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50%

Deze vergadering komt de startnotitie 
De Hoeksteen aan de orde. Daarnaast 
is er een presentatie over het partici-
patiebeleid voor de fysieke leefomge-
ving en wordt er gesproken over lucht-
vaartzaken. Voor alle duidelijkheid: De 
ontsluiting van de woonwijk Westein-
derhage in Kudelstaart komt deze 
avond niet aan de orde!

22 Koopwoningen
School De Hoeksteen is opgegaan in 
het Integraal Kindcentrum Triade in 
Hornmeer. De gemeente is eigenaar 
van de percelen waarop het voorma-
lige schoolgebouw aan de Ophelialaan 
staat en dat biedt de mogelijkheid om 
het vrijgekomen terrein te herontwik-
kelen. Reacties van belanghebbenden 
en omwonenden zijn essentieel en 
hebben inzicht gegeven in het draag-
vlak voor de plannen. De meeste 
omwoners zijn voorstander van het 
realiseren van woningen. Zij hebben 
echter ook zorgen, met name over het 
aantal woningen en de inrichting van 
het terrein achter het schoolgebouw. 
Ook vinden zij het belangrijk dat de 

nieuwbouw past binnen het 
beschermd dorpsgezicht. Naar aanlei-
ding van de reacties is de startnotitie 
aangepast. Zo is het aantal goedko-
pere woningen van één verhoogd naar 
zeven, waarmee het percentage goed-
kopere woningen op 32% komt, 27% 
betreft dure woningen en 41% is 
middelduur. Ook is het aantal 
woningen op het achterterrein van de 
voormalige school verminderd, waar-
door er minder druk op de leefomge-
ving komt en een goede balans tussen 
groen en bebouwing mogelijk is. Er 
worden totaal nu 22 koopwoningen 
gebouwd. De leden van de commissie 
kunnen zich, door vragen en eventuele 
inspreekreacties van inwoners, een 
beeld vormen van de plannen.

Participatiebeleid
De Omgevingswet is één samenhan-
gende wet over de fysieke leefomge-
ving, die ontwikkeling stimuleert en de 
kwaliteit van de leefomgeving waar-
borgt. Voordat deze wet in werking 
treedt moet de gemeenteraad 
beslissen over de manier waarop deze 

participatie in Aalsmeer vorm gegeven 
gaat worden. Ter voorbereiding daarop 
wordt een presentatie over participa-
tiebeleid gegeven

Minder geluidsoverlast
In het raadsprogramma 2022-2026 is 
opgenomen dat de raad schouder aan 
schouder staat als het gaat om de 
discussie rond wonen en vliegen. De 
opvattingen rond (geluids)overlast 
lijken te bewegen. De kwaliteit van de 
leefomgeving rondom Schiphol lijkt 
zwaarder te gaan wegen dan voor-
heen. Er wordt niet meer alleen 
gesproken over groei, maar ook over 
een vermindering van het aantal 
vluchten. Al blijven hier tegenstrijdige 
geluiden over komen. In een memo 
doet het college het volgende voor-
stel: sturen op drastisch minder dan 
wel geen geluidsoverlast voor inwo-
ners van Aalsmeer; vertaling van 
minder geluidsoverlast in krappere LIB 
4 en 5 contouren en geen nacht-
vluchten tussen 23.00 en 07.00 uur. 
Vermindering van overlast voor Aals-
meer mag niet leiden tot een verho-
ging van de overlast bij buurge-
meenten. Langs verschillende wegen 
(lobby, juridisch, beleidsmatig) zal 
worden ingezet om de gewenste resul-
taten te behalen.

Ontwikkeling De Hoeksteen en 
luchtvaartzaken in commissie
Aalsmeer - Dinsdag 7 februari start om 20.00 de beeldvormende verga-
dering van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur in het 
Raadhuis. Inwoners en belanghebbenden kunnen deze avond inspreken 
over onderwerpen die op de agenda staan. 

Inspreken?
Inspreken over één van de onder-
werpen op de agenda kan na 
aanmelding, tot uiterlijk dinsdagoch-
tend 12.00 uur, per mail: gri�e@aals-
meer.nl of neem telefonisch contact 
op met de gri�e: 06-34559828.

Aalsmeer - In de Ringvaart bij de Mr. 
Jac Takkade, naast de Bosrandbrug is 
maandagmiddag 30 januari in het 
water het sto�elijk overschot van een 
persoon aangetro�en. De politie is 
met meerdere eenheden ter plaatse 
gegaan en heeft uitgebreid onder-
zoek gedaan. Onder andere de 
Forensische Opsporing en de 
recherche waren aanwezig. Met 

behulp van een kraan en inzet van de 
politieboot werd het levensloze 
lichaam van de man uit het water 
gehaald en afgedekt met een tent. Of 
er sprake is van een misdrijf en hoe 
lang het lichaam in het water heeft 
gelegen, is vooralsnog onbekend. 
Gedacht wordt aan suïcide. Maar, er 
wordt verder onderzoek gedaan naar 
de doodsoorzaak. 

Overleden man aangetroffen in 
Ringvaart, bij Mr. Jac. Takkade

Foto’s: VLN Nieuws
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

135e jaargang

Oplage: 17.750

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 5 FEBRUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst. 

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

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

diensten om 10u. met ds. D. 
Quant uit Houten en 16.30u. met 
ds. R.G. den Hertog, Amsterdam. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst met ds. W.J. van der 
Linde uit Barneveld. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Groene kerkdienst met ds. Paul 
F. Thimm. Ook zondagsschool. 
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. E. 
Jansen uit Mijdrecht. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst dhr. P.J. Verhagen uit 
Harderwijk. Organist: 
Cornelis Schaap. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met 
ds. G.H. Fredrikze. Organist: 
Rogier Postma. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Remco de Zwart. Om 

19u. Baan7 jongerendienst. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. 

Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. koor. 
Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. K.W. 
de Jong uit Woerden (HA). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met ds. J.S. Bruwer. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Oecumenische 
viering m.m.v. gelegenheids-
koor. Info: stjangeboortesecreta-
riaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. 
Op 7 februari om 20u. met 
Hoite Slagter over ‘Het gehei-
menis 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 donderdag 9 februari 
wordt tussen 15.00 en 17.00 uur een 
gratis inloopspreekuur over het 
onderwerp testament en uitvaart 
gehouden in de bibliotheek aan de 
Marktstraat. Notaris Geert Labordus 
en Uitvaartverzorger Saskia Driezen 
geven antwoord op vragen van inwo-
ners. Vroeg of laat krijgt iedereen 
ermee te maken, het overlijden van 
een dierbare en het regelen van een 
uitvaart. Dit kan veel vragen 
oproepen. Wat kost een uitvaart? Wie 
is er verantwoordelijk voor de kosten? 
Wat mag er wettelijk gezien wel en 
wat mag er niet? Kan zelf een 
uitvaartverzorger gekozen worden en 
hoe is het met eventuele verzeke-
ringen geregeld? Bij Uitvaartver-
zorger Saskia Driezen kan eenieder 
terecht voor vragen over uitvaarten. 
Notaris Geert Labordus is aanwezig 

voor het beantwoorden van korte 
algemene vragen over testamenten. 
Bijvoorbeeld: Is een testament nodig 
als er geen nabestaanden zijn of 
wanneer iemand geen eigen huis of 
vermogen heeft. Vooraf een afspraak 
maken is niet nodig, iedere geïnteres-
seerde is welkom. De inloop/infor-
matie is gratis.

Gratis inloopspreekuur uitvaart 
en nalatenschap in bibliotheek

Vakantiebureau bij 
PCOB-ledenmiddag
Aalsmeer - Op donderdag 9 
februari is er van 14.30 tot 16.30 uur 
een ledenmiddag van de PCOB in 

Kaartmiddag voor 55+ 
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdag is er 
van 13.30 tot 16.30 uur een gezellige 
kaartmiddag voor 55+ers in het 
Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma en nieuwe 
kaarters zijn van harte welkom. Op 
donderdag 26 januari waren 21 
leden aanwezig en is het klaverjassen 
gewonnen door Tiny Buwalda met 
5191 punten en 1 mars en was de 
hoogste eer bij het jokeren voor 
Jopie de Grauw met 288 punten. 
Belangstelling of nieuwsgierig? Kom 
kijken, meekaarten of neem contact 
op met penningmeester Hans van 
Schuilenburg: 06-12699009. De 
volgende kaartmiddagen zijn op 
2 en 9 februari.

Aalsmeer - Vorige week is er een 
subsidiecheque uitgereikt van 2500 
euro door bestuurslid Wim Haijtink 
van OSA aan Lammy Dekkers, werk-
groeplid voor het werk van Abner en 
Tabitha, van de Stichting GA. 
Er is een �ink bedrag ingezameld 
voor een project op de Filippijnen 
daarom kon het maximale subsidie-
bedrag van 2.500 euro worden 
overhandigd.
Het ingezamelde bedrag en het 

subsidiegeld zijn bestemd voor de 
aanschaf van een goederen/perso-
nenbus voor het werk op de Filip-
pijnen van Abner en Tabitha voor 
goederen vervoer voor opbouw van 
de huisjes na de storm en de opvang 
van jongeren uit de prostitutie.
Meer weten over de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aals-
meer (OSA) en subsidiemogelijk-
heden voor projecten? Kijk dan op de 
website: www.osa-aalsmeer.nl

Subsidiecheque OSA voor GA-
project op de Filippijnen

Bovenkerk - Het Pauluskoor Amstel-
veen voert op 31 maart Bachs 
Matthäus Passion uit in de na de brand 
van 2018 zo prachtig herstelde St. 
Urbanuskerk in Bovenkerk. Voor het 
koor, dat dit jaar het 85-jarige bestaan 
viert is het heel bijzonder om na vijf 
jaar met deze indrukwekkende muziek 
weer ‘thuis’ te komen.
Bach componeerde zijn meesterwerk, 
dat het lijdensverhaal van Christus 
volgens het evangelie van Matthäus 
vertelt, toen hij werkzaam was als 
cantor van de Thomaskirche in Leipzig. 
Aangenomen wordt dat het oratorium 
voor het eerst werd uitgevoerd op 
Goede Vrijdag 11 april 1727. De eerste 
uitvoering in Nederland kwam pas in 
1874, maar het werk is sindsdien onge-
kend populair geworden. Voor velen 
geldt hoe vaker je de Matthäus beluis-
tert, hoe groter de bewondering voor 
het werk en intenser de beleving. En nu 
in 2023 is het, eindelijk, weer mogelijk 
de Matthäus Passion in Amstelveen te 
beluisteren. De uitvoering staat onder 
leiding van Marcel Joosen met begelei-
ding van Philharmonia Amsterdam en 

met medewerking van het Jeugdkoor 
The Classics van de Muziekschool 
Waterland. De solisten zijn Jeroen de 
Vaal (evangelist), Hans Christian Hinz 
(Christus), Aliya Akhmadeeva 
(sopraan), Daniëlla Buijck (alt), Erik Slik 
(tenor) en Matthijs Mesdag (bas). 
Aanvang 19.30 uur. Prijs is 32,50 euro. 
De kaartverkoop start op 13 februari 
via de website: www.pauluskoor.nl

Bach’s Matthäus en Pauluskoor 
in herstelde St. Urbanuskerk

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 11 
en zondag 12 februari kan in het 
Crash Museum de lezing ’Liefde in de 
Tweede Wereldoorlog’ bijgewoond 
worden. De lezing wordt verzorgd 
door Rick Franke en begint beide 
dagen om 13.00 uur.
Over de ’liefde’ in de Tweede Wereld-
oorlog is heel wat te doen geweest 
en nog steeds. In de eerste jaren van 
de Tweede Wereldoorlog merkten 
Nederlanders weinig van de bezet-
ting. Er was weinig schaarste, de 
schouwburg was geopend en avond 
aan avond werd in menig uitgaans-
gelegenheid gedanst. Veel jonge 
vrouwen vielen voor de charmes van 
de bezetters. Tijdens de lezing wordt 
verteld over onmogelijke relaties 
tussen onderduikers en verzets-
lieden, over Nederlandse vrouwen 
met Duitse soldaten, over huwelijken 
in Westerbork. Ook in Nederlands-
Indië heeft zich op dit gebied veel 
afgespeeld. Dat wordt belicht aan de 

hand van het persoonlijke verhaal 
van een Japanner en een Belgische 
dame. Ook wordt verteld over de 
’Troostmeisjes’ in de Oost. Het is een 
indringend verhaal over liefde, de 
risico’s en gevolgen daarvan. Bezoe-
kers van het museum kunnen deze 
lezing gratis bijwonen. Het Crash 
Luchtoorlog en Verzetsmuseum is 
beide dagen open van 10.30 tot 
16.30 uur. Kijk voor meer informatie 
en toegangsprijzen op: 
www.crash40-45.nl.

Lezing in Crash Museum: ‘Liefde 
in de Tweede Wereldoorlog’

verenigingsgebouw De Bron aan de 
Lijnbaan 5. Tijdens de bijeenkomst 
komt het Vakantiebureau meer 
vertellen over de vakantieweken, die 
het hele jaar door georganiseerd 
worden.
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O�ciële Mededelingen
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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. 

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.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

geslachtsnaam  voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Bartkowska K.M. 10-08-1980 25-01-2023
Boiko T.O. 14-08-2012 25-01-2023
Boiko N.O. 06-02-2009 25-01-2023
Dzyk-Boiko A. 21-02-1986 25-01-2023

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

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

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

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

VERGADERING DINSDAG 7 FEBRUARI

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde Commis-
sie Ruimte en Maatschappij en Bestuur op dinsdag 7 februari 
2023, 20.00 uur 

Beeldvormend
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag 
voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op 
de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende verga-
dering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over 
een voorstel.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte, de heer D.G. van 
  der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Startnotitie De Hoeksteen
20.50 5. Presentatie Participatiebeleid voor de 
  fysieke leefomgeving
21.20 6. Luchtvaartzaken
21.50 7. Regionale samenwerking
  De commissie vergadert in 
  beslotenheid verder
22.00 8. Toelichting GreenPark Aalsmeer
22.35 9. 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. Reage-

ren 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 be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Meervalstraat 24, 1431 WG, (Z23-008883), het plaatsen van 

een opslagcontainer in een parkeervak voor de woning 
van 15 april tot en met 15 juni 2023 

-  Oosteinderweg 313a, 1432 AW, (Z23-008599), het aanleg-
gen van een pad en een in- en uitrit naar de openbare weg 

-  Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z23-008390), het vervan-
gen van de bestaande damwandbeschoeiing en vlonders 
rondom de woonark 

-  Apollostraat 27, 1431 WS, (Z23-008274), het plaatsen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de woning 

-  Aalsmeerderweg 152-154 (sectie B, nr. 9320), 1432 CV, 
(Z23-008270), het verbreden van de bestaande in- en uitrit 
en het toepassen van een duiker 

-  Kastanjelaan 14, 1431 JC, (Z23-007720), het plaatsen van 
een velux dakraam op zolder 

-  Oosteinderweg naast nr. 399 (Sectie A, nr. 3706), (Z23-
007375), het bouwen van een woning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Hornweg 318a, 1432 GT, (Z23-005691), het maken van een 

houten dakopbouw. Verzonden: 24 januari 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z22-089687), het vervangen van de 

bestaande kas door een nieuw bijgebouw. Verzonden: 25 
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 bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z22-080892), het plaatsen van 

een bijgebouw (atelier/berging). Verzonden: 30 januari 
2023

-  Oosteinderweg 509 (Sectie A, nr. 3264), 1432 BK, (Z22-
098236), het plaatsen van een damwand met leuning (le-
galisatie). Verzonden: 27 januari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Legmeerdijk 318, 1431 GC, (Z22-099999), het vervangen 

van het hekwerk rondom het terrein van het onderstation 
Aalsmeer Bloemenveiling (Liander). Verzonden: 30 januari 
2023

-  Jac. P. Thijsselaan nabij nr. 15 (Sectie C, nr. 5368), (Z22-
098352), het tijdelijk (voor de duur van 10 jaar) plaatsen 
van drie bouwketen en twee opslagcontainers alsmede 
het verplaatsen van een hekwerk. Verzonden: 26 januari 
2023

-  Braziliëlaan 20 (voorheen Braziliëlaan nabij 22, Sectie B, 
nr. 10494 en 10496), (Z22-082638), het bouwen van een 
bedrijfsgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding en 
handelsreclame en het aanleggen van een in- en uitrit. 
Verzonden: 20 januari 2023

-  Aalsmeerderweg 283a en 283b (sectie B, nr. 9072), (Z22-
090668), het afwijken van het bestemmingsplan naar de 
bestemming maatschappelijk voor een periode van 10 jaar 
ten behoeve van het openen van een tijdelijk(e) kantoor/
praktijkruimte. Verzonden: 20 januari 2023

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:
- Stommeerweg 2 (Z23-008039) Combi Westeinder 2023 op 

13 en 14 mei 2023, ontvangen 26 januari 2023

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:
- Sportlaan 44 (Z23-008176) Besloten feest met DJ op 15 

april 2023, melding akkoord 27 januari 2023
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
- Route door Aalsmeer (Z22-101072) Omloop van Zand-

voort 26 maart 2023, verzonden 25 januari 2023
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Zandvoort neemt een eind-
besluit over de vergunningaanvraag 

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina 
van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

ONTHEFFING SLUITINGSTIJD (VERLEEND)
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, verzonden 31 
januari 2023

TER INZAGE

t/m 23-02-23 ontwerp omgevingsvergunning en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
Dorpsstraat 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.

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.
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DONDERDAG 2 FEBRUARI:
* Computerinloop in bibliotheek, 

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

* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 
Kudelstaart, 10 tot 12u. Iedere 1e 
donderdag van de maand. 

* 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.

* 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.

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

VRIJDAG 3 FEBRUARI:
* 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.

* Bandbrouwerij voor kids in N201, 
Zwarteweg vanaf 19u. Om de 
twee weken.

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

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

* Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal. Inschrijven tot 20u.

ZATERDAG 4 FEBRUARI:
* Crash Museum in Fort bij Aals-

meer open van 10.30 tot 16.30u. 
Ook zondag Radioweekend. 

* Verkoop producten uit Israël in 
Irene, Kanaalstraat, 10-16u.

* Poppenspeler Jogchem Jalink in 
Bibliotheek, Marktstraat van 11 
tot 11.30u.

* Optreden Hobo String Band in 
De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20.30/21u. (uitverkocht)

* B-Loose live in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 21.30u.

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

ZONDAG 5 FEBRUARI:
* Bob op Zondag met The Hi 

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

* Livemuziek in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer vanaf 
16u.

MAANDAG 6 FEBRUARI:
* 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.

* Kaarten bij Allen Weerbaar in het 
Middelpunt vanaf 20u.

* Lezing en veiling bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.

DINSDAG 7 FEBRUARI:
* 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. 

* Beeldvormende commissiever-
gadering in Raadhuis vanaf 20u.

WOENSDAG 8 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.

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

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

VRIJDAG 10 FEBRUARI:
* N201 Live met optredens drie 

bands, Zwarteweg. Open: 20u.

ZATERDAG 11 FEBRUARI:
* Voetbal Pubquiz bij RKDES, Wim 

Kandreef vanaf 20u.
* Cabaret met Anne Neuteboom 

in Bacchus, Gerberastraat vanaf 
20.30u.

* Lezing ‘Liefde in de 2e Wereld-
oorlog’ in Crash Museum. 
Zaterdag en zondag om 13u.

Lezing en veiling bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 6 
februari houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer een bijeenkomst in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. De 
avond begint om 20.00 uur en start 

met een lezing door Gerard Hoving 
over de zomereilanden van Schotland. 
Tevens wordt deze avond een veiling 
gehouden en wordt de mogelijkheid 
geboden om te snu�elen in de nieuwe 
stokboeken met zegels van 5 euro-
cent. De zaal gaat daarvoor al om 
19.15 uur open. De complete veiling-

lijst is te vinden op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Op deze site is ook 
het maandblad te lezen met onder 
andere een artikel over ‘Spiegeldruk’ 
en het gebruik van QR-codes. Er is 
uiteraard ko�e (gratis) en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal en er volop 
gratis parkeergelegenheid.

Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari 
trakteert KCA weer op een cabaret-
avond in cultureel café Bacchus en 
dit keer gaan de spots aan voor Anne 
Neuteboom met ‘E�e niet met je 
mening’. Anne Neuteboom loopt al 
sinds 2015 kwistig met meningen te 
strooien. Ze won er Cameretten mee, 
ze werd ermee genomineerd voor 
Neerlands Hoop, ze kreeg lovende 
recensies in de kranten en ze kwam 
ermee op tv en Net�ix. Maar nu is het 

echt afgelopen met die verbale 
incontinentie de hele tijd. Het is 
genoeg geweest. E�e niet meer met 
die mening. Toch? Voor Anne is cultu-
reel café Bacchus overigens geen 
onbekend terrein. Met twee eerdere 
voorstelling in Bacchus (‘Weg’ en ‘Hit 
me baby’) had zij hier succesvolle 
optredens. De voorstelling ‘E�e niet 
met je mening’ op 11 februari in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat begint om 20.30 uur, zaal 

Cabaret met Anne Neuteboom: 
‘Effe niet met je mening’

Aalsmeer - De Voorheen Akoestische 
Avonden stonden afgelopen vrijdag 
27 en zaterdag 28 januari weer op 
het programma. Na een jaar geen 
live tre�en tussen muzikanten en 
liefhebbers van muziek stonden allen 
te trappelen om weer op te mogen 
treden, respectievelijk plaats te 
nemen in het knusse Bacchus. 
Vrijdag was het culturele café heel 
goed gevuld met zo’n vijftig bezoe-

kers en zaterdag moest in de middag 
al ‘nee’ gezegd worden, uitverkocht 
en dit leverde in de avond toch nog 
regelmatig een wachtrijtje buiten op. 
Een eruit, was weer een erin. De 
vrijdag had een rustige opening met 
Otto Cepella op �ngerpicking guitar, 
daarna barstte het feest los met 
meerstemmige zang en een diversi-
teit aan nummers uit de jaren zestig 
van de KW2022Band. Veel lof was er 

Voorheen Akoestische Avonden: 
Topweekend, wat een talenten!

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 4 
februari is er weer een livemuziek in 
café Joppe. B-Loose komt trakteren op 
bekende covers uit de jaren zeventig 
tot negentig. De band verzorgt al 
bijna 10 jaar regelmatig optredens in 
en bij het café in de Weteringstraat en 
elke keer is het weer een groot succes. 
Of het nu een kleine kroeg of een 
grote zaal is, B-Loose speelt overal met 

plezier. Kenmerkend voor B-Loose is 
het gemak en enthousiasme waarmee 
de heren hun muziek brengen. Er is 
altijd interactie met het publiek waar-
door het niet alleen leuk is om naar 
B-Loose te luisteren, maar ook leuk is 
om naar te kijken. En: Dansen mag! 
Het optreden zaterdag begint rond 
21.30 uur en de toegang is, zoals altijd 
in Joppe, helemaal gratis!

B-Loose zaterdagavond in Joppe

Het Aalsmeerse achttal van KW2022Band. Foto: www.kicksfotos.nl

voor de acht muzikanten uit Aals-
meer. Daarna muziek van een heel 
ander kaliber, een stevige mix van 
rock, grunge en een vleugje metal 
van de Noord-Hollandse coverband 
Spassamok. De eerste avond werd 
feestelijk en met veel lol afgesloten 
door de, eveneens Aalsmeerse, band 
Ten Beers After. Zaterdag druppelden 
al iets voor de opening van Bacchus 
de eerste gasten binnen. Gauw een 
plaatsje zoeken om te kunnen 
genieten van alleen maar Aalsmeerse 
(en enkele ‘buitenlandse’) acts. De 
sfeer zat er gelijk goed in met de 
meiden van Laat Maar, aangevuld 
met Sixty-P. Het opgewarmde 
publiek uitte veel waardering voor de 
band Snö (sneu dat het zo snel is 
afgelopen) en het dak ging er net 
niet af voor Groos. Het vijftal trak-
teerde op alleen maar bekende en 
succesvolle hits. Er werd meegeklapt 
en natuurlijk meegezongen met 
‘Happy!’ Tot slot was het podium voor 
de ‘jonkies’ van The Black T’s en deze 
vier muzikanten sloten het akoesti-
sche weekend swingend en dyna-
misch af. Ook deze tweede avond 
was de conclusie: Wat heeft Aalsmeer 
toch veel muzikale talenten! Kortom: 
Voorheen Akoestische Avonden: 
Geslaagd, gezellig, topweekend!

open vanaf 20.00 uur. Kaarten 
kunnen besteld worden via de ticket-
shop op de website van KCA. 

Cabaretier Anne Neuteboom. 
Foto: Annemiek van der Togt.

Optreden Hobo 
String Band 
uitverkocht!
Aalsmeer - Gelijk na de aankon-
diging dat de Hobo String Band 
een optreden gaat geven op 
zaterdag 4 februari in Aalsmeer, 
begon de run op kaartjes en de 
verkoop ging zo snel dat afge-
lopen zaterdag al ‘nee’ gezegd 
moest worden, uitverkocht! De 
animo voor een nostalgische en 
swingende avond blijkt groot en 
hier is het zevental van de Hobo 
String Band natuurlijk bijzonder 
trots op. Grondleggers Dick Kuin 
(zang en gitaar) en Leen Mulder 
(�ddle en mandoline) zijn voor-
nemens, net als natuurlijk 
Sander, Joseph, Jan Erik, Peter en 
Tristan, er een ‘dampend’ 
optreden van te maken in De 
Oude Veiling. Voor de kaarthou-
ders: Zaal open vanaf 20.30 uur, 
aanvang rond 21.00 uur. 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 06-10035173 | www.stagemusic.nl 

GROOT
ASSORTIMENT

ukelele’s
(sopraan, concert 

en tenor)
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Bovenkerk - Aanstaande zaterdag 4 
februari vindt een bene�et(s)avond 
plaats in het Noorddamcentrum in 
Bovenkerk. De organisatie is in 
handen van Gert Bohncke en Ruud 
Bottelier. De opbrengst gaat volledig 
naar Alpe d’Huzes 2023, waaraan de 
beide heren gaan deelnemen. Vorig 
jaar werd de berg al twee keer op 
dezelfde dag bedwongen en Gert en 
Ruud hopen dit jaar tenminste drie 
keer tot aan de top te �etsen. 
Drie bands hebben toegezegd op te 
treden. Gert Bohncke zelf opent met 

zijn muzikale partner Oscar Bon, 
waarna de Aalsmeerse band ‘Broken 
Mules’ aan de beurt is. Het eveneens 
Aalsmeerse ‘Too Simple’ zal als derde 
band acte de présence geven. 
De entree bedraagt 10 euro per 
persoon. Een kaartje is te koop aan 
de deur en tijdens de avond zijn er 
meer activiteiten om extra geld op te 
halen ten behoeve van het KWF. Het 
Noorddamcentrum aan de Noord-
dammerweg 1 gaat open om 19.30 
uur, aanvang bene�et vanaf 20.00 
uur. 

Benefiet voor Alpe d’ uzes met 
live optredens drie acts

Aalsmeer - Op zondag 5 februari 
vindt in het Noordwijkse theater De 
Muze het Cine�eur �lmfestival plaats. 
Op dit festival, georganiseerd door 
de Noordwijkse Film- en Videoclub 
(NFVC), worden de beste amateur-
�lms van de Bollenstreek vertoond. 
De �lms zijn ingestuurd door vier 
clubs, te weten AMFI’66 uit Hillegom, 
de Leidse Video en Smal�lmliga, de 
Film- en Videogroep Aalsmeer en 
Videogroep Close-Up uit Haarlem. De 
organiserende vereniging neemt 
traditiegetrouw niet deel aan de 
competitie. Videoclub Aalsmeer gaat 
drie �lms vertonen. 
Een deskundige jury geeft commen-
taar op de �lms en maakt aan het 
eind van de middag bekend welke 
club dit jaar de beste selectie heeft 
ingezonden. Er is ook een prijs voor 

de beste �lm van het festival. 
Het Cine�eurfestival, dat nu zijn 47e 
jaargang beleeft, wordt natuurlijk 
bezocht door de leden en familie van 
de �lmclubs. Niet-leden zijn ook van 
harte welkom in de Muze. Voor 
iedereen die nieuwsgierig is naar de 
kwaliteit van de amateur�lms uit de 
regio, de korte speel�lms en de 
documentaires, of die kennis wil 
maken met de verschillende clubs, is 
dit jaarlijkse spektakel een aanrader. 
Het festival begint om 13.00 uur en 
zal om 17.00 uur worden afgerond. 
Kaarten zijn in de voorverkoop per 
mail te bestellen via: hanstermors@
xs4all.nl en kosten 7 euro per stuk. 
Op zondag 5 februari vanaf 12.00 uur 
verkrijgbaar aan de kassa in theater 
De Muze, Wantweld 2. De prijs is dan 
8 euro. 

Videoclub Aalsmeer met  films 
naar ine eur filmfestival

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De teddybeer was een 
graag geziene gast tijdens de Gedich-
tendag in café Bacchus donderdag 26 
januari. Het blijkt dat de knu�el een 
goede associatie heeft met ‘vriend-
schap’, het thema van Gedichtendag 
dit jaar. Marjan van Houwelingen 
sprak in haar gedicht ‘Vriendschap 
voor het leven’ de hoop uit dat haar 
Bruun de Beer (die zij had meege-
nomen) nog jaren om haar heen zou 
hangen, ‘ik hoef geen ander meer, 
zoals jij bent, is er geen een, mijn 
trouwe Bruun de Beer’. En zo 
eenvoudig kan het zijn: vriendschap, 
maar ook dichten. Poëzie hoeft niet 
altijd ingewikkeld te zijn, met lange, 
zware zinnen. Het kan heel licht-
voetig zijn, een mooi gedicht. Op het 
eerste gezicht gold dat ook voor het 
gedicht van Marcel Harting. Met zijn 
titel ‘Het vriendschap’ werd de luiste-
raar al op het verkeerde been gezet. 
Het is toch ‘de’? Maar Marcel is een 
heel creatief dichter en verbond het 
maken van vrienden aan een rondje 
langs de schappen in de supermarkt. 
Grappig maar ook met een verborgen 
betekenis: met een lege winkelkar 
langs de kassa, want: “Het vriend-
schap is waar we voor zijn gekomen, 
zonder aanbieding, zonder korting.” 
Marcel had twee beren mee die hij 
interviewde; het waren kinder-
stemmen die vrolijk vertelden wat 
vriendschap voor hen inhield, onder-
steund door muziek waardoor zijn 
optreden een eigentijds karakter 
kreeg.

Kijkje achter de schermen
De opzet van Gedichtendag, een acti-
viteit van KCA, was dit jaar iets anders 
dan anders. Dorpsdichter Jan 
Daalman ontving de deelnemende 
dichters op het podium van het 
knusse Bacchus, zittend achter de 
microfoon. Dit gaf een veel rustigere 
sfeer, hoewel een enkeling toch liever 
staand zijn gedicht voordroeg. Jan 
polste bij de dichters hoe zij te werk 
gingen en wat het thema vriend-
schap voor ze betekent. Dat gaf de 
avond een diepere laag mee. Voor het 
publiek, dat nu eens een kijkje achter 
de schermen van het maken van een 
gedicht kreeg, maar ook voor de 

makers zelf. Ze moesten toch een 
beetje uit hun schulp kruipen. Niet 
elke dichter draagt namelijk makke-
lijk voor, zeker gezien het vaak om 
persoonlijke zaken gaat die zij in het 
gedicht verwerken. Zo gaf Gré Kalf 
aan – met haar 90+ leeftijd een 
‘grande dame’ tussen de deelnemers 
– dat haar gedicht ‘Oude tante’ een 
actueel onderwerp aansnijdt: 
eenzaamheid en geen vrienden 
hebben. Gré droeg de bondige 
zinnen mooi, met verve voor. Ook 
hier werd duidelijk dat je met weinig 
woorden of zinnen waar woorden 
zijn weggelaten heel goed weet waar 
de tekst over gaat. Soms boort dat 
een gevoel aan, van verdriet, gemis of 
vrolijkheid. Met gedichte woorden 
kun je alle kanten op. Dichterlijke vrij-
heid heet dat ook wel: een vriend-
schap beschrijven die niet tussen 
twee mensen is maar tussen jezelf en 
je lichaam. Dat dit ‘verbond’ niet altijd 
solide is bewees Peter Borghaerts. Hij 
verhaalde over een ‘gecompliceerde 
vriendschap’: ‘voelde ik me door jou 
volstrekt verlaten, zoveel littekens die 
weeïg nadreunen, ik kon je er 
gewoon vreselijk om haten’. Andere 
soorten van vriendschap werden lof 
toegezongen door Amanda ten Cate: 
de poëzie zelf! Het dichten geeft haar 
een gevoel van veiligheid. Ze heeft 
zelfs een Poëzie-apotheek waaruit ze 
gedichten als medicijn levert, 
vertelde ze aan interviewer Jan. 

Een ‘klik’
Een aantal dichters putte uit het 
geheugen en schreef vol romantiek 
over oude vriendschappen, die soms 
nog steeds bestaan! Toen een ‘klik’ en 
nu nog altijd een (muis?)klik, van 
Marijke Haremaker. Soms kun je niet 
uitleggen wat er aan de basis van de 
vriendschap lag, ‘Ik hoef niet te 
begrijpen dat de jeugdige natuur 
intuïtief goed selecteerde’. En zo is 
dat met een mooi of goed gedicht 
ook: je hoeft het niet altijd te kunnen 
uitleggen, soms voelt het gewoon 
goed en heb je er een ‘klik’ mee. En 
soms houdt vriendschap op, een 
gemis dat zich het beste laat 
omschrijven in een gedicht waarin je 
niet alles zegt maar waar je uit 
opmaakt dat er pijn in het spel is. Of 
opluchting, omdat je van (verbroken) 

edichtendag omschrijft alle 
soorten van vriendschap

vriendschappen ook weer leert. 
Bijvoorbeeld om nieuwe vrienden te 
maken, en soms gebeurt dat spon-
taan, tijdens het maken van een 
gedicht. Geef 21 dichters een thema 
mee en zie hoe verschillend erover 
wordt gedacht en geschreven. Ieder 
mens is uniek zeggen ze, en dat geldt 
ook voor (hun) gedichten. Vrienden 
voor het leven zijn met muziek, je 
hond, je geliefde, je boeken of met de 
straat waar je woont, het kan alle-
maal! Dit was de slotsom van een 
avond vol poëzie. En muziek, want 
voor de intermezzo’s zorgde �amen-
cogitarist Simon Duijn.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Thomas Visser, zijn naam 
komt nog vaak bij velen voorbij. 
Helaas niet meer in De Oude Veiling, 
maar Aalsmeer hoeft hem gelukkig 
niet te missen. Zondag 12 februari 

organiseert hij voor de zevende keer 
de Muziekproeverij, een geweldig 
muzikaal feestje waar de stoelen aan 
de kant gaan en op de tafels kan 
worden gedanst. Deze bijzondere 
middag is voor jong en oud van 16 
tot 86 jaar. “Er zitten een paar oude 

Muziekproeverij met optreden 
band ‘At our ervice’ 

rockers tussen”, legt Thomas uit. Hij 
houdt van mensen en van Aalsmeer 
en met de band ‘At Your Service’ klikt 
het ook al jaren. De musici worden 
eveneens door veel Aalsmeerse 
muziekliefhebbers omarmd. De 
naam van de band is geen toevallige 
keuze, want verzoeknummers 
worden op prijs gesteld. Zo is ieder 
optreden weer anders en verras-
send. “Het spelen moet eigenlijk 
gezien worden als een vrolijk weer-
zien met de groupies en een kennis-
making met nieuwe liefhebbers”, 
lacht Thomas die er vervolgens 
achteraan voegt: “Je kan het zien als 
een uit de hand gelopen hobby van 
een mooi stel mannen bij elkaar die 
veel lol hebben en Aalsmeer een 
leuke muzikale zondagmiddag 
bezorgen.” De entree is vijftien euro 
en dan komen er ook zo nu en dan 
nog schalen lekkere hapjes voorbij. 
De middag is van 15.30 tot 19.00 
uur.’ 
Bel voor kaarten en informatie naar 
Thomas Visser: 06-28869726. 

Workshop ‘Eigen 
sieraad ontwerpen’
Aalsmeer - Heb jij altijd al willen leren 
hoe je jouw eigen unieke sieraden 
kunt maken? Dan is deze workshop 
precies wat je zoekt! Onder begelei-
ding van de gepassioneerde en geta-
lenteerde sieraadontwerper Nicoline 
van de Broeck leer je stap voor stap 
hoe je jouw eigen persoonlijke sieraad 
kunt ontwerpen en maken. De work-
shop is geschikt voor zowel beginners 

als ervaren sieraadontwerpers en 
biedt de perfecte gelegenheid om je 
creativiteit de vrije loop te laten en 
nieuwe technieken te ontdekken. Laat 
je inspireren door Nicoline’s expertises 
en maak zelf een prachtig sieraad dat 
je trots zult dragen of weg zult geven 
als cadeau. De workshop is op 
zaterdag 11 februari van 14.00 tot 
16.00 uur bij Stichting de Ichtusshop 
(gebouw Irene) in de Kanaalstraat 12. 
Inschrijven kan via 
workshops.ichtusshop@gmail.com.

Aalsmeer - Snoeien is belangrijk om 
de tuin op orde en in optimale 
conditie te houden. Maar wanneer 
en hoe moet je snoeien? Het 
antwoord hierop wordt gegeven 
tijdens de jaarlijkse snoeicursus op 
de Historische Tuin. Op zaterdag-
middag 18 februari staan de tuin-
chefs Gerben en Adriënne, samen 
met deskundige vrijwilligers, klaar 
om de belangrijkste lessen bij te 
brengen over het snoeien van (fruit)
bomen en struiken zoals rozen en 
hortensia’s. De cursus start om 13.30 
uur in de veilingzaal van het museum 
met het theoretische gedeelte, 
waarbij er uitleg wordt gegeven over 
hoe en wanneer te snoeien. Hierna 
wordt buiten op de Tuin de zojuist 
opgedane kennis in de praktijk uitge-
legd. Warme kleding en stevige 
schoenen worden aanbevolen. Als 
extraatje worden ‘probleemgevallen’ 
van cursisten behandeld: neem een 
foto of plaatje mee en de specialisten 
van de Historische Tuin geven advies. 

De cursus duurt tot ongeveer 16.00 
uur. De kosten bedragen 15 euro per 
persoon inclusief ko�e of thee en 
een handleiding snoeien. Er is plaats 
voor maximaal twaalf deelnemers. 
Een plek reserveren voor de snoei-
cursus is mogelijk in de online ticket-
shop van het museum, te bereiken 
via de agenda op www.historische-
tuinaalsmeer.nl. 

noeicursus op istorische Tuin
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Aalsmeer - De Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers 
bestaat dit jaar 70 jaar en dat wordt 
gevierd. Om te beginnen met een 
prijzenfestival en verder in dit jaar 
diverse spetterende acties, waarbij 
klanten leuke prijzen kunnen 
winnen! Houdt de krant dus goed in 
de gaten. Voor het prijzenfestival zijn 
uit alle in 2022 ingeleverde spaar-
kaarten 19 namen getrokken van 
klanten die een prijs hebben 
gewonnen, een cadeaubon ter 
waarde van 200 euro , die besteed 
kan worden bij de winkelier die op 
hun uitnodiging staat. De volgende 
spaarders zijn verrast door de Bloe-
menzegelwinkeliers: M. Schuit, Aals-
meer: bon bij Keurslager Kruyswijk; 
Linda ten Brink, Aalsmeer: bon bij 
Mooi van der Zwaard; J. van Andel, 
Aalsmeer: bon bij DA drogisterij Van 
der Zwaard; Fam. Van de Meijden, 
Aalsmeer: bon bij Restaurant Centen-
nial; A.W. Blom, Aalsmeer: bon bij 
Annenieke’s Kramerie; Annie Spaar-
garen, Aalsmeer: bon bij P en M 
Stokman; R. Zelle, Aalsmeer: bon bij 
Elektroworld Hartelust; Rina Tromp, 
Aalsmeer: bon bij slagerij Steen; Fam. 
Bax, Kudelstaart: bon bij Etos Wind; 
Petra van Dam, Aalsmeer: bon bij 
Volendammer Vishandel Veerman; 
M.C. Groenenberg, Aalsmeer: bon bij 

Henrita Footwear; E. Reurekas, Aals-
meerderbrug: bon bij Boekhuis Aals-
meer; Manja Kuik, Rijsenhout: bon bij 
Ringfoto De Boer; Fam. Hansma, 
Aalsmeer: bon bij Gentlemen’s Place;
S, Maarse, Aalsmeer: bon bij Bloe-
menkiosk Aalsmeer; Thea Dijt, Aals-
meer: bon bij Juwelier Sparnaaij; C. 
Kieft, Aalsmeer: bon bij Chocolatier 
Martinez; L. Drents, Aalsmeer: bon bij 
De Stoete; Hilde Boerdam, Aalsmeer: 
bon bij Total Copy Service. De Bloe-
menzegelwinkeliers wensen de 
winnaars veel plezier met hun 
gewonnen prijs. Overigens hebben 
allen ook nog een mooi boeket 
bloemen gekregen van Bloemsier-
kunst Stokman.

Elke maand leuke actie
Blijf bloemenzegels sparen want: 
elke maand een leuke actie met 
cadeaubonnen, Moederdag, 
Vaderdag en met Pasen een leuke 
verrassing, braderie in september 
met interessante aanbiedingen van 
alle bloemenzegelwinkeliers, prijzen-
festival aan het einde van het jaar en 
onder andere in het laatste kwartaal 
drie keer een uitreiking van een rijk 
gevulde tas. Het is de moeite waard 
om bloemenzegels te sparen. Vraag 
om Bloemenzegels, u heeft er recht 
op!

Prijzenfestival met Vereniging 
van Bloemenzegelwinkeliers

Aalsmeer - Love is in the air in Aals-
meer Centrum, want 14 februari is het 
alweer Valentijnsdag. Ongetwijfeld 
heb je de mooie rode harten al zien in 
hangen in de winkelstraten, als blijk 
van dat de ondernemers blij zijn met 
jou als klant. Ze willen deze mooie dag 

niet zomaar voorbij laten gaan en 
organiseren weer een originele 
winactie. Doe mee en win een walking 
diner voor twee! Laat op de facebook- 
of instagram pagina van Aalsmeer 
Centrum een berichtje achter waarom 
je graag met een speciaal iemand het 

Romantische winactie ‘Love is 
in the air’ in Aalsmeer Centrum

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaailing Jill Tosi is ook 
weer zo een mooi voorbeeld waarom 
Zaai steeds meer onmisbaar wordt 
voor startende ondernemers. Wat 
doet Jill nu precies? Wel, zij betovert 
mensen door hun meubelen te trans-
formeren tot ware kunstwerken. 
Zonder overdrijving is de kwali�catie 
natuurtalent bij Jill geheel op zijn 
plaats. Hetgeen zij niet van een 
vreemde heeft. “Mijn vader was heel 
handig, hij kon van alles maken en ik 

was als negen jarige al graag in zijn 
buurt. De overgebleven blokjes hout 
versierde ik en dat werden kleine 
kunstwerkjes.” Tekenen kon zij niet 
maar in handvaardigheid blonk zij uit. 
“Ik had een groot gevoel voor kleur 
en esthetiek.” Haar oom zat in de 
antiekhandel en samen bezochten zij 
allerlei ko�erbak- markten. “Wij 
konden uren samen struinen.” De 
blokjes hout zijn inmiddels tafels, 
stoelen en kasten geworden die 
onder haar handen unieke - museale 
- meubelstukken worden. Zij heeft 

Jill Tosi over Zaai: “Feedback 
krijgen is heel belangrijk”

etentje wint of stuur een mailtje met 
uitleg en je gegevens naar info@aals-
meercentrum.nl. Je kunt je geliefde of 
een dierbare verrassen, maar ook 
iemand, die bijvoorbeeld iets extra’s 
heeft verdiend, verrassen. Maar liefst 
drie winnaars worden 14 februari 
geloot en zij mogen met twee 
personen langs verschillende restau-
rants in Aalsmeer Centrum wandelen 
voor respectievelijk een voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert met uiter-
aard de bijbehorende drankjes. De 
datum van dit walking diner wordt in 
overleg met de prijswinnaar bepaald. 
De ondernemers in Aalsmeer 
Centrum staan klaar om je te advi-
seren zodat jij met een origineel 
Valentijnscadeautje aan komt. Geef 
een dierbaar iemand iets extra’s en 
geef een leuke verrassing, stuur een 
kaartje of ga gezellig lunchen of 
dineren. En kom je zaterdag 11 
februari naar Aalsmeer Centrum? Dan 
kun jij zomaar verrast worden door 
het promotieteam die lekkere choco-
lade hartjes uitdeelt. 

Aalsmeer - Woensdag 25 januari 
bezocht wethouder Robert van Rijn 
de nieuwe Oekraïense delicatesse-
winkel Vesela Pani in de Zijdstraat en 
twee bedrijven in de Schinkelpolder: 
Hans Maarssen Orchideeën en Blom 
Kentia Palmen. Tijdens het bezoek 
ging de wethouder in gesprek met 
de bedrijven. Hoe is het om in Aals-
meer een Oekraïense winkel te 
openen? Waar kan de gemeente 
helpen? Hoe is de bedrijvigheid in de 
Schinkelpolder? En waar liggen 
kansen en uitdagen? Waren vragen 
die ter sprake kwamen. 

Oekraïense franchiseketen
Bij Vesela Pani sprak hij met de eige-
naresses Tetiana en Natalia. Zij zijn de 

eerste Nederlandse vestiging van de 
Oekraïense franchiseketen met ruim 
400 winkels in de Oekraïne en Polen. 
Alle producten worden elke dag vers 
gemaakt door Oekraïense medewer-
kers. Na bereiding worden de 
producten ingevroren. De klanten 
hoeven de producten alleen thuis te 
ontdooien en op te warmen en 
kunnen daarna genieten van een 
Oekraïense maaltijd. 

Ervaring en enthousiasme
Daarna ging hij langs bij Hans 
Maarssen Orchideeën in de Schinkel-
polder. Hans Maarssen teelt Orchi-
deeën net als zijn vader en opa voor 
hem al deden. Hij heeft het bedrijf 
‘Hans Maarssen Orchideeën’ uitge-

Wethouder Van Rijn op bezoek 
bij bedrijven en nieuwe winkel

Wethouder Robert van Rijn met Tetiana en Natalia van ‘Vesela Pani’.

bouwd tot een modern en succesvol 
bedrijf met een uitzonderlijk en 
inmiddels wereldberoemd assorti-
ment. Dit assortiment is grotendeels 
verkregen door jarenlange ervaring 
in veredeling en vermeerdering. Als 
laatste stond een bezoek aan het 
familiebedrijf Blom Kentia palmen op 
het programma. Hier werd de 
wethouder verwelkomd door de 
eigenaars Paul en Christian Blom. 
Twee gedreven enthousiaste broers 
die duurzaamheid en innovatie hoog 
in het vaandel hebben staan. De 
zaden importeren zij uit Australië en 
in de kwekerij worden de zaden 
opgekweekt tot palmen (Kentia’s). 

Energieprijzen
“Bij de bezoeken aan Hans Maarssen 
Orchideeën en Paul en Christian 
Blom hebben we het vooral over de 
energieprijzen en het Schinkelpol-
dergebied gehad”, vertelt wethouder 
Robert van Rijn. “In het collegepro-
gramma voor de komende vier jaar is 
het belang van toekomstbestendige 
bedrijventerreinen onderschreven. 
Steeds meer oude glastuinbouwge-
bieden verdwijnen of krijgen een 
andere functie. Hierover gaan we 
nog uitgebreid in gesprek met 
bedrijven in de Schinkelpolder en de 
Hornmeer. Maar tijdens bedrijfsbe-
zoeken is het goed om alvast een 
eerste indruk te krijgen van wat er 
leeft onder de ondernemers.” De 
wethouder en het college houden 
regelmatig bedrijfsbezoeken om 
vooral het contact met de lokale 
bedrijven te houden en te weten wat 
er leeft. 

inmiddels een prachtig eigen hand-
schrift. Haar werk slaat zo aan dat Jill 
over opdrachten niet te klagen heeft. 
Wat de aandacht voor duurzaamheid 
betreft is pionier Jill ook nu weer een 
trendsetter. Hoe zij van een 
eenvoudig grenen nachtkastje een 
juweeltje maakt is om sprakeloos van 
te worden. Niemand zal het dan 
meer in zijn hoofd halen zo’n fraai 
meubelstuk op straat te zetten. Het 
restaureren van meubels ziet Jill als 
een ontdekkingsreis met als eindre-
sultaat de exclusiviteit en 
schoonheid.

Flexibel en creatief
En nu komt Zaai weer om de hoek 

kijken, want een uitgebreider 
netwerk is immers nooit weg en zelfs 
noodzakelijk. Bovendien is de 
support van andere ondernemers 
heel belangrijk. “Ik heb nu niet meer 
zo het gevoel dat ik het allemaal 
alleen moet opknappen. Feedback 
krijgen is heel belangrijk, ik wil graag 
weten hoe anderen naar het onder-
nemerschap kijken. Ik heb nu wel al 
geleerd dat je als ondernemer 
�exibel en creatief moet zijn.” 

Voor meer informatie over Zaai kan 
contact opgenomen worden met 
Kirsten Verhoef (project-organisator) 
via 0297-366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeer - Een splinternieuwe 
bestelbus, waar net 600 kilometer 
mee gereden was, is maandag 30 
januari vroeg in de ochtend zwaar 
beschadigd geraakt na een ongeluk 
op de Oosteinderweg. De bus stond 
geparkeerd langs de weg. Een auto-
mobilist, die op de Oosteinderweg 
reed, is frontaal tegen de bus aange-
reden. Daarbij is de bus enkele meters 
verderop tot stilstand gekomen, de 
klap was enorm hard. Ook de auto is 
total loss. Naast politie werd ook de 

Aalsmeerse brandweer opgeroepen, 
maar hulp van het korps bleek uitein-
delijk niet nodig te zijn. Het is alge-
meen bekend dat er op de Oostein-
derweg regelmatig te hard gereden 
wordt, of dat maandag ook het geval 
was moet blijken uit onderzoek. De 
dienst verkeersongevallenanalyse van 
de politie kijkt wat de oorzaak van het 
ongeval is geweest. De bestuurder 
van de auto raakte gewond en is met 
spoed en onbekend letsel per ambu-
lance naar een ziekenhuis gebracht.

Splinternieuwe bestelbus zwaar 
beschadigd na aanrijding

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen
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Aalsmeer - Vanavond, donderdag 2 
februari, om 20.00 vergadert de 
gemeenteraad. Op de agenda staan 
onder andere het herstelbesluit 
bestemmingsplan Oosteinderweg 
2020 en het voorstel tot tijdelijke 
benoeming. De Gemeentewet biedt 
de mogelijkheid dat raadsleden in 
geval van bijvoorbeeld ziekte tijdelijk 
vervangen kunnen worden voor een 
periode van 16 weken. Het voorstel is 
om Ankie Harte-Fokker van het CDA 
wederom te benoemen als raadslid 

zodat ze haar partijgenote Marlon 
van Diemen-Kreeft ook de komende 
16 weken kan vervangen.

Vragenkwartier
Raadsleden hebben aan het einde 
van de vergadering de ruimte en 
gelegenheid om vragen te stellen aan 
de wethouders en/of burgemeester. 
De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op de website. Op www.aalsmeer.nl 
kan de vergadering live meegekeken 

Raadsvergadering in Raadhuis

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Ik heb mijzelf getrakteerd 
op een Apple watch. Een diepte-
investering, want die dingen kosten 
een godsvermogen. Maar terwijl ik 
aan de ene kant een simpele ziel ben, 
die houdt van back to basic en het 
principe huldig: in geval van nood 
schillen we aardappels met de bijl, is 
mijn andere kant gek op digitale 
gadgets. En ik vond dat ik het wel verdiende na al het harde werken van de 
afgelopen maanden. De aanschaf was nog wel een dingetje, want natuurlijk 
koos ik eerst het verkeerde. Uitgaand van toekomstige kippigheid leek het 
me verstandig om een horloge met een groot schermpje te nemen, dan kon 
ik zeker lezen wat erop stond. Eenmaal thuis had ik het idee dat ik een 
keukenkastje met tijdsaanduiding om mijn pols had. Dus brachten we 
(manlief mee als mentale ondersteuning bij ingewikkelde keuzes) wederom 
een bezoekje aan de Haarlemse store. Voor de tweede keer liet ik mij uitge-
breid voorlichten over alle keuzes en mogelijkheden. Er lopen daar aardige, 
deskundige en vooral geduldige verkopers rond die alle tijd voor je nemen. 
Elk bandje en elke kleur horloge mocht gepast worden. “Wel heel veel perso-
neel”, zeiden wij tegen elkaar toen we de winkel eens rondkeken. Bij een 
tweede blik ontdekte we toch een nuanceverschil in de bedrijfskleding en 
realiseerden ons dat de helft van de medewerkers uit beveiligers bestaat. Ik 
wandelde trots met mijn nieuwe aanschaf veilig in een tasje onder mijn arm 
de winkel weer uit. Het leuke aan het ding is dat hij al mijn activiteiten signa-
leert. Op het ogenblik kom ik makkelijk aan mijn dagelijks bewegingsdoelen. 
Niet zo gek als je in aanmerking neemt dat ik alle mannentaken als vuilnis-
bakken buiten zetten, kippen voeren, drie keer per dag de honden uitlaten, 
nu alleen moet doen. Komt nog bij dat ik regelmatig de trap op en af en ren 
om hand en spandiensten te verlenen. Die 10.000 stappen zijn appeltje-eitje. 
Mijn horloge is juichend: “Goed zo! Je hebt vandaag meer verdiepingen 
gedaan dan vorige week.” Als ik ’s avonds net onderuitgezakt op mijn stoel zit, 
met thee en chocola, vliegt er ineens een berichtje over het scherm: “En nu 
opstaan. Een minuut bewegen.” Nou heb ik problemen met gezag, altijd al 
gehad. Het was steevast een opmerking bij functioneringsgesprekken, maar 
een eigenschap die ik keurig gehandhaafd heb, dus ik luister zeker niet naar 
mijn horloge en blijf lekker zitten. Ik snap nog niet alles van mijn leuke 
hebbeding, ik ga me er nog uitgebreid in verdiepen. Maar het heeft zijn nut al 
bewezen. Ik had hem net een paar dagen toen ik ’s avonds laat, in het donker, 
de hond ging uitlaten. Ik struikelde over iets onbestemds, deed nog een 
poging om overeind te blijven - wat niet lukte, mijn motoriek heeft altijd al te 
wensen over gelaten - en belandde languit in de graskant. Een beduusde 
hond naast me. “Gaat het goed?”, tetterde mij horloge. “Ben je gevallen?” Ik 
ben met modderige handen en knieën overeind gekropen en heb natuurlijk 
gelijk gemeld dat ik niks mankeerde, anders had het ding 112 gewaarschuwd. 
Niet nodig dit keer, maar wel een geruststellende gedachte. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Hebbeding

Aalsmeer - Er komt geen �etsstraat 
over Baanvak. De rijbaan van Wissel 
zal wel als �etsstraat worden ingericht, 
hier ligt geen vrijliggend �etspad. De 
gemeente heeft twee varianten voor 
verbetering van de doorgaande �ets-
route via Baanvak en Wissel op een 
inloopmiddag aan bewoners gepre-
senteerd. Op basis van de reacties 
kiest de gemeente er voor om het vrij-
liggende �etspad te behouden. Daar-
naast wordt bekeken of de kruising bij 
Ketelhuis/Seinpost veiliger kan en 
wordt de oversteek op de Stommeer-
kade verbeterd. Ook wordt nogmaals 
goed gekeken naar de kruising Wissel-
Spoorlijnpad en de ligging van het 
nieuwe �etspad langs het grasveld. 
Het �etspad wordt opgeknapt. Het 
ontwerp wordt nu aan de hand van de 
suggesties van de bewoners zoveel 
mogelijk geoptimaliseerd en uitge-
werkt tot tekeningen en bestek. 

Twee voorstellen
De gemeente had twee voorstellen 
gemaakt om de �etsroute Baanvak/
Wissel te verbeteren. Een van de teke-
ningen ging daarbij uit van een door-
lopende �etsstraat waar auto’s te gast 
zijn waardoor het vrijliggende �etspad 
zou verdwijnen. In een 30 km/uur-
gebied is het gebruikelijk en zelfs de 
richtlijn dat auto’s en �etsers op 
dezelfde rijbaan zijn. Een inrichting als 

�etsstraat verhoogt ook de attentie op 
de �etsers, meer dan bij een gewone 
30 km/uur-inrichting. Daarbij ligt het 
asfalt er al, waardoor �etsers meer 
comfort zouden hebben en er zou iets 
meer ruimte komen voor groen. 
Bewoners willen het vrijliggende 
�etspad echter graag behouden. 

“Luisteren naar bewoners”
Niet voor niets had de gemeente de 
twee voorstellen in tekening voorge-
legd aan de bewoners, die in grote 
getalen naar de inloopmiddag 
kwamen. “Wij hebben ideeën voor de 
inrichting van onze wegen, �etspaden 
en de omgeving daarvan”, zegt 
wethouder Verkeer en Openbare 
Ruimte Dick Kuin. “Het voorstel mét de 
�etsstraat liet bijvoorbeeld zien dat er 
meer ruimte zou zijn voor vergroening 
van de wijk. Niet onbelangrijk voor 
wat het klimaat betreft. En bij goed 
gebruik is een �etsstraat volgens 
deskundigen minstens even veilig als 
een vrijliggend �etspad. Maar als 
bewoners dat kennelijk niet zo 
ervaren en zich beter voelen bij het 
vrijliggende �etspad, dan luisteren we 
naar hen. Als dat tenminste past 
binnen ons beleid, de wettelijke 
vereisten en de adviezen van onze 
verkeerskundigen. Dat is wat we ons 
als college hebben voorgenomen en 
dat is wat we doen.”

Vrijliggend fietspad bij Baanvak 
blijft gehandhaafd!

Aalsmeer - In de week van 6 tot en 
met 11 februari verkoopt Banketbak-
kerij Müller weer zes dagen lang 
morekoppen voor KiKa (stichting 
Kinderen Kankervrij). Van iedere 
verkochte Müller’s Multi Morekop 
wordt 50 eurocent aan KiKa 
gedoneerd.

Elfde editie 
Het is dit jaar alweer de elfde editie 
van deze mooie actie en in dit jubile-
umjaar wordt alles op alles gezet om 
het aantal verkochte morekoppen van 
vorig jaar (13.698) te evenaren, om 
zodoende een waanzinnige donatie 
aan Stichting Kinderen Kankervrij te 
kunnen doen! Geen gemakkelijke 
opgave, maar aan de inzet van onder-
nemers Sven Müller en Mike Multi zal 
het in ieder geval niet liggen. Met hart 
en ziel zetten zij zich voor het elfde 
jaar op rij in voor het goede doel. “We 
kunnen gelukkig rekenen op de steun 
van ontzettend veel bedrijven uit 
Aalsmeer die deze actie een warm 

hart toedragen, maar elke Morekop 
telt! We hopen dan ook dat vele Aals-
meerders volgende week tijdelijk 
even afscheid nemen van de goede 
voornemens en zichzelf trakteren op 
en MMMorekop voor het goede doel”, 
zegt Sven. 

Trakteer jezelf en/of een ander
Natuurlijk kun je vanaf volgende week 
jezelf iedere dag trakteren op zo’n 
heerlijke Müller’s Multi Morekop en 
daarmee automatisch 50 eurocent 
voor Kika doneren, maar zes dagen 
lang MMMorekoppen eten? Een 
ander trakteren kan natuurlijk ook: je 
collega’s, de sportclub, je buren of 
misschien wel de oppas. Trakteren èn 
doneren was nog nooit zo lekker en 
leuk! Bestel op www.mullerbanket.nl 
of bel of Whatsapp met 0297-324666.

Zorgmedewerkers in zonnetje 
Traditiegetrouw worden met de actie 
ook zorgmedewerkers in het 
zonnetje gezet. De 2000 medewer-

Weer Müller’s Multi Morekop 
actie voor stichting KiKa

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is in 
januari gestart met de herstart van 
het actualiteitenprogramma ‘Aals-
meer Actueel’. De omroep wil graag 
het nieuwsprogramma nieuw leven 
inblazen. De tweede proefuitzending 
wordt zaterdag 4 februari tussen 
13.00 en 14.00 uur gemaakt door een 
enthousiast team dat onlangs enige 
uitbreiding heeft gehad, maar nog 
altijd mensen kan gebruiken. Inte-
resse om mee te helpen? Mail dan 
naar info@radioaalsmeer.nl. 

EchtWel over dyslexie
Wat is dyslexie? Deze moeilijke vraag 
gaan ze beantwoorden bij het 
kinderprogramma ‘EchtWel’ op 
donderdag 2 februari om 19.00 uur. 
Speciaal daarover komt Leoniek 
Janssen-Steenberg, kinder- en 
dyslexiecoach, naar de studio om 
alles uit te leggen. ‘EchtWel’ is een 
programma, speciaal voor kinderen 
en jongeren. Om de juiste vragen te 
stellen, krijgen programmamakers 
Esther Sparnaaij en Sem van Hest 
deze uitzending hulp van sidekicks 
Yfke (9) en Linde (12).

Oegandese in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag was de Suri-
naamse Denice Kingswijk de 373e 
gast in ‘Door de Mangel’. Zij vertelde 
dat zij als 6-jarige moest vluchten uit 
haar geboortedorp en 5 jaar in een 
vluchtelingenkamp te hebben 
geleefd. Toen zij 11 jaar was kwam zij 
in Nederland. Ze woont nu alweer 13 
jaar naar volle tevredenheid in Kudel-
staart met haar drie kinderen. Ook 
Denice ging op zoek naar een gast. 
De Oegandese Lucille Kazibari komt 
maandag 6 februari om 19.00 uur 
naar de Aalsmeerse talkshow. “Ze 
heeft veel meegemaakt en zet zich in 
voor de Oegandese gemeenschap in 
Nederland. 

Feest bij de ‘Mark en Eric Show’
Aanstaande vrijdag 3 februari een 
volle bezetting in de ‘Mark en Eric 
Show’, want Mark, Eric en Kees 
openen het weekend op radio en tv. 
Vrijdag vanaf 20.00 uur ontvangen 
de mannen een heuse prins. Prins 
Richard den Eerste hoopt dan toch 
eindelijk zijn eerste carnavalsoptocht 
mee te gaan maken. Ook kijken ze 

Tweede uitzending ‘Aalsmeer 
Actueel’ op Radio Aalsmeer

Feest bij de ‘Mark en Eric Show’. 
Foto: Radio Aalsmeer

vooruit naar de wintereditie van het 
populaire 40- toernooi. Tussendoor 
natuurlijk heerlijke muziek.

Lokale politiek bij ‘RAP’
Woensdag 8 februari om 19.00 uur 
ontvangen de ‘Radio Aalsmeer Poli-
tiek’ programmamakers Joop Kok en 
Sem van Hest vertegenwoordigers 
van, hopelijk, VVVD, D66 en Groen-
Links. Er zullen diverse actuele poli-
tieke zaken besproken worden. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. 

kers van het Antoni van Leeuwen-
hoek ziekenhuis kunnen al op een 
traktatie rekenen. Maar ook de 750 
medewerkers van het Ziekenhuis 
Amstelland kunnen bijna allemaal 
worden getrakteerd op een MMMo-
rekop. Wil je daaraan bijdragen? Dat 
kan! Door een ‘steentje’ te kopen/te 
doneren schenk je tien MMMore-
koppen aan de medewerkers van het 
Ziekenhuis Amstelland. Toch 
meehelpen, maar dan zonder de 
calorieën!

Wall of fame
Hoe werkt het? Je bestelt online of in 
de winkel 1 of meer steentjes (10 
MMM) à 27,50 euro per steentje met 
als bestemming Ziekenhuis Amstel-
land. Je betaalt je bestelling en je 
naam/logo wordt op de ‘muur’ (wall 
of fame) geplaatst. Donderdag 9 
februari worden alle 750 medewer-
kers van het Ziekenhuis Amstelland 
op een MMMorekop getrakteerd
Waarom Müller’s Multi Morekop? 
Omdat de morekop een multifuncti-
oneel doel heeft; trakteren en 
doneren! En omdat deze actie wordt 
ondersteund door Multi Supplies B.V.

worden. Achteraf terugkijken is even-
eens mogelijk. Uiteraard zijn inwo-
ners ook van harte welkom in het 
raadhuis om de vergadering zelf bij te 
wonen. Inspreken tijdens de raads-
vergadering is niet mogelijk. 

Nieuwsbrief
Meer weten over wat de gemeente-
raad doet? Volg gemeenteraadaals-
meer op Instagram en abonneer u op 
de digitale nieuwsbrief via gri�e@
aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief wordt 
na a�oop van elke raadscyclus per 
mail verstuurd.

Oost-Inn in Mikado en 
peuterinstuif
Aalsmeer - Op woensdag 8 februari is de Oost-Inn in 
De Mikado vanaf 9.30 uur weer geopend voor iedereen 
die zin heeft in ko�e of thee en om dit samen met 

anderen te drinken. Gewoon, ontmoeting, aandacht en 
gezelligheid. En: lekker warm. Bij de Oost-Inn kan 
eenieder ook werken en lezen en gymmen en spelletjes 
doen met hun kinderen tijdens de peuterinstuif van 
9.30 tot 10.30 uur. Het adres is Catharina Amalialaan 66. 
Voor meer informatie: 06-30640861 of 06-12718511.
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De Kwakel - In het kader van 100 jaar 
Rotary organiseren de clubs in de 
regio Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht 
en Haarlemmermeer een seminar 
over Frontotemporale dementie op 
donderdag 16 februari in Gasterij De 
Kwakel aan de Vuurlijn 78. Sprekers 
deze avond zijn professor John van 
Swieten (over hersenfuncties en 
dementie, erfelijkheid en dna), 
dokter Lize Jiskoot (over sociale 

cognitie bij dementie), professor 
Meike Vernooij (over beeldvorming 
en verzorging dementie) en dokter 
Harro Seelaar (over toekomst onder-
zoek en medicijnstudies). De Rotary 
clubs zijn er trots op dat deze vier 
prominenten bereid zijn gevonden 
om inzicht te geven in de ziekte 
dementie. Naast het behandelen van 
frontotemporale dementie (FTD), dat 
op jongere leeftijd voorkomt, wordt 

Seminar over Frontotemporale 
dementie bij Rotary clubs

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Maurice van den Heuvel nam in 2018 het Kunstcentrum Aals-
meer van Johan de Jong over en breidde dat uit tot het huidige Art 
Centre. Op 1 maart dit jaar bestaat het 5 jaar. Hoe kijkt hij op de afgelopen 
vijf jaar terug? “We hebben ontzettend hard gewerkt. Toen ik het kocht 
zaten er 30 ateliers in, nu zijn het er 61, we hebben er 30 bijgebouwd in 
die afgelopen 5 jaar. Voormalige eigenaar Johan zit hier nu nog met 
aanhangers, maar als hij daar ooit mee stopt kunnen er misschien nog 5 
ateliers bij, maar dan is het ook klaar. Wat het zo bijzonder maakt is dat we 
hier leuke, aparte, speciale mensen hebben. Allemaal mensen die iets in 
hun vingers hebben. Wat zij hier presteren, dat kunnen jij en ik niet. Er zit 
hier bijvoorbeeld een Japanner, al vanaf het eerste uur, die hier maar heel 
af en toe komt. Ik heb hem al twee jaar niet gezien. Hij holt boom-
stammen uit en maakt daar prachtige dingen van. Hij houdt exposities in 
Japan en is daar een bekend kunstenaar. Maar zijn objecten maakt hij 
hier. Ik verwacht hem binnenkort weer terug en dan is hij hier dag en 
nacht aan het werk om vervolgens alles weer naar Japan te sturen. De 
mensen in het Art Centre hebben allemaal een passie die ze hier kunnen 
waar maken en dat geeft ons ook energie.”

Wat voor kunstenaars zitten hier?
“Het zijn niet alleen kunstenaars, maar ook mensen die een oud ambacht 
uitoefenen. De diversiteit is enorm, meer dan de helft is kunstschilder, 
maar we hebben ook beeldhouwers, houtbewerkers, pottenbakkers, 
mensen die kleding maken, sieraden ontwerpen, tassen maken of 
meubeltjes opknappen. Het zijn allemaal creatieve personen en 90 
procent is vrouw. Wat ik zelf heel jammer vind is dat het Art Centre nog 
relatief onbekend is. De meeste mensen hebben geen idee dat we hier 
zitten. Maar we zijn elke dag open en je kunt hier gerust zomaar naar 
binnen lopen en een kijkje nemen in de ateliers, dat vinden de kunste-
naars prachtig. Het Art Centre wordt steeds leuker. Het zijn allemaal crea-
tieve en artistieke personages die zich hier gevestigd hebben. Dat stel ik 
ook als voorwaarde als je hier een atelier wil huren. Laatst was er iemand 
die graag een kapsalon wilde beginnen. Daar zeg ik nee tegen. Het is hier 
honderd procent creatief. “

Lenneke zei dat je veel doet voor de huurders? 
“Veel huurders zijn al wat ouder en die kunnen als het om een klusje gaat 
wel een helpende hand gebruiken. Er gaat wat kapot, er moet iets opge-
hangen worden. Dat soort dingen. Als ze iets aan ons vragen regelen we 
dat gewoon; er is altijd een beheerder aanwezig. De openbare ruimte 
beneden is uitgebreid met het Artcafé, dat we helemaal zelf gebouwd 
hebben. Het café is bestemd voor eigen gebruik, niet voor bezoekers. 
Mijn doel is om het Art Centre wat meer op de kaart te zetten en commer-
ciëler te maken voor de atelierhouders. Er wordt hier hard gewerkt en de 
prachtigste dingen gemaakt, maar die worden vaak niet verkocht en er 
moet wel elke maand huur betaald worden. Het Artcafé is een mooie 
locatie voor onze huurders om een expositie te houden. In de nissen 
rondom kunnen ze hun werk tentoon stellen en op die manier meer 
belangstelling trekken.”

Ga je nog iets doen aan het 5-jarig jubileum? 
“We doen, net als ieder jaar, mee met de Kunstroute in september. Vorig 
jaar hadden we wat minder bezoekers dan het jaar ervoor; toen er zo’n 
duizend mensen waren. Waarschijnlijk was het slechte weer de oorzaak. 
In het voorjaar zijn ook alle ateliers open tijdens de Geluksroute. 
Misschien dat we tussendoor ook nog een speciale expositie houden. En 
voor de galeriehouders onder elkaar organiseren we natuurlijk iets 
gezelligs.”

Je gaat voorlopig nog door? 
“Zeker, het is veel te leuk. We zijn continue aan het verbeteren en ik zou 
graag zien dat over een paar jaar het Art Centre een begrip is in Aalsmeer. 
Maar dan moet er nog heel veel gebeuren. De komende jaren is er 
genoeg te doen.”

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Milou van Schaik, ze is de jongste kunstenaar in het Art Centre en ze 
beschildert vazen.” 

Maurice over het Art Centrum: 
‘Het is hier 100% creatief’ 

ook dementie in bredere zin 
besproken, waarbij onderwerpen, 
zoals hersenfuncties, sociale cogni-
ties en erfelijkheid aan de orde 
komen. Geïnteresseerd om wat meer 
te weten te komen over dementie? 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. De entree bedraagt 25 
euro per persoon, inclusief ko�e en 
een drankje. Met dit bedrag wordt 
het onderzoek naar frontotemporale 
dementie gesteund. Aanmelden en 
betalen via de link: 
https://dementie.eventgoose.com

Aalsmeer – Alweer de achttiende 
keer het Groep 8 Feest maar voor 
deze aanstaande brugklassers was 
het de eerste keer. Afgelopen 
zaterdag 28 januari was de N201 
weer ramvol met de oudste basis-
schooljeugd. Om half 8 stond er al 
een rij tot aan de weg. Alle groepen 8 
in Aalsmeer zijn druk met het kiezen 
van een nieuwe middelbare school, 
maar vrijdag was het tijd voor een 
feestje. Even geen scholen verge-

lijken of slenteren langs de techniek-
lokalen, maar gewoon los met je 
vrienden. De voorpret begon al in de 
klas. Samen met de leerkrachten 
werd al vooruit gekeken op het feest. 
Voor velen het eerste echte feestje in 
een echte discotheek. Er was weer 
veel aandacht besteed aan de out�t. 
Met het thema Neon werd er uitge-
pakt. Felle kleuren en lichtgevende 
accessoires sierden de grote zaal van 
de N201.

Groep 8 Feest brengt groepen 
acht samen in N201

Aalsmeer - In maart en april zijn er 
activiteiten voor kinderen op de 
basisscholen van Aalsmeer en Kudel-
staart. Dit aanbod van kennisma-
kingsonderwijs voor basisschoolleer-
lingen (onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw) in de naschoolse tijd, 
wordt georganiseerd door Cultuur-
punt Aalsmeer. Onder de naam ‘Club 
Cultuur’ worden dit seizoen teken-
lessen, schilderen, recyclen met 
jeans, radio maken en acteerlessen 

voor kinderen gegeven. Club Cultuur 
is het project met korte en betaal-
bare kennismakingscursussen van 
lokale kunstenaars, professionele 
docenten en kunstinstellingen. 
Ontdekken en plezier maken staan 
voorop. De inschrijving is geopend! 
De activiteiten beginnen de eerste 
week van maart. Plaatsing geschiedt 
op volgorde van inschrijving met het 
inschrij�ormulier bij de cursus-
blokken op de website. 

‘Club Cultuur’ open voor jeugd

Chips en schminken
De hits werden gedraaid door DJ’s 
Anthony Ramdjas, Joyenzo en Eric. 
De leerlingen van groep 8 waren 
goed op de hoogte van de laatste 
hits, alles werd luidkeels meege-
zongen. Voor de achttiende keer 
werd ook de battle jongens tegen de 
meiden weer gespeeld. Sitdowns, 
Optredens en kilo’s confetti zorgden 
voor de juiste sfeer. Tussendoor 
konden de kinderen een drankje of 
chips halen en werden zij 
geschminkt. De jongerenwerkers 
van gro-up Buurtwerk hielpen mee 
door middel van een speciale 
schmink hoek en gro-up Buurtwerk 
heeft dit feest mede mogelijk 
gemaakt. 

Nog een feest
Ook voor organisatoren Eric Spaar-
garen, Manon Zwart en Lizanne 
Eveleens was het weer genieten: “De 
energie in de zaal was echt geweldig, 
wat een geluid en beweging zit er in 
deze lichting, we hebben daarom 
gelijk besloten om nog een feest te 
organiseren.” Het volgende feest voor 
deze groep 8 is op 12 mei 
aanstaande. Het concept is hetzelfde, 
het thema wordt dan Tropical. Foto’s 
en de aftermovie kunnen worden 
bekeken op www.groep8feest.nl

Foto: Laurens Niezen Fotogra�e

Cultuurverbinder en combinatiefunc-
tionaris cultuur, Boaz Blomberg, die 
deel uitmaakt van het team van het 
Cultuurpunt Aalsmeer, laat kinderen 
en jongeren onderschools kennis-
maken met kunst en cultuur en 
verbindt dit met activiteiten na 
school. Maandagavond was hij in de 
uitzending Uur van Puur bij Radio 
Aalsmeer, waar hij vertelde over Club 
Cultuur. Hier gaat ook een van de 
Club Cultuur cursussen plaatsvinden 
onder de naam ‘Radioactief’, podcast 
en radiomaken voor kinderen.

Aalsmeer - Wie gaan er schuil achter 
al die prachtige bedrijven in Aals-
meer en Kudelstaart? In Ron’s Onder-
nemerspodcast gaat Ron Leegwater 
voor ondernemersvereniging Nieuw 
Ondernemend Aalsmeer op deze 
ontdekkingstocht. In elke a�evering 
leren de luisteraars deze onderne-
mers een beetje beter kennen aan de 
hand van hun favoriete muziek. Dit 
levert mooie, persoonlijke en verras-
sende verhalen op. Met vragen die je 
tijdens een netwerkborrel of zakelijk 
evenement niet snel zal vragen. 
Iedere zes weken gaat Ron weer met 
een andere ondernemer in gesprek. 
De a�everingen zijn te beluisteren 

via Spotify: Ron’s Ondernemerspod-
cast Aalsmeer. In de eerste a�evering 
is Wouter de Vries, directeur van 
Parfum Flower Company en voor-
zitter van Nieuw Ondernemend Aals-
meer, te gast. Wouter is een echte 
ondernemer, zowel zakelijk als privé. 
In het gesprek met Ron vertelt hij 
onder andere voor welke andere 
doelen en organisaties hij zich nog 
meer inzet. Verder is te horen hoe 
zijn ondernemende leven tussen de 
heerlijk geurende rozen er uit ziet, 
hoeveel kippen er rondlopen in de 
tuin van familie De Vries en waarom 
een 25-jarige Amsterdamse zanger in 
zijn muzikale Top 3 staat. 

Verrassende en mooie verhalen 
in Ron’s Ondernemerspodcast

Ron Leegwater (links) met als eerste 
gast Wouter de Vries van Parfum 
Flower Company. Ron’s 
Ondernemerspodcast is te beluisteren 
via Spotify.
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Aalsmeer - Op het veilingterrein van 
Aalsmeer en Uithoorn heeft 
donderdag 26 januari een preven-
tieve controle plaatsgevonden tegen 
arbeidsuitbuiting en ernstige bena-
deling van kwetsbare personen, 
veelal niet van Nederlandse afkomst. 
Acht bedrijven (waaronder een 
uitzendbureau) werden bezocht en 
gecontroleerd op mogelijke 
misstanden binnen de sierteelt-
sector. De controle vond plaats in 
samenwerking met de Nederlandse 
Arbeidsinspectie (NLA), de politie, 
Royal Flora Holland, de zorgcoördi-
nator van HVO-Querido en de lokale 
overheid. Tijdens de controle gingen 
de verschillende partners in gesprek 
met ondernemers en werknemers 
over het onderwerp arbeidsuitbui-
ting en ernstige benadeling. Er is 
door de controle beter inzicht 
gekregen op de bedrijfsvoering en 
huisvesting van werknemers. 

Schendingen mensenrechten
Voor veel mensen is mensenhandel 

een ver-van-hun-bed-show, maar 
hoewel vaak onzichtbaar, vindt 
mensenhandel ook in de regio 
Amsterdam Amstelland plaats. Het 
kan gaan om seksuele uitbuiting, 
arbeidsuitbuiting en criminele uitbui-
ting. Het zijn ernstige schendingen 
van mensenrechten die overal voor-
komen, ook in Aalsmeer. 

Aanpak mensenhandel 
In de regio Amstelland heeft de 
aanpak van mensenhandel bijzon-
dere aandacht. Door onder andere 
controles te organiseren met meer-
dere partners kan als één overheid 
worden opgetreden tegen mensen-
handel. Het is belangrijk om de 
bewustwording en de meldingsbe-
reidheid over mensenhandel te 
vergroten. De controles geven beter 
zicht op de aard en omvang van 
mogelijke misstanden binnen 
verschillende sectoren in de regio 
Amstelland en maken tevens het 
signaleren van misstanden mogelijk. 
Ook kan passende hulpverlening 

worden geboden aan eventuele 
slachto�ers. “Elke controle levert ons 
iets op. Zo hebben we donderdag 
weer meer inzicht gekregen in het 
fenomeen uitzendbureau in relatie 
tot kwetsbare personen, die veelal 
van niet Nederlandse afkomst zijn”, 
zegt burgemeester Gido Oude Kotte. 
“Alle informatie draagt eraan bij dat 
we arbeidsmigranten beter kunnen 
beschermen tegen uitbuiting en 
ongezonde werk- en 
leefomstandigheden.” 

Meld misstanden
Om dergelijke vormen van mensen-
handel aan te pakken is het van 
belang dat instanties signalen van 
misstanden ontvangen. Daar kan ook 
u een rol in spelen. Heeft u het 
vermoeden dat er iets niet klopt of 
denkt u dat er ergens een vorm van 
uitbuiting plaatsvindt? Bel dan de 
politie op 0900-8844. Wenst u 
anoniem te blijven? Meld dan bij 
Misdaad Anoniem via 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Integrale controle misstanden en 
mensenhandel op veilingterrein

Aalsmeer - In de tentoonstelling 
Human Nature, sinds eind november 
te zien in het Flower Art Museum, 
gaan tien kunstenaars in op de relatie 
tussen mens en natuur. De fascinatie 
van kunstenaars voor de relatie 
tussen mens en natuur is van alle 
tijden. In Human Nature belichten zij 
vele kanten: nietigheid versus groots-
heid, harmonie tegenover strijd, 
maakbaarheid versus vrije natuur. 
Het museum geeft een podium aan 
kunstenaars die mensen met een 
andere blik naar de wereld en de 
uitdagingen van deze tijd laten 
kijken. De zeer gevarieerde tentoon-
stelling trok de afgelopen maanden 
veel bezoekers. De reacties waren zo 
positief, dat het Flower Art Museum 
besloot deze expositie drie weken te 
verlengen. Human Nature is nu te 
zien tot en met zondag 19 februari. 
Naast foto’s, schilderijen en teke-
ningen biedt de tentoonstelling ook 
projecties, maquettes, fotogrammen, 
een hologram en stereokijkers. Voor 
zowel volwassenen als kinderen is 
het een verrassend geheel. Wie alles 
nog beter wil begrijpen, kan in de 

museumwinkel het themamagazine 
Human Nature aanscha�en om thuis 
verder te genieten. Verder is in de 
kleine zaal een mini-expositie met 
prachtige stillevens van fotograaf Dik 
Nicolai. Zijn composities refereren 
aan de oude meesters, maar onder-
scheiden zich door hedendaagse 
elementen. Elke afbeelding vertelt 
een eigen verhaal. Het Flower Art 
Museum is gevestigd in de voorma-
lige waterkelder aan Kudel-
staartseweg 1 (tegenover de water-
toren). Voor meer informatie, 
openingstijden en toegangsprijzen: 
www.�owerartmuseum.nl. 

Tentoonstelling in Flower Art 
Museum 3 weken verlengd

Werk Bethany de Forest in 
Flower Art Museum.

Tentoonstelling Human Nature. 
Alfred Marseille - Sallandsweg.

Tentoonstelling Human Nature. 
Werk van Marcel Witte.

Sinds wanneer ben je raadslid en 
waarom besloot je je te kandideren?
“Ik ben raadslid sinds 2006. Ik heb me 
vooral gekandideerd omdat ik vond 
dat er te weinig aandacht was voor 
Kudelstaart.”

Wat is je grootste drijfveer en wat wil je 
in 2026 bereikt hebben?
“Meepraten en uiteindelijk het 
meebeslissen vind ik leuk én 
belangrijk.”

Noem één klein en één groot ding dat 
je zou willen aanpakken.
“Als groot ding noem ik het bouwen 
van huizen en als klein ding het 
burgers de weg wijzen in 
gemeenteland.”

Hoe is je leven veranderd sinds je 
raadslid bent? 
“Ik ben nu veel meer betrokken bij 
het wel en wee van de inwoners.”

Wat vind je leuk aan de politiek en wat 
valt tegen?
“Ik vind het erg leuk om iets voor 
mensen te kunnen betekenen. Wat 
me tegenvalt is dat zoveel mensen 

altijd maar kritiek spugen. Vooral op 
social media is dat zo gemakkelijk.”

Wat in Aalsmeer en Kudelstaart maakt 
je het meest trots?
“Het verwezenlijken van wonen met 
zorg in Mijnheerlijkheid in Kudel-
staart maakt mij het meest trots!”

Wat in Aalsmeer en Kudelstaart zou je 
graag anders zien?
“Ik zou graag anders zien dat er meer 
begrip is voor de besluiten die 
genomen worden.”

Wat vind je het mooiste plekje van 
Aalsmeer? 
“Ik vind Kudelstaart het mooist!”

Hoe kunnen we de inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart meer betrekken bij 
de politiek? 
“Er zou meer uitleg in de plaatselijke 
media moeten komen door profes-
sionele verslaggevers over de 
belangrijke zaken.”

Wat is volgens jou het thema dat het 
meest leeft onder inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart? 

KEN UW RAADSLID: 

Richard (Eppo) Buskermolen 
van het CDA
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, zodat u ze beter kunt leren kennen. Deze keer is de beurt aan 
Richard - Eppo - Buskermolen van het CDA. 

“Het tekort aan woningen en dus de 
noodzaak om meer huizen te 
bouwen.”

Wat zou je tegen de kinderen van Aals-
meer en Kudelstaart willen zeggen? 
“Jaag vooral je eigen dromen na en 
blijf lekker lang kind.”

Hoe omschrijf je jezelf in vijf woorden? 
“Ik ben toegankelijk, sociaal, een 
Kudelstaarter, betrouwbaar en een 
tikkeltje eigenwijs.”

Wat doe je graag als je vrije tijd hebt? 
“Toeren met de cabrio.”

Wat vinden je familie en vrienden het 
meest irritant aan jou?
“Nou, ik kan eigen niks bedenken. Of 
toch, misschien dat tikkeltje 
eigenwijs.”

Waar zijn ze het meest trots op? 
“Ik denk dat ze zouden zeggen dat ik 
altijd voor ze klaar sta.”

Door Marjon Oostveen
Raadsadviseur communicatie
Gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - Er zou in de gemeente 
veel meer aandacht voor groen 
moeten zijn, zo is de mening van de 
Natuurgroep Aalsmeer. “Fiets een 
rondje door de gemeente en probeer 
een plek te ontdekken waar groen 
het gewonnen heeft van grijs en 
waar het leefgebied van planten en 
dieren gespaard is gebleven ten 
koste van bijvoorbeeld een distribu-
tiecentrum, bedrijfsverzamelgebouw 
of een Schiphol-parkeerterrein. 
Omdat er natuurorganisaties zijn die 
zich het grote belang van biodiversi-
teit (al het leven op aarde) 
aantrekken, zijn er wetten ingevoerd 
die de vernietiging van leefgebieden 
van planten en dieren nog enigszins 
proberen te beperken. Maar meestal 
worden deze wetten op zodanige 
wijze geïnterpreteerd of uitgevoerd 
dat er alsnog bijzonder weinig heel 
blijft van biotoop of habibat.” Als 
voorbeeld noemt de Natuurgroep 
het Hornmeerpark (rigoureus geam-
puteerd ondanks de aanwezigheid 

van een scala aan wettelijk 
beschermde dieren) en De Tuinen 
van Aalsmeer (beschermde 
rugstreeppadden verplaatst naar een 
ongeschikt poeltje). “De natuur 
verdient het om beschermd te 
worden”, vervolgt de Natuurgroep. 
“Dat wil niet zeggen dat je niets meer 
kunt bouwen. Projecten hoeven 
geen vertraging op te lopen als er in 
het beginstadium al rekening 
gehouden wordt met de natuur-
waarden. Woningbouw is belangrijk, 
mensen moeten ergens wonen, maar 
er zijn inwoners die het helemaal niet 
leuk vinden dat Aalsmeer in hoog 
tempo volgebouwd wordt zonder 
rekening te houden met natuur-
waarden en er is wel degelijk inte-
resse in de natuur. Klimaatverande-
ring en verlies aan biodiversiteit zijn 
niet voor niets de grote thema’s van 
deze tijd. Dus, bescherm de huismus, 
laat de heg staan en zaag die boom 
niet om. Elke schakel telt. De natuur 
is belangrijk: We leven ervan!” 

De natuur is belangrijk: 
“We leven ervan!”

Aalsmeer - Het kabinet wil uw mening 
over het oprekken van geluidsnormen 
voor Schiphol. Voor onder andere Aals-
meer wil men op een aantal meet-
punten grenswaarden signi�cant 
verhogen, waardoor �ink meer geluid 
van vliegtuigen is toegestaan. Ook 

Uithoorn en Amstelveen zullen meer 
hinder ondervinden van deze zoge-
heten experimenteerregeling. Om na 
het beëindigen van het anticiperend 
handhaven op Schiphol het strikt prefe-
rentieel baangebruik voort te zetten is 
een ministeriële regeling opgesteld die 

Gemeente: “Laat uw stem horen 
over Schipholgeluid”

per november dit jaar zal ingaan, de 
zogeheten experimenteerregeling. Met 
strikt preferentieel baangebruik worden 
de start- en landingsbanen volgens het 
kabinet ingezet met zo min mogelijk 
hinder voor de omgeving. Maar door 
het oprekken van de grenswaarden 
blijft er ruimte voor 460 duizend vlieg-
tuigbewegingen en zullen juist Aals-
meer, Uithoorn en Amstelveen per 
saldo meer hinder gaan ondervinden. 

Onacceptabel
Wethouder Schipholzaken van Aals-
meer Dick Kuin is namens het college 
duidelijk in zijn reactie op de experi-
menteerregeling: “Dit is onacceptabel. 
Je zou kunnen zeggen dat het kabinet 
nu gaat experimenteren met de 
gezondheid van onze inwoners. 
Teveel geluid is slecht voor de 
gezondheid, dat staat vast. De 
geluidsnormen liggen al ruim boven 

de normen die de WHO adviseert. 
Elke decibel toename is er eigenlijk 
drie teveel omdat er nu al sprake is 
van overbelasting”. De gemeente gaat 
in overleg met andere gemeenten die 
ook te maken krijgen met de 
gevolgen van deze experimenteerre-
geling over mogelijke stappen. 
Uw mening kunt u geven op: https://
www.internetconsultatie.nl/experi-
menteerregeling_schiphol/b1
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 blunder 6 afkijken 12 elektrische spanning 14 
halfbloed 15 domina 17 grammatica 20 landbouwwerktuig 
21 zwaardwalvis 22 voordat 23 watervlakte 24 mijns 
inziens 25 gebarenspel 27 voeg 30 nummer 31 bladzijde 33 
epiloog 35 hartige hap 37 ziekelijke zucht 38 neerslag 40 
sleetje rijden 42 circusbaan 46 monddoek 48 ski-onderdeel 
50 ten name 51 putemmer 53 koraaleiland 54 als boven 55 
boom 56 ijzerhoudende grond 58 Amerika 59 rijksgrens 60 
belangstelling 64 ex cathedra 65 bloedvat 66 ovenkrabber 
68 weerjaarboek 69 prehistorisch dier.

Verticaal: 1 muf 2 Oude Verbond 3 wilde haver 4 edelme-
taal 5 Baskische afscheidingsbeweging 7 metalen staafje 8 
roodhuid 9 pl. in Gelderland 10 boksterm 11 wegcijferen 13 
in orde 16 zangstuk 18 watering 19 grafvaas 20 zwemvogel 
25 Romeinse godin 26 groot hakmes 28 laborant 29 trio 32 
Gedeputeerde Staten 34 water in Friesland 36 vaas 37 klap 
39 Italiaanse herberg 40 slee 41 schoolvak 43 uiteindelijke 
uitkomst 44 oude lengtemaat 45 vak 47 uniek 49 vrucht-
bare plaats 52 strafwerktuig 53 vlaktemaat 57 grond om 
boerderij 60 berg op Kreta 61 brandgang 62 bladgroente 
63 water in Utrecht 65 voormiddag 67 tegenover.
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12 13 14

15 16 17 18 19 20
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24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
trad VZOD\FIQAS in de Proosdijhal 
aan tegen hekkensluiter Fortissimo. 
Na de twee nipte verliespartijen van 
de afgelopen weken wilden de 
Kudelstaarters het dit keer niet meer 
aan het toeval overlaten. Het was 
duidelijk dat VZOD snel afstand wilde 
nemen van de bezoekers om de 
wedstrijd vroegtijdig te kunnen 
beslissen. Dat lukte bijzonder goed, 
met name door lang balbezit. De 
afvang was zodanig goed verzorgd 
dat elke aanval wel een doelpunt 
opleverde. VZOD overrompelde de 
tegenstanders dan ook met een 6-0 
voorsprong binnen 8 minuten. Met 
een time-out probeerde de coach 
van Fortissimo het tij te keren. Dat 
leek aanvankelijk te lukken aange-
zien de thuisploeg de voorsprong in 

de fase daarna niet verder wist uit te 
bouwen. Maar bij een 10-4 stand was 
de weerstand van Fortissimo alweer 
gebroken en liep VZOD verder uit tot 
een 16-6 voorsprong bij rust.
In de tweede helft denderde VZOD 
gelijk door naar 20-6. Vanaf dat 
moment lieten de blauw-zwarten de 
teugels een beetje vieren waardoor 
de tegenstander kon terugkomen tot 
20-9. Coach Joe Rijpkema bracht in 
de resterende speeltijd veel wissel-
spelers in het veld, zodat ook zij de 
nodige speeltijd kregen toebedeeld. 
De voorsprong van elf doelpunten 
werd tot het eind toe geconsoli-
deerd, hetgeen een eindstand van 
26-15 opleverde.
Zaterdag 4 februari speelt VZOD 1 
om 14.00 uur in de Proosdijhal tegen 
DWS 1 uit Kootwijkerbroek.

Korfbal: VZOD wint overtuigend 
van hekkensluiter Fortissimo

Vincent Algra scoort onder de korf. Foto: VZOD

Kudelstaart - Bij de rayonkampi-
oenschappen handboogschieten op 
28 januari in Landsmeer zijn Cor de 
Jong en Martijn Elzinga beiden 
tweede geworden in hun klasse. 
Martijn deed dit in de klasse 
Longbow en Cor in de klasse Traditi-
oneel. De schutters kwamen na 
twee ronden van dertig pijlen in de 
�naleronde en een knock out 
systeem bepaalde uiteindelijk de 
winnaar. Cor de Jong is al vele jaren 

lid van HBV Target en weet dat oefe-
ning kunst baart en dat opgeven 
geen optie is. Martijn Elzinga is 
buiten schutter ook trainer bij zijn 
vereniging en heeft daardoor wat 
minder tijd om te oefenen, iets wat 
zijn prestatie daardoor nog meer 
glans geeft. De beide zilveren 
medailles zijn oprecht verdiend. 
Meer informatie over handboog-
sport in de regio op: 
www.hbvtarget.nl

Schutters Target tweede op 
rayonkampioenschappen

Cor de Jong (links) en Martijn Elzinga 
van Target, 2e bij 
rayonkampioenschappen

Aalsmeer - Het KCA klassieke 
seizoen is afgelopen vrijdag 27 
januari spetterend van start gegaan 
met een optreden van Grupo del Sur. 
Het kwintet trakteerde op muziek 
van de bekende componist Astor 
Piazzolla. De muzikale nalatenschap 
van deze tevens muzikant (bando-
neon) uit Argentinië is enorm en 
inspireert tot op de dag van vandaag 
wereldwijd componisten, musici en 
luisteraars. Eén van zijn bekendste 
werken is het ontroerende ‘Adios 
Nonine’. Grupo del Sur vertolkte de 
muziek van Piazzolla prachtig en 
maakte van het concert een verras-
sende en onvergetelijke belevenis. Er 
zijn in Aalsmeer heel wat liefhebbers 
van klassieke muziek, al enkele 
dagen voor aanvang was het concert 

uitverkocht. Er is volop genoten van 
de tango klanken en van Grupo del 
Sur in de prachtige ambiance van het 
Flower Art Museum. Er staan dit jaar 
nog enkele klassieke concerten op 
het programma, zie: www.skca.nl.

Grupo del Sur verrast met Piazzolla

Foto’s: www.kicksfotos.nl

KORT
KAARTAVOND MET 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Er is maandag 23 
januari weer gezellig gekaart in 
het Middelpunt. Zeven personen 
wisten te eindigen in de 5000 
punten. Maar plaats 1 was voor 
Vera Könst behaalde met 5785 
punten de hoogste eer, gevolgd 
door Co Vonk met 5496 en 
Emmy Schuit met 5334 punten. 
De overige vier personen in de 
5000 punten kregen ook een 
prijsje. De volgende kaartavond 
is op maandag 6 februari vanaf 
20.00 uur in het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. De zaal 
gaat open om 19.30 uur voor 
inschrijving, ko�e of thee en 
een praatje.

WEER KOPPELKAARTEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Spanning was er 
volop vrijdag 27 januari met 
tijdens het klaverjassen bij BV 
Hornmeer drie kaarters boven 
de 5000 punten. De eerste plaats 
werd uiteindelijk opgeëist door 
Piet Gortzak met 5356 punten. 
Corrie Feenstra eindigde op 
twee met 5260 en George 
Lemmerzaal op drie met 5100 
punten. Aanstaande vrijdag 3 
februari is er weer koppel-
kaarten. Iedereen is van harte 
welkom in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Zaal open vanaf 19.00 
uur, aanvang: 19.30 uur.

Kwartmarathon
De volgende dag, zaterdag 28 
januari, kwamen opnieuw 
klaverjassers bijeen in het buurt-
huis voor een kwartmarathon 
kaarten. Het werd een geweldig 
spektakel. Drie klaverjassers die 
voor de eerste plaats gingen. Na 
vijf partijen moest de zesde de 
beslissing gaan brengen. Het 
werd een partij op zeer hoog 
niveau die Rob Feenstra won 
met 10455 punten. Met slechts 
vier punten minder, 10451, was 
plaats twee voor Plony de 
Langen en het brons was voor 
Jan Meijer met 10312 punten

Twee woninginbraken 
in Geraniumstraat
Aalsmeer - De politie Aalsmeer 
Uithoorn zoekt informatie over twee 
inbraken in woningen in de Geranium-
straat. Beide inbraken hebben plaats-
gevonden op maandag 16 januari. De 
eerste tussen 06.00 en 17.00 uur en de 
tweede tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Heeft u iets verdachts gezien, een tip of 
meer informatie? Neem dan contact op 
met de politie via het tipformulier op 
www.politie.nl met vermelding van de 
zaaknummers (2023012117 en 
2023012376) of bel 0900-8844.
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KORT
HANDBAL: GREEN PARK 
TEGEN HC VISÉ 

Aalsmeer - De BeNe League 
handbal is vorig weekend weer 
van start gegaan. Echter Green 
Park Aalsmeer is nog niet in actie 
gekomen. Zaterdag zou de ‘kraker’ 
tussen Limburg Lions plaats-
vinden, maar het duel werd uitge-
steld naar dinsdag. En ook dit 
tre�en kon op het laatste moment 
niet doorgaan. Wanneer de 
wedstrijd wel gaat plaatsvinden is 
voor nu nog even niet bekend. Er 
moet een ‘tussendag’ gevonden 
worden, want het wedstrijd-
schema van de BeNe League loopt 
door. Aanstaande zaterdag 4 
februari wacht de volgende 
tegenstander voor Green Park 
Aalsmeer. De handballers 
vertrekken naar Wezet in België 
om het op te nemen tegen HC 
Visé. Er gaat een bus vol fans mee, 
maar de wedstrijd is ook te volgen 
via livestream. Aanvang is 20.15 
uur.

KLAVERJASSEN BIJ OVAK
Aalsmeer - Woensdag 25 januari 
is er weer geklaverjast in het Paro-
chiehuis door de leden van de 
OVAK. De eerste plaats is behaald 
door Paul van Aalst met 5629 
punten, gevolgd door Henk 
Buskermolen met 5403 punten. 
Adriaan van der Laarse wist beslag 
te leggen op de derde plaats met 
5391 punten en Nel Ton eindige 
op de laatste plaats met 3157 
punten. De volgende kaartmiddag 
is op woensdag 8 februari vanaf 
13.30 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat en alleen voor 
leden van de OVAK. Zaal iets 
eerder open voor ko�e, thee en 
een praatje.

MOOIE OPKOMST 
JEUGDSCHAKEN AAS

Aalsmeer - Vrijwel iedereen was 
er en bij de vijftiende ronde van 
het jeugdschaken bij AAS op vrij-
dagavond mochten ook twee 
nieuwe gezichten welkom 
geheten worden, de gebroeders 
Jory en Rowin. Jory verloor van Eli, 
maar Rowin maakte een prachtig 
debuut en won van Sam. Stan 
verloor van de kleine Shakya, die 
er soms bij ging staan om Stans 
stukken te kunnen slaan. Merlijn 
onderschatte Brian en dat kwam 
hem duur te staan, hij verloor. Finn 
probeerde Eva van het bord te 
praten, maar die ging onverstoor-
baar verder met Finn van het bord 
te zetten. Rune kwam goed weg 
tegen Maks, die groot voordeel 
verkreeg, maar nog de ervaring 
miste om het af te maken, de 
enige remise van de avond. Rune 
behoudt zo de koppositie, maar 
Eva is hem nu op een punt gena-
derd. Merlijn blijft derde maar Max 
en Brian staan nog maar slechts 
een punt achter hem. Kijk voor de 
volledige stand en meer infor-
matie op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Op zaterdag 28 en 
zondag 29 januari hebben er zes 
turnteams van SV Omnia 2000 een 
wedstrijd geturnd. Dit was de tweede 
voorwedstrijd binnen Rayon 
Amsterdam. Er mogen zes turnsters 
in een team. De beste drie scores op 
elk onderdeel tellen voor de eind-
score. In de eerste wedstrijd turnde 
niveau 6 liet Esmee een mooie brug-
oefening zien, was Jasmijn in vorm 
op de balk, was Quinty een topper 
op sprong en liet Yildiz een mooie 
handstand plat zien bij sprong. Amia 
was in vorm bij sprong en vloer en 
eindigde individueel als 7e van deze 
wedstrijd. Het team van niveau 6 
mocht de bronzen medaille in 
ontvangst nemen.
In wedstrijd twee turnde niveau 5. 
Angjisa kreeg een prachtige moeilijk-
heidsscore van 5.1 bij vloer. Tessa 
scoorde op brug hoge punten voor 
haar team. Mia liet ook en erg mooie 
brugoefening zien. Het team van 
niveau 5 eindigde op de vierde 
plaats. In wedstrijd drie was supple-
ment G aan de beurt. Noa liet een 
mooie arabier �ik- �ak zien, Ilse had 
pech bij vloer, maar haalde op de 
brug het hoogste cijfer voor haar 
team binnen. Feline kreeg een 8,0 
voor de uitvoering op brug. Ivy en 
Daniek lieten beide prachtige vloer-
oefeningen zien. Ook zij werden 
vierde. In wedstrijd vier was niveau 4 
aan de beurt. Fleur liet een prachtige 
zolendraai op de brug zien. Raquélee 
heeft een mooie vloeroefening 
geturnd en kreeg daar 11,35 punten 
voor. Desi was heel rustig en netjes 
op de balk. Lara is een sterke all- 
round turnsters en heeft veel bijge-
dragen voor het team. Ze behaalden 
de derde plaats. Op zondag kwamen 
de meiden van supplement F in actie. 
In wedstrijd een begonnen vijf 
meiden bij brug. Jente Tolsma liet 
hier een salto halve draai zien. Noël 
liet op dit onderdeel een zeer nette 
oefening zien en haalde het hoogste 

cijfer van alle deelneemsters. Noa 
vlamde op balk met een strakke 
oefening. Jente Spaargaren haalde 
een hoog cijfer voor haar vloeroefe-
ning. Roosmarijn sprong als enige 
een half in-half uit bij sprong en 
heeft individueel de derde plaats 
gehaald van alle deelnemers. De 
turnsters werden beloond met een 
derde plaats. In wedstrijd twee 
turnden maar drie turnsters, want er 
was iemand ziek. Hierdoor moesten 
zij dus extra hun best doen want al 
hun cijfers telden mee. Noortje 
turnde een mooie arabier salto en 
een arabier �ik�ak in haar vloer oefe-
ning. Ook Mila liet een zeer strakke 
oefening zien op vloer en haalde hier 
het hoogste cijfer voor het team. Fien 
was goed in vorm op brug en balk. 
De turnsters behaalden de derde 
plaats. Na deze twee voorwedstrijden 
in teamvorm, wordt er naar de indivi-
duele scores gekeken voor doorstro-
ming. Binnenkort zullen de turnsters 
horen wie er in juni nog een 
wedstrijd gaat turnen. Ook interesse 
in wedstrijd- turnen? Stuur een mail 
naar sportpunt@svomnia.nl 

Vier keer brons voor wedstrijd-
turnsters van SV Omnia 2000

Kudelstaart - Na een meer dan 
uitstekende wedstrijd vorige week 
tegen de koploper vertrok VZOD/Bim 
B2 afgelopen zaterdag naar Nieuw-
Vennep voor een korfbalwedstrijd 
tegen KIOS B2. Het begin van de 
wedstrijd was het nog even zoeken 
naar het ritme. KIOS verstopte zich 
niet en kwam op een 1-0 voorsprong. 
Na een goal van Bastiaan en vervol-
gens van Jurre stond er inmiddels 2-2 
op het scorebord. Na een sluw passje 
van Sven was het Alice die dit korte 
buitenkansje feilloos benutte: 2-3. 
KIOS wisselde de dame van Noëlla en 
scoorde nog wel gelijk maar voor 
rust was het Jasper die zijn snelle 
doorloopbal netjes afmaakte: 3-4. 
Na de rust scoorde Jurre mooi van 
afstand en schakelden de Kudelstaar-
ters twee tandjes bij. KIOS kon het 
niet meer bijbenen en door prima 

doelpunten van Sven, Jasper, Nikita, 
tweemaal Bastiaan stond er inmid-
dels 4-10 op de teller. Kim knalde van 
afstand de 4-11 binnen, Nikita een 
doorloopbal en Sven na een onder-
schepping de 4-13. De focus zat er, 
ook in de verdediging, vol op en het 
hele team was gretig. KIOS kreeg de 
blauw/zwarte tornado over zich heen 
en hoopte dat de storm zo snel 
mogelijk ging liggen. Maar niet 
voordat Bastiaan spectaculair aangaf 
op Sven die de doorloopbal mooi 
afmaakte waarna Jasper een schot 
van korte afstand scoorde na aangeef 
door Nikita. Zo werd het 4-15 en 
vond VZOD/BIM B2 het wel welletjes. 
Helaas perste KIOS er nog een slotof-
fensief uit waarna de eindstand werd 
bereikt van 7-15. Een goede pot die 
na a�oop dan ook uitgebreid gevierd 
is.

Korfbal: Attractief VZOD legt 
KIOS over de knie

Aalsmeer - Het waren spannende, 
indrukwekkende en vooral sportieve 
dagen voor de 16-jarige shorttrack 
schaatser Jonas de Jong uit Aalsmeer. 
In Friuli-Venetia-Giulia kwam hij van 
21 tot 28 januari met teamNL uit op 
het shorttracktoernooi van het EYOF.
Het European Youth Olympic Festival 
staat in het teken van leren pres-
teren. Als individu, maar ook als 
team. Samen met een aantal snow-
boarders, een kunstrijdster, hun 
coaches en begeleiders vormden de 

talentvolle shorttrackers een eenheid 
en gingen het Olympisch avontuur 
aan. Buiten de wedstrijden om was er 
gelukkig tijd en ruimte om de 
openings- en sluitingsceremonie bij 
te wonen, teamgenoten aan te 
moedigen bij andere sporten en te 
genieten van de Italiaanse sneeuw.
Jonas kan terugkijken op een 
succesvol toernooi. En individuele 
podiumplek zat er nét niet in, maar 
bij de mixed relay pakte hij een 
mooie bronzen medaille mee!

Olympische medaille op EYOF 
voor schaatser Jonas de Jong

De vier shorttrackers van teamNL, links Jonas de Jong.

Kudelstaart - Bij de achtste speel-
avond van het seizoen van dartclub 
Poel’s Eye in de Proosdijhal waren 35 
deelnemers. Floortje van Zanten 
bereikte de grote �nale. De laatste keer 
was drie seizoenen geleden, het lukte 
haar dat seizoen zelfs drie keer. 
Floortje bleef op zes overwinningen 
staan, want de aanwezigheid van 
Marco Cornelisse is voor hem bijna een 
garantie op succes. Dit seizoen wist hij 
vier van de vijf avonden in winst om te 
zetten, een ongekend hoog moyenne. 
De halve �nalisten vielen ook op. Voor 
Erik Jan Geelkerken was het een 
opsteker na zijn noodgedwongen 
afwezigheid. Marc Looman bereikte 
niet alleen knap de laatste vier, ook 
had hij met een uitgooi van 116 de 
hoogste uitgooi van de avond. Mede 
dankzij de bijbehorende bonuspunten 
pakte hij zelfs de leiding in de stand 
van de derde periode. Met nog één 
speelronde te gaan heeft hij één punt 
voorsprong op Martin Bax en twee op 
René Kruit. En passant mocht hij ook 
nog eens gooien voor de Triple Pot, 

helaas wist hij de juiste triple echter 
niet te vinden. De �nales van het 
tweede en derde niveau ging tussen 
teamgenoten. Stephan Diderich won 
in het tweede niveau van Danny de 
Hartog, het was zijn eerste (gewonnen) 
�nale ooit. Ronald Baars won in het 
derde niveau van Gerard Elderen-
bosch, het was zijn achttiende 
gewonnen �nale ooit. Roy de Jong was 
na lange tijd weer eens aanwezig. 
Veertien seizoenen geleden won hij 
drie keer een speelavond, nu moest hij 
even warm draaien in het vierde 
niveau. Hierin won hij de �nale van 
Robert Cools.

Vrijdag weer darten
Mogen, vrijdag 3 februari, is de 
volgende dartavond in de Proosdijhal. 
Dankzij het vier niveau systeem kan 
iedereen zoveel als mogelijk op het 
eigen niveau darten. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur. Deelname kost 4 
euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Op de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Darten: Marc Looman valt op bij 
achtste speelronde Poel’s Eye

Winnaars bij Poel’s Eye, v.l.n.r.: Danny, Floortje, Marco, Stephan en Marc.
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KORT
VOETBALPUBQUIZ VOOR 
HET GOEDE DOEL

Kudelstaart - Het feestseizoen bij 
RKDES gaat zaterdag 11 februari 
verder met een Voetbal Pubquiz. 
Een avond waarin je als duo wordt 
getest op jouw kennis over 
voetbal en natuurlijk ook een 
beetje over RKDES. Leuk voor 
leden, oud-leden, vrijwilligers en 
iedereen die zin heeft in een 
gezellige avond. Natuurlijk is er 
ook een DJ om het feest compleet 
te maken. De avond staat in het 
teken van Free a Girl (www.free-
agirl.nl). Een stichting die een 
wereld nastreeft zonder commer-
ciële seksuele exploitatie van 
kinderen. Een prachtige ambitie! 
Free a Girl staat ook op de shirts 
van het eerste van RKDES en met 
deze avond wil de selectie zoveel 
mogelijk geld ophalen voor ‘hun’ 
stichting. De opbrengst van de 
kaartverkoop gaat dan ook 
geheel naar Free a Girl. Kijk voor 
informatie over de kaartverkoop 
op www.rkdes.nl terecht. Kaartjes 
zijn per tweetal en kosten 15 euro 
per stuk. De kantine op het 
complex aan de Wim Kandreef 
gaat open vanaf 20.00 uur en de 
quiz start om 20.30 uur.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 4 februari:
F.C. Aalsmeer
E.S.T.O. 1 - F.C.A. 1 15.00 u
F.C. De Bilt 2 - F.C.A. 2 11.00 u
F.C.A. 3 - Amstelveen/H. 14.30 u
F.C.A. 4 - sv.Overbos 3 14.30 u
R.K.A.V.I.C. 3 - F.C.A. 5 14.30 u
R.K.D.E.S. 3 - F.C.A. 6 12.30 u
F.C.A. 7 - De Kennemers 2 12.00 u
Legm.vogels 35+ - FCA 35+ 15.00 u
FCA J019-1 - sv Sloten J019-1 14.30 u
S.D.O. J019-3 - F.C.A. J019-2 13.30 u
F.C.A. VR1 - A.M.V.J. VR1 15.00 u
F.C.A. VR2 - sv.Nw.Sloten VR1 12.00 u
F.C.A. VR3 - Sp.Martinus VR1 12.00 u
Assendelft VR30 - FCA VR30 15.00 u
S.C.W.
Lugdunum 1 - S.C.W. 1 14.30 u
FC.V.V.V. 2 - S.C.W. 2 12.00 u 
S.C.W. 3 - Argon 6 14.30 u
S.C.W. 4 - United/D.A.V.O. 2 12.00 u
F.C. V.V.C. 6 - S.C.W. 5 14.45 u
S.C.W. 35- 1 - A.H.’78 35+1 14.30 u
SCW 45 - Rijnsburgse boys 4514.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Nieuwkoop 1 14.30 u
W.V.H.E.D.W 5 - R.K.D.E.S. 2 14.30 u
R.KD.E.S. 3 - F.C.A. 6 12.30 u
Sv.Overbos 5 - R.K.D.E.S. 4 14.30 u
RKDES J019-1 - ZCFC J019 -1 12.30 u
Zwanenb. 023 - RKDES 023 14.30 u
Zondag 5 februari:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - P.V.C. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - sv.Overbos 2 11.30 u
F.C.A. 3 - sv Overbos 4 12.00 u

KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedere 
woensdagavond kaarten leden 
van klaverjasclub De Geluksvo-
gels vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis van Kudelstaart en nieuwe 
gezichten zijn altijd welkom. Op 
25 januari is het klaverjassen 
gewonnen door Marry Akse met 
5585 punten, gevolgd door 
Tonnie Favie met 5113 en Ria van 
der Laan met 5059 punten. De 
poedelprijs was voor Loes 
Versteeg met 3443 punten.

Kudelstaart - Onder prima weersom-
standigheden startte afgelopen 
zaterdag 28 januari de voetbalwed-
strijd RKDES 1 tegen Lugdunum uit 
Leiden, de nummer zes tegen de 
nummer vier. Na de laatste twee 
verloren wedstrijden was het weer tijd 
om punten te pakken. Het is een span-
nende competitie met acht ploegen 
op 6 punten van elkaar strijdend om 
het kampioenschap. RKDES speelde 
een goede wedstrijd met aanvallend 
voetbal. Er werd duidelijk gespeeld 
voor de punten wat al in de achtste 
minuut resulteerde in een doelpunt. 
Amir el Hadji werd in het strafschopge-
bied gevloerd en de hiervoor gegeven 
penalty werd koeltjes genomen door 
Arnaud van Leeuwen. Hij schoot de bal 
strak laag in de linkerhoek en zette de 
1-0 op het scorebord. Lugdunum liet 
het er niet bij zitten en met een corner 
laat in de eerste helft werd de bal 
achter keeper Tim v/d Linden gekopt: 

1-1. Na de rust ging het spel op en 
neer. Vanaf het middenveld vond Amir 
de aan de zijkant wachtende Van 
Putten die helaas de bal in het zijnet 
schoot. Het was vervolgens Lugdunum 
die met een dieptebal wel scoorde: 
1-2. RKDES zette druk met Lennart Kok, 
die maar net over kopte, en het lobje 
van Roy Endhoven dat net naast het 
doel belandde. In de 74ste minuut was 
er dan toch de gelijkmaker. De goed 
ingevallen Benjamin van Gastelen 
werd in het strafschopgebied gestopt 
en voor deze overtreding werd even-
eens een penalty gegeven. En weer 
was het de koele Arnaud van Leeuwen 
die hard de bal in het net liet 
verdwijnen: 2-2. En zo eindigde de 
wedstrijd in een gelijkspel. Aanstaande 
zaterdag 4 februari speelt RKDES 1 
opnieuw thuis op het sportcomplex 
aan de Wim Kandreef. De Kudelstaar-
ters gaan het vanaf 14.30 uur 
opnemen tegen Nieuwkoop 1.

Voetbal: RKDES 1 houdt hoofd 
koel tegen Lugdunum: 2-2

Aalsmeer - Afgelopen zondag heeft 
FC Aalsmeer twee punten wegge-
geven aan laagvlieger SVH in Den 
Haag. Het was een ijskoude middag 
met veel wind. FC Aalsmeer wilde 
wel, maar door de harde wind in de 
rug werden veel ballen te hard of 
aangespeeld en waren niet te 
belopen. Toch liep het voor de ploeg 
zeker niet verkeerd. Na een prima 
vrije trap van Sten Piet belandde de 
bal hoog opzij van het doel, waar 
Nick Sluijs de bal kon inkoppen. Het 
was echter een speler van SVH die de 
bal over de lijn liet verdwijnen. Een 
meevallertje voor Aalsmeer, maar op 
dat moment verdiend: 0-1. Bij de 
Haagse ploeg voetballen enkele zeer 
balvaste spelers, die echt wel wat 
konden en de verdediging af en toe 
handen vol werk bezorgde, maar 
Sem van de Ridder keepte weer een 
uitstekende wedstrijd. Vlak voor rust 
een goede actie van Jeroen Ezink die 
de bal prima op Dave leenders 
a�egde en op zijn schot had de 

keeper van SVH totaal geen 
antwoord: 0-2 vlak voor rust, wat kon 
er nog mis gaan? De tweede helft 
was aan de kant van FC Aalsmeer 
niet best, wind tegen en SVH veel 
aan de bal. In de 70e minuut was een 
vrije trap onhoudbaar voor Sem en 
belandde boven in de kruising: 1-2. 
Trainer Groeneveld ging wisselen en 
er leek toch een kleine overwinning 
in te zitten. Jeremey Maas ging een 
paar keer goed door, maar stuitte 
elke keer op de keeper van SVH, 
terwijl Sem ook menig maal goede 
reddingen verrichte. Echter vijf 
minuten voor tijd moest Sem het 
hoofd buigen voor wederom een 
harde schuiver in de hoek: 2-2. En dit 
was tevens de eindstand. 
Aanstaande zondag 5 februari 
nieuwe kansen. De fans kunnen thuis 
in Aalsmeer, aan de Beethovenlaan, 
op de tribune en langs het veld 
plaatsnemen voor de wedstrijd FC 
Aalsmeer tegen PVC uit Utrecht. 
Aanvang is 14.00 uur. 

Voetbal: Onnodig verlies voor 
FCA zondag in Den Haag

Aalsmeer - Het was afgelopen 
zaterdag 28 januari heerlijk weer om 
te voetballen of om voetbal te gaan 
kijken. Het was dan ook gezellig druk 
langs de lijnen bij de wedstrijden op 
het terrein van FC Aalsmeer. Om half 
drie startte aan de Beethovenlaan de 
voetbalwedstrijd van het eerste team. 
FC Aalsmeer 1 zaterdag had TAVV uit 
Ter Aar op bezoek en winst was nodig 

om stand te houden in de competitie. 
De boodschap van de trainer en coach 
waren goed in de oren geknoopt. Het 
werd een spannende ‘pot’, maar Aals-
meer liet zich niet overrompelen en 
won uiteindelijk met 4-2. Aanstaande 
zaterdag 4 februari wacht FC Aalsmeer 
1 een uitwedstrijd tegen ESTO 1 in 
Bodegraven. De start�uit klinkt om 
15.00 uur. 

Voetbal: Mooie overwinning FCA 
zaterdag 1 tegen TAVV: 4-2

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer- Tara Noordman is er hele-
maal klaar voor. Na een succesvol 
seizoen op de 85cc staat de Aals-
meerse motorcrosser te trappelen 
om komend seizoen op een 125cc te 
stappen. “Dat zal wel e�e wennen 
zijn ja, maar ik ben er klaar voor”, 
klinkt het vastberaden. Meer power 
en meer snelheid, soepeler door de 
bochten en sneller op de rechte 
stukken. Dat is wat Tara van zichzelf 
verwacht in het wedstrijdcircuit dit 
jaar. Ze komt in actie op nationale 
wedstrijden voor het Nederlands 
kampioenschap bij de dames. Ook 
start ze in het internationale IMBA 
deelnemersveld, waarvoor ze moet 
afreizen naar België, Engeland, 
Oostenrijk en Zwitserland. De eerste 
wedstrijd is 21 mei in Deurne. “De 
IMBA-wedstrijden vond ik heel vet 
om mee te maken vorig seizoen”, 
vertelt Tara, die zoals gezegd wel 
even zal moeten wennen aan de 
nieuwe motor. “Ik ben best wel sterk, 

dus ik kan zo’n zwaardere motor wel 
aan en verwacht dat ik het snel onder 
de knie heb. Ik kan nu amper met 
mijn voeten bij de grond en dat is 
wel even heel anders. Maar met deze 
krachtige motor moet het wel sneller 
gaan en hoop ik me in de top tien te 
kunnen rijden.” De eerste (nationale) 
wedstrijd van Tara is 5 maart in Oss.

Aalsmeerse motorcrosser Tara 
gaat stukje ‘zwaarder’ rijden

Tara Noordman met de nieuwe motor, 
waarmee ze komend seizoen in de top 
tien wil komen. Eigen foto

Kudelstaart - In de vroege ochtend 
van 28 januari werd in de Proosdijhal 
de handbalderby gespeeld tussen 
Dames 1 van RKDES Kudelstaart en 
Dames 2 van Green Park Aalsmeer. Een 
spannende wedstrijd, want Green Park 
D2 gaat aan kop in de poule, RKDES D1 
volgt op plaats twee. Al gauw kwam 
de thuisploeg op 1-0 voorsprong, maar 
Green Park vond toch een gaatje in de 
dichte verdediging en maakte gelijk. 

De eerste helft werd er niet veel 
gescoord en met 4-2 kon de nieuwe 
tactiek besproken worden in de rust. 
De tweede helft kwam Aalsmeer snel 
op voorsprong (4-5). Daarna gooide 
Kudelstaart de verdediging op de 
cirkel dicht. Dit kwam de sfeer in de 
Proosdijhal niet ten goede. Er werd 
geduwd en getrokken, maar de doel-
punten bleven uit. De eindscore was 
8-6 in het voordeel van RKDES. 

Handbal: RKDES D1 wint derby 
van Green Park Aalsmeer D2

Aalsmeer - Bloemenlust 1 werd in de 
Bloemhof van harte welkom geheten 
in de tweede klasse door tegenstander 
TSTZ Haarlem 2. Met een 1-9 nederlaag 
werd de kampioen van de derde klasse 
met de neus op de feiten gedrukt en 
het klassenverschil duidelijk gemaakt. 
Alleen David Klaassen wist een tegen-
stander te verslaan in een zware vijf-
setter en een andere partij verloor hij 
nipt na een beslissende vijfde game. 
Bart Spaargaren en Johan Berk gaven 
goed partij, maar moesten accepteren 
dat de tegenstanders gewoon beter 
ware. Bloemenlust 2 was in de vorige 
competitie als tweede geëindigd en 
gaf ook nu in de derde klasse meteen 
hun visitekaartje af. Met 7-3 werd 
gewonnen van Het Nootwheer 5, 
waarbij Danny Knol ‘Man of the Match’ 
was met drie enkelspelzeges. Samen 

met Ed Couwenberg werd ook het 
dubbelspel gewonnen. Ed was daar-
naast goed voor twee winstpartijen in 
het enkelspel en Dirk Biesheuvel 
versloeg één tegenstander. 
In de uitwedstrijd in Uitgeest tegen 
TTAZ 2 moest het gepromoveerde 
Bloemenlust 3 ervaren dat het niveau 
in de derde klasse toch echt een stukje 
hoger is dan in de vierde klasse. 
Hathab Shajahan wist zich snel aan te 
passen en boekte twee knappe over-
winningen. Horst Krassen won één 
enkelspel en Peter Velleman moest drie 
tegenstanders feliciteren, waarvan één 
pas na een beslissende vijfde game. 
Ook het dubbelspel werd door Peter en 
Hathab met het kleinst mogelijke 
verschil verloren; 13-11 in de vijfde 
game. Daarmee kwam de wat ge�at-
teerde eindstand op 7-3 voor TTAZ.

Nieuw tafeltennisseizoen weer 
begonnen voor Bloemenlust








