rondleiding 
door het gebouw van De Triade, waar 
kinderen van 0 tot 12 jaar opgevangen 
worden en les krijgen. De Triade vindt 
het belangrijk dat kinderen zelfstandig 
leren werken en zelf keuzes maken en 
het onderwijs wordt ook vanuit die 
hoek ingericht. Daarnaast biedt De 
Triade naschoolse opvang aan en helpt 
het bij de Taalklas, om zo Nederlands 
te leren aan kinderen met een taalach-
terstand. Het CDA kijkt tevreden terug 
op de nieuwjaarsreceptie en op het 
werkbezoek aan De Triade. Volgens 
Bart Kabout is De Triade het voorbeeld 
van wat er allemaal goed gaat in Aals-
meer; Een maatschappelijke organi-
satie om trots op te zijn. 

Foto: www.kicksfotos.nl

gilderdam, maar leden nemen ook de 
organisatie van de Sinterklaas- en Sint 
Maarten viering op zich en zet teams 
jaarlijks sportief aan het werk tijdens 
een groots Beachtoernooi buiten bij het 
Dorpshuis. Tijdens de feestavond is 
natuurlijk polonaise gelopen, heerlijk 
meegezongen met carnavalhits en 
gezellig bijgepraat over onder andere 
de komende activiteiten. De feestavond 
was namelijk nog maar het begin van 
de carnavalsactiviteiten in Kudelstaart. 
Op 16 februari is de karloting voor de 
grote optocht, die drie dagen later (19 
februari) door het dorp zal rijden, in 
samenwerking met de stichting Dag 
van je Leven krijgen mensen met een 
verstandelijke handicap hun eigen 
‘onbeperkt carnaval’ op 17 februari, vast 
en zeker dat de kinderen zich al 
verheugen op de kinderoptocht op 18 
februari en de ouderen (16+) op het 
Prinsenbal in de avond. Thema van 
carnaval 2023 is ‘een verdraaid leuk 
carnaval’ en dat het leuk gaat worden in 
Poelgilderdam zijn in ieder geval alle 
leden van De Pretpeurders van over-
tuigd. Er wordt met veel plezier naar de 
komende festiviteiten uitgekeken!

INGEZONDEN

Kudelstaart - Afgelopen week werd er hard gewerkt door de Meerlanden 
in het plantsoen bij de Joke Smitstraat. Met de botte bijl (kettingzaag) wel 
te verstaan. Alle struiken zijn met de grond gelijk gemaakt! Daar waar 
allemaal vogels in zaten, mussen, merels, roodborstje en het winterko-
ninkje, soms ook putters. Nu allemaal weg. Hoe verschrikkelijk is dit?! We 
moeten beter voor de natuur zorgen, wordt ons verteld. CO2 en biodiver-
siteit, daar wordt door de gemeente Aalsmeer niet aan gedacht, want zo 
vertelde de opzichter, de gemeente, is de opdrachtgever voor deze kaal-
slag, snoeien prima, maar dit... De opzichter vond het ook erg rigoureus, 
maar opdracht is opdracht, zo zei hij. Zo jammer. Gemeente let op uw 
groen en zorg er goed voor. Eenmaal weg is voor jaren weg!
W. de Vries-Dijkstra, vriesdijk@caiway.nl

Kaalslag in Joke Smitstraat
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - “Jij hebt positiviteit zelf 
uitgevonden”, zei mijn schoonzus 
laatst toen ik vertelde dat ik een 
lastig jaar tegemoet ging. “Houd er 
voor dit jaar maar een portie van 
over.” Ik was enigszins verbaasd, ik 
had geen idee dat ze zo over mij 
dacht, maar beschouwde het maar 
als een compliment. Ik nam haar 
wijze raad ter harte en stopte �ink 
wat positieve gedachten in mijn dagritme. ‘Mindfullness’ noemen ze dat 
tegenwoordig. ‘Gelul’ zegt Maarten van Rossum en ook dat veroorzaakt 
een positieve vibe, want ik moet daar erg om lachen. Ik ben sowieso een 
fan van die mopperkont en geniet van zijn commentaar bij de Slimste 
Mens, een programma waar we steevast naar kijken. De laatste dagen 
doe ik dat vanuit mijn bed. Mijn lieve echtgenoot is namelijk wat minder 
mobiel en voor een groot deel van de dag aan bed gekluisterd. Voor de 
gezelligheid schuif ik er dan maar naast. Thee en chocola binnen hand 
bereik. Zolang als wij samen zijn ben ik er aan gewend dat hij ijzersterk is 
en alles kan. Dat is nu even anders. De oproep om zich te melden in het 
ziekenhuis voor een knieoperatie kwam eerder dan verwacht en ook nog 
op het moment dat ik twee eigenwijze hondjes te logeren had. Dat vroeg 
wat extra activiteiten van mijn kant. Ik ben momenteel honden-uitlaatser-
vice, mantelzorger en nachtzuster in een. Een verrassende combinatie die 
mij eerlijk gezegd wel goed afgaat. Ik rijd op en neer naar het ziekenhuis, 
overleg mee met doctoren en verpleegkundigen, regel looprek, douche-
kruk en rolstoel en verbaas me er iedere keer weer over wat er allemaal in 
mijn auto past. Ik stuur bij met de trap op en af gaan, wat met krukken 
een uitdaging op zich is, maar voor alles is een techniek. Tussen de 
bedrijven door doe ik ook nog een ritje naar de apotheek. Als uitlaatser-
vice ben ik zowel vroeg als laat op. ’s Morgens om zeven uur marcheer ik 
langs de dijk, lichtjes om mijn arm, want het is buiten nog aardedonker 
en ik wil niet geschept worden door een passerende auto of brommer. ‘s 
Avonds om elf uur doe ik mijn rondje voor de laatste keer. Het is lekker, zo 
vroeg en zo laat nog buiten zijn. Je krijgt er een leeg hoofd van en dat 
biedt weer ruimte om na te denken. Op onbewolkte dagen zie ik aan de 
ene kant de maan ondergaan en aan de ander kant de zon opkomen en 
dat is een inspirerend begin van de dag. Om mijn echtgenoot maak ik mij 
wel een beetje zorgen, want zijn herstel valt niet mee, het gaat bepaald 
niet vanzelf. Maar we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er uit 
Zweden hulptroepen zijn gearriveerd. Dochter en schoonzoon zijn een 
week eerder gekomen dan gepland. En dat betekent een sterke arm waar 
het nodig is en een huishouden dat geregeld wordt. Er wordt gezogen, 
gedweild, gekookt en de heerlijkste dingen gebakken. Mijn conditie gaat 
met sprongen vooruit. En als ik niet oppas mijn gewicht ook.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Mantelzorg

Aalsmeer - Slechtvalkstraat, 
Aalscholverstraat, Blauwe Reigerpad 
en Kuifeendpad. Het zijn de namen 
voor de nieuwe straten in ‘De Tuinen 
van Hornmeer’ omgeving Meerval-
straat. Het project wordt begrensd 
door de Roerdomplaan, Dreef en 
Beethovenlaan. Door de woning-
bouw ontstaat een nieuw stratenpa-
troon rond de Meervalstraat. De 
commissie naamgeving heeft het 
college geadviseerd om de nieuw 
aan te leggen wegen te vernoemen 

naar vogels die voorkomen rond de 
Westeinderplassen. Dit om aan te 
sluiten op de huidige straatnamen in 
dit gebied. Burgemeester en wethou-
ders kunnen zich vinden in dit voor-
stel. Op het voormalige scholenter-
rein aan de Meervalstraat worden 
maximaal tachtig woningen 
gebouwd. Het woningbouwpro-
gramma bestaat uit diverse catego-
rieën koophuizen. De bouw start 
naar verwachting in het derde kwar-
taal van 2023.

Wonen in de Slechtvalkstraat

Aalsmeer - Dinsdagavond 17 januari 
kwam de oordeelsvormende vergade-
ring van de gecombineerde commis-
sies Ruimte en Maatschappij & Bestuur 
bijeen. Op de agenda stond onder 
andere het verkeersonderzoek ontslui-
ting Westeinderhage. Diverse fracties 
vinden het wenselijk dat de realisatie 
van 267 woningen in Kudelstaart 
doorgaat, omdat dit voorziet in een 
woonbehoefte. Aan de andere kant 
hebben zij ook zorgen over de afwik-
keling van het verkeer en de verkeers-
veiligheid op de Bilderdammerweg en 
met name het kruispunt met Geer-
land. Dit is immers de belangrijkste 
ontsluiting van deze nieuwbouwwijk. 
Daarom werd opdracht gegeven voor 

een second opinion onderzoek naar 
verkeersveiligheid. Na een korte 
discussie werd geconcludeerd dat er 
nog te weinig informatie voorhanden 
is om een oordeel te kunnen vormen. 
Besloten is dit punt terug te laten 
komen in de eerstvolgende beeldvor-
mende vergadering van de commissie 
Ruimte op dinsdag 7 februari. De 
verkeerskundige die het onderzoek 
heeft uitgevoerd komt vertellen over 
zowel het proces als de inhoud van 
het onderzoek. Fracties kunnen 
daarna vragen stellen. Inwoners 
krijgen ook de gelegenheid om in te 
spreken over dit onderwerp. Vooraf 
aanmelden bij de gri�e is wel een 
vereiste en kan via gri�e@aalsmeer.nl. 

Ontsluiting Westeinderhage 
opnieuw in commissie

Aalsmeer - Donderdag 19 januari 
was de rechtzaak tegen de vijf 
verdachten die tussen december 
2020 en januari 2021 aanslagen 
hebben gepleegd op een viertal 
Poolse supermarkten. Het openbaar 
ministerie heeft celstra�en tot negen 
jaar geëist. De aanslagen gingen 
gepaard met �inke explosies met een 
verwoestende werking tot gevolg. In 

Aalsmeer werd de gevel ontzet, 
werden brokstukken weggeslingerd, 
vatte een auto vlam en ontstond 
brand in de bovenwoning. De bewo-
ners hebben zichzelf in veiligheid 
weten te stellen, maar moesten wel 
naar het ziekenhuis en zijn al hun 
eigendommen kwijt geraakt. Ook de 
naastgelegen hengelsportwinkel liep 
zware rook- en waterschade op en is 

Straffen tot 9 jaar geëist voor 
aanslagen op Poolse supers

Aalsmeer - Woensdag 18 januari 
bracht minister Hugo de Jonge een 
werkbezoek aan het noordwesten 
van het Groene Hart. De ontvangst 
was in De Kwakel waar gedeputeerde 
van Noord-Holland, Esther Rommel, 
een presentatie hield over recreëren, 
wonen en werken in dit gebied en de 
uitdagingen hierbij. Vanuit de 
gemeente was wethouder Robert 
van Rijn aanwezig. Hij besprak vooral 
de Aalsmeerse ontwikkelingen 
rondom de Westeinderscheg en de 
Drechtdoorsteek met de minister.
In het noordwesten van het Groene 
Hart komen veel vraagstukken 
samen, zoals Schiphol, recreatie, glas-
tuinbouw en woningbouw. De West-
einderscheg en de Drechtdoorsteek 
maken hier deel van uit.

Westeinderscheg
De Westeinderscheg is het waterrijke 
en unieke landschap dat loopt van de 
Oeverlanden en het Amsterdamse bos 
via de Bovenlanden naar de Westein-
derplassen en het Groene Hart. De 
provincie Noord-Holland zet zich 
samen met het Hoogheemraadschap 
Rijnland, andere lokale organisaties en 
een aantal gemeenten, waaronder 
Aalsmeer, in voor het versterken en 
toegankelijk maken van deze Westein-
derscheg. Het realiseren van groen en 
recreatie is een uitdaging in dit gebied. 
Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur 
en Landschap): “De Westeinderscheg is 
een prachtig gebied met nog veel 
mogelijkheden voor verbetering. We 
moeten hier onder andere de natuur- 
en waterkwaliteit verhogen zodat de 

Wethouders in gesprek met 
minister over het Groene Hart

Werkzaamheden aan het door de aanslag zwaarbeschadigde pand in Ophelialaan.

biodiversiteit weer toeneemt. Daar-
naast willen we de Westeinderscheg 
aantrekkelijker maken voor recreatie.”

Ontbrekende schakel
Een belangrijke opgave vanuit het Rijk 
is een vitale en gezonde leefomgeving 
met goed toegankelijke landschappen 
en natuurgebieden. De aanleg van de 
Drechtdoorsteek, een vaarverbinding 
tussen de Westeinderplassen en de 
Drecht en de uitbreiding van het �ets- 
en wandelnetwerk dragen hieraan bij. 
“Deze nieuwe vaarverbinding als 
onderdeel van de Hollandse Plassen 
zorgt voor een betere verbinding 
tussen het westelijk en oostelijk plas-
sengebied. Rondom de Drechtdoor-
steek en aan de zuidwestelijke oevers 
van de Westeinderplassen kan een 
aantrekkelijk landschap gecreëerd 
worden waar inwoners kunnen recre-
eren en genieten van de natuur”, 
vertelt wethouder Robert van Rijn. 
“Daarnaast liggen er volop kansen om 
extra vaarroutes en ecologische 
verbindingen te creëren. Met dit 
laatste versterken we de natuuront-
wikkeling en biodiversiteit. Daarnaast 
biedt de zuid�ank van het gebied 
volop kansen voor wonen, werken en 
recreëren.” Naast Robert van Rijn en 
Esther Rommel waren de gedepu-
teerden Willy de Zoete (Zuid-Holland), 
Huib van Essen (Utrecht), Bea de 
Buisonje (Amstel Gooi en Vecht), 
Marco Kastelein (Rijnland) en de 
wethouders van de buurgemeenten 
Uithoorn, Ferry Hoekstra en Haarlem-
mermeer Mariëtte Sedée aanwezig.

vele maanden gesloten geweest voor 
herstelwerkzaamheden. Naast de 
aanslag op de Poolse super in de 
Ophelialaan (op 8 december) zijn 
aanslagen gepleegd in Heester-
Dinthe (dezelfde nacht, 8 december), 
Beverwijk (twee maal, 9 en 12 
december) en Tilburg (4 januari). De 
aanslagen heeft het vijftal in wisse-
lende samenstellingen gepleegd, zo 
werd toegegeven tijdens de recht-
zaak. Het motief van de aanslagen is 
echter onduidelijk gebleven. De 
verdachten in de leeftijd van 21 tot 
28 jaar gaven tijdens de rechtzaak 
aan voor de klussen benaderd te zijn 
via social media. De naam van de 
opdrachtgever werd niet gezegd en 
is vooralsnog onbekend. Over twee 
weken (begin februari) volgt de 
uitspraak van de rechter.
In Aalsmeer is, nu het pand is vrijge-
geven en alle onderzoeken afgerond 
zijn, een aanvang gemaakt met de 
renovatie van de winkel en woning in 
de Ophelialaan. Deze werkzaam-
heden zullen enkele weken in beslag 
nemen. Zo goed als zeker komt de 
Poolse supermarkt hier niet terug. De 
eigenaren zijn behoorlijk aangedaan 
door de aanslagen, zowel emotioneel 
als �nancieel. 

Burgemeester op bezoek bij 
100-jarige Clazina Spaargaren
Aalsmeer - Mevrouw Clazina Spaargaren-Tas werd op 6 januari 
1923 geboren en woont in de Rozenstraat in het Centrum. Ze 
gaat nog elke dag naar buiten om boodschappen te doen in 
de Zijdstraat. Burgemeester Gido Oude Kotte ging voor haar 
honderdste verjaardag bij haar langs en verraste de jarige met 
een mooi boeket bloemen. Natuurlijk was er ko�e met gebak 
en hier is tijdens een gezellig praatje van genoten. Clazina 
heeft twee zonen, vier kleinkinderen en zeven achterkleinkin-
deren waar ze erg van geniet. Haar hoge leeftijd heeft ze 
volgens haar zoon misschien wel te danken aan haar zonnige 
humeur. Ze heeft namelijk veel humor en lacht altijd.





16 inderegio.nl • 26 januari 2023NIEUWS

INGEZONDEN

Kudelstaart - Er komt geen tweede supermarkt in Kudelstaart. Pas over 15 
tot 20 jaar zou daar ruimte voor zijn volgens een rapport. Een rapport waar 
ook de ondernemersvereniging bij betrokken is. Het lijkt logisch dat de 
ondernemersvereniging niet op meer concurrentie zit te wachten. Zou het 
niet beter zijn geweest om de bewoners van Kudelstaart te vragen of zij een 
tweede supermarkt willen? Dat zijn uiteindelijk de mensen die nu over een 
slechte en gevaarlijke weg naar Aalsmeer en Uithoorn gaan, omdat er geen 
echte keus is in Kudelstaart. Dat is niet goed voor het milieu en maakt de toch 
al drukke weg tussen Kudelstaart en Aalsmeer nog drukker. En dat gaat nog 
wel 15 tot 20 jaar duren. Eigenlijk is de uitkomst dan ook dat er nooit een 
tweede supermarkt komt. Van uitstel komt afstel. Begin dit jaar hebben zowel 
VVD en CDA net voor de verkiezingen snel uitgesproken dat ze heel graag 
een tweede supermarkt willen in Kudelstaart. Dat was een politiek statement 
aangezien er veel kritiek was op het beleid. Nu bijna een jaar later heeft het 
college op handige wijze een tweede supermarkt alsnog weten te blokkeren. 
Reden zou zijn dat er geen ruimte is. Er is natuurlijk wel ruimte, maar elke 
ruimte wordt uitgesloten. Alleen waar al een gebouw staat (zoals Kindcen-
trum De Ruimte) zou een tweede supermarkt kunnen komen. Maar ja, Kind-
centrum De Ruimte is niet voornemens om te vertrekken. Je vraagt je toch af 
waarom de politiek zich in bochten wringt om maar geen tweede supermarkt 
in Kudelstaart te willen bouwen. Hoe zijn de besluiten gelopen toen er wel 
een Lidl mocht komen midden in Aalsmeer waar eigenlijk geen ruimte was? 
En ook een paar honderd meter verderop een AH en de huidige Vomar. Dat 
waren toch ook allemaal moeilijke locaties? Het lijkt erop dat het onderzoeks-
bureau niet echt z’n best heeft gedaan om naar een oplossing te zoeken. Veel 
Kudelstaarters willen een tweede supermarkt en weten daar ook wel een 
goede locatie voor. Daar hoef je geen duur rapport voor te laten maken waar 
ook nog eens een jaar voor nodig was. Maar, kijk er toch nog eens een keer 
naar. Waar een wil is, is een weg en de wens is groot!
Harry Pollemans, 06-57627623, cnssp@westnet.au

Tweede super in Kudelstaart: 
‘Waar een wil is, is een weg’

Sinds wanneer ben je raadslid en 
waarom besloot je je te kandideren?
“Ik ben vanaf maart 2022 raadslid. In 
de aanloop naar de verkiezingen is 
mij vanuit Absoluut Aalsmeer 
gevraagd om op een verkiesbare 
plek op de lijst te komen. Bij AA was 
ik eerder al een aantal jaren 
betrokken als fractieondersteuner.”

Wat is je grootste drijfveer en wat 
wil je in 2026 bereikt hebben?
“Mijn grootste drijfveer is om onze 
leefomgeving, in welke vorm dan 
ook, te verbeteren. Dat kan zijn 
vanuit onze buur Schiphol, maar ook 
vanuit inwoners die in vele vormen 
zorg en begeleiding nodig hebben. 
Of om mee te denken over (verkeers)
veiligheid in de buurt en op straat.”

Noem één klein en één groot ding dat 
je zou willen aanpakken.
“Groot is onze aanpak en houding 
richting Schiphol. De overlast moet 
echt verminderen en de gezond-
heidsrisico’s moeten omlaag. Een 
weerbarstig dossier waar lange adem 
nodig is en kleine stappen daarin zijn 
waardevol. Een kleiner maar net zo 
belangrijk onderdeel is dat inclusivi-
teit en anti-discriminatie vaste 
onderwerpen worden binnen onze 
gemeente. Ik vind het belangrijk dat 
iedereen in onze gemeente de kans 
krijgt om mee te doen en dat 
niemand wordt uitgesloten.”

Hoe is je leven veranderd sinds 
je raadslid bent?
Ten eerste is het ontzettend veel 
drukker geworden. Het vraagt veel 
tijd om je goed in te kunnen lezen in 
alle stukken, in wat er speelt en te 
leren hoe processen lopen. Tegelijk 
ook de weg zien te vinden in deze 
nieuwe omgeving met alles wat 
daarbij hoort. Je begint als nieuwe-
ling daarin echt vanaf nul en het 

inwerken in alles kost veel tijd. Het 
mooie daaraan en daarmee ook een 
positieve verandering, is dat je tege-
lijk veel meer inzicht krijgt over wat 
er allemaal speelt in onze gemeente, 
welke belangen er liggen en waar 
allemaal rekening mee gehouden 
moet worden.”

Wat vind je leuk aan de politiek en 
wat valt tegen?
“Het is leuk mee te denken en 
invloed te kunnen uitoefenen. Vanuit 
deze rol kun je echt bijdragen aan 
verandering of het woord van onze 
inwoners vertegenwoordigen en 
meenemen. Minder leuk is dat 
andere zaken in de politiek ook 
meespelen, zoals soms het verleden. 
Daar kan ik niet zoveel mee en ik 
probeer daar zelf dan ook boven te 
staan. Maar ook daar heb je mee te 
dealen.”

Wat in Aalsmeer maakt je het meest trots? 
“By far onze inwoners. Veerkrachtig, 
harde werkers met vooral het hart 
voor onze gemeenschap op de 
goede plaats.” 

Wat zou je graag anders zien?
“De afstand tussen politiek en beleid 
en onze inwoners. Het gaat de betere 
kant op, maar ik hoop dat er meer 
betrokkenheid komt.” 

Hoe kunnen inwoners meer betrokken 
worden bij de politiek?
“Actievere bijeenkomsten, werkelijk 
laten inspreken, echt luisteren en 
minder formele taal gebruiken. 
Nodig inwoners vaker uit bij ontwik-
kelingen (zoals nu ook meer plaats-
vindt) of vraag actief om inspraak. 
Voor de raad en het college: ga de 
straat op, ga naar overleggen in de 
buurten en laat je/ons zien en horen. 
Vooral zou ik de jeugd en jongvol-
wassenen meer betrekken.” 

KEN UW RAADSLID:

Daniëlle Prent Bouten (AA)

Wat is volgens jou het thema dat het 
meest leeft onder inwoners?
“Woningen, althans, het tekort 
daaraan, verkeerssituatie en dan wel 
de onveiligheid daarin en gezonde 
leefomgeving. Dat zou Schiphol 
kunnen zijn, maar ook en voor mij 
vooral het vergroenen van onze 
gemeente en daarin meer leefbaar-
heid zoeken. Stoppen met de logis-
tieke bedrijfsunits hoort daar denk ik 
bij.”

Omschrijft jezelf in vijf woorden?
“Energiek, enthousiast, positief, 
verbindend en maatschappelijk 
betrokken.”

Wat doe je in je vrije tijd?
“Gezin, familie en vrienden staan op 
1, daar tijd aan en mee besteden dus! 
Daarnaast hardlopen en sporten, 
reizen, koken en af en toe wat muziek 
maken.”

Wat vinden je familie en vrienden het 
meest irritant aan jou?
“Mijn overmatige en eeuwige positi-
viteit. Dat kan dus ook irritant zijn.”

Waarop zijn ze het meest trots?
“Tja, ik denk dat ik ondanks mijn 
ziekte en beperkingen mij zo ener-
giek mogelijk inzet voor maatschap-
pelijke doelstellingen. Zowel in mijn 
reguliere werk als in mijn raadswerk 
en de inzet voor stichtingen of initia-
tieven vanuit mijn ziekte. Mijn door-
zettingsvermogen daarin naast mijn 
positiviteit. Als laatste mijn drive om 
de wereld proberen een klein beetje 
beter te maken.”

Door Marjon Oostveen
Raadsadviseur communicatie, 
Gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - De nieuwe gemeenteraad van Aalsmeer is nu een klein jaar 
aan het werk. Wat drijft de raadsleden en wat zijn hun ambities? Is hun 
leven veranderd sinds ze raadslid zijn en hoe omschrijft de familie hen? 
In de rubriek ‘Ken uw Raadslid’ komen alle raads- en commissieleden aan 
het woord voor een nadere kennismaking. Daniëlle Prent Bouten van 
Absoluut Aalsmeer (AA) trapt af: “Ik vind het belangrijk dat iedereen in 
onze gemeente de kans krijgt om mee te doen.”

Aalsmeer - De hoge energieprijzen zijn 
voor veel inwoners een probleem. In de 
gemeente Aalsmeer zijn daarom ener-
giecoaches actief die iedereen op 
verzoek gratis advies geven. Onlangs 
vond het honderdste bespaargesprek 
plaats. Energiecoach Leo Bakker 

bezocht de familie Joore om hen van 
handige bespaartips te voorzien. De 
heer en mevrouw Joore wonen in een 
bijna 100 jaar oude woning in de Chry-
santenstraat. Zij willen graag weten wat 
zij kunnen doen om energie te 
besparen. “Het is een actueel onder-

100e Bespaargesprek in Aalsmeer: 
“In elk huis is wel iets te winnen”

Energiecoach Leo Bakker (links) legt aan de heer Joore uit hoe ventilatoren op de 
verwarming werken.

Aalsmeer - De Nederlandse bloemen- 
en plantenexport sluit 2022 af met een 
krimp van 3% naar 7,1 miljard euro. Dit 
maakt de Vereniging van Groothande-
laren in Bloemkwekerijproducten 
bekend op basis van de exportstatis-
tieken van Floridata. De exportwaarde 
van snijbloemen kromp met 2% en komt 
daarmee uit op 4,4 miljard euro. Planten 
deden het minder goed met een krimp 
van 5% naar 2,7 miljard euro. “Ondanks 
alle gevolgen van de energiecrisis en 
hoge in�atie hebben handelaren de 
krimp bescheiden weten te houden 
afgelopen jaar”, stelt Matthijs Mesken, 
directeur van de VGB. De exportwaarde 
naar Duitsland en Verenigd Koninkrijk 
realiseerden een kleine krimp. Daaren-

tegen was de exportkrimp naar Frankrijk 
en België groter met respectievelijk 9% 
en 8%. De exportwaarde naar Polen 
bleef zo goed als gelijk en een opval-
lende �inke stijger in de top tien lijst was 
de Verenigde Staten. De kosten nemen 
dit jaar verder toe en de vraag is wat de 
in�atie voor e�ect heeft op de consu-
mentenbestedingen. Als gevolg hiervan 
hebben met name leveranciers van 
retailers te maken met onzekerheden 
over het vaststellen van de leverings-
contracten. “Het belooft opnieuw een 
spannend jaar te worden. We kijken er 
als sierteeltsector naar uit om consu-
menten ook dit jaar weer blij te maken 
met onze mooie bloemen en planten”, 
laat Mesken weten.

Bloemen- en plantenexport 
realiseert 7,1 miljard omzet

werp, zeker gezien de hoge energie-
prijzen. Maar waar ga je beginnen? We 
weten er te weinig van en hebben 
daarom de hulp van een energiecoach 
ingeschakeld. Hij of zij kan uitleg en tips 
geven waar wij mee aan de slag 
kunnen. Want als we nu niets doen, 
betalen we straks de hoofdprijs.” Bij het 
bestuderen van de energierekening valt 
het energiecoach Leo Bakker op dat het 
elektraverbruik heel hoog is. Al gauw 
komen ze er achter waar dat vandaan 
komt: de elektrische vloerverwarming. 
Daarna lopen ze samen een rondje door 
het huis. De ombouw om de verwar-
ming zorgt ervoor dat de kamer lang-
zamer opwarmt, daar is winst te 
behalen. Verder zijn nog niet alle 
lampen in huis LED-lampen en staat de 
keteltemperatuur nog op 90 graden. 

Bespaartips
Energiecoach Leo: “Mijn meest 
gegeven advies is het aanscha�en van 
een waterbesparende douchekop. 
Daar bespaar je al gauw zo’n 150 euro 
per jaar mee. Verder zijn er vaak nog 
lampen te vervangen door LED-verlich-
ting en de ketel naar 60 graden terug-

zetten is nog niet bij iedereen gebeurd. 
En waar je ook �ink stroom kunt 
besparen, is het uitzetten (of op een 
tijdschakelaar zetten) van de 
tv-decoder. Die gebruikt gemiddeld 60 
euro aan stroom per jaar. Zo is er in elk 
huis nog wel iets te winnen.” Leo is zelf 
al lang bezig met duurzaamheid, hij 
heeft bijvoorbeeld zijn huis energie-
neutraal gemaakt. Begin 2022 ging hij 
met pensioen en kwam er tijd vrij. “Ik 
heb me aangemeld voor de cursus 
energiecoach bij de gemeente. Nu ga 
ik elke woensdag bij inwoners langs 
voor een bespaargesprek. Ik vind het 
leuk om met hen te praten over 
energie besparen en uitleg te geven. 
Het geeft me voldoening om ze 
bewust te maken en ze te helpen bij de 
keuzes die ze kunnen maken.”

Minder verbruik
De familie Joore is meteen aan de slag 
gegaan met de tips. Zo hebben zij de 
lampen vervangen door LED-lampen, 
zijn er ventilatoren op de verwarming 
geplaatst en is de temperatuur van de 
vloerverwarming naar beneden bijge-
steld. Ook kijken zij naar de mogelijk-

heid om zonnepanelen op het dak te 
plaatsen, zodat ze zelf energie kunnen 
opwekken. Ze zijn tevreden over het 
bespaargesprek. “We hebben kennis 
opgedaan en zijn blij dat we nu weten 
hoe we het energie besparen kunnen 
aanpakken. Als we nu investeren, zien 
we daar straks de resultaten van: 
minder verbruik en lagere kosten.”

Gratis bespaarafspraak 
Energiecoaches komen gratis bij inwo-
ners thuis voor een bespaargesprek. 
Zo’n gesprek begint met het door-
nemen van de energierekening. Vervol-
gens maakt de energiecoach met de 
bewoners een rondje door het huis en 
kijken ze samen waar energie te 
besparen valt. Dit kan door kleine 
maatregelen te nemen, maar ook door 
dingen in huis net iets anders te doen. 
De coach heeft een tas bij zich met 
voorbeelden van energiebesparende 
maatregelen, zoals radiatorfolie, tocht-
strips en LED-lampen. Inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich 
via bespaarafspraak.nl/aalsmeer 
opgeven voor een gratis 
bespaargesprek. 
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Kudelstaart - Maandag 16 januari is 
KC De Ruimte gestart met een 

schoolbreed project: ‘Een eigen plek’. 
In de middag kwamen alle leerlingen 

Project ‘een eigen plek’ van 
start op KC De Ruimte

Aalsmeer - Naud Janssen werd door 
zijn opa getipt op de kerstbomen 
verzamelactie van de gemeente: 
Meehelpen om kerstbomen op te 
ruimen en hier een zakcentje mee 
verdienen. “De mensen blij, De Meer-
landen blij en ook nog eens ‘een heitje 
voor een karweitje’ voor je spaarpot.” 
Al snel had Naud samen met zijn zusje 
Fenna een groot aantal zwerfbomen 
op de Ringvaartzijde (waar hij tegen-
over zijn opa en oma woont) verzamelt 
en het zijpad van hun woning als tijde-
lijke opslag ingenomen. In vrij korte 
tijd lagen hier 15 bomen. Waar niet op 
gerekend was dat de verzamelplaats 
dit jaar niet op het Drie Kolommen-
plein maar bij De Waterlelie was. Iets te 
ver om heen en weer te gaan �etsen. 
Dus had Naud snel bij buurman Willem 
een aanhanger geregeld. Hartstikke 
�jn. Het enthousiasme groeide met de 
dag en zo ook de doelstelling. Twintig 

bomen moet toch ook kunnen. Op de 
dag zelf uiteindelijk drie keer met een 
volle laadbak heen en weer gereden. 
In totaal 31 bomen en dus 15.50 euro 
voor de spaarpot. Kassa. Al met al een 
hele klus, ook voor opa, maar wel hart-
stikke leuk. Volgend jaar weer verza-
melen? Als het aan Naud ligt zeker wel. 
Opa moet er nog even over 
nadenken...

Kerstbomen verzamelen: Een 
hele klus, maar hartstikke leuk!

Door Pierre Tuning

Aalsmeer - ‘De menselijke stem is het 
mooiste muziekinstrument.’ Vooral de 
liefhebbers van koorzang hoor je dat 
vaak zeggen. Zij zijn niet de enigen. 
Jazz-zangeres Deborah J. Carter laat 
horen waartoe de menselijke stem in 
staat is. Veel liefhebbers stromen toe 
in Bacchus om dat te komen beluis-
teren – zo veel, dat het concert naar 
de ‘grote zaal’ is verplaatst. Deze keer 
heeft Deborah zich op de composities 
van avant-gardepianist Chick Corea 
gestort – daarin, zoals altijd, gesteund 
en geïnspireerd door haar muzikale 
partner en echtgenoot Mark Zand-
veld. Ook Mark heeft de laatste jaren 
niet stilgezeten: hij bespeelt een door 
hemzelf ontwikkelde – en gebouwde 
– elektrisch versterkte ‘cellobas’. Hij is 

de bezielende oprichter en muzikaal 
leider van ‘Zandscape’ met Gunnar 
Graafmans (vibrafoon), Jeen Rabs 
(gitaar) en Jurjen Bakker (drums). 
Gezamenlijk gaan zij op avontuur met 
het oeuvre van Chick Corea. Deborah 
opent het venster naar de jazz van 
Chick Corea met een uptempo versie 
van diens vroege compositie 
‘Windows’ uit 1966. Zij zingt schijn-
baar moeiteloos de snelle loopjes en 
de intens swingende, uitdagende 
melodieën alsof ze ermee geboren is. 
Hier hoor je hoe een stem als een 
solo-instrument wordt gebruikt. Als 
op de muziek nog geen passende 
songtekst is geschreven, heeft 
Deborah dat zelf gedaan. Dat geldt 
ook voor de composities van Zands-
cape die zaterdagavond ten gehore 
werden gebracht – en die qua sfeer 

Deborah en Zandscape swingen 
met Chick Corea in Bacchus

Foto: www.kicksfotos.nl

en inhoud nauwelijks te onder-
scheiden zijn van die van Chick Corea! 
Verrassende ritmes, stops, stiltes, 
lekker doorgaan in vierkwartsmaat, 
latin, thema, blues, het komt allemaal 
voorbij. ‘Never a dull moment.’ Bij hun 
muzikale tocht passeert het gezel-
schap ongekende landschappen die 
een schitterend uitzicht bieden aan 
hen die er oog voor hebben. Ik heb 
mij door Deborah J. Carter en Zands-
cape laten meevoeren in een super 
swingend jazz-avontuur.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 14 januari 
toonde Monic Persoon haar Favo�lm 
in de bovenzaal van De Oude Veiling. 
Voor haar een vertrouwde plek. “Ik 
zal zo rond de vijftien zijn geweest 
toen ik hier ook al �lms kwam kijken. 
En nu zitten wij hier weer met elkaar. 
Leuk dat dit nog steeds gebeurt.” 
Monic kijkt graag naar �lms, heeft 
ook veel dvd’s, die zij bij herhaling 
terug kijkt. Het was een puzzeltocht 
welke �lm in haar ogen het meest 
geschikt was voor deze avond. Wat 
voor haar een �lm interessant maakt 
is vooral de sfeer. Er werd gewikt en 
gewogen, wat zeker meespeelde was 
dat de mensen die kwamen kijken 
het ook mooi moesten vinden. De 
keuze viel uiteindelijk op ‘The Father’, 
geregisseerd door Florian Zeller. 

“Mensen kennen mij van mijn foto-
gra�e maar ik heb ook een baan waar 
ik veel met ouderen te maken heb. 
Deze �lm is gerelateerd aan mijn 
werk.” De hoofdrolspeler is Anthony 
Hopkins - voor Monic een topacteur 
- en hij vervult een meesterlijke rol in 
een �lm die alle prijzen gewonnen 
heeft die je je maar bedenken kan. 
Hoe Hopkins in woord en gebaar de 
aanwezigen in het brein laat kijken 
van een alzheimer patiënt is fabel-
achtig en nooit eerder zo confronte-
rend vertoond. De verwarring, het 
verliezen van begrip, tijd en ruimte, 
de regie over het leven kwijtraken 
grijpt je bij de keel en zorgt ook bij 
de kijker voor een totale verwarring. 
“Zou hij echt geslagen zijn?”, is een 
veel gestelde vraag zoals terug te 
vinden is bij de vele geroemde recen-
sies. De rol van de dochter, gespeeld 

Favofilm Monic Persoon van een 
ontluisterende schoonheid

door Olivia Colman, is prachtig 
gecast. Je leeft mee met haar totale 
vertwijfeling, hoop, teleurstelling en 
tot slot het verdriet. De troost-scene 
aan het einde van de �lm is ontluiste-
rend maar veel meer nog van een 
tedere liefdevolle schoonheid. Dit 
seizoen zorgde Monic voor de derde 
Favo�lm keuze en wat gaf zij alle 
aanwezigen een prachtig cadeau. 
Men was zo onder de indruk dat het 
dank je wel applaus achterwege 
bleef. Het napraten duurde ook 
langer alsof men elkaar niet los kon 
of wilde laten. De muziek waarvoor 
de Spaanse componist Ludovico 
Einaudi verantwoordelijk is, werd als 
en gewenste ‘oorwurm’ mee naar 
huis genomen. 
Zaterdagavond 11 februari is er weer 
een nieuwe Favo�lm. Uitgenodigd is 
fotografe, zangeres en onderwijzeres 
Merel Meijdam. Iets om naar uit te 
kijken! Inloop vanaf acht uur, start 
�lm half negen, toegang uw/jouw 
gift. 

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Op blote voeten wandel ik door de branding, ze worden over-
spoeld door golven van de oceaan. Mijn voeten zijn omgeven door kleine 
visjes die erlangs en erover zwemmen tot de branding zich terugtrekt en 
de gelukkigen onder hen weer meeneemt naar het grote water. Strandlo-
pertjes rennen over het nu gladde, drooggevallen zand om snel niet 
zichtbare hapjes, wat niet is mee teruggenomen door het water, te veror-
beren. Eindeloos kan ik hier lopen, door zand en water, met deze cyclus 
die er altijd zal zijn.

Aalscholver
Met een plaid over mijn voeten zit ik voor het raam. Regendruppels 
spelen dansend in het water om mij heen. De grote, stoere, oude eiken-
boom staat in winterstand, zij vertoont geen enkel leven. De dagen zijn 
grauw, grijs en nietszeggend. Vogels hebben zich verscholen tussen het 
riet en huiveren bij iedere windvlaag of stortbui. De watervogels lijken 
zich niets aan te trekken van deze donkere januaridagen. Zij zwemmen 
zenuwachtig achter elkaar aan; er zit zelfs iets van opgewondenheid in 
deze dieren, ze voelen, volgens mij, dat over niet al te lange tijd er iets 
nieuws staat te gebeuren in de natuur, maar toch moeten ook zij nog een 
paar maandjes wachten op de lente. Een aalscholver, links van mij, veror-
bert een veel te grote vis. Het levert een komisch schouwspel op.

Licht
Over de oceaan turend zie ik licht, het licht is oogverblindend mooi. De 
zon, aan de azuurblauwe hemel, laat golven glinsteren en zij strooit met 
diamanten. Er �adderen wat witte vlindertjes rond en een enkele libelle 
land op het warme, spiegelend, natte zand. Mijn voeten worden door het 
zand, de golven, visjes en de zon verwend.

Vuurvoer
Mijn kip zit als verdoofd onder een bankje in de tuin; zij houdt niet van 
regen, wind en een angstaanjagend grijs wolkendek. Ik houd van beiden, 
maar niet van een koud stram lijf en koude voeten. Ik gooi nog wat vuur-
voer in de kachel.

Daar en hier
Mijmerend geniet ik van alles om mij heen. Ik hou van het donker, het 
licht, de kou, de warmte. Ik houd van de vissen, de vogels, de insecten, de 
bomen en het eindeloze uitzicht over het eeuwig inspirerend water. Ik 
houd van de natuur. Ik houd van hier en daar, ik houd van daar en hier...

Reageren? bob.plaswijck@planet.nl

Hier en Daar

Aalsmeer - Wil je meer tijd en ontspan-
ning voor jezelf? Wil je anders leren 
omgaan met stress? Heb je veel op je 
bordje liggen? Wil je minder piekeren? 
Ben je op zoek naar meer balans in je 
leven? Op vrijdag 27 januari start de 
gratis training ‘Ontspanning in Zicht’, 

georganiseerd door het team maat-
schappelijk werk van Participe Amstel-
land. Het is geen praat- of therapie-
groep, maar een praktijkgerichte trai-
ning van ervaren professionals. De 
training geeft je inzichten en leert je 
bewuster te worden van je behoeften 

Gratis training bij Participe: 
‘Ontspanning in Zicht’

en wordt gegeven in samenwerking 
met PACA (psychosociale fysiotherapie) 
en Diëtistenpraktijk VDB. De gratis trai-
ning bestaat uit vijf bijeenkomsten op 
vrijdag 27 januari en 3, 10, 17 en 24 
februari van 9.30 tot 11.30 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 6, 
Aanmelden voor de training ‘Ontspan-
ning in Zicht’ kan bij Participe Amstel-
land via 0297- 326670 
of team.aalsmeer@participe.nu. 

bij elkaar in de grote hal en werd een 
lied gezongen over allerlei beroepen 
die nodig zijn om een huis te 
bouwen. Daarna kreeg elke groep 
een challenge over bouwen. Er werd 
een hoge toren gebouwd, getim-
merd, gezaagd, gemeten, gewogen 
en verschillende gereedschappen 
zijn bekeken. De komende zes weken 
gaat het kindcentrum in groepen aan 
de slag met dit leuke, creatieve 
project. In de onderbouw zal het 
gaan over het bouwen van huizen en 
wat en wie je hiervoor nodig hebt. In 
de bovenbouw zal het gaan over 
steden, de stad van de toekomst en 
over emigreren naar het buitenland.
Het project ‘een eigen plek’ is 
enthousiast ontvangen door de leer-
lingen van KC De Ruimte en er wordt 
uitgekeken naar de verdere invulling 
ervan de komende weken.
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Aalsmeer - Autobedrijf Nieuwen-
dijk heeft de tweede plaats behaald 
in de Renaultdealer van het Jaar 
2022-competitie. Ook in de rang-
lijst van Daciadealers wist Nieu-
wendijk de tweede plaats binnen 
te halen. En dus was het vorige 
week feest op alle vestigingen van 
het bekende autobedrijf. Met de 
felicitaties van de Renault/Dacia 

directie en taart voor alle 
medewerkers.

Trotse directie
Kees Nieuwendijk, algemeen direc-
teur van de Nieuwendijk Groep, is 
vereerd met de prijzen. “Dit is een 
bijzonder knappe prestatie die door 
het gehele Nieuwendijk team in 
soms uitdagende omstandigheden is 

Renault Nieuwendijk tweede in 
landelijke dealercompetitie

Aalsmeer - Donderdag 19 januari 
kon lichting zeven van het coach-
traject Zaai zich vergapen aan het 
imposante en bruisende bedrijf van 
Van Vliet Containers BV. Van niets 
naar weinig tot naar een wereldwijd 
succes. Managing Director Bob IJpe-
laar was de uitgelezen persoon om 
op de masterclass avond van Zaai 
startende ondernemers in te leiden. 
Hij was niet lang van stof, maar wat 
er werd gezegd sneed hout. “Zonder 
netwerk ben je nergens, haal daar 
het hoogste rendement uit anders 
sta je stil. Van geld verdienen (in 
loondienst) naar geld pakken (als 
ondernemer) is een bijzonder spel. 
Blijf altijd jezelf en blijf je verbeteren. 
Doe het! Soms denk ik ook wel eens, 
wij zijn er, maar er komt steeds weer 
iets nieuws. Wees overtuigt van 
jezelf, je kunt alles bereiken wat je 
wilt. Hard werken geen punt, maar 
zorg er wel voor dat je minstens vier 
keer per dag een rustpauze inlast.” De 
Zaailingen werd verder een netwerk 
van hier tot Tokyo toegewenst met 
nog een laatste belangrijke tip: “Geld 
verdienen is ook verbinden.” Het zou 
het sleutelwoord van de avond 
worden.

Gelijkwaardigheid 
Met Robert Schulze werd de avond 
voortgezet. Aan de hand van voor-
beelden werden de oneindige moge-
lijkheden van netwerken uitgelegd. 
De Zaailingen hadden als huiswerk 
opgekregen een pitch van 1 minuut 
voor te bereiden. En ook een heldere, 

duidelijke hulpvraag. ‘Ik ben op zoek 
naar.’ Hoewel de meeste Zaailingen 
aangaven niet dol te zijn op het 
pitchen (‘ik voer liever een goed 
gesprek met iemand’) was Robert 
niet echt ontvankelijk voor deze 
opmerking. Hij viel niet te 
vermurwen. “Een korte pitch levert in 
de praktijk het meeste op. Dat één op 
één gesprek moet zeker gevoerd 
worden, maar in een later stadium. 
Wees dan duidelijk wie je bent en 
wat je wilt.” 

Verbinden en samenwerken
Het antwoord op de hulpvraag werd 
voor het laatste deel van Masterclass 
bewaard en daarin werd duidelijk 
waarin het succes van Zaai schuilt. 
Dat het gaat om verbinding! Om 
elkaar iets te gunnen, expertise te 
delen en ervaring uit te wisselen, om 
samenwerking. Het bundelen van al 
die positieve kracht zorgt voor een 
ondernemersklimaat in Aalsmeer dat 
vertrouwen biedt voor de toekomst. 
Van alle kanten werden er namen 
genoemd die voor nieuwe ideeën en 
zakelijke relaties kunnen zorgen. Ook 
Dick Helsloot - namens de gemeente 
aanwezig - kon een aantal Zaailingen 
weer een stuk verder helpen. Als een 
groot fan van Zaai zag hij op deze 
avond nogmaals de grote waarde 
van dit bijzondere coach-traject. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met Kirsten Verhoef 
(project-manager) per telefoon: 
0297-366182 of via de mail: 
kirsten@sylsupport.nl.

Zaai Masterclass: “Zonder 
netwerk ben je nergens”

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Voor hondenbezitters 
moet Aster van den Bosch een ware 
opluchting zijn. Stel je wilt graag een 
hond, maar hebt ook een baan, of je 
wilt wel eens even een paar dagen 
zonder hond op vakantie, dan is het 
natuurlijk heerlijk als je een vertrouwd 
adres weet waar de hond welkom is 
en in een huiselijke kring wordt opge-
vangen. “Ik ben de enige hondenop-
vang in Aalsmeer”, zegt Aster. “Dit is 
niet - zoals de hondenuitlaatservice - 
een vrij beroep. Ik heb hiervoor de 
nodige papieren moeten halen.”

Natuurlijk leiderschap 
“Ik ben altijd al gek met honden 
geweest.” Aster bezit over een natuur-
lijk leiderschap. Zodra de honden bij 
haar het erf opkomen is zij de ‘roedel-
leider’ en luisteren de honden naar 
haar. Dat hoeft zij niet af te dwingen, 
dat gaat van de honden zelf uit. 
Wanneer de honden ’s morgens 

worden gebracht, gaan ze een leuke 
dag tegemoet. In een knaloranje bus 
rijdt Aster dagelijks naar Rijsenhout 
waar zij een omheind grasland heeft 
gehuurd waar de honden zich heerlijk 
kunnen uitleven. “Daar kunnen zij �jn 
met elkaar spelen, ik doe altijd leuke 
spelletjes zodat zij lekker uitgeteld 
weer mee naar huis gaan. Zij kunnen 
verder de hele dag vrij rond lopen in 
huis, de schuur of in de tuin. Wij 
hebben geen asiel-kennel functie. 
Eigenaren krijgen hun tevreden hond 
handdoek - droog mee naar huis.” 

Kennismaken
Voor dat er een nieuwe hond welkom 
is, is er eerst een kennismaking. “Er 
moet een klik zijn met mijn hond en 
de nieuwe hond. Mijn hond is een 
echte allemansvriend en als dat klikt 
dan is het goed. Er volgt nog wel een 
proefdag, maar ach eigenlijk komt het 
niet voor dat het niet goed gaat. 
Honden luisteren naar elkaar, zijn snel 
aan elkaar gewend.”

Aster: “Van Zaai leer ik hoe ik mijn 
bedrijf winstgevend kan maken”

Aalsmeer - Beleef op zondag 19 
maart een prachtig Indiaas concert 
met twee topmusici die spelen op de 
Indiase tabla en de sitar: Heiko Dijker 
en Siddharth Kishna. Beiden zijn 
geschoold in de klassieke muzikale 
tradities. Heiko Dijker is een zeer 
bekende tabla speler en speelde op 
vele festivals en in grote zalen, zoals 
de Royal Concertgebouw Amsterdam 
en Heineken Music Hall Amsterdam. 
Hij speelde met grote namen waar-
onder de harpiste Lavinia Meijer en 
Melissa Etheridge. De klanken van 
Heiko nemen de luisteraars mee in 
een betoverend spel vol met schoon-
heid en passie. Siddharth Kishna 
groeide op in Amsterdam. Hij trad op 
zijn tiende in de leer bij sitar meester 
Ustad Jamaluddin Bharitya. Hij is in 
1999 cum laude afgestudeerd aan 
het Rotterdam Conservatorium. Hij 
trad op voor Koningin Beatrix tijdens 
haar staatsbezoek aan India.
Neem vrienden en familie mee naar 
dit klassieke Indiase concert op 
zondag 19 maart van 15.00 tot 16.30 
uur, inclusief pauze, bij Inge Saras-
wati. Tickets kosten 18 euro, nu met 

vroegboekkorting 15 euro. Boeken 
kan door een e-mail te sturen aan 
info@ingesaraswati.com en geef aan 
hoeveel tickets je wil en de tenaam-
stelling van het rekeningnummer 
waarmee je betaalt. Je ontvangt een 
e-mail met instructies over de beta-
ling. Na betaling ontvang je een 
bevestiging die tevens dient als 
entreebewijs. 

Praktijkruimte te huur
Het is mogelijk om in het centrum 
voor universele wijsheid en levens-
geluk van Inge Saraswati een prak-
tijkruimte te huren. Het is een lichte 
ruime kamer van 5.10 x 4.35 meter 
en zeer geschikt voor een masseur of 
andere beroepen die passen binnen 
het centrum van Inge Saraswati. 
Daarnaast kan ook een grote zaal 
gehuurd worden waar een spiritueel 
evenement gegeven kan worden. 
Bijvoorbeeld een sessie met klank-
schalen of groepsactiviteit. Het 
centrum is gelegen op een prachtige 
plek aan de Hornweg 177. Voor infor-
matie: Bel 0297-328798 of mail naar 
info@ingesaraswati.com

Magisch Indiaas concert met 
2 topmusici bij Inge Saraswati

neergezet. Als directie zijn wij er trots 
op hoe alle medewerkers zich het 
afgelopen jaar hebben ingezet.”

Focus op klanttevredenheid
Renault organiseert de Dealer of the 
Year-verkiezing elk jaar. Deze verkie-
zing is een erkenning voor de inzet 
van het dealernetwerk. De dealers 
worden beoordeeld op verschillende 
facetten. In de categorie klanttevre-
denheid was Nieuwendijk zelfs de 
beste dealer van het land. 
Kees Nieuwendijk hierover: “Onze 
focus ligt op klanttevredenheid, dus 
is het mooi om deze inspanningen 
terug te zien in de scores.” 

Uitdaging
Natuurlijk zijn ze bij Nieuwendijk 
intussen enthousiast 2023 ingegaan. 
Een mooie uitdaging om aan het 
eind van het jaar weer hoog op het 
podium te eindigen, wie weet zelfs 
op de allerhoogste trede! De vesti-
gingen van Renault/Dacia Nieuwen-
dijk zijn te vinden in Aalsmeer, 
Amstelveen, Hoofddorp, Hillegom, 
Amsterdam-West, Amsterdam Zuid-
Oost, Uithoorn en Zaandam.

Plan uitvoeren
“Voor mij is Zaai heel kostbaar. Door 
Zaai ben ik tot inzichten gekomen 
die ik niet verwacht had. Ik heb 
geleerd prognoses te maken om te 
zien hoe ik mijn bedrijf winstgevend 
kan maken. Ik zie wat er binnenkomt 
en er weer uitgaat. Samen met een 
andere Zaailing heb ik op de kerst-
markt gestaan, daar heb ik ook mijn 
zelfgebakken hondenkoekjes gepro-
moot en verkocht. Verder heb ik 
geleerd de dingen die ik van plan 
was te doen ook echt uit te voeren.” 
Voor meer Zaai informatie: Kirsten 
Verhoef (project-manager), mail: 
kirsten@syltsupport.nl of bel 366182.

Aalsmeer - Is het kleurige bordje 
antiek, is de oude vaas echt geld 
waard en is dit schilderij van de hand 
van een bekende schilder? Een groot 
aantal objecten kreeg de taxateur 
van veilinghuis Vendu afgelopen 
zaterdag 21 januari te zien tijdens de 

‘waardevol of waardeloos’ dag in de 
Dorcas winkel. Er was behoorlijk veel 
animo voor deze activiteit. “Span-
nend toch? Misschien heb ik wel een 
beeld in handen van een beroemde 
maker”, aldus een bezoeker. Na een 
grondige bestudering bleek het 

Is het waardevol of waardeloos?

beeld niet geheel waardeloos, maar 
ook niet echt waardevol te zijn. “Het 
maakt niet uit”, aldus de eigenaar. “Ik 
vond het leuk en vind het beeld wel 
mooi, dus we gaan er weer mee naar 
huis.” De taxatiedag werd ook aange-
grepen om lekker te gaan snu�elen 
in de winkels in de Turfstekerstraat 
15 tot 19. In de Dorcas winkel is echt 
van alles te koop. Er zijn boeken voor 
alle leeftijden, een grote ruimte met 
kleding en speelgoed, op de diverse 
stellingen is een ruime keuze aan 
glazen, kopjes, beeldjes, lampen te 
vinden en Dorcas beschikt over een 
aparte meubelhal. Wie hier iets 
koopt, geeft niet alleen spullen een 
tweede leven, maar helpt ook 
mensen in nood in Oost-Europa, 
Afrika en het Midden-Oosten, want 
het overgrote deel van de winkelop-
brengst wordt besteed aan goede 
doelen. Het team van Dorcas Aals-
meer bestaat uit vrijwilligers en meer 
collega’s zijn welkom. 
Kijk voor informatie op 
www.dorcas.nl/aalsmeer/winkel.

Foto: www.kicksfotos.nl
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Kudelstaart - De jaarlijkse konings-
verschieting bij HBV Target werd dit 
jaar verschoten op 19 januari. Deze 
jaarlijkse wedstrijd om te bepalen wie 
in zijn of haar klasse de beste is 
brengt ieder jaar de nodige schutters 
op de been. Op deze avond wordt er 
bepaald wie zich het komende jaar 
koning of koningin van de vereniging 
mag noemen. In de recurveklasse 
heren was Marco Stuyvesand de beste 
en hij mag zich het komende jaar 
koning noemen. Marco is nog maar 
kort lid van Handboogvereniging 
Target en beleefde afgelopen 
donderdag een zeer goede dag. In 
deze klasse werd Jan Maarten Over-
beek tweede en wist Alireza Nooriam 
de derde plaats te veroveren. Aange-
zien er geen vrouwelijke schutters 
present waren was het dit jaar niet 
mogelijk een koningin te benoemen. 
Bij de houtschutters, de meest 
authentieke vorm van handboog-
schieten, was Frank den Haan de 

beste schutter. Frank mag zich een 
jaar lang hertog noemen en als 
onderdanen neemt hij Pieter v/d 
Toorn en Martijn Elzinga mee. Bij de 
zwaarste klasse, de compoundklasse, 
was er vooraf al de nodige stemming-
makerij. De man in vorm bleek Marcel 
van Rekum te zijn. Marcel werd voor 
de derde keer koning in zijn klasse en 
mag zich nu keizer noemen. In zijn 
kielzog volgden Jaap Verbruggen en 
Ferry Linschoten die beiden 245 
punten schoten maar waarbij het 
meerdere aantal tien puntenscores bij 
Jaap net iets hoger was. De derde 
plaats voor Ferry is een prima pres-
tatie, gezien zijn relatief korte loop-
baan in de compound klasse. Concen-
tratie en wilskracht waren hierbij 
doorslaggevend. De winnaars zullen 
zich het komende jaar moeten meten 
met de winnaars van andere vereni-
gingen in het land. Meer weten over 
de handboogsport in de regio of over 
Target? Kijk dan op www.hbvtarget.nl.

Marco koning, Frank hertog en 
Marcel keizer bij HBV Target 

Aalsmeer - Buiten viel er sneeuw en 
waren er �inke onweersklappen te 
horen afgelopen donderdag 19 
januari. Een prima avond om weer 
lekker te sjoelen en dat gebeurde dan 
ook massaal. Conny O�erman gooide 
een persoonlijk record van precies 
1000 punten (was 991) en de scores 
van andere sjoelers waren ook niet 
mis! Petra Houweling wist een maal 
150 punten te scoren, Albert Geleijn 
haalde een keer 147 punten en Hans 
van Leeuwen en Tiny Amsing elk 146 
punten. Opvallend waren de 148 
punten scores. Liefst 22 maal werd dit 
aantal behaald deze donderdag. In de 
Hoofdklasse pakte Tim van Tiem de 
hoogste eer met 29 punten, in de 
A-klasse was Pia Mulder met 25 
punten de beste sjoeler en in B-klasse 
was dit Pleun van Vereseveld met 
eveneens 25 punten. De volgende 
competitieavond is op donderdag 2 
februari en begint om 20.00 uur in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn ook welkom, na aanmel-
ding via de website. Kijk voor 
uitslagen en informatie op de 
website: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Koppeltoernooi
Zaterdag 21 januari werd in Beins-
dorp het koppeltoernooi van Sjoel-

club Lisse gehouden. In de A-klasse 
waren Tim en Leo van Tiem wederom 
onverslaanbaar met een gemiddelde 
van 124,27. Petra Houweling en Elisa 
de Jong wonnen met een gemid-
delde van 113,57 de tweede prijs met 
een klein verschil (113,40) op de 
nummer drie: Albert Geleijn en Tiny 
Amsing. In de B-Klasse vielen Pia 
Mulder en Jacob van ’t Hof in de 
prijzen. Tweede met 98,87 gemid-
deld. Sjaak Siebeling en Theo van 
Leijden werden derde met 96,03. In 
de D-Klasse succes voor Wijnand 
Springin’tVeld en Marcel Oostrom: 
eerste met 86,47 gemiddeld. 

Veel 148 scores bij competitie 
Sjoelclub Aalsmeer

Petra Houweling en Elisa de Jong 
behaalden de tweede plaats in 
Beinsdorp.

KORT
ZONDAG UITHOORNS 
MOOISTE-DE LOOP

Uithoorn - Aanstaande zondag 
29 januari staan weer een grote 
groep hardlopers klaar voor om 
mee te doen aan Uithoorns 
Mooiste-de loop. Veel van hen 
hebben zich al vooringe-
schreven en er worden dan ook 
veel lopers aan de start verwacht 
op sportpark de Randhoorn. 
Individueel inschrijven of deel-
nemen aan de teambattle is nog 
mogelijk. Gekozen kan worden 
uit 5 of 10 kilometer en 10 
Engelse Mijlen. Uithoorns 
Mooiste start bij sportpark Rand-
hoorn om 10.15 uur met de 
G-run en de gezinsloop voor 
kinderen. Om 11.00 uur gaat de 
lange afstanden van start. Voor 
meer informatie en inschrijven: 
www.inschrijven.nl. 

KAARTEN BIJ OOSTEND IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op maandag 30 
januari houdt buurtvereniging 
Oostend weer een kaartavond in 
gebouw het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat. De aanvang is 
20.00 uur, maar de zaal gaat 
vanaf 19.30 uur open voor ko�e, 
thee, inschrijving en een praatje 
met elkaar. De koppelspeel-
avond op 16 januari werd met 
liefst veertien koppels goed 
bezocht en is gewonnen door 
Ab en Henk met 5871 punten. 
Hekkensluiters waren Rinus en 
Kees met 3347 punten.
Komt op tijd, vol is vol.

KAARTEN VOOR 50+ IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op 19 januari is weer 
een kaartsoos voor 55+ ouderen 
gehouden De eerste prijs bij de 
klaverjassen is behaald door 
Rinus de Jong met 5115 punten. 
De tweede prijs mocht Joke 
Bakker met 4702 punten in 
ontvangst nemen en de poedel-
prijs is uitgereikt aan Martha Bax 
met 3852 punten. De eerste prijs 
bij het rummikuppen was voor 
Bep Verhoef met 31 punten en 
de poedelprijs was wederom 
voor Dora van Beek met 195 
punten. De volgende ouderen-
soos is op donderdag 2 februari 
om 13.30 uur in het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat 55. 
Ko�e en thee staan vanaf 13.00 
uur klaar.

OUDERENSOOS 55+ IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er van 13.30 tot 16.30 uur voor 
55+ers een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma 
en nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom. Op donderdag 19 
januari is gekaart met 21 
personen en behaalde Nico de 
Ron de hoogste eer met klaver-
jassen (5974 punten) en was 
Jopie de Grauw met 180 punten 
de beste jokeraar. Speel ook 
eens mee. De ko�e staat klaar. 
De volgende kaartmiddag is 
donderdag 26 januari. Voor 
inlichtingen kan gebeld worden 
naar penningmeester Hans van 
Schuilenburg: 06-12699009.

Rijsenhout - Donderdag 19 januari 
werd er voor de negende keer dit 
seizoen gesjoeld door Sjoelclub 
Rijsenhout. Ook deze avond was 
Thomas van Brakel van de partij en in 
vorm. Met 1894 punten stijgt hij in 
de Hoofdklasse boven iedereen uit 
met de mooie score van 1894 
punten. Jan Joore is op de tweede 
plaats geëindigd met 1697 punten. 
In de A-klasse is een groot gat 
ontstaan tussen de nummers twee 
en drie. Zo is Elisa Arendse tweede 
geworden met 1630 punten en met 
een verschil van meer dan honderd 
punten is Gert Lanser als derde 
geëindigd met 1523 punten. Ellen 
Langendijk staat, net als twee weken 
geleden, bovenaan. Deze keer met 
1678 punten. In klasse B liggen de 

nummers één en twee heel dicht bij 
elkaar. Lineke van Brakel eindigt als 
eerste met 1616 punten en Marjo 
Sym werd tweede met 1611 punten. 
In de C-klasse is Ineke Butter eerste 
geworden met 1556 punten. Frank 
Tegalaar staat op plaats twee met 
1492 punten. Net als in klasse A zit er 
in de D-klasse een groot verschil in 
punten bij de nummers twee en drie. 
Marry van Wittmarschem behaalde 
deze avond 1430 punten en Dini 
Mans sloot het rijtje af met 1344 
punten. De hoogste eer was voor Cor 
van Mouwerik met 1446 punten. 
Donderdag 2 februari is er opnieuw 
een sjoelavond in dorpshuis De 
Reede van 19.30 uur tot ongeveer 
22.30 uur. Voor meer informatie: 
elisa.arendse@outlook.com

Weer hoogste eer voor Thomas 
en Ellen bij Sjoelclub Rijsenhout

Kaarten in Hornmeer 
vrijdag afgelast
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 20 
januari was het ‘volle bak’ voor het 

koppelkaarten bij buurtvereniging 
Hornmeer. Rob Feenstra en Pauline 
pakten de winst met 5477 punten, 
gevolgd door Bert van de Jagt en 
Corrie met 5452 punten en Kees 

Noordhoek en Corrie Knol met 5406 
punten. 

Aanstaande vrijdag 27 januari gaat 
de kaartavond niet door. Het buurt-

huis aan de Dreef heeft wateroverlast 
en dit probleem moet eerst opgelost 
worden. Volgende week hoopt het 
bestuur alle kaartliefhebbers weer 
welkom te kunnen heten.

Kudelstaart - In 2022 is op de vrijdag-
middag gestart met de RKDES 
Academy voor alle kinderen die zich 
met veel plezier extra willen ontwik-
kelen op technisch en tactisch voetbal-
gebied. Deze week is de laatste van 
tien trainingen, die met veel enthousi-
asme, plezier en leergierigheid door 21 
jongens en meiden werd gevolgd. Met 
een vaste gediplomeerde trainer voor 
de groep konden de spelers snel 
wennen aan de aanpak, begeleiding en 
kwaliteit van de trainingen. Skills en 
vaardigheden die werden ontwikkeld, 
zoals kappen, draaien, aannamen, 
passing, positioneren en tactiek, 
werden met veel plezier getraind. Ook 

was er oog voor het erkennen van 
groei en ontwikkeling bij de spelers. 
Door complimenten te geven en 
succeservaringen in te bouwen was er 
veel tevredenheid over de trainingen. 
En dat smaakt naar meer. De spelers en 
trainers willen ook in 2023 graag door 
met het stimuleren van spel en groei. 
De voetbaltrainingen worden vanaf 
maart uitgebreid voor iedereen tot en 
met 15 jaar (de RKDES Academy richt 
zich niet enkel op leden) die met gelijk-
gestemde spelers op de vrijdagmiddag 
hun skills willen verbeteren en zich met 
plezier verder willen ontwikkelen. Inte-
resse? Kijk voor meer informatie op 
www.rkdes.nl. 

Uitbreiding RKDES Academy 
voor jeugdige voetballers

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Door het slechte weer 
waren er maar zeven leerlingen 
tijdens de jeugdcompetitie van AAS, 
maar de partijen waren er niet 
minder spectaculair door. Eerst de 
broederstrijd tussen Max en Sam. 
Max roste in recordtijd zijn broertje 
van het bord. Het tweede theorema 
van de Leur, de jongste wordt de 
beste, bood weinig troost aan Sam. 
Het duel om de tweede plaats ging 
tussen Merlijn en Eva. Merlijn over-
speelde Eva volkomen en haalde een 
dame. In plaats van het simpel uit te 

maken, ging Merlijn voor gallery play 
en zette, tot vermaak van een ieder, 
Eva pat, remise dus! Rune was de 
lachende derde. In een praatschaak-
partij lette Rune beter op de klok dan 
Finn, die tenslotte twee dames en 
een toren had tegen twee pionnen. 
Maar nu kwam het eerste theorema 
van de Leur aan bod, tijd maal stel-
ling is resultaat. Finn’s vlag viel met 
het mat binnen bereik, maar het 
resultaat was een nul. Daardoor liep 
Rune verder uit op de achtervolgers 
Eva en Merlijn. Eli was uitgeloot en 
mocht een potje spelen tegen Henk 
N. Meer info op www.aas.leisb.nl.

Spektakel bij jeugdschaken AAS
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WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL

Zaterdag 28 januari:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - T.A.V.V. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Monnickendam 2 11.45 u
F.C.A. 3 - Roda’23 2 14.30 u
F.C.A. 4 - sv.United/DAVO 2 14.30 u
Roda’23 6 - F.C.A. 5 14.30 u
Csv.D.V.V.A. 12 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A. 7 - vvSchoten 4 12.00 u
F.C.A. J019-1 - OG J019-2 14.30 u
FCA J019-2 - Muiderb. J019-112.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - ijvv.Stompwijk’92 114.30 u
S.C.W. 2 – ijvv.Stormvogels 4 16.00 u
Asv.Arsenal 4 - S.C.W. 3 13.00 u
Kon.H.F.C. 5 - S.C.W. 4 12.30 u
Amstelveen 5 - S.C.W. 5 16.15 u
VDL M020-1 - SCW M020-1 13.15 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Lugdunum 1 14.30 u
R.K.D.E.S. 2 – sv. Diemen 2 11.30 u
Sv.R.A.P. 14 - R.KD.E.S. 3 14.45 u
BFC J019-1 - RKDES J019-1 17.00 u
Legm.vogels - RKDES 023-2 15.00 U 
Zondag 29 januari:
F.C. Aalsmeer
S.V.H. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - H.Y.S. 3 11.30 u
F.C.A. 3 - H.S.V.’69 2 12.00 u

KLAVERJASAVOND IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Donderdag 19 
januari was er weer klaverjassen 
bij Oostend in buurthuis het 
Middelpunt. Grote winnaar werd 
Lida de Nooij met liefst 5626 
punten. Paul Könst eindigde op 
twee met 4796 punten en 
Maarten van der Vaart werd 
derde met 4795 punten. 
Hekkensluiter was deze keer 
Harry Blok met 3754 punten. De 
volgende klaverjasavond is 
donderdag 2 februari in de 
Wilhelminastraat vanaf 20.00 
uur. De zaal gaat om 19.30 uur 
open voor de inschrijving à 1,50 
euro per persoon, ko�e, thee en 
een praatje. Voor vragen kan 
gebeld worden naar de familie 
de Nooij: 0297-325040.

WINTERDRIVE IJSCLUB 
DE KLEINE POEL

Bovenkerk - Vrijdag 27 januari 
organiseert IJsclub De Kleine 
Poel in het Noorddamcentrum in 
Bovenkerk een kaartavond. Er 
kan deze avond geklaverjast 
worden. De zaal van het Noord-
damcentrum gaat vanaf 19.45 
uur open. Om 20.00 uur begint 
het kaarten. De avond wordt 
besloten met een verloting. In 
januari 2022 bestond de De 
Kleine Poel 80 jaar. Omdat er 
toen in verband met corona 
geen aandacht aan besteed kon 
worden, heeft het bestuur 
besloten dit jubileum op 
bescheiden wijze deze kaart-
avond te vieren. Klaverjassers 
zijn van harte uitgenodigd.

KLAVERJASSEN OM JOOP 
VAN DIEMENBOKAAL

De Kwakel - Zaterdag 28 januari 
staat in het dorpshuis van De 
Kwakel weer klaverjassen om de 
Joop van Diemenbokaal op het 
programma. Vanaf 13.00 uur 
inschrijven en om 13.30 uur start 
de kaartmiddag. Inschrijfkosten 
zijn 2,50 euro per persoon. Het 
dorpshuis is te vinden aan de 
Kerklaan 16.

Kudelstaart - Zaterdag 21 januari 
was de start van de nieuwe compe-
titie voor RKDES 2. Deze keer zijn de 
Kudelstaartse voetballers louter inge-
deeld bij ploegen uit de regio 
Amsterdam, te beginnen met een 
uitwedstrijd bij Sporting Martinus. 
Waar in de ochtend nog sprake was 
van ijs, sneeuw en mist, werd de 
wedstrijd gespeeld onder een mooi 
lenteachtig zonnetje. RKDES begon 
niet scherp, al in de tweede minuut 
zag keeper Tijn een Sporting-speler 
alleen op zich af komen. Hij redde 
bekwaam, iets wat hij meerdere 
malen moest doen in de eerste helft. 
Aan de andere kant liet de tandem 
Roald en Joey weer eens zien wat ze 
waard zijn. Uit een �itsende één-
tweetje maakte Joey af voor de 0-1. 
Even later was het Niels die Roald 
diep stuurde voor de 0-2. Sporting 
liet zich echter niet kennen en Tijn 
bleef bezoek krijgen van doorge-
broken spelers, maar hield stand. 
Voorin bleven Roald en Joey de 
keeper testen, maar zonder resultaat. 
Zo werd de theepauze bereikt met 
een comfortabele 0-2. De tweede 
helft liet een ander beeld zien. RKDES 
leunde achterover en verdedigde 
rond eigen strafschopgebied, 
loerend op een counter. Die kwam er 
ook in de 55e minuut. Uit een aanval 
over enkele schijven gaf Reno de bal 
strak voor die Joey eenvoudig binnen 
kon lopen: 0-3. Sporting bleef de 

aanval zoeken, maar kreeg geen 
doelkansen. Al met al een knappe 
overwinning en een goede start van 
de competitie. Doordat alle andere 
wedstrijden in de poule waren afge-
last, mag RKDES 2 zich de trotse 
koploper noemen, minimaal voor 
één week. Tot Man of the Match werd 
keeper Tijn uitgeroepen. Hij heeft op 
knappe wijze zijn doel leeg weten te 
houden.

Overige uitslagen:
Het eerste team van RKDES was 
minder succesvol zaterdag. De 
uitwedstrijd tegen Sporting Leiden 
werd met 4-2 verloren. Ook het eerste 
van FCA wachtte een uitwedstrijd. De 
wedstrijd in Roelofarendsveen tegen 
EMM’21 eindigde gelijk zonder tref-
fers (0-0). Zondag 22 januari bleef het 
stil op de velden aan de Beethoven-
laan. Alle wedstrijden voor FCA-
teams waren deze dag afgelast. 

Voetbal: RKDES 2 start nieuwe 
competitie met overwinning

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hebben twaalf zwemmers van de 
selectie van Oceanus Aalsmeer 
meegedaan aan de provinciale sprint-
kampioenschappen in Hoofddorp. Bij 
dit tweedaagse evenement, waaraan 
alleen de snelste zwemmers van de 
provincie mogen deelnemen, zwom 
de delegatie van Oceanus exceptio-
neel goed. In totaal werden er 32 
persoonlijke records gezwommen. 
Jayden van der Bijl, de nestor van het 
team, zwom een verdienstelijke 50 
meter vrije slag, en kon net zijn pr niet 
aanscherpen. Rox van Bueren greep 
haar kans op dezelfde afstand en 
verbeterde haar pr fors, en zette zich-
zelf met 34.58 in de schijnwerpers en 
werd knap tiende. Stijn Kleijn 
noteerde pr’s op de 50 meter school-
slag, 100 meter schoolslag, en deed 
dat ook op de 50 en 100 meter vlin-
derslag. Kiara Koster viel met een knap 
pr op de 50 meter schoolslag net 
buiten het podium (zesde) en Soraya 
Lopes stond vijf keer op het startblok 
en noteerde maar liefst vier (4) 
persoonlijke records. Ian Fa-Si-Oen, de 
meester op de schoolslag, eindigde 
knap op de negende plek op de 50 

meter en scherpte en passant zijn 
record op de vrije slag aan. Dat laatste 
deed Tom de Groot ook. Hij zwom 
knap onder de 35 seconden! Nora de 
Hollander snelde naar mooie tijden op 
de 50 en 100 meter vrije slag (30,42 en 
1:05,66), en Rostik Holota scherpte zijn 
pr op de 100 meter vlinderslag aan 
met een knappe 1:14, 32. Veelvraat 
Daniel Wegman startte maar liefst 
acht keer, scherpte zijn clubrecord op 
de 100 meter vlinder (1:01,68) aan en 
pakte drie hele mooie medailles op 
individuele nummers. Pippi Achter-
berg, uitkomend op negen nummers, 
werd tweede op de 50 meter school-
slag in een tijd van 34 seconden en 72 
honderdsten. De uitsmijter was de 4 x 
50 meter wisselslag bij de senioren 
waar voor Oceanus een viertal zwem-
mers van 14 en 15 jaar uitkwam. Op 
dit nummer zwommen Nora 
(rugcrawl), Pippi (schoolslag), Daniel 
(vlinderslag) en Otis (vrije slag) naar 
een hele knappe derde plek en pakten 
een welverdiende medaille. Veel tijd 
om op hun lauweren te rusten is er 
niet: Volgende week zwemt de hele 
club weer competitie, en springen zij 
weer van het startblok.

Zwemmen: Oceanus op dreef 
bij sprintkampioenschappen

Aalsmeer - De TeamNL Handbalheren 
zijn de Main Round op het Wereldkam-
pioenschap goed begonnen. In een 
spannende wedstrijd trok de ploeg 
van bondscoach Sta�an Olsson afge-
lopen donderdag 19 januari aan het 
langste eind tegen Qatar: 30-32. Bij 
rust keek Oranje tegen een ruime 
achterstand aan: 19-15 in de tweede 
helft kwam de ploeg met de Aals-
meerse handballers Je�rey Boom-
houwer en Samir Benghanem goed 
terug en wist de winst te pakken. De 
euforie was groot, maar van korte 
duur. Zaterdag werd met 26-33 
verloren van Duitsland en maandag 
moest TeamNL in Servië haar meer-
dere erkennen na een nipt verlies van 
32-30. Nederland is uitgeschakeld op 
het WK. De ploeg van bondscoach 
Sta�an Olsson heeft het eindtoernooi 
afgesloten met drie winst en drie 
verliespartijen. 

Honderdste interland
Tijdens de wedstrijd tegen Duitsland is 
wel een klein feestje gevierd. Het was 
de honderdste interland voor Je�rey 
Boomhouwer en deze mijlpaal werd in 
Polen bijgewoond door een groot 
aantal van zijn familieleden. Na de 
wedstrijd tegen Servië maakte Je�rey 
Boomhouwer, samen met TeamNL 
spelers Iso Sluijters en Jasper Adams, 
bekend dat zij hun interlandcarrière 
beëindigen. Je�rey Boomhouwer 
betrad op 18 juni 2009 voor het eerst 
het veld samen met de TeamNL Hand-

balheren. De 34-jarige handballer van 
Green Park Handbal Aalsmeer heeft in 
totaal 101 interlands gespeeld waarin 
hij 246 keer scoorde. Je�rey: “Ik 
droomde ervan om prof te worden en 
te spelen voor het Nederlands team. Ik 
heb twaalf jaar mijn droom geleefd. Ik 
ben ontzettend trots en dankbaar voor 
degenen die mij tijdens mijn carrière 
hiermee geholpen hebben op wat 
voor manier dan ook. Ik blijf deze sport 
een warm hart toedragen. Deze groep 
is nog niet klaar. Hou ze in de gaten!” 

Zaterdag weer BeNe League 
Het WK-avontuur is voor Je�rey en 
Samir weliswaar voorbij, maar vanaf 
aanstaande zaterdag 28 januari wacht 
alweer de volgende uitdaging. De 
BeNe League gaat weer van start en 
Green Park Aalsmeer neemt het deze 
avond in Limburg op tegen Kembit 
Lions, de nummer twee. De wedstrijd 
begint om 20.00 uur en is te volgen 
via livestream, maar op de tribune 
gaan zitten is natuurlijk ook mogelijk. 
Zo’n twee uurtjes rijden, maar dan 
kan genoten worden van spektakel. 
Op zaterdag 4 februari kan de auto 
thuis gelaten worden en toch een 
uitwedstrijd bijgewoond worden. Met 
een supportersbus gaat Green Park 
naar tegenstander Visé. De bus 
vertrekt om 16.45 uur vanaf De 
Bloemhof. De reis is inclusief 
entreekaartje, maar vooraf opgeven is 
vereist en kan via 06-15660865 
(Saskia). Wees er snel bij, vol is vol.

Heren TeamNL uitgeschakeld 
op WK Handbal in Polen

Kudelstaart- De korfballers van 
VZOD/FIQAS moesten zaterdag-
avond voor hun wedstrijd naar KV 
LUNO in Linschoten. Een interessante 
ontmoeting voor twee teams die zich 
beide in de subtop van de tweede 
klasse bevinden. VZOD begon niet 
goed aan de wedstrijd en stond na 
10 minuten spelen op een afstand 
van 4-1, maar toonde karakter en in 
de 15e minuut scoorde Josine 
Verburg de aansluitingstre�er, 5-4. 
Het tweede deel van de eerste helft 
was VZOD zelfs de bovenliggende 
partij, Vincent Algra en Josine 
Verburg scoorden allebei twee keer 
en stond er 8-8 op het scorebord. 
VZOD kwam zelfs op voorsprong 
door doelpuntten van Ruben Maat 
en Josine Verburg: 10-11. LUNO 
scoorde in de laatste minuut nog een 
keer, waardoor de ruststand op 11-11 
kwam. De tweede helft werd een 
waar spektakel. Helaas liet VZOD op 
bepaalde momenten het initiatief bij 
LUNO en kwam in het eerste deel van 
de tweede helft op een achterstand 

van 15-12. Ook nu toonde VZOD 
karakter en kwam door doelpunten 
van Arian Maat, Josine Verburg en 
Eric Spaargaren langszij, 15-15.
Door een fraai doelpunt van Joelle 
Heil kwam VZOD/FIQAS opnieuw op 
voorsprong, 15-16. In de slotfase 
kwam VZOD echter weer op achter-
stand, 17-18, maar nog een keer 
veerde het team op en Arian Maat 
scoorde de verdiende gelijkmaker: 
18-18. VZOD verdiende nog een 
strafworp, maar de scheidsrechter 
gaf deze niet. In de plaats daarvan 
gaf hij LUNO in de voorlaatste 
minuut een vrije bal en dat werd de 
Kudelstaarters noodlottig. VZOD 
verloor de wedstrijd tegen de 
verhouding in met 19-18. Doel-
punten VZOD: Josine Verburg (9), 
Joelle Heil, Vincent Algra en Arian 
Maat (elk 2), Mirjam Vermeulen, 
Ruben Maat en Eric Spaargaren (elk 
1). De volgende wedstrijd is op 
zaterdag 28 januari. Vanaf 16.35 uur 
neemt VZOD het thuis in de Proos-
dijhal op tegen Fortissimo. 

Korfbal: VZOD doet zichzelf te 
kort in spannende wedstrijd

Strafworp Josine Verburg van VZOD. Totaal scoorde de korfbalster negen maal.






