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Is dit het juiste moment? 
Bel 0297 - 344 444

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is
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Aalsmeer - Het was druk afgelopen 
zaterdag 5 februari op de brug en 
langs de Ringvaart. De belangstelling 
was voor de komst van een super-
jacht. Er arriveren wel meer grote 
boten in Aalsmeer om afgebouwd te 
worden door Koninklijke De Vries en 
het passen en meten door de brug is 
altijd weer een spektakel om te zien. 
Een precisie klus voor de duwers en 
trekkers om met links en rechts 
slechts enkele centimeters de boten 
zonder te beschadigen door de 
smalle doorgang te loodsen. Dit keer 
kon nog een ander stukje vakwerk 
bewonderd worden. Het superjacht 
in aanbouw met een lengte van 84 
meter en een breedte van 13,5 meter 

werd door jachtwerf Gouwerok voor-
zien van een aluminium dekhuis 
(stuurhut). Deze is intern gebouwd 
bij Gouwerok en zaterdag na 
aankomst direct gemonteerd op het 
superjacht. De jachtwerf had hier-
voor twee kranen klaar staan en 
natuurlijk diverse medewerkers. Er 
moest �ink doorgewerkt worden, 
want er was harde wind op komst. En 
het is gelukt, aan het einde van de 
middag was het superjacht voorzien 
van een prachtig, passend dekhuis 
en kon het casco versleept worden 
naar ‘buurman’ Koninklijke De Vries, 
waar de komende maanden gewerkt 
wordt aan het omtoveren tot een 
blinkend luxe jacht.

Dekhuis voor casco superjacht

Geen krant? 
0251-674433

Op een perceel naast de doorvaart 
Grote Brug is in het verleden een 
groot aantal bomen aangeplant. Aan 
de zuidwestzijde is dit bos is zo dicht 
geworden dat er nauwelijks iets onder 
de bomen groeit. Ook is de oeverve-
getatie overschaduwd en groeit daar-
door niet goed. Daarom worden in 
een smalle strook langs de oever 
bomen verwijderd. Dit doet Stichting 
de Bovenlanden volgens een methode 
die Landschap Noord-Holland ook 
hanteert. Een deel van de bomen 
wordt omgezaagd en wordt gedeelte-
lijk omgeduwd, een deel wordt gekapt 

en blijft in het bos achter en een deel 
wordt afgevoerd om te voorkomen 
dat de bodem teveel bedekt raakt. 
“Deze maatregel ziet er rigoureus uit, 
maar de toename van zonlicht door 
de ruimte die ontstaat stimuleert het 
dieren- en plantenleven, ofwel de 
biodiversiteit”, legt de Stichting uit. “In 
het water krijgen riet en lisdodden 
weer de kans om te groeien. Licht 
tussen de bomen zorgt voor een lage 
ondergroei van struiken en kruiden. 
En wist u dat vooral dode hout dat 
overeind blijft staan waardevol is voor 
insecten en daardoor ook voor 

spechten? Vissen, libellen, kleine zang-
vogels en insecten pro�teren allemaal 
van deze maatregel. Zo brengen we 
weer extra natuur op onze 
Westeinderplassen.”

Doorvaart naar Koddespoeltje
Overigens zijn diverse aannemers ook 
op andere eilanden aan het werk. Op 
dit moment vooral in het gedeelte 
nabij de doorvaart naar het 
Koddespoeltje. De aanleg wordt 
mogelijk gemaakt door subsidie van 
de provincie Noord-Holland en maakt 
deel uit van de ecologische verbin-
dingszone ‘Groene As’. De aanleg van 
nieuwe poelen en oevers helpen mee 
aan het verbeteren van de waterkwali-
teit en worden gesubsidieerd door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Aalsmeer – Stichting de Bovenlanden Aalsmeer werkt hard aan de aanleg 
van nieuwe natuur op de Westeinderplas. Soms hoort daar ook het verbe-
teren van bestaande natuur bij, bijvoorbeeld door juist bomen te verwij-
deren in plaats van aan te planten. Hoe zit dat?

Bovenlanden werkt aan nieuwe 
natuur op Westeinderplassen

Aalsmeer – Het was weer raak afge-
lopen donderdag 3 februari. 
Omstreeks twaalf uur in de middag 
heeft een chau�eur de hoogte van het 
lage viaduct bij de Hornweg verkeerd 

ingeschat en zijn vrachtwagen klem 
gereden. De wagen raakte hierdoor 
�ink beschadigd. De chau�eur is met 
de schrik vrij gekomen. De vracht-
wagen wordt afgevoerd door een 

De eerste in 2022: Vrachtwagen 
klem bij viaduct Hornweg

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

berger. Regelmatig denken chau�eurs 
van vrachtwagens en bestelbussen 
net onder het viaduct van de 
Hornweg door te kunnen rijden. Vorig 
jaar heeft ook de bestuurder van een 
bus van Connexxion zich hier vast 
gereden. De bus had de verkeerde 
afslag genomen. De chau�eur van 
donderdag is de eerste in 2022 die zijn 
vrachtwagen klem gereden heeft bij 
de Hornweg. Hoeveel zullen er dit jaar 
volgen?
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1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

133e jaargang
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 13 FEBRUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag Netkerk, kerk in kleine 

groepen. Zie: www.cama-aals-
meer.nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

dienst om 10u. met ds. J. Bonhof 
uit Utrecht en 16.30u. gez. dienst 
met NGK in Het Lichtbaken met 
ds. E. Wiskerke uit Amstelveen..

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. W.J. 
v/d Linde uit Barneveld en 
16.30u. met ds. E. Wiskerke uit 
Amstelveen, gez.dienst met 
CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Yko van der Goot. 
Collecte voor landelijk jongeren-
werk ADS. 

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. 
Conny Berbée-Bakhuis.. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: Peter 
Burger. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Maarten 
Noordam. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 

Spreker: Machiel Jonker. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag in Kloosterhof 17u. 
Viering o.l.v. parochianen. 
Zondag in Karmelkerk 9.30u. 
Viering o.l.v. parochianen. Om 
14u. Poolse dienst met pastoor 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. R. 
Bakker uit Amsterdam. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met mw. N. de Ronde uit 
Delft. Info: https://sow-kudel-
staart.nl. 

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor. 
Reserveren: sjangeboortesecre-
tariaat@live.nl of 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

om 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 14 februari met 
ds. Oscar Lohuis. Info: www.
begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. om de twee weken in 
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsen-
hout. Op 22 februari met Hoite 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’. Info: 0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

In Memoriam: Jan Willem Wessel
Aalsmeer - ‘Klein van gestalte, 
groots qua gezag, visie en missie’ 
is een typering van een collegabe-
stuurder in de sierteeltsector over 
mr. drs. Jan Willem Wessel, die op 
28 januari dit jaar na een lang-
durig ziekbed is overleden in zijn 
woonplaats Bentveld. In verschil-
lende functies is hij van grote 
betekenis geweest voor de 
ontwikkeling van de bloemen- en 
plantenbranche in Nederland. Als 
voorzitter, directeur en bestuurder 
was Jan Willem Wessel een door-
tastende leider die hield van e�-
ciënt vergaderen en goed kon 
delegeren. Als persoon combineerde hij dat door goed te kunnen luis-
teren, was hij belangstellend, integer en zachtaardig. Die combinatie was 
bijzonder en kwam in zijn loopbaan verschillend en verrassend boven-
drijven. Soms een tikkeltje eigengereid, maar dat was nooit onprettig of 
belemmerend. Bij zijn afscheid van ‘het Aalsmeerse’ in 2003 verscheen er 
een boekje, met als veelzeggende titel ‘Dat is snel, het lijkt Jan Willem wel’. 
De herinneringen daarin van collega’s werden gelardeerd met typerende 
uitspraken van ‘deze bestuurder met ondernemerskwaliteiten’. Zoals: ‘Dat 
verbaast me niet, maar verbijstert me wel’, ‘De veilingen moeten maar 
eens accepteren dat de wereld rond is’ en ‘We zijn in de wereld om het 
vak een dienst te bewijzen’. De geboren Rijnsburger (1951) studeerde na 
het gymnasium in Leiden bedrijfseconomie bij de Erasmus Universiteit 
(1975) en deed daarna nog in de avonduren Nederlands Recht (1986) bij 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Al tijdens zijn laatste studiejaren bedrijfs-
kunde was hij werkzaam in de adviesbranche en vervolgens bij verschil-
lende bedrijven en consultancy’s in met name de automatiseringssector. 
In 1991 stapte hij over naar het toenmalige Bedrijfschap voor de Groot-
handel in Bloemkwekerijproducten in Aalsmeer als secretaris/directeur. 
De aanvankelijke bedenkingen over zijn benoeming bij het bestuur 
vanwege zijn curriculum (‘te zwaar’) wist de zoon van de Rijnsburgse 
groothandelaar in bloemen en planten weg te nemen met zijn betrok-
kenheid bij en bevlogenheid voor de bloemensector.

Wessel was de motor van de revitalisering van het toenmalige bedrijf-
schap. Onder zijn leiding tot 2003 verbeterde de dienstverlening. Bekend-
heid, reputatie en imago van het schap werden vergroot en versterkt, net 
als de positionering als lobbyclub in Den Haag en Brussel. 
Uit hoofde van zijn functie was hij onder meer voorzitter van de Stichting 
Edi�ower (nu Floricode), de marketing-adviesraad van Bloemenbureau 
Holland, de Kamer van Koophandel Amsterdam e.o. en namens het schap 
bestuurlijk betrokken bij internationale bloemenhandelsorganisatie 
Union Fleurs en de internationale producentenorganisatie AIPH.
Uit persoonlijke betrokkenheid met de bloemisterijsector was hij vanaf 
1993 tot 2003 bestuurlijk actief bij de Bloemenvaktentoonstelling in Aals-
meer. Aanvankelijk als voorzitter en daarmee mede-initiator van de inter-
nationalisering en groei van deze vakbeurs, die in 2000 verhuisde naar 
Amsterdam RAI en in 2002 opging in de Horti Fair. Na zijn voorzitterschap 
bleef hij in verschillende functies actief bij deze vaktentoonstelling en de 
Horti Fair. Hij bedacht in 2001 bijvoorbeeld de wedstrijd ‘100 mooiste 
bruidsboeketten voor Máxima’, verschillende speciale paviljoens en activi-
teiten en hij droeg beursthema’s aan. Na zijn directiefuncties bij 
Keukenhof (2003-2004) en LTB/Flynth (2005-2009) rondde hij als zelf-
standig ondernemer zijn loopbaan af op het gebied van Advies, Toezicht 
en Arbitrage. Bestuurlijk zette hij zijn inzet voort, onder meer als lid van 
de ledenraad van Rabobank Haarlem, de Vereniging voor Toezichthou-
ders bij Onderwijsinstellingen en de raad van toezicht van het Clusiuscol-
lege in Alkmaar. Tot na zijn ziekte in 2014 was hij tot 2016 nog voorzitter 
van de arbitragecommissie van de VBN-VGB. Met Jan Willem Wessel 
verliest de sierteeltsector een stijlvolle bestuurder, die de formele en o�-
ciële werkwijzen verenigde met creativiteit en betrokkenheid. 

Zijn echtgenote Monique van den Boogaard wensen wij toe, dat zij de 
mooie herinneringen aan de veelzijdige Jan Willem zal kunnen koesteren. 
Hij wilde dat het bloemstuk bij zijn uitvaart zou worden samengesteld 
met bloemen die typerend zijn voor het seizoen...

Hermen de Graaf 
(met dank aan Niek van Rest en Ben Schoenmaker, 4 februari 2022)

Aalsmeer - Onlangs is een subsidie-
cheque uitgereikt van 2.500 euro door 
Wim Haijtink, bestuurslid van OSA, 
aan Rietje Hulsbos, Corrie van Honk en 
Margriet van Klinken, leden van de 
Hervormde Gemeente Aalsmeer. Deze 
dames hebben een kerstveiling online 
georganiseerd, die liefst 8.145 euro 
heeft opgebracht. Daarom kon het 
maximale subsidiebedrag van 2.500 
euro worden verstrekt. 

Bouw dak meisjesschool
Het subsidiegeld en het ingezamelde 
bedrag zijn bestemd voor Stichting 

Heart for Children. Deze stichting 
zorgt dat het geld wordt besteed aan 
de bouw van het dak van een slaapge-
bouw voor meisjes van de middelbare 
school in Oeganda, daarvoor is in 
totaal ongeveer 20.000 euro nodig. 
Met het opgehaald bedrag en de 
subsidie kan begonnen worden aan 
het lassen van de dakspanten van het 
gebouw. Verdere informatie over dit 
project is te vinden op: www.heart-
4children.org. Meer weten over de 
stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA)? Kijk dan op de 
website: www.osa-aalsmeer.nl

Subsidiecheque van OSA voor 
Hervormde GemeenteVermist: Kater Nuka

Aalsmeer - Nuka is een grijze 
volwassen kat van 9 jaar oud, kruising 
van een Blauwe Rus, en wordt sinds 4 
februari vermist in de omgeving van 
de Karperstraat in Oosteinde. Nuka is 
een lieve rustige kat en reageert op 
�uiten en zijn naam. De eigenaars 
van Nuka vragen aan wijkbewoners 
om ook in hun schuur/garage te 
kijken. Mogelijk heeft hij zich daar 
verstopt. Heeft u/jij Nuka gezien of 
meer informatie?
Laat het de eigenaars zo snel moge-
lijk weten via 06-34924910. De familie 
en zijn zusje missen hem heel erg!

Pontje tijdelijk uit de vaart
Aalsmeer - Het pontje Rijsenhout-Aalsmeer is stuk en daarom heeft de 
gemeente Haarlemmermeer dit vervoer over het water uit de vaart 
gehaald. De pont is zodanig kapot, dat hij niet meer terugkomt. De 
gemeente werkt aan een de�nitieve oplossing. Tot die tijd wordt een 
ander voet- en �etspontje gehuurd. Als deze beschikbaar is, meldt de 
gemeente Haarlemmermeer dat via haar website. Kijk ook op haarlem-
mermeergemeente.nl/wegwerkzaamheden-en-wegafsluitingen, kopje 
Pontje uit de vaart.









van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

Marques Francisco L.D. 28-01-1992 02-02-2022
Zegers R.J.M. 18-02-1960 02-02-2022

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

BESLUIT GENOMEN, NAAMGEVING OPENBARE 
RUIMTE (Z22-003746 D22-011316/A&I)

Onderstaande naamgeving toe te kennen aan de brug die de 
Historische Tuin verbindt met het Praamplein: 
Nico Borgmanbrug

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
AALSMEER 

De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro per 
inwoner beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking. De 
Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) mag 
dit geld namens de gemeente toekennen aan projecten. Parti-
culieren en instellingen in Aalsmeer kunnen bij OSA een aan-
vraag indienen om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. 
Meer informatie: www.osa-aalsmeer.nl.

VERGADERING DINSDAG 15 FEBRUARI 2022

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde vergade-
ring commissie ruimte & economie en maatschappij & bestuur 
op dinsdag 15 februari 2022, 20.00 uur.

TIJD AGENDA- ONDERWERP
PUNT

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
  Commissie Ruimte en Economie
20.05 4. Inbesteding nascheiding en verwerking 
  restafval gemeente Aalsmeer
  Commissie Maatschappij en Bestuur
20.45 5. Aanpak dak- en thuisloosheid en 
  doordecentralisatie Beschermd wonen
21.15 6. Overdrachtsdocument gemeenteraad 
  2018-2022
21.25 7. Wijziging vergaderstructuur 
  gemeenteraad
21.45  Regionale samenwerking
21.50  Vragenkwartier
22.05  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 gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Marktstraat 9, 1431 BD, (Z22-009801), het bouwen van een 

serre aan de woonkamer 
- Kamerlingh Onnesweg 102, 1433 LK, (Z22-009853), het 

plaatsen van een puincontainer i.v.m. een verbouwing 
- Schweitzerstraat 69, 1433 AJ, (Z22-009694), het vervan-

gen/vergroten van de schuur 
- Leeghwaterstraat 6, 1433 BJ, (Z22-009685), het verbreden 

van de bestaande in- en uitrit 
- Rietwijkeroordweg 28A, 1432 JE, (Z22-008800), het plaatsen 

van een ingerichte, duurzame zeecontainer als gastenverblijf 
- Catharina-Amalialaan, t.h.v. nr. 66, (Z22-008576), het in-

richten van een bouwplaats t.b.v. werkzaamheden basis-
school Mikado tot 1 april 2022 

- Oosteinderweg 307, 1432 AW, (Z22-008350), het uitbrei-
den van de woning aan de zijgevel 

- Bilderdijklaan 11, 1182 EB, (Z22-008345), het aanbouwen 
van een extra kamer aan de achterzijde van de woning 

- Geniedijk 12, 1433 HC, (Z22-007915), het plaatsen van een 
aanbouw en een dakkapel 

- Gloxiniastraat 22, 1431 VG, (Z22-007913), het verhogen 
van de nok i.v.m. het plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning 

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 

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling 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

Jędrzejewska B. 19-05-1981 04-02-2022
Robak E.A. 01-11-1992 01-02-2022

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

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 

2 van de wabo verlengd:
- Rietwijkeroordweg naast nr. 8 (kad. perc. A 3723), (Z21-

078729), het bouwen van een opslaghal met kantoor en het 
plaatsen van erfafscheiding. Verzonden: 04 februari 2022

- Uiterweg 9, 1431 AA, (Z21-093789), het vervangen van de 
bestaande uitbouw aan de achterzijde van de woning (ge-
meentelijk monument). Verzonden: 04 februari 2022

- Westeinderplassen (kad. perc. E 1877), (Z21-085716), het 
verbreden van de watergang t.b.v. waterberging. Verzon-
den: 04 februari 2022

- Aalsmeerderweg 283 11, 1432 CN, (Z21-094968), het bou-
wen van een vide (legalisatie). Verzonden: 04 februari 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Zijdstraat 47, 1431 EB, (Z21-085669), het aanbrengen van 

reclame aan de buitenzijde van het pand incl. eventuele 
lichtreclame, reclameteksten op zonweringen en het plaat-
sen van een reclamebord. Verzonden: 01 februari 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Citroenvlinderstraat 7, 1432 MA, (Z21-093796), het plaat-

sen van een dakkapel aan de linker zijgevel van de woning. 
Verzonden: 04 februari 2022

- Anne Frankstraat 9, 1433 PJ, (Z21-093147), het plaatsen 
van een dakkapel in het voordakvlak van de woning. Ver-
zonden: 04 februari 2022

- Oosteinderweg 493, 1432 BK, (Z21-069027), het aanleggen 
van een in- en uitrit. Verzonden: 04 februari 2022

- Turfstekerstraat 43, 1431 GD, (OD-10823828), omgevings-
vergunning beperkte milieutoets (OBM) voor oprichten en 
in werking hebben van een inrichting voor schadeherstel 
aan pleziervaartuigen. Binnen de inrichting vindt verwer-
king van polyesterhars plaats. Toelichting: deze aanvraag 
is behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied (zaaknummer: 10823828). Meer informatie over 
deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl. onder 
bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, 
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op 
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
Verzonden: 03 februari 2022

- Hugo de Vriesstraat 38, 1431 KB, (Z21-092086), het wijzi-
gen van het kantoor in een wooneenheid en het wijzigen 
van de voor- en zijgevel. Verzonden: 03 februari 2022

- Zijdstraat 83 en 83 A, 1431 EB, (Z21-093724), het splitsen 
van de winkelruimte. Verzonden: 31 januari 2000

- Veilingtocht, tussen de Hornweg en Legmeerdijk (kad.
perc. B 5011, (Z21-084813), het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. de aanleg van een dam met duiker. Ver-
zonden: 28 januari 2022
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VERGUNNING INGETROKKEN *
- Noordpolderweg 18, 1432 JH. Het uitbreiden van het be-

drijfsgebouw d.m.v. een aanbouw (Z21-092876). Toelich-
ting: vergunning bekend onder kenmerk: Z2018/010882

- Machineweg 294, 1432 EV. Het realiseren van een dakver-
hoging. (Z22-000660). Toelichting: vergunning bekend 
onder kenmerk: Z18-001990

- Pasteurstraat 18, 1433 KT. Het uitbreiden van de bestaan-
de woning aan de voorzijde (Z22-002809). Toelichting: ver-
gunning bekend onder kenmerk: Z20-060324 

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- ter hoogte van Drie Kolommenplein 1A (Z22-008060) het 

plaatsen van een tent ten behoeve van de verkiezingen 
van 15 tot 17 maart 2022, ontvangen 2 februari 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z22-008353) Indian Hut, ontvangen 

op 26 januari 2022

ALCOHOLVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

- Oosteinderweg 387 (Z22-008103) Indian Hut, ontvangen 
op 26 januari 2022

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is verleend. 
- In het kader van het plaatsen verkeersmaatregelen, op-

breken asfalt, putkoppen vervangen, aanbrengen van een 
nieuw laag asfalt op 8 februari 2022, op het perceel Zwar-
teweg ter hoogte van Mendelstraat ( Z22-005984), verzon-
den 3 februari 2022.

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-

ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Tijdelijke verlegging weggedeelte - Hornweg ter hoogte 

van perceel nummer 34

TER INZAGE

t/m 10-02-22 verlening omgevingsvergunning Dorps-
straat naast 135 Aalsmeer (z21-042638) met 
de daarbij behorende stukken

t/m 24-02-22 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Ui-
terweg-Plasoevers 2021’ (z19-006733) met 
de bijbehorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Een oproepje van Ton 
Engel, die afgelopen maandag de 
redactie belde. Ton Engel is slecht-
ziend, maar loopt nog bijna dage-
lijks een rondje in het dorp. Met zijn 

blindengeleide stok, zodat iedereen 
rekening kon houden met zijn 
slechtziendheid. 
Nu is Ton helaas ook slecht ter been 
geraakt en heeft een rollator aange-

Rollator met een boodschap

Aalsmeer - Per januari 2022 is Leo 
Eveleens de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Na twee periodes heeft 
voorzitter Bart Hulsbos bij het einde 
van zijn termijn het stokje overge-
dragen aan de heer Eveleens die al 
geruime tijd deel uitmaakt van de 
Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht heeft nu gekozen voor een 
ervaren toezichthouder uit haar 
midden. De heer Eveleens is in ruime 
mate bekend met de opgaven waar 
de organisatie Zorgcentrum 
Aelsmeer voor staat. De Raad van 
Toezicht is de heer Hulsbos dankbaar 
voor zijn grote inzet en betrokken-
heid in de afgelopen tien jaar waar-

door hij veel heeft betekend voor de 
organisatie! Naast het zorgcentrum 
in het centrum van Aalsmeer heeft 
de organisatie meerdere prachtige 
voorzieningen in Aalsmeer en Kudel-
staart, waarin en van waaruit hoog-
waardige zorg wordt geleverd, 
gericht op het welzijn van de bewo-
ners en cliënten. Samen met de 
andere leden van de Raad van 
Toezicht, directeur bestuurder Ellen 
Meily en alle medewerkers en vrijwil-
ligers van het Zorgcentrum gaat de 
heer Eveleens aan de slag om Zorg-
centrum Aelsmeer toekomstbe-
stendig te houden als een betrokken 
organisatie voor de ouderen in en 
om Aalsmeer.

Raad van Toezicht Zorgcentrum 
heeft nieuwe voorzitter

Aalsmeer - De achterstand is einde-
lijk door de GGD bijgewerkt, liefst 
394.759 positieve testen in Neder-
land. Gezien dit aantal is het niet 
vreemd dat ook de cijfers in Aalsmeer 
en regio gestegen zijn, overigens niet 
met heel hoge aantallen. In Aalsmeer 
zijn van 26 januari tot en met 8 
februari 2.170 inwoners positief 
getest op corona en dat zijn er 491 
meer dan de vorige periode. In 
Uithoorn kregen 2.066 (+227) inwo-
ners te horen corona onder de leden 
te hebben, in Amstelveen werden 
5.659 (+309) besmettingen geconsta-
teerd en in Haarlemmer testen 10.174 
(+1573) inwoners positief. Qua 
percentage per 100.000 liggen de 
vier gemeenten opnieuw niet ver uit 
elkaar: Uithoorn (6.839,7), Aalsmeer 
(6.783,2), Haarlemmermeer (6.447,9) 
en Amstelveen (6.230,4). Landelijk 
neemt de ziekenhuisbezetting door 
corona licht toe, zo ook in Aalsmeer 

(+1) en Haarlemmmeer (+4), in 
Uithoorn juist een afname (-3) en in 
Amstelveen blijft het aantal patiënten 
op 6 staan. De nu rondwanende 
omikron variant maakt minder ziek 
en dit is merkbaar in alle gemeenten. 
In Aalsmeer en Uithoorn geen inwo-
ners overleden aan het virus, in 
Amstelveen en Haarlemmermeer elk 
1 corona-dode. De geruchten gaan 
dat er vanaf volgende week verder 
versoepeld gaat worden en dat is �jn, 
want corona geeft veel eenzaamheid. 
Kijk wat vaker naar elkaar om, biedt 
hulp als nodig, even zwaaien of een 
vriendelijk woord is veelal al genoeg. 
Vaker de handen wassen blijft 
belangrijk, evenals 1,5 meter afstand 
houden. Een mondkapje dragen in 
openbare gebouwen en winkels, 
thuis blijven bij een verkoudheid en 
gaan testen blijven nodig om het 
aantal besmettingen terug te 
dringen. Samen tegen corona!

Corona-besmettingen: Opnieuw 
stijging in Aalsmeer en regio 

Uithoorn – Op 7 februari is de 
koop-/ realisatieovereenkomst voor 
het nieuwe politiebureau feestelijk 
ondertekend in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Uithoorn. Het 
nieuwe bureau komt op de kavel 
aan de Koningin Maximalaan, 
tussen de begraafplaats en het 

WAPO-terrein. Wethouder Jan 
Hazen, ondertekenaar namens de 
gemeente Uithoorn, is blij met de 
prettige samenwerking tussen 
gemeente en politie. “We krijgen 
een mooi, modern politiebureau 
dat voldoet aan alle eisen van deze 
tijd.”

Nieuw politiebureau Aalsmeer/
Uithoorn aan Kon. Maximalaan

Van links naar rechts: Burgemeester Oude Kotte van Aalsmeer, burgemeester 
Heiliegers van Uithoorn, Co Mostert (Politie Eenheid Amsterdam), wethouder Hazen, 
Jasper Uithol (Basisteam Aalsmeer-Uithoorn), Antonie ter Harmsel (Politiediensten-
centrum), Sander van de Koot (Politie Eenheid Amsterdam), Rafaëlle Quax-Daniëls 
(Basisteam), Lars Verschuren (projectleider gemeente Uithoorn) en Tanja Höing 
(Basisteam Aalsmeer-Uithoorn). Foto: VisionQuest

Aalsmeer - Wil je meer tijd en 
ontspanning voor jezelf? Wil je anders 
leren omgaan met stress? Heb je veel 
op je bordje liggen? Wil je minder 
piekeren? Ben je op zoek naar meer 
balans in je leven? In maart geeft 
Participe Amstelland de gratis trai-
ning ‘Ontspanning in Zicht’. 
Het is geen praat- of therapiegroep, 
maar een praktijkgerichte training 
van ervaren professionals. De training 
geeft je inzichten en leert je bewuster 
te worden van je behoeften. In de 

training worden vijf thema’ s behan-
deld: Omgaan met Stress, voor meer 
ontspanning. Piekeren, voor meer 
rust in je hoofd.
* Energiebalans, voor meer balans 
tussen je energiegevers en energie-
vreters. Sociaal netwerk, voor meer 
inzicht in je sociale netwerk. Voeding 
en Beweging, voor een gezonder 
lichaam en meer energie. De training 
wordt gegeven in samenwerking met 
PACA (psychosociale fysiotherapie) 
en Diëtistenpraktijk VDB,  bestaat uit 

Training ‘Ontspanning in Zicht’

Eén Basisteam
In 2017 heeft Politie Eenheid 
Amsterdam de wens uitgesproken 
om de politieteams in Uithoorn en 
Aalsmeer samen te voegen tot één 
robuust Basisteam. “Een nieuw en 
modern politiebureau voor het Basis-
team Aalsmeer-Uithoorn past 
daarbij”, aldus de wethouder. “Op een 
centrale plek, goed bereikbaar voor 
beide gemeenten. Bovendien is het 
ontwerp nadrukkelijk afgestemd op 
het groene karakter van dit gebied.”

Buitenruimte
De kavel waarop het politiebureau 
en de benodigde buitenruimte 
worden gerealiseerd, is door de 
gemeente Uithoorn aan de politie 
verkocht. Nadat overeenstemming 
was bereikt over de verkoop, de 
bouwplannen en alles wat daarmee 
samenhangt, was het tijd voor de 
feestelijke ondertekening van de 
koop-/realisatieovereenkomst. 
De voorbereidingen voor het bouw-
rijp maken van de kavel zijn inmid-
dels in volle gang; streven is om in 
het derde kwartaal van 2022 te 
starten met de bouw van het nieuwe 
bureau. Teamchef Tanja Höing van 
politie Aalsmeer-Uithoorn: “We zijn 
blij dat deze stap is gezet en kijken 
uit naar de realisatie van ons nieuwe, 
toekomstbestendig pand.”

vijf bijeenkomsten en vindt plaats op 
vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart en 1 
april van 9.30 tot 11.30 uur bij Parti-
cipe Aalsmeer in de Hadleystraat 55. 
De training is gratis. Aanmelden kan 
telefonisch via 0297- 326670 of mail 
naar team.aalsmeer@participe.nu. 
Opgeven voor de volgende training 
is ook al mogelijk, deze start in juni. 
Aanmelden is verplicht in verband 
met de coronamaatregelen (aantal 
bezoekers in de ruimte). Uiteraard 
wordt op het moment van de trai-
ning de geldende maatregelen van 
het RIVM opgevolgt.

schaft om toch te kunnen blijven 
wandelen. De rollator is speciaal 
gemaakt voor slechtzienden, wit 
van kleur met rode strepen. 
Dezelfde kleuren als zijn begelei-
dingsstok, maar dit wordt niet door 
iedereen begrepen. “De �etsers 

rijden dicht langs mij heen. Ze 
weten niet waar mijn wit/rode 
rollator voor staat.” Ton heeft 
contact gezocht met de landelijke 
stichting voor blinden en slecht-
zienden en hem is aangeraden om 
ook zijn stok mee te nemen tijdens 

zijn wandelingen. Dat gaat hij ook 
doen, maar Ton hoopt dat er door 
dit bericht meer rekening met hem 
wordt gehouden. Het is dus geen 
‘hip’ en kleurig exemplaar, maar een 
rollator met een boodschap: 
slechtziend!
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Divers aanbod 
gitaren, 
ukelele’s 

en violen.

Ook microfoons, 
en -statieven.

AGENDA

FEBRUARI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

DONDERDAG 10 FEBRUARI:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Kaarten voor 55+ in Middelpunt, 

Wilhelminastraat vanaf 13.30u.

VRIJDAG 11 FEBRUARI:
* Laatste weekend: Expositie 

Beestenboel in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open vrijdag t/m 
zondag 14-17u.

ZATERDAG 12 FEBRUARI:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open van 
10.30 tot 16.30u.

* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Dreef vanaf 13.30u. 
Zaal open om 13u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13.30u.

*  Filmavond in Bacchus XL, Gerbe-
rastraat v/a 19.30u.

ZONDAG 13 FEBRUARI:
* Prijskienen bij BV Hornmeer in 

buurthuis Dreef 1. Aanvang: 
13.30u., zaal open 12.30u.

MAANDAG 14 FEBRUARI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

DINSDAG 15 FEBRUARI:
* Open huis Open Hofkerk in ‘t 

Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Markt-

straat open van 11 tot 13u. 
* Gecombineerde commissie-

vergadering in Raadzaal, 
gemeentehuis v/a 20u.

WOENSDAG 16 FEBRUARI:
* OVAK kaartsoos in Parochiehuis, 

Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 

in Dorpshuis Kudelstaart,  20u.

ZATERDAG 19 FEBRUARI:
* Lezing over Liefde in WO2 in 

Crash Museum, Aalsmeerder-
brug om 11 en om 13u.

* KCA Cabaret met Janneke Jager, 
“Fantoomgeluk’ in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 20u.

ZONDAG 20 FEBRUARI:
* KCA klassiek, kamermuziek op 

piano, altviool en klarinet in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 
14.30u. Zaal open: 14u.

T/M 27 FEBRUARI:
* Tentoonstelling Floribunda met 

werk van Dennis A-Tjak, Rob de 
Heer en Inge Becka in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg 1. 
Open donderdag t/m zondag 
van 13 tot 17u.

TOT APRIL:
* Schilderijen van Henry Calvetti 

bij Eveleens Makelaars, Punter-
straat, Centrum. Open op werk-
dagen 9 tot 17.30u.

Aalsmeer - Wanneer Janneke Jager 
op zolder struikelt over een doos 
oude cassettebandjes wordt ze 
teruggeslingerd in de tijd. Wat 
droomde ze toen over later? Maar 
vroeger was zeker niet alles beter. 
Denk maar eens aan de muziek en de 
dubieuze kapsels van toen. Twijfe-
lend tussen weemoed en schaamte 
maakt ze een verrassende balans op: 
Wat als ... Janneke won ooit de 
Publieksprijs van het Utrechts Caba-
retfestival (2013) en stond in de 
kwart�nale van het Leids Cabaretfes-
tival in 2015. Ze breidde haar vlieg-
uren op het podium �ink uit in de 
twee jaar dat ze speelde bij De Caba-
retpoel. Ze werd door Guido Weijers 
geprogrammeerd tijdens zijn 
Comedy Festival. Janneke volgde de 
verkorte opleiding aan de Konings-
theateracademie. Menig Groninger 
raakte ze in het hart met haar ode 

aan deze stad, waarvan de muziek 
werd geschreven door Duncan 
Laurence – waardoor het een ‘viral’ 
hit werd op social media rond het 
Songfestival (2019). Zaterdag 19 
februari trakteert Janneke Jager op 
‘Fantoomgeluk’ in cultureel café 
Bacchus XL in de Gerberastraat. 
Let op gewijzigde aanvangstijd: 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Entree is 15 euro. Kaartverkoop 
uitsluitend in de KCA-Ticketshop 
(www.skca). Coronatoegangsbewijs 
en mondkapje verplicht!

Cabaret ‘Fantoomgeluk’ in 
cultureel café Bacchus XL

Aalsmeer – In het Valentijnsweekend 
(11 februari) opent ‘One the Musical’ 
haar deuren in het voormalige 
Broadway theater in Studio’s 
Aalsmeer. 
De musical vertelt het hartstochte-
lijke verhaal over de eeuwige liefde 
tussen Amon (Soy Kroon), een stoere 

piramide-arbeider, en de mooie Mira 
(Nienke Latten), een rebelse prinses 
die tegen alle regels in gaat en haar 
eigen hart volgt.
Studio’s Aalsmeer is speciaal voor 
‘One the Musical’ omgebouwd tot 
het eerste LED-Box Theater ter 
wereld en zorgt voor een adembene-

‘One the Musical’ opent deuren 
in LED-Box Theater Aalsmeer 

Kudelstaart – Carnaval 2022, carna-
valsvereniging De Pretpeurders 
kreeg al veel vragen binnen over het 
wel of niet doorgaan dit jaar. Helaas 
heeft de vereniging, met de huidige 
maatregelen in acht genomen, 
moeten besluiten om de carnavals-
periode in februari niet door te laten 
gaan. Het blijft stil in het anders zo 
uitbundige Poelgilderdam. Uiteraard 
wordt dit betreurt door het bestuur 
en de leden van De Pretpeurders. Er 
wordt wel gekeken voor een alterna-

tief carnaval later dit jaar. Carnaval 
wel of niet vieren is op dit moment 
veel in het nieuws. De Pretpeurders 
houdt de berichten goed in de gaten 
en mochten er veranderingen 
komen, dan wordt dit zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt.

Optochten de�nitief niet
Zeker is in ieder geval dat de 
optochten in februari de�nitief niet 
doorgaan. Het bestuur en de leden 
van de Kudelstaartse carnavalsver-

Het blijft stil tijdens carnaval in 
Kudelstaartse Poelgilderdam

Aalsmeer - Na een lange pauze gaat 
de Bandbrouwerij eindelijk weer 
beginnen in muziekcentrum N201 aan 
de Zwarteweg. De start is op zaterdag 
5 maart en gezellig muziek maken 
met elkaar kan van 20.00 tot 00.00 uur. 

Omdat de N201 er een knallende start 
van wil maken, gaat er deze avond 
ook een optreden plaatsvinden waar 
alle bandjes van de Bandbrouwerij 
aan deel kunnen nemen. Wil je graag 
meedoen met jouw band? Stuur dan 

mende sfeer waarin het publiek 
wordt meegezogen. ‘One de Musical’ 
is tot 26 juni te zien in Nederland.

Volledige theaterervaring
‘One the Musical’ biedt entertain-
ment voor de hele familie. Door de 
geavanceerde techniek met maar 
liefst 450 vierkante meter aan state-
of-the-art bewegende LED-panelen, 
het totaal vernieuwde podium met 
bewegende onderdelen en de sensa-
tionele stunts verzorgd door profes-
sionele free-runners, is de musical 
een feest voor de zintuigen.

Cast en crew
De hoofdrollen worden vertolkt door 
Soy Kroon en Nienke Latten. Andere 
belangrijke rollen worden vertolkt 
door Jeroen Pha� en Peter Lusse. 
Regisseur: Bart Doer�er. Choreograaf: 
Marc Forno. Muziek: Edwin Schim-
scheimer. Producent en schrijver: 
Roel Pieters. Kijk voor meer infor-
matie, tickets en meer op de website, 
facebook en instagram van ‘One the 
Musical’.

Bandbrouwerij gaat weer starten! een bericht naar de organisatie van dit 
tre�en voor en door muzikanten. De 
N201 hoopt met alle ‘bandbrouwers’ 
een fantastische eerste avond te 
mogen beleven. Mochten de corona-
maatregelen nog niet versoepeld zijn 
dan zal het tijdstip van de Bandbrou-
werij vervroegd worden.

eniging vragen om begrip en hopen 
later in het jaar alsnog een mooi 
feestje te mogen organiseren.

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op het tv-kanaal van 
Radio Aalsmeer wordt de �lm van 
februari van Stichting Oud Aalsmeer 
uitgezonden op vrijdag 11 februari 
om 11.00 en herhaald op zaterdag 
om 13.00 uur. De �lm bevat beelden 
van de afbraak van woningen van 
Woningbouwvereniging Aalsmeer 
aan de Rozenstraat na 1985 en een 
aantal foto’s vanaf de bouw tot aan 
de sloop. Ook aandacht voor jacht-
haven de Nieuwe Meer met beelden 
van de viering van het 100-jarig 
bestaan. Verder fragmenten uit de 
jaren dertig en vijftig van de vorige 
eeuw en kijkers krijgen het admiraal-
zeilen ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan te zien. Bij dit evene-
ment is ook de koninklijke familie 
aanwezig met ‘De Groene Draeck. 

Respect in ‘Echt Esther’ 
Als je een rondje door het park kunt 
lopen, dan kun je toch ook wel 
werken? Belasting en belastbaarheid 
zijn zaken die je aan de buitenkant 
niet kunt zien. Of er geestelijk of 
lichamelijk iets speelt dat kun je 
alleen maar zichtbaar maken door te 

vragen en te luisteren. Alle mensen 
verdienen hetzelfde respect te 
krijgen. Daarover gaat het gesprek bij 
‘EchtEsther’ op donderdag 10 februari 
vanaf 19.00 uur.

De Nederlandse Top 10
Aanstaande zondag 13 februari 
tussen 14.00 en 15.00 uur presenteert 
Meindert van der Zwaard weer het 
overzicht van ‘De Nederlandse Top 
10’, de muzikale lijst van de tien 
populairste en meest succesvolle 
Nederlandse producties uit de hitpa-
rade van vandaag. Staat Meau nog op 
nummer 1? Staat Kris Kross 
Amsterdam stil op de vluchtstrook? Is 
Davina Michelle nog hyper? Binnen 
een uur ben je weer volledig op de 
hoogte. 

Heier in ‘Door de Mangel’ 
Maandag 7 februari schoof ras-Aals-
meerder Daan Tas aan in de studio bij 
het team van ‘Door de Mangel’, al 
woont hij tegenwoordig in Kudel-
staart. De mobiele kraanmachinist is 
een fervent duiker en onlangs 
geslaagd voor zijn opleiding tot duik-

Historische film op Aalsmeer TV

instructeur. Uiteraard ging ook Daan 
op zoek naar een opvolger. Op 
maandag 14 februari komt Niels 
O�erman als 337e gast. Hij is zijn neef 
en heeft een eigen heibedrijf. Daan: 
“Ik ben benieuwd hoe hij het heeft 
aangepakt om een eigen bedrijf op te 
starten.” 

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. En op televisie 
te bekijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 





10 inderegio.nl • 10 februari 2022CULTUUR

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het laatste weekend van 
mei staan de KunstKas, Het Art 
Centre Aalsmeer en de Bibliotheek in 
het teken van de Geluksroute. De 
voorbereiding is in volle gang en er 
worden regelmatig inspiratiemid-
dagen georganiseerd. Zo beleefde 
op zaterdag 22 januari het Geluks-
team in de KunstKas van Trudy Rothe 
een aantal mooie geluks-uren. 
Samen maakten zij met aanwijzingen 
van Nicolette de Vetten een 
Despacho. Het is een ritueel dat 
gebruikt wordt bij de sjamanen om 
onder andere een gebeurtenis, in dit 
geval de Geluksroute, positief te 
ondersteunen. Het blanco hart werd 
door het team opgevuld met allerlei 
materiaal dat door moeder Aarde 
wordt geschonken, bloemblaadjes in 
de meest uiteenlopende kleuren, 
schelpjes, verschillende soorten 
zaden, kleine takjes en blaadjes van 
bomen. Na twee uur geconcen-
treerde aandacht was het hart 
gevuld en zag het er fantasierijk uit. 
De organische samensmelting van 
kleuren en de verschillende gekozen 
materialen voegden zich tot een 
verrassend avontuurlijk geheel. Het 
hart straalde een voelbare kracht uit. 

Het Gelukshart wordt het symbool - 
het logo - voor de eerste Aalsmeerse 
Geluksroute.

Eigen handschrift
Aan fotografe Yvonne van Haaften 
was gevraagd het totale proces en 
het eindresultaat te fotograferen. Zij 
wist op een fraaie wijze weer te 
geven waar de Geluksroute volgens 
het Aalsmeerse team voor staat en 
dat is op een vrolijke wijze met elkaar 
het Geluk delen. Voor Yvonne was 
het fotograferen van het despacho 
- dat zoveel betekent als een nieuw 
begin - een ‘uitstapje’. De foto’s die zij 
maakt onder de naam novygra�e zijn 
totaal anders van sfeer. Onmiddellijk 
herkenbaar want met haar gevoel 
voor drama zijn haar foto’s zeer 
indringend. Niet voor niets wist zij al 
heel wat prijzen in de wacht te 
slepen. Haar kracht zit ‘m in de 
visuele instelling, het licht en donker 
e�ect dat zij weet te bereiken en 
door net even wat andere paden te 
bewandelen waarmee zij haar eigen 
handschrift creëert. Haar eerste 
baantje bij een reclamebureau en 
fotostudio in Amsterdam, waar zij 
alle camera-apparatuur mocht uit 
proberen en de jaren ervaring als 
dtp’er bij een uitgeverij zorgen voor 

Despacho voor 1e Geluksroute

Aalsmeerderbrug - Over de Liefde in 
de Tweede Wereldoorlog is heel wat 
te doen geweest en nog steeds. Ook 
in WO2 kreeg men vlinders in de buik, 
in de schuilkelder of gewoon op 
straat. De band tussen liefde en 
oorlog is intiem en zo oud als de 
mensheid zelf. Liefdesa�aires en 
-verdriet worden onder doodsbedrei-
ging intenser beleefd. Aan het begin 
van de oorlog merkten Nederlanders 
weinig van de bezetting. Er was 
weinig schaarste, de schouwburg was 
geopend en avond aan avond werd in 
menige uitgaansgelegenheid 
gedanst. Veel jonge vrouwen vielen 
voor de charmes van de bezetters. Zij 
verschilden zo van de Nederlandse 
mannen, romantisch, ze waren ho�e-
lijk en zagen er goed uit in hun 
strakke Wehrmacht-uniform. De 
meeste Duitse soldaten waren niet de 
wrede bruten, zoals vaak te zien is in 
�lms. Voormalige ‘mo�enmeisjes’ 
schetsen het beeld van jongens die 

heimwee hebben naar huis en met 
tegenzin de dienstplicht vervullen.

Onmogelijke relaties
Tijdens de lezing ‘Liefde in de Tweede 
Wereldoorlog’ op zaterdag 19 februari 
in het Crash Museum vertelt Rick 
Franke over onmogelijke relaties 
tussen onderduikers, verzetslieden, 
Nederlandse vrouwen met Duitse 
soldaten, over huwelijken in Wester-
bork. Ook wordt belicht wat er zich in 
Nederlands-Indië heeft afgespeeld 
aan de hand van het persoonlijke 
verhaal van een Japanner en een 
Belgische dame. Het is een indrin-
gend verhaal over liefde, de risico’s en 
gevolgen daarvan. De lezing verzorgt 
Rick Franke twee keer, de eerste om 
11.00 uur en de tweede om 13.00 uur. 
Bezoekers van het museum kunnen 
deze lezing gratis bijwonen. Het Crash 
museum is iedere zaterdag en de 
tweede zondag van de maand 
geopend van 10.30 tot 16.30 uur. 

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

Aalsmeer - In 1950 kwamen de heren 
Van der Stroom, Terreehorst, Raad-
schelders en Kruyt bij elkaar om hun 
vogels te bekijken en te vergelijken, 
wie had de beste vogel? Hieruit is het 
idee ontstaan om een vogelvereni-
ging op te richten. Op 9 februari 1952 
werd de Vereniging van Vogel-
vrienden voor Aalsmeer en 
Omstreken opgericht met toestem-
ming van de Nederlandse Bond voor 
Vogelliefhebbers. De eerste bestaans-
jaren verliepen met vallen en opstaan, 
geen eigen locatie, geen tentoostel-
lingsruimte en een geringe ervaring. 
Gelukkig werd de vogelvereniging 
uitgenodigd bij de Aalsmeerse konij-
nenvereniging om samen een 
tentoonstelling te organiseren, dat 
een aantal jaren goed is verlopen.  De 
bekendheid groeide snel door de 

gehele omgeving. In de jaren zestig 
werden vogels uit geheel Nederland 
naar de tentoonstelling in Aalsmeer 
gestuurd. Met circa 1200 vogels was 
de Aalsmeerse vogeltentoonstelling 
de grootste in de ruime regio. In de 
zeventiger jaren werden er steeds 
meer vogelverenigingen opgericht 
waardoor de animo voor deelname in 
Aalsmeer verminderde. Het bestuur 
besloot de vogeltentoonstelling te 
verplaatsen van de CAV-veiling naar 
het Parochiehuis, met circa 800 vogels 
nog steeds een mooi aantal. 

Oprichting vogelbeurs
Na een prachtige receptie ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan in 
de Drie Kolommen ging de vereniging 
qua ledenaantal wel iets terug, van 
zo’n 200 naar circa 60 leden. Ook werd 

Vogelvrienden Aalsmeer 70 jaar!

het solide fundament. “Ik ben een 
fotograaf van deze tijd en maak 
gebruik van de hedendaagse 
technieken.”

Op zoek naar geluk
Dat de fotografe (zelf noemt zij zich 
een plaatjesmaker) het ‘uitstapje’ 
wilde maken, heeft alles te maken 
met dat zij de Geluksroute een warm 
hart toedraagt. “Wat voor mij speci-
�eke geluksmomenten zijn? Dat is 
het wandelen in de natuur. Vooral 
bomen zijn een passie vanwege het 
bijzondere lijnenspel. Maar het telt 
ook zeker voor gezellige en inspire-
rende ontmoetingen, interessante 
dingen zien en horen en vanzelf een 
mooie foto componeren.” 
Kijk voor meer informatie over de 
Geluksroute op de website: https//
geluksroute.nu/editie/aalsmeer
of mail naar info@ kunstkas.org 

Toegang reserveren
Bezoekers wordt gevraagd zich op te 
geven op www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/. Gelet op de 
corona regels moeten bezoekers in 
het museum een mondkapje dragen 
en 1,5 meter afstand te houden tot 
anderen. Ook wordt om de QR code 
en Identiteitsbewijs gevraagd. Het 
museum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 
in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Kijk voor meer informatie over 
het  Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
’40- ‘45 op www.crash40-45.nl of 
raadpleeg Instagram of de 
Facebookpagina.

in deze periode vogelbeurs Aalsmeer 
opgericht, begonnen in het duiven-
clubgebouw en daarna in het Paro-
chiehuis met meer dan 1200 bezoe-
kers per jaar. Deze promotie en de 
opbrengst van de corsobraderie 
waren een grote ondersteuning voor 
de vereniging. In 1992 werd het 
40-jarig jubileum gevierd in De 
Schakel samen met de circa 110 
leden. De tentoonstelling voor dit 
jubileum mocht op het laatste 
moment toch doorgang vinden, in 
verband met de uitgebroken vogel-
griep wel in enigszins afgeslankte 
vorm met zo’n 650 vogels. Eind jaren 
negentig ging de vereniging aan de 
wandel: van het Parochiehuis naar 
Buurthuis Hornmeer, vervolgens naar 
het Wellantcollege om weer te 
eindigen naast het Parochiehuis in hal 
de Baccara, een mooi rondje Aals-
meer. Natuurlijk werd het 50-jarig 

jubileum gevierd, wederom in De 
Schakel met een geweldige tentoon-
stelling van 800 vogels in de Groen-
strook. Het 60-jarig bestaan, tien jaar 
later, werd gevierd in het Wellantcol-
lege met een tentoonstelling met zo’n 
450 vogels. 

Hoogtepunt 
Elke vereniging kent een hoogtepunt 
om niet te vergeten en dat was voor 
de Vogelvrienden Aalsmeer in 2015: 
De Districttentoonstelling Noord-
Holland werd in Aalsmeer met circa 
1400 vogels georganiseerd in de 
Bloemhof, een uniek gebeuren. En 
de vogelhobby kwam hierdoor in 
Aalsmeer weer meer op de kaart. 

Jubileumfeestje
Al 70 jaar hebben de Vogelvrienden 
van Aalsmeer het doel om de vogel-
hobby door te geven door lezingen 

te geven, bijeenkomsten te houden, 
tentoonstellingen en vogelbeurzen 
te organiseren dit alles met de inzet 
en ondersteuning van 70 jaar leden 
en vrijwilligers. Als dank voor de 
inzet van 70 jaar is een feestje met de 
corona-maatregelen niet haalbaar en 
verantwoord. Om het platina jubi-
leum alsnog onder de aandacht te 
brengen biedt het bestuur alle leden 
en vrijwilligers een gezellig samen-
zijn aan onder het genot van een 
kopje ko�e en een drankje. De 
inloopochtend vindt gelijk met de 
vogelverkoop op zondag 27 februari 
plaats van 10.00 tot 13.00 uur in zaal 
de Baccara in de Baccarastraat 1. Let 
op: Mondkapje op, geldige QR-code 
tonen en een vaste zitplaats 
innemen. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
secretaris Gerard Goeijenbier via 
06-10666878.

RUBRIEK

Aalsmeer - Op woensdagochtend 
zit ik vaak in alle vroegte in de auto. 
Om kwart voor zeven zoef ik �ui-
tend in mijn elektrieke bolide rich-
ting Bloemendaal. Ik ben zo blij met 
mijn (bijna nieuwe) Kiaatje. Het is 
een autootje van niks, maar alles 
past erin: ik, de hond, de bood-
schappen, de kleinkinderen (alles in 
volgorde van belangrijkheid). Toen 
hij een keer niet wilde starten, onze 
eigen schuld we moesten nog wennen aan de digitale mogelijkheden, 
kwam de servicemonteur voor de deur en vertelde dat onze Soul bij Kia de 
Mini Hummer wordt genoemd. Helemaal mee eens. Hij is niet alleen stoer, 
er zit ook nog de nodige luxe in: een glazen dak, dat open kan, navigatie, 
stoelverwarming én stuurverwarming. Dat laatste is verrukkelijk voor 
iemand met altijd koude handen. 
Op dat vroege woensdagochtend uur zet ik ook altijd de radio aan. Ik 
luister rond dit tijd graag naar radio Utrecht. Lekkere muziek, leuke 
verhalen uit de regio en om 7 uur het landelijke journaal. Dat het meevalt 
met de wereldproblematiek blijkt wel uit het eerste bericht deze woens-
dagmorgen. ‘Vijftig procent van de vrouwen tussen de achttien en vijfen-
twintig wordt wel eens ongevraagd nage�oten op straat.’ Bepaald wereld-
schokkend nieuws te noemen. Wat mij vooral fascineerde in het bericht 
was de opmerking: ongevraagd. Zijn er serieus meiden die als ze een 
steiger met bouwvakkers passeren en er komt geen reactie, roepen: ‘Hé 
hallo jongens, hier loop ik hoor, willen jullie daar wel even op letten?’ Zelf 
ben ik op die leeftijd met gepaste regelmaat nage�oten. Ik liep altijd stoï-
cijns door of riep: Hoi mannen, lekker weer vandaag hè? Ik vond het eigen-
lijk wel een compliment. Toen het niet meer gebeurde, dacht ik met enige 
spijt: o jee, nou word ik oud. Ik was eind dertig en werkte in mijn functie 
veel met programmeurs en installateurs. Leuke jonge mannen die hard-
nekkig u en mevrouw tegen me begonnen te zeggen. Toen wist ik het 
zeker: het verval heeft ingezet. Door die hele BOOS uitzending is alles op 
scherp gezet. En dat is goed. Ook ik heb als achttienjarige op kantoor te 
maken gekregen met schunnige opmerkingen van een afdelingschef die ik 
toen als een vieze oude kerel beschouwde. Ik geloof dat hij vijftig was. Dat 
kan en mag niet. Op die leeftijd voel je je vreselijk ongemakkelijk en weet 
je niet hoe te reageren. Maar we moeten ook niet doorslaan naar de andere 
kant. We weten als vrouwen heel goed waar de grens ligt en als die over-
schreden wordt, duidelijk melden dat je hier niet van gediend bent. Ik vind 
mannen het zout der aarde, nog steeds, en laten we alsjeblieft het spel van 
�irten, van aantrekken en afstoten, niet totaal afzweren. Niet de hele 
wereld hoeft gender neutraal te worden. Als ik samen met mijn echtgenoot 
buiten loop, in stad, bos of park en wij zijn elkaar even kwijt, dan �uit hij 
naar me. En ik moet tot mijn schande bekennen: ik kijk om. Nog steeds! 
Reageren? 
Truusoudendijk@gmail.com

Fluiten

Aalsmeer - De dames van buurtver-
eniging Hornmeer zijn er weer op uit 
getrokken om cadeautjes aan te 
scha�en voor de prijzen-kientafel. De 
vraag naar de goed gevulde bood-
schappenmand kan met ‘ja’ beant-
woord worden, deze maakt weer 
onderdeel uit van het prijzenpakket, 
net als dinerbonnen en vele andere 
leuke en lekkere prijzen. Eén van de 

vele prijzen winnen? Kom dan 
aanstaande zondag 13 februari naar 
het prijs-kienen in het buurthuis aan 
de Dreef 1. Het kienen is voor 
iedereen vrij toegankelijk, maar denk 
wel aan de QR-code. Aanvang is 
13.30 uur, zaal open vanaf 12.30 uur. 
Het bestuur en de vrijwilligers van 
Buurtvereniging Hornmeer heten 
kienliefhebbers van harte welkom.

Prijs-kienen bij BV Hornmeer
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Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Een bloemenzee
Als uitvaartverzorger mag je eigenlijk 
geen fouten maken. Je moet daarom 
de gehele uitvaart alert zijn. Het komt 
dan ook zeker voor, dat uitvaartver-
zorgers nachtmerries hebben over 
uitvaarten die misgaan of dat ze iets 
vergeten zijn. Mijn vader droomt daar 
nog steeds over, terwijl hij al 20 jaar 
geen uitvaart meer heeft gedaan.

En zo waren wij eens in het crematorium 
te gast. De dienst zou over een kwartier 
beginnen. De mand waarin de overledene 
lag opgebaard, stond al op de juiste plaats 
in de aula. We legden de bloemen neer die 
met de rouwauto meegekomen waren. De 
medewerkers van het crematorium kwa-
men vervolgens met nog twee bloemenrek-
ken vol bloemen aan. Deze bloemen waren 
rechtstreeks bij het crematorium bezorgd.

“Zo, dat zijn veel bloemen” zei ik nog. We 
gaven alle bloemen een plek en nodigden 
vervolgens de opdrachtgever van de uit-

vaart uit, om te kijken of alles zo naar wens 
was. “Wauw, dat zijn veel bloemen” zei ze. 
Ineens voelde ik dat er iets niet klopte. En ja 
hoor, de medewerker van het crematorium 
kwam met een rood hoofd binnengerend. 
De bloemen die zij hadden afgegeven, wa-
ren van een andere crematie voor ons ge-
weest. Ik kon wel door de grond zakken. 
Hoe zou de opdrachtgever hierop reageren? 

De opdrachtgever, tevens dochter van de 
overledene, keek mij aan en glimlachte. 
“En nu?” vroeg ze. Ik gaf haar twee opties. 
We kunnen de bloemen snel weghalen of 
maar laten liggen. “Ik vind ze eigenlijk wel 
mooi. Laat de bloemen maar liggen” zei ze. 
Ik was opgelucht. Voor hetzelfde geld zou 
ze kwaad geworden zijn. En dat zou ik nog 
begrijpen ook.

Na de dienst nam de opdrachtgever als 
laatste afscheid van haar vader: “Mooi hè 
pap, zoveel bloemen.” Ze keek me aan en 
gaf een knipoog. 

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het was de subsidie 
vanuit de Gemeente en de donatie 
van de vrienden van Aalsmeer Lokaal 
die er voor heeft gezorgd dat Aals-
meer Lokaal voor business, banen en 
events een goede start kon maken. 
Na ruim een jaar durven Jeroen 
Mäkel en Ingrid van Mourik het aan 
om zelfstandig te gaan opereren. “Wij 
staan nu geregistreerd bij de KvK.” De 
bestaande relatie met Nieuw Onder-
nemend Aalsmeer (NOA) gaat 
gewoon door, evenals de goede 
contacten met de ondernemers. 

Ontbijt sessie
Het reeds bestaande platform - waar 
ondernemers zich kunnen pro�leren 

- werkt goed. Dus is er tijd voor 
nieuwe initiatieven en dat is het 
ontbijt netwerk dat eens in het kwar-
taal wordt gehouden. Donderdag 17 
februari is de première. De ontbijt- 
sessie is van 07.00 uur tot 09.00 uur 
in het Renaissance Hotel aan de Mr. 
Jac. Takkade. “Wat wij willen is niet 
alleen online contact, maar ook een 
fysiek contact, wij merken dat daar 
weer behoefte aan is.” Het 
programma is gevarieerd. Iedereen 
kan zich bekend maken via een korte 
pitch. Wouter de Vries, voorzitter van 
NOA en eigenaar van Parfum Flower 
Company, vertelt over zijn ervaring 
van de laatste twee jaar. Dat levert 
veel nieuwe, interessante en inspire-
rende informatie op. Natuurlijk is er 
tijd om met elkaar van gedachten te 

Aalsmeer Lokaal na ruim een 
jaar zelfstandig verder

wisselen om vervolgens om 9.00 uur 
weer elders aan het werk te gaan. 

Klaslokaal live 
Ook nieuw is het Klaslokaal live dat 
nu alleen nog online bestaat. Een 
leerzame ondersteuning van kennis 
en ervaring. M.J.K. advies praat de 
deelnemers bij over administratie en 
belasting voor ZZP’ers. Deze ontmoe-
ting is gepland op woensdag 16 
maart. Locatie wordt later bekend 
gemaakt.

Aalsmeer on Tour
Voor 99 euro per jaar kunnen alle 
ondernemers zich inschrijven bij 
Aalsmeer Lokaal. Degene die reeds 
lid zijn proeven daar zeker de voor-
delen van. Er worden veel mogelijk-
heden geboden om naamsbekend-
heid te vergroten, zaken te doen en 
kennis te delen. De korte �lmpjes die 
Aalsmeer on Tour maakt van de 
verschillende Aalsmeerse onderne-
mers worden getoond op het plat-
form Aalsmeer Lokaal. 
“Het is goed om te horen wat onder-
nemers beweegt een eigen onderne-
ming te starten, van daaruit ontstaan 
ook weer nieuwe inzichten. 
Aandacht is belangrijk, dat wat wij 
beogen is een goede combinatie van 
online en fysiek. Wij geloven is ons 
product en luisteren naar datgene 
waaraan de ondernemer behoeft 
heeft. Bij Aalsmeer Lokaal wordt de 
ondernemer gehoord en gezien.” Kijk 
voor meer informatie op de website 
van Aalsmeer lokaal.

Kerstpakketten-actie 
voor Voedselbank 
groot succes 
Aalsmeer - De inzameling van over-
gebleven of aangebroken kerstpak-
ketten voor Voedselbank Aalsmeer is 
weer een groot succes geworden. Er 
zijn liefst 223 kerstpakketten ingele-
verd bij de Wereldwinkel, Fortgarage 
Hartog en Renault Nieuwendijk. De 
kerstpakketten zijn 1-op-1 doorge-
geven aan klanten van de Voedsel-
bank of uitgepakt en aan de voor-
raad toegevoegd. Zo hadden de 
klanten ook wat extra’s in de decem-
bermaand. Het bestuur en de vrijwil-
ligers van Voedselbank Aalsmeer 
willen graag alle particulieren en 
bedrijven hartelijk danken voor hun 
bijdragen. De waardering bij de 
klanten van de Voedselbank was 
groots!

Aalsmeer Centrum deelt rozen 
en chocolade uit
Aalsmeer - De meeste ondernemers in Aalsmeer Centrum verrassen hun 
klanten aanstaande zaterdag 12 februari met een mooie rode roos. 
Omdat het bijna Valentijnsdag is en ze blij zijn met hun klanten. Er 
worden rozen uitgedeeld bij de horeca, de winkels (exclusief de super-
markten), de kappers en salons.Hier geldt wel op is op. En wie zaterdag-
middag naar Aalsmeer Centrum komt wordt ook nog eens getrakteerd p 
een lekker chocolade hartje. Deze worden uitgedeeld in de straten van 
het Centrum en ze zijn ‘geheel coronaproof’ netjes verpakt. 

Valentijnsdag
Maandag 14 februari is het Valen-
tijnsdag. De dag dat een geliefde 
verrast mag worden met een lief 
cadeautje. Of zeg dankjewel tegen 
een beste vriend/vriendin en trak-
teer op een lekkere lunch of 
etentje. De ondernemers in Aals-
meer Centrum staan voor de 
bezoekers klaar met advies en hulp.

Aalsmeer - Vanwege corona heeft de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers voor een andere opzet 
moeten kiezen voor het jaarlijkse prij-
zenfestival. Uit alle ingeleverde spaar-
kaarten zijn 19 namen getrokken van 
spaarders die een prijs hebben 
gewonnen,  een cadeaubon ter 
waarde van 200 euro , die besteed 
mag worden bij de winkelier die op 
hun uitnodiging staat. De spaarders 
die verrast zijn door de Bloemenzegel-
winkeliers zijn: mevrouw A.M.C. 
Baggen (bon Slagerij Steen), M. 
Maarsen (bon DA drogisterij Mooi van 
der Zwaard), Nienke van der Zwaard 
(bon restaurant Centennial), familie 
Klaassen uit Rijsenhout  (bon Anne-
mieke’s Kramerie), familie Loogman 
(bon P. en M. Stokman), familie Boin 
(bon Elektroworld Hartelust), familie 
Van der Linden (bon Keurslager Kruys-
wijk), G. van der Zwaard-de Jong (bon 
Etos Wind), R. van Leeuwen uit Kudel-
staart (bon Bloemenkiosk Ophelia-
laan), Annika Plaisier (bon Volen-
dammer Vishandel Veerman), M. de 
Cloe uit Leimuiden (bon Henrita Foot-
wear), Cynthia Methorst uit De Kwakel 
(bon Boekhuis Aalsmeer), N. Bies-

heuvel uit Rijsenhout (bon Ringfoto 
De Boer), M. van der Laarse uit Kudel-
staart (bon Gentlemen’s Place), E. van 
Zoelen uit De Kwakel (bon Bloemen-
kiosk Aalsmeer), J.E. Wessels uit Kudel-
staart (bon Juwelier Sparnaaij), C. 
Joore uit Rijsenhout (bon bij Chocola-
tier Martinez), R. Stokman (bon 
Bertram en Brood) en familie Alderden 
(bon Total Copy Service). De Bloemen-
zegelwinkeliers wensen de winnaars 
veel plezier met hun gewonnen prijs. 
Overigens hebben zij ook allen nog 
een mooi boeket bloemen gekregen 
van Bloemenkiosk Aalsmeer.

Leuke acties
Blijf bloemenzegels sparen want: elke 
maand een leuke actie met cadeau-
bonnen, met Moederdag, Vaderdag 
en met Pasen een leuke verrassing, 
braderie in september met interes-
sante aanbiedingen van alle bloemen-
zegelwinkeliers, prijzenfestival aan het 
einde van het jaar en  in het laatste 
kwartaal drie keer de uitreiking van 
een rijk gevulde tas. 
Het loont om bloemenzegels te 
sparen. Vraag om Bloemenzegels, u 
heeft er recht op!

Prijzenfestival Bloemenzegel-
winkeliers voor 19 winnaars

Cadeaubon en bloemen van Bertram en Brood voor R. Stokman. 

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 uur 
een gezellige kaartmiddag voor 55+ers 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op 
donderdag 3 februari is het klaver-
jassen gewonnen door Marga da Silva 
met 5281 punten en 3 marsen, op twee 
is Tiny Buwalda geëindigd met 5277 
punten en 1 mars en plaats drie was 
voor Greet de Jong met 5107 punten 
en 2 marsen. Bij het jokeren behaalde 
Riet Pothuizen 435 punten de hoogste 

eer, gevolgd door Jopie de Grauw met 
439 punten en Trudy Knol met 662 
punten. Belangstelling voor deze kaart-
middag? Klaverjassers en jokeraars zijn 
van harte welkom. Het bestuur nodigt 
55+ers uit eens te komen kijken en/of 
direct een ‘potje’ mee te spelen. De 
eerstvolgende kaartmiddag is 
vandaag, donderdag 10 februari. Voor 
inlichtingen kan contact opgenomen 
worden met penningmeester Hans van 
Schuilenburg via 06-12699009.

Winst Marga en Riet bij Ouderensoos

Zo! Dat mag gezien worden
Aalsmeer - De �rma van der 
Schilden Lingerie heeft een door Rob 
Gaarenstroom gemaakt beeld in haar 
etalage geplaatst. Toen Rob er een 
foto van had gemaakt en deze in zijn 

computer wilden plaatsen had hij er 
meteen, zoals vaak bij exposities, een 
thema bij: Zo! Dat mag gezien 
worden. Tja, het is aan u/jou: Het 
beeld, de foto of de producten?
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Aalsmeer - Tien jaar geleden zijn de 
bewoners van de Wilgenlaan 
begonnen om zelf de wilgen in hun 
laan te knotten. Eerst één keer per 
twee jaar en de laatste tijd één keer 
per jaar. De takken groeien behoorlijk 
snel en zonder ingrijpen zouden de 
lantaarnpalen ingroeien tussen de 

takken, met als gevolg slecht licht. 
Het werk verloopt gesmeerd. De 
eerste ploeg snoeiers knippen de 
takken van de knot, waarna de sjou-
wers de takken onder hun hoede 
nemen en naar de hoek van de straat 
brengen. Daar ontstaat een grote 
berg takken en tenslotte komen de 

Wilgenlaan-bewoners zijn het 
knotten nog niet verleerd

Aalsmeer - De Gemeente Aalsmeer 
doet mee aan de landelijke meer-
bomen nu-actie, waarbij van de 
bosmaaier of anderszins geredde zaai-
lingen verzameld en gratis beschik-
baar gemaakt worden voor iedereen 
die zijn of haar tuin of terrein wil 
vergroenen. Op de oude waterzuive-
ring aan de Molenvlietweg zijn inmid-
dels al circa 8.000 boompjes en 
struiken van 30 soorten verzameld, die 
ter gelegenheid van de nationale 
boomfeestdag op 19 maart voor 
iedereen beschikbaar gemaakt 
worden. De gemeente wil voor iedere 
Aalsmeerder een boom ter beschik-
king stellen. Die 8.000 moeten er dus 
32.000 worden. Het gaat in deze actie 
niet om je hand ophouden voor een 
gratis boompje, maar om samen er 
iets moois van te maken en door de 
handen uit de mouwen te steken voor 

meer biodiversiteit en meer CO2-vast-
leggende houtige gewassen. Dus voor 
19 maart zoekt de Stichting Meer 
Groen nog zeker 25.000 andere boom-
pjes. Die kunnen in elk bosplantsoen 
of in iedere tuin staan, maar ook rest-
partijen van kwekers zijn welkom. In 
Aalsmeer worden op het Zeilfort en in 
het bosplantsoen van de oude water-
zuivering boompjes verzameld.

Boompjes redden
Op dinsdag 15 februari gaan zaai-
lingen gered worden die in het 
bosplantsoen langs de Zwarteweg 
en de Hornweg staan waar op afzien-
bare termijn wegen en rotondes 
worden aangelegd. Op woendag-
middag 16 februari wordt dit zelfde 
gedaan aan de Aalsmeerderweg ter 
hoogte van nummer 8. De actie loopt 
niet alleen in Aalsmeer, maar in heel 

Nederland en zeven dagen van de 
week. Geïnteresseerden kunnen zich 
daarvoor melden op meerbomen.nu 
en ontvangen dan een overzicht van 
de activiteiten in de regio.

Meer Groen 
Stichting Meer Groen is een van de 
initiatiefnemers van de meerbomen.
nu-actie en streeft naar een grotere 
betrokkenheid bij allerlei vormen van 
natuurbeheer en beheert bijvoorbeeld 
ook de buitenruimte van het Zeilfort en 
staat open voor het in beheer nemen 
en samenwerken met andere organisa-
ties van meer terreinen. Voor deze en 
andere mogelijkheden van ecologisch 
beheer of natuureducatie zoekt de 
werkgroep mensen die eenmalig of 
structureel mee willen denken en 
werken. Voor opgave en meer infor-
matie: info@stichtingmeergroen.nl

Gemeente Aalsmeer doet mee 
aan actie meerbomen-nu 

1 Jaar Stichting Nieuw Aalsmeer: 
Een nieuwe fase

Aalsmeer - Maandag 7 februari, iets 
over negen uur in de avond, zijn de 
hulpdiensten opgeroepen voor een 
auto te water aan de Oosteinderweg. 
De auto raakte van de weg, botste 
tegen een lantaarnpaal en kwam tot 
stilstand in de sloot. De politie en de 
brandweer waren snel ter plaatse. 

Even later arriveerde ook de ambu-
lancedienst. De geschrokken 
bestuurder is direct opgevangen 
door buurtbewoners. De hulpdien-
sten hebben vervolgens de zorg 
overgenomen. De bestuurder is niet 
gewond geraakt. De politie doet 
onderzoek naar de oorzaak van dit 

Auto in sloot Oosteinderweg

Kudelstaart - Vrijdag 4 februari om 
kwart over negen in de ochtend 
werd de Brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een brand in een 
bijgebouw aan de Mijnsherenweg. Er 
was brand ontstaan in een kas van 

Aalsmeer - Op Valentijnsdag gaat 
liefde door de maag, maar het oog 
krijgt ook wat! Oh, l’amour. De dag 
van de liefde staat aanstaande 
maandag 14 februari alweer voor de 
deur. Dit betekent dat de chocolade-
machines overuren draaien bij 
bakkerij Vooges. Chocolade blijft bij 
uitstek hét product om een dierbaar 
persoon mee in de watten te leggen, 
dat weet ook Jasper Engel, bakker bij 
bakkerij Vooges. In de grote bakkerij 
aan de Visserstraat is een speciale 
chocolaterie ingedeeld, waar de 
machines de ene na de andere 
chocolade creatie produceren. Met 
grote �nesse en passie worden hier 
de mooiste chocoladeproducten 
gemaakt én versierd. 

Creatieve producten
“We zijn ons sinds enige tijd steeds 
meer gaan focussen op verschillende 
soorten chocoladeproducten, daarbij 
komt deze nieuwe chocoladema-
chine goed van pas. Naast deze 
speciaal voor Valentijn ontworpen 
harten maken we bijvoorbeeld ook 
chocoladetabletten met bedrijfslogo 
en voorzien we onze koekjes van een 
laagje chocolade. Eigenlijk kun je het 
zo gek niet bedenken of we kunnen 
het gieten in chocolade. Daarmee 
kunnen we dus ook leuk inspringen 
met creatieve producten op bijvoor-
beeld feestdagen”, vertelt Jasper 
terwijl hij de rondleiding door de 
chocolaterie geeft en een witte 
chocolade bonbons met rode versie-
ring aanreikt om even te ‘testen’. 
Een beetje van Vooges, een beetje 
van jezelf. Iedereen kent de klassieke 
bonbons als zoet cadeau voor een 
geliefde,  maar wie eens iets anders 
wil kan nu  ook kiezen voor een 
speciaal voor Valentijnsdag 
ontworpen chocoladehart. Hiermee 

kan de eigen creativiteit worden 
ingezet met een heel scala aan versie-
ringen. Een beetje van Vooges én een 
beetje van jezelf. Zo is jouw cadeau 
niet alleen lekker, maar ook nog eens 
authentiek. De persoonlijke touch 
aan deze liefdevolle traktatie geef je 
door te strooien met suikerparels, 
chocoladekrullen, noten en rozijnen. 
Een écht feestje dus! 

Chocoladefontein
Ben je zelf ook benieuwd hoe zo’n 
chocolade machine zijn werk doet of 
wil je een speciaal iemand verrassen 
met een uniek Valentijns cadeau? 
Zorg dan dat je erbij bent, 
aanstaande vrijdag 11 en zaterdag 12 
februari bij Bakkerij Vooges op het 
Poldermeesterplein. Het enthousiaste 
verkoopteam staat klaar bij de choco-
ladefontein in de winkel, inclusief 
versieringen. Zij zorgen ervoor dat je 
jouw persoonlijke Valentijnscadeau 
dezelfde dag nog mee naar huis kunt 
nemen. Ben je trots op je creatie en 
wil je anderen inspireren? Deel dan 
jouw eigengemaakte chocoladehart 
op instagram in je stories en tag @
bakkerijvooges. Wie weet win je dan 
ook nog een ontbijt voor twee 
personen van bakkerij Vooges!

Verras dierbare met chocolade 
van Vooges op Valentijnsdag

vegers er achteraan om de straat 
schoon te vegen. Het is verbazend 
om te zien hoeveel takkenhout na 
een jaar van de wilgen afkomt. De 
Meerlanden sluit de rij. De aanslui-
tende week worden de takken gehak-
seld door de Meerlanden. De bewo-
ners hebben er plezier aan de klus 
met elkaar te klaren en bij te praten. 
Ook is het een goede gelegenheid 
om elkaar te leren kennen. Nieuwe 
bewoner Arjan Stubbe beaamt dat. 
Hij had zich ontfermd over één van 
de grootste wilgenknotten en menig 
medebewoner klampte even bij hem 
aan voor een praatje. Op afstand. Er 
zijn meerdere corona besmettingen 
in de laan en het organisatiecomité 
had het niet aangedurfd om een 
afsluitende kop ko�e en borrel ter 
afsluiting aan te bieden. Bij het 
buiten werken kon voldoende 
afstand gehouden worden. De geza-
menlijke afsluiting werd door de 
deelnemers wel gemist. Over een jaar 
is het weer zover en hopelijk kan dan 
wel geproost worden op een succes-
volle Wilgen-knotdag.

Aalsmeer - Wie wil Stichting Nieuw 
Aalsmeer administratief en organisato-
rische helpen? De Stichting pakte het 
1000 bomenplan op. Denkt mee over 
de Warmtevisie van Aalsmeer, wil een 
andere, meer duurzame opzet voor 
nieuwe bouwplannen, doet voor-
stellen over Greenpark en heeft de 
ontwikkeling van Flexwonen/Tiny 
houses op de kaart gezet! Sinds 1 
januari 2021 heeft het bestuur van de 
Stichting met veel energie inzet gele-
verd op al deze thema’s. “Maar we zijn 
er nog lang niet”, aldus de Stichting.

Duurzaam en groen
Zo wordt dit voorjaar een nieuw event 
georganiseerd. Over duurzaam en 
groen. Onder andere voor dit event 
kan de Stichting extra hulp goed 
gebruiken, denk bijvoorbeeld aan 
administratieve hulp, zoals brieven, 
mails en andere communicatie 
stukken te schrijven voor betrokken 

instanties en personen, of helpen bij 
het organiseren van ontmoetingen 
met mensen waarvoor de Stichting 
actief is.

Samenwerkingen
Dit voorjaar is Nieuw Aalsmeer van 
plan in ieder geval de communicatie 
te verbeteren. Maar ook de verbin-
ding tussen de groene partners in 
Aalsmeer en omstreken een boost te 
geven. Dat zal Nieuw Aalsmeer beter 
op de kaart zetten en zorgen voor 
betere samenwerkingen.
Wie dit ziet zitten en daar (vrijwillig) 
support aan wilt leveren kan contact 
opnemen met de Stichting. Bel Kees 
Buskermolen: 06-53318163 of stuur 
een e-mail naar: info@nieuwaals-
meer.nl. Op verzoek is de Stichting 
bereid haar ambitie, samengevat in 
een Power Point toe te zenden. Veel 
informatie is ook te vinden op de 
website www.nieuwaalsmeer.nl.

eenzijdige ongeval. Volgens omstan-
ders heeft de bestuurder veel te hard 
gereden. Vaker worden snelheden 
tot ver boven de 50 kilometer 
gereden op de Oosteinderweg, dit 
tot grote ergernis van de bewoners. 
Er zijn onder andere stickers geplakt 
op lantaarnpalen om automobilisten 
er extra op te wijzen dat ze in de 
bebouwde kom rijden. 

een bedrijf dat orchideeën kweekt. 
Het betrof een kleine brand die snel 
onder controle was. Oorzaak was een 
lamp die op tafel was gevallen. De 
schade is gelukkig beperkt gebleven. 
Er is niemand gewond geraakt. 

Brandje in kas aan Mijnsherenweg
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Donderdag 3 februari 
werden de Zaailingen zesde editie 
voor de masterclass Netwerken gast-
vrij ontvangen in de showroom van 
Van Vliet Containers BV. Dat dit live 
kon was geheel aan de deelnemers 
besteed, als sponzen zogen zij alle 
stof op die zij deze avond te horen 
kregen. Bob IJpelaar vertelde in 
vogelvlucht over zijn bedrijf dat inter-
nationaal van grote betekenis is. IJpe-
laar is niet alleen een zeer succesvolle 
ondernemer, maar ook een gewel-
dige mentor. Iemand die graag zijn 
kennis en ervaringen met anderen 

deelt. Voor deze bijeenkomst had hij 
een lijst met tien tips samengesteld, 
zoals onder andere: Kijk voorbij je 
eigen grens en vooral ook naar de 
toekomst; Probeer altijd jouw 
product, dienst en jezelf te verbe-
teren; Durf en geef nooit op! 

Netwerken
Robert Schulze van The Growth 
Factory was ook dit jaar degene die 
de Zaailingen meenam in zijn master-
class Netwerken. Besproken werd het 
netwerkmodel, het onderhouden van 
het netwerk, welke mogelijkheden 
tot netwerken zijn er en op welke 
wijze haal je hiervoor jezelf er zoveel 

Zaai Masterclass: Blijvende 
contacten voor de toekomst

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Bij Chris Wegman word je verwelkomd door Diesel. Zijn 
trouwe Mechelse herder, die geen meter van zijn zijde wijkt. Chris heeft 
een passie voor motoren. Zijn werf, maar ook de loods staat er vol mee. 
Eppo Kramer heeft hem uitgenodigd

Eerste motor
“Eppo is een vriend van me. We speelden als 3-jarigen al samen in de 
zandbak achter zijn huis, vlak bij de kerk. We zijn nog steeds vrienden. Net 
als hij ben ik ook in de rozen gegaan. Eppo heeft mij aangestoken om 
motor te gaan rijden. Hij heeft de helft van mijn eerste motor betaald, 
want daar had ik geen geld voor. Eppo werkte bij een baas, maar ik 
werkte thuis bij mijn vader in de kwekerij en ik kreeg niks. Als ik zaterdags 
met de jongens uit ging, gaf ik hem onder de tafel een schop: heb je een 
tientje voor me? Dan kon ik ook een rondje geven. Al het oude ijzer dat 
op de werf lag bracht ik naar Van der Schaft en daar kon ik Eppo weer van 
betalen, maar de week daarop had ik hetzelfde probleem. Mijn moeder 
had wel in de gaten dat het zo ook niet ging en toen kreeg ik wat zakgeld. 
Benzine voor mijn motor tankte ik bij Piet Visser op de rekening: ‘Schrijf 
maar op voor mijn vader’. Daar heeft hij nooit iets van gezegd. Toen mijn 
vader en moeder ouder werden zijn ze in het dorp gaan wonen en heb ik 
samen met mijn broer de kwekerij overgenomen.”

Wanneer ben je in de motorhandel gegaan?
“Met vrienden sleutelden we veel hier in de schuur en op een gegeven 
moment kwam er een oud ijzer boer de werf op met een motor achterop 
zijn aanhanger: ‘voor 65 gulden is hij van jou’. Dat leek mij niet verkeerd. 
Hij had geen papieren, maar het kenteken heb ik opgehaald bij de politie 
- dat kon toen nog - en een week later de motor verkocht voor 100 
gulden. Ik had 35 gulden verdiend; dat was heel wat in die tijd. Vanaf dat 
moment ben ik loop- en sloopmotoren gaan kopen en verkopen. Mensen 
komen hier ook voor onderdelen, ik heb zo’n 500 motoren in de loods 
staan, maar ook 500 gesloopte motoren in de andere loods. Als iemand 
schade aan een motor heeft; een krom wiel, een kapotte richtingaan-
wijzer of koplamp, komen ze die bij mij halen.” 

En zelf veel gereden?
“Een Adler uit 1954, een van de snelste motoren, was mijn eerste motor-
�ets. Die heb ik nog steeds en verkoop ik ook nooit. Net als een Suzuki GT 
750. Toen ik een jaar of twintig was ben ik gaan racen. Dat mocht niet van 
mijn ouders, want we waren streng gelovig thuis. Al was het 30 graden, 
zwemmen in het Oosterbad op zondag was er niet bij. Maar ik ging wel 
met mijn vrienden naar Zandvoort, we stopten de race borden onder 
onze trui en reden naar het circuit. Als later in de week in de Aalsmeerder 
krant stond dat ik een succesvolle race gereden had knipte ik dat stuk er 
gewoon uit. Dat er in gat in de krant zat, vonden mijn ouders blijkbaar 
niet raar. Tot ze op een verjaardag kwamen en de familie zei: wat heeft 
jullie zoon het goed gedaan hè op Zandvoort. Een van de mooiste routes 
die ik heb gereden is in 2013 in Amerika, samen met Carla Hermans en 
nog vijftien Nederlanders. Start en eindpunt was Phoenix. We reden 
sommige stukken over de beroemde, maar gevaarlijke Route 66. Op een 
Harley Davidson 3500 kilometer in veertien dagen. Onvergetelijk.” 

En nu ben je aan huis gekluisterd?
“Ik heb vorig jaar nog twee keer motor gereden; een keer bij een begra-
fenis, met nog honderd anderen en een keer bij Aalsmeer Roest Niet. 
Maar ik kreeg pijn in mijn arm en toen ik hem stootte en dacht dat de 
leuning van de stoel brak, bleek het mijn arm te zijn. De dokter dacht aan 
botkanker, maar het was een agressieve bacterie die mijn bot vernielde. 
In diverse operaties is er nieuw bot in mijn arm is gezet. Heel veel pijn 
gehad en ik heb vier maanden in het Zonnehuis gezeten voor revalidatie. 
Het gaat langzaamaan vooruit, ik krijg therapie en kan mijn hand weer 
wat bewegen. Van de zomer probeer ik of ik gas kan geven en als dat lukt 
probeer ik te remmen. Ik hoop dat het weer helemaal goed komt.”

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper plaatsen?
Een vriend van me Wijnand Olij. Hij heeft bij zijn huis een museum van 
Adler motoren. Bij hem is het virus begonnen. 

Chris Wegman: “Ik heb zo’n 
500 motoren in de loods staan”

mogelijk pro�jt uit. Tips als: ‘Laat bij 
het netwerken echt iets van jezelf 
zien; Vertel mensen waarom je dit 
doet. Zo weet je je te onderscheiden 
en dat blijft hangen bij de toekom-
stige opdrachtgevers. Ga nooit bij 
een verkoopgesprek weg zonder een 
duidelijk commitment; Ga voor jezelf 
eens na welke triggers er zijn waar-
door mensen aan je moeten denken. 
Schrijf deze op en gebruik ze!’ Vervol-
gens legde Robert uit wat de ‘ideale 
klant’ is. Het was een voorzet naar de 
volgende Masterclass die in maart 
wordt gegeven. 

Nuttig huiswerk
Voorafgaand aan deze Masterclass 
hadden deelnemers huiswerk opge-
kregen, gericht op de pitch die zij 
moesten houden - altijd spannend 
om te doen - om vervolgens af te 
sluiten met een concrete vraag met 
wie zij graag in contact willen komen. 
‘Laten wij samen kijken hoe wij elkaar 
concreet kunnen helpen.’ Deze 
opdracht leidde tot een mooi resul-
taat. Iedereen die deze avond heeft 
meegemaakt zal zich bewust blijven 
hoe interessant het is anderen te 
helpen met hun netwerk waardoor er 
in de toekomst waardevolle 
contacten kunnen ontstaan. Neem 
voor meer ZAAI informatie contact op 
met Kirsten Verhoef (project-organi-
sator) via 0297 366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl. 

Aalsmeer - Na Erna van den Heuvel 
(voorzitter) stopt nu ook Jan Mille-
naar als bestuurslid van de Stichting 
Pramenrace in Ere (SPIE). “Na meer 
dan 20 jaar trots bestuurslid te zijn 
van de Stichting Pramenrace In Ere 
waar ik mede met en onder 5 burge-
meester, 3 voorzitters, 20 verschil-
lende bestuursleden, 20 ambtenaren, 
200 vrijwilligers en dankzij de meer 
dan 200 sponsors, 2000 deelnemers 
en de meer dan 22000 toeschouwers 
20 Pramenraces heb georganiseerd 
het tijd vind om op 22 februari 
aanstaande om 20.20 uur (het tijdstip 
dat wij de mededelingen in de verga-
dering behandelen) het stokje zal 
gaan overdragen aan de jongeren. 

Het is tijd voor vernieuwing”, zo 
schrijft hij aan ‘zijn’ 
Pramenrace-familie. 

Weergaloos en bijzonder
“Ik heb het vertrouwen dat ook dit 
SPIE-bestuur, met hulp van u allen, 
een weergaloos en bijzonder Aals-
meers evenement zal weten te 
blijven organiseren, zodat onze 
huidige, maar ook potentiële 
toekomstige Pramenracers, na 
natuurlijk een goed ontbijt, er een 
fenomenaal Aalsmeers feest van 
kunnen gaan maken.” 
In zijn afscheidsmail bedankt hij 
diverse sponsors, mede-bestuurs-
leden en alle Pramenracers: “Ik mocht 

Jan Millenaar stopt met SPIE: 
“Het is tijd voor vernieuwing”

jullie in deze 20 jaar zien opgroeien 
van kind tot pramenracer, tot vaders 
en moeders en opa en oma’s, waarbij 
velen van jullie deelnemers bleven. 
In deze 20 jaar hebben jullie mij, 
maar natuurlijk ook het SPIE-bestuur, 
laten genieten en verbazen van crea-
ties die altijd bij het thema pasten. 
Jullie maken het feest en trekken 
daardoor de aandacht van meer dan 
30.000 toeschouwers (net zoveel als 
alle inwoners van Aalsmeer) die we 
tegenwoordig hebben. Geen enkel 
evenement kan daar aan tippen en 
dat maakt jullie Pramenracers 
bijzonder en ‘wereldberoemd’ in 
Aalsmeer. Zonder jullie is er geen 
Pramenrace. Ik hoop nog jaren van 
jullie, jullie kinderen en kleinkinderen 
te mogen genieten en dat jullie de 
Pramenrace In Ere weten te houden 
en te behouden!”

Kudelstaart - Het Voedselbos mag 
zich verheugen in een aantal vrijwil-
ligers die zich hebben aangemeld. En 
daar zijn de initiatiefnemers erg blij 
mee. Op zaterdagmiddag - er stond 
een stevige wind, maar gelukkig was 
het droog en scheen er een zonnetje 
- heeft het bestuur ze verwelkomd in 
de tuin. Ko�e, thee en koek mee en als 
eerste een voorstelrondje. Twee 

dames, die beiden een opleiding in de 
tuinbouw gevolgd hebben. Erna komt 
uit de Betuwe en heeft zich vooral 
bezig gehouden met potplanten. De 
ouders van de andere dame hadden 
een kwekerij en zij heeft van jongs af 
aan kennis gemaakt met het telen van 
gewassen. Beide dames zijn zeer geïn-
teresseerd in de permacultuur. Guido 
en Berend behoren tot de jongere 

Nieuwkomers in het Voedselbos

garde. Berend heeft als tiener op een 
boomkwekerij gewerkt en in die 
periode de nodige kennis opgedaan. 
Guido heeft een tijd in Spanje doorge-
bracht en daar kennis gemaakt met 
boeren die zich bezig hielden met 
biologisch telen. Hans heeft een 
achtergrond in de sierteelt en een 
passie voor tuinieren. En alle vijf 
hebben ze zin om de mouwen op te 
stropen en aan de slag te gaan. Met 
elkaar zijn zaterdag de plannen 
besproken en ideeën gelanceerd. Bij 
een rondleiding over het terrein heeft 
het bestuur laten zien dat de meeste 
bomen inmiddels zijn geplant en is 
verteld dat 150 speci�eke soorten nog 
in bestelling zijn. Verder ligt de 
composthoop klaar om verplaatst te 
worden, maar dan moet het eerst een 
beetje droger worden. Zoals overal 
heeft ook het voedselbos te kampen 
met een hoop nattigheid. Het wachten 
is nu op een klein beetje voorjaar. Het 
bestuur en de vrijwilligers kijken uit 
naar de zomertijd met langere 
avonden en daardoor meer tijd. Want 
er is volop werk aan de winkel! 
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Aalsmeer - De taalcoaches hebben het 
al vaker in deze krant vermeld: er zijn in 
Aalsmeer een paar duizend mensen 
die dagelijks geconfronteerd worden 
met het feit dat ze de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen. En met een 
beetje hulp zouden veel van deze 
mensen al aardig gered zijn. Wekelijks 
zitten in de bibliotheek op dinsdag 
tussen 11.00 en 13.00 uur mensen bij 

Dringend taalcoaches gevraagd: 
lange wachtlijst taalvragers

Amstelland - Hoe kun je als vmbo-
leerling je beroepskeuze maken als 
stages wegvallen en opleidingsdagen 
worden geannuleerd? En dat terwijl de 
keuze voor een beroep al moeilijk 
genoeg is! Juist daarom gaat Veen en 
Amstelland On Stage door. Voor het 
Beroepenfeest is Digimatch het online 
alternatief; leerlingen oriënteren zich 
online op hun mogelijkheden en ‘solli-
citeren’ voor de Doe Dag. Dit werkbe-
zoek vindt fysiek plaats op 2 juni 2022. 
Meedoen? Kan nog! VMBO On Stage is 
een beroepenoriëntatieproject voor 
meer dan duizend vmbo-leerlingen uit 
de regio, waaronder Aalsmeer. Naast 
Yuverta Westplas mavo doet dit jaar 
ook Yuverta vmbo Groenstrook mee. 
“Dit project brengt leerlingen en lokale 
beroepsbeoefenaren met elkaar in 
contact”, legt Kirsten Verhoef uit. Zij is 
actief voor Nieuw Ondernemend Aals-
meer en vol enthousiasme betrokken 
bij de werving van bedrijven voor 
VMBO On Stage. “Hoe gaaf is het dat de 
leerlingen op één dag kunnen kennis-
maken met zowel een bloemist, een 
advocaat, een mondhygiëniste en een 
metaalbewerker? Zoiets vind je 
nergens!” 

Waarom meedoen? 
Al meer dan 160 beroepsbeoefenaren 
hebben zich aangemeld voor deze 

editie van Veen en Amstelland On 
Stage. Doel is dat aantal op te 
schroeven naar meer dan tweehon-
derdvijftig. “Het geeft een goed gevoel 
om toekomstige vakmensen te helpen 
bij hun beroepskeuze”, vult Monique 
van Weerdenburg aan. Zij is project-
leider bij Greenport Aalsmeer en werft 
zoveel mogelijk bedrijven uit de tuin-
bouwsector. “Bovendien is het dé kans 
om met toekomstige medewerkers en 
collega’s in contact te komen. Zo kun je 
hen enthousiast maken voor jouw vak 
en bedrijf. En tot slot; met jouw deel-
name laat je zien dat je maatschappe-
lijk betrokken bent. Ik zeg: doen!” 

Hoe werkt het?
Beroepsbeoefenaren schrijven zich in 
via de site: www.veenenamstellandon-
stage.nl. Dat kan tot 1 maart. De leer-
lingen kunnen zich via de website 
oriënteren op de deelnemende 
beroepen. Vervolgens schrijven ze een 
motivatie aan de bedrijven. Als het 
klikt, worden afspraken gemaakt over 
de Doe Dag. Leerlingen brengen dan 
een bezoek aan het bedrijf en lopen 
dan een dagdeel mee. Zo krijgen zij 
een goed beeld van het beroep en 
alles wat daarbij komt kijken. Alle 
beroepen zijn welkom. Deelname is 
kosteloos. Aanmelden kan via www.
veenenamstellandonstage.nl. 

Veen en Amstelland On Stage 
gaat (online) door!

Regio - Groene projecten die de biodi-
versiteit in Noord-Holland versterken 
én vrijwilligers bij elkaar brengen, 
kunnen vanaf 1 februari subsidie 
aanvragen uit het Betrekken bij Groen-
fonds. De provincie stelt hiervoor 
101.500 euro beschikbaar. De 
provincie wil graag het vrijwilligers-
werk in de natuur stimuleren en inwo-
ners betrekken bij groen. Door het 
beschikbaar stellen van subsidie daagt 

Noord-Holland allerlei partijen uit om 
gezamenlijk projecten in de natuur op 
te zetten. Tot en met 1 maart kan elke 
vrijwilligersgroep met een goed groen 
idee een aanvraag indienen. 

Kruidentuin en vlinderoase
In 2021 dienden 88 organisaties en 
vrijwilligers(groepen) een aanvraag in. 
Daarvan werden 41 initiatieven geho-
noreerd. Deze initiatieven varieerden 

Ruim 100.000 euro beschikbaar 
voor groene initiatieven

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) bezocht vorig jaar vrijwilligers 
van De Wereldtuin in Westbeemster. Zij ontvingen subsidie om een bijenleerpad aan 
te leggen.

Aalsmeer - Voor het jaar 2024 ligt er 
een onderwijsvernieuwing klaar 
waarbij de theoretische (vmbo-t/
mavo) en gemengde leerweg (vmbo-
gl) van het vmbo tot één nieuwe 
leerweg gevormd worden, onder een 
nieuwe naam. In deze nieuwe 
leerweg zullen alle leerlingen een 
praktijkgericht vak volgen. Yuverta 
mavo Aalsmeer heeft de kans 
gegrepen om één van de 136 pilot-
scholen in Nederland te zijn voor het 
ontwikkelen van het nieuwe praktijk-
gerichte vak Economie & Onder-
nemen (E&O) en biedt op dit 
moment dit vak voor het eerst aan in 
klas 3 voor de leerlingen die deze 
stap samen met de school wilden 
zetten. Een mooie uitdaging!

Praktische ervaring 
Bij het praktijkgerichte vak E&O vindt 
het leren in feite andersom plaats, 

van praktijk naar theorie en weer 
terug naar praktijk. De leerlingen 
krijgen een opdracht van een 
opdrachtgever, een bedrijf of instel-
ling uit de regio, gaan met het 
probleem aan de slag en doen 
onderweg allerlei praktische vaardig-
heden en theoretische kennis op. De 
leerlingen gaan projectmatig aan de 
slag en iedere opdracht zal andere 
kennis en vaardigheden vragen. Dit 
leren gebeurt niet alleen in de les, ze 
volgen workshops van externen en 
docenten en gebruiken deze skills 
ook weer op locatie van de opdracht-
gever. Dus geen kennis in boeken 
waarvan je niet weet of je het ooit 
nodig hebt, nee, meteen in de prak-
tijk brengen! Dat geeft pas betekenis 
aan wat de leerlingen leren.
Economie en Ondernemen klinkt als 
een vak waarbij je klaargestoomd 
wordt voor het ondernemerschap 

Yuverta mavo pilotschool E&O: 
Nieuwe leerweg in 2024

zelf, het gaat echter over veel 
bredere thema’s en is veel meer 
gericht op het ontwikkelen van een 
ondernemende houding. Een 
belangrijke tool om in te zetten in 
een vervolgopleiding of toekomstige 
baan, in welke sector dan ook. 
Daarmee is E&O dus ook geschikt 
voor alle leerlingen en alle pro�elen 
van het vmbo.

Echte opdrachten
De leerlingen werken niet met 
verzonnen situaties uit een lesboek. 
Nee, echte opdrachtgevers uit de 
buurt geven échte opdrachten mee. 
Donderdag 20 januari ontvingen de 
E&O-leerlingen hun nieuwe opdracht 
uit handen van Annette Schreurs van 
Schreurs Holland B.V. Met de 
vernieuwde wetgeving rondom 
roken op bedrijfsterreinen, staat 
Schreurs Holland B.V. voor een paar 
uitdagingen. Zo staat een oude rook-
ruimte nu leeg, kunnen de perso-
neelsleden nu nergens roken waar 
het wel toegestaan is en is er een 
wens om aan de slag te gaan met de 
vitaliteit van de werknemers. Deze 
uitdagingen zullen de leerlingen de 
komende tijd aangrijpen, zodat ze 
uiteindelijk in maart Schreurs 
Holland B.V. van gedegen advies 
kunnen voorzien. Adviezen, klaar om 
overgenomen en in de praktijk 
gebracht te worden. Net zoals de 
opgedane kennis en vaardigheden!

Meer weten over de nieuwe leerweg 
die start in 2024? bit.ly/DNL-animatie 
Meer weten over Economie & Onder-
nemen bij Yuverta mavo Aalsmeer? 
bit.ly/DNL-YuMavo

in het aanleggen van een kruidentuin, 
tot het maken van een ijsvogelwand of 
een vlinderoase, de monitoring van 
dassen en vleermuizen en het 
‘vergroenen’ van buurten en 
schoolpleinen. 

Wereldtuin
Vorig jaar bezocht gedeputeerde 
Esther Rommel één van de ontvangers 
van de subsidie. Dat was de Wereldtuin 
in Westbeemster. “Het was erg mooi 
om te zien hoe een groep vrouwen uit 
verschillende landen en culturen 
samenwerkt om de natuur een handje 
te helpen”, vertelt Rommel daarover. 
“Ze hebben van een parochietuin een 
oase gemaakt. Met het geld dat zij 
kregen, leggen ze een bijenleerpad 
aan en planten ze bijvriendelijke 
planten. Ik ben heel benieuwd wat dit 
jaar voor projecten gaat brengen.” 
Meer informatie over de voorwaarden 
en aanmelding staan op de website 
van Landschap Noord-Holland. De jury 
bestaat uit medewerkers van de 
natuurorganisaties in Noord-Holland. 
Zij voeren het programma ‘Betrekken 
bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse 
Bos, Goois Natuurreservaat, IVN 
Noord-Holland, Landschap Noord-
Holland, Natuur en Milieufederatie, 
Natuurmonumenten, drinkwaterbe-
drijf PWN, Recreatieschap Noord-
Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Aalsmeer - Het is nog niet echt winter 
geweest, maar het is er wel bijna tijd 
voor: SPIE is met de voorbereidingen 
gestart. Er zijn niet alleen feesten in 
juni (Juniorrace) en september 
(Pramenrace), maar hopelijk kan ook 
de feestavond in maart (in aangepaste 
vorm) doorgang vinden. SPIE start het 
Pramenvaarseizoen met een nuttige 
actie op zaterdag 12 maart. Nederland 
schoon! Vroeger was het een vanzelf-
sprekendheid dat je alle rommel weer 
mee naar huis nam. Helaas is het 
tegenwoordig schering en inslag dat 
er rommel overboord gegooid wordt. 
Hierdoor ligt er veel zwerfafval in het 
mooie plassengebied van Aalsmeer. 
Daarom hoopt SPIE dit jaar weer de 
jaarlijkse Westeinderschoonmaakactie 
te kunnen organiseren met steun van 

NL Doet. Elk jaar wordt er weer veel 
afval gevonden en opgeruimd.

Boten en vrijwilligers gezocht
Met vele handen kan een boel werk 
verzet worden. SPIE zoekt naast vrij-
willigers ook meer boten. Een vlet, 
praam of werkschip, want de boot 
moet tegen een stootje kunnen en 
vies mogen worden. Er zijn nu nog 
circa 5 weken om binnen je 
kennissen-, vrienden- en familiekring 
een boot te vinden, die voorzien is van 
bemanning (2 à 3) en ook nog enkele 
vrijwilligers mee kan nemen. Deze dag 
zal naast veel gezelligheid ook veel 
voldoening geven. Help (ook) mee! 
Aanmelden voor de schoonmaakactie 
kan via:  www.NLdoet.nl/activiteit/
westeinderschoonmaakactie

Jaarlijkse schoonmaakactie 
SPIE op Westeinderplassen

Het Taalpunt klaar om koppelingen te 
maken tussen mensen die hulp vragen 
en mensen die hulp bieden. De taalvra-
gers weten intussen de weg naar de 
bibliotheek in de Marktstraat te vinden. 
Dat zijn er intussen erg veel, zoveel dat 
er een behoorlijke wachtlijst is 
ontstaan. Wellicht toch iets voor jou 
om iemand hulp te bieden? En dan 

gaat het niet om het geven van een 
cursus Nederlandse taal. Het gaat 
vooral om ondersteuning. Bijvoorbeeld 
door een uur per week een praatje te 
maken en daarbij nieuwe woorden te 
leren, of te schrijven. Dit is bijzonder 
dankbaar werk! Ben je nieuwsgierig 
geworden, kom dan eens een praatje 
maken bij het Taalpunt in de biblio-

theek op een dinsdag tussen 11.00 en 
13.00 uur. Of haal in de bibliotheek 
eens een folder op waar een en ander 
in beschreven staat. Het zou mooi zijn 
als de wachtlijst wat korter gaat 
worden of, nog liever, geheel gaat 
verdwijnen. Je leeft nu eenmaal veel 
gemakkelijker als je de taal van het 
land waarin je woont en werkt spreekt!
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Aalsmeer - Op dinsdag 15 februari 
vindt een gecombineerde vergade-
ring van de commissies Ruimte & 
Economie en Maatschappij en 
Bestuur plaats in de Raadzaal van het 
Raadhuis. De aanvang is 20.00 uur en 
voorzitter is Nanda Hauet. Na 
opening van de vergadering wordt 
gesproken over het voorstel over 
inbesteding nascheiding en verwer-
king van restafval in de gemeente. 
Het contract voor de verwerking van 
restafval met de huidige afvalver-
werker AEB (Afval Energie Bedrijf ) 
verloopt 31 december 2022. Het doel 
is om per 1 januari 2023 een nieuwe 
overeenkomst te hebben met een 
afvalverwerker voor de verwerking 
van het restafval, tegen zo laag 
mogelijke kosten en met zo min 
mogelijk belasting voor het milieu. 
Wanneer een product of dienst 
boven een bepaald bedrag uitkomt, 
is het verplicht om de inkoopop-
dracht Europees aan te besteden. Een 
overheid kan ook kiezen voor inbe-
steden, door de opdracht te verlenen 
aan een gelieerde overheidsinstelling. 
Het college heeft de voorkeur om het 
nascheiden en verwerken van het 
restafval via inbesteding door Omrin 
uit Friesland te laten uitvoeren. 

Echter, om elk risico uit te sluiten, wil 
Aalsmeer vooralsnog aansluiten bij 
de Europese aanbesteding met regio-
gemeenten. Als blijkt dat de inbeste-
ding succesvol verloopt, zal Aalsmeer 
zich in het voorjaar uit het aanbeste-
dingsproces terugtrekken. 

Aanpak dak- en thuisloosheid
Vervolgens komt de nieuwe aanpak 
dak- en thuisloosheid aan de orde. 
De gemeenten in de regio 
Amsterdam-Amstelland willen de 
komende jaren een beter perspectief 
kunnen bieden bij (dreigende) 
dakloosheid. In de nieuwe aanpak 
krijgen gemeenten meer (budget) 
verantwoordelijkheid voor het 
beleidsveld maatschappelijke 
opvang en begeleid worden. 

Oude en nieuwe raad
Bij het volgende te behandelen 
onderwerp wordt nagedacht over de 
nieuwe gemeenteraad, na de verkie-
zingen in maart dit jaar. Het doel van 
het document wat gepresenteerd 
wordt is om te zorgen voor een 
goede overdracht van de oude naar 
de nieuwe gemeenteraad door een 
aantal adviezen mee te geven. Tot 
slot stelt het college voor een wijzi-

Commissies in vergadering over 
wijziging vergaderstructuur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
de fractie van Absoluut Aalsmeer 
aanwezig op het Poldermeesterplein. 
Terwijl mensen de wekelijkse bood-
schappen deden konden ze onder 
het genot van een kopje thee of 
ko�e met de fractieleden in gesprek.
Het winkelend publiek is nog niet 
echt met de verkiezingen bezig. Toch 
komt 16 maart al snel dichterbij en is 
het belangrijk dat een ieder een 
goed weloverwogen keuze kan 
maken. Mensen gaven aan het 
vertrouwen in de politiek te zijn 
verloren. Zij zien hun buurt achteruit 
gaan en voelen zich niet gehoord. 
Voor de fractieleden dus werk aan de 
winkel om dit vertrouwen te winnen. 
Absoluut Aalsmeer doet er alles aan 
om met inwoners in gesprek te gaan 
en te blijven. 

Parkeerpleinen
Zaterdag was het voor de fractie-
leden een uitgelezen kans om van de 
inwoners te horen wat ze missen in 
hun wijk. Waar ze blij van worden en 

waar hun onvrede vandaan komt. 
Veel mensen in Oost gaven aan 
eerder naar Amstelveen of naar 
Amsterdam te gaan, omdat het 
centrum van Aalsmeer hen niet veel 
te bieden heeft. Men mist een 
gezellig plein. Alle pleinen in Aals-
meer zijn parkeerpleinen en daar-
door totaal niet aantrekkelijk.

Belastingkorting
Ook kwamen er vragen over de laatst 
aangenomen motie eenmalige belas-
tingkorting voor huishoudens. In 
deze motie wordt het college 
verzocht een eenmalige belasting-
korting van 96 euro per huishouden 
toe te passen. Echter lijkt het in de 
praktijk anders uit te vallen, waar-
door een aantal mensen buiten de 
boot vallen.
Heeft u vragen, maakt u zich zorgen 
wilt u in gesprek met de fractieleden 
van Absoluut Aalsmeer? Aanstaande 
zaterdag 12 februari staat de ko�e 
tussen 11.00 en 12.30 uur klaar op 
het Praamplein/Zijdstraat.

Absoluut Aalsmeer: ‘Inwoners 
voelen zich niet gehoord’

Aalsmeer – Vrijdag 4 februari is de 
openbare zitting gehouden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 
woensdag 16 maart. De bijeenkomst 
was ook te volgen via de livestream 
op de website van de gemeente. De 
verbinding in deze verliep niet hele-
maal vlekkeloos. Op het laatste 
moment wist de technicus het live-
contact aan te zetten en halverwege 
werd de zitting onderbroken 
vanwege een korte storing. Sjoerd 
Vellenga, waarnemend voorzitter van 
het Centraal Stembureau Aalsmeer, 
herhaalde voor de zekerheid de lijst 
met deelnemende kandidaten, 91 in 
totaal. Geen van hen hoefde overi-
gens na controle geschrapt te 

worden. Er zijn geen onzuiverheden 
gevonden. Ook werd tijdens deze 
zitting de nummering, volgorde, 
bekend gemaakt. Inwoners kunnen in 
maart hun stem uitbrengen op zes 
partijen met allen een behoorlijk 
aantal namen op de kieslijst. Het CDA 
spant de kroon met liefst 22 kandi-
daten, daarna volgen Absoluut Aals-
meer met 19 en de VVD met 17 kandi-
daten waaruit een keuze gemaakt kan 
worden. De zes partijen hebben allen 
afgelopen vier jaar ook deelgenomen 
aan de verkiezingen, er hebben zich 
geen nieuwe partijen gemeld. De 
volgorde is bepaald op grootte van de 
partijen: 1. CDA, 2. VVD, 3. Absoluut 
Aalsmeer, 4. GroenLinks, 5. D66 en 6. 

Partij van de Arbeid (PvdA). Bij het 
CDA is huidig wethouder Bart Kabout 
de lijsttrekker. De VVD wordt aange-
voerd door Dirk van der Zwaag 
(samen met huidig wethouder Robert 
van Rijn). Lijsttrekker bij Absoluut 
Aalsmeer is opnieuw Dick Kuin. Ook 
bij GroenLinks een vertrouwde lijst-
trekker, Ronald Fransen (10 kandi-
daten), evenals bij de PvdA, Jelle 
Buisma (14 kandidaten). Op één bij 
D66 staat Sybrand de Vries (9 kandi-
daten). Alvast kennis maken met alle 
politici (in spé) kan via de websites 
van alle partijen. Alle kandidaten 
worden hier (met foto) voorgesteld. 
Ook de verkiezingsprogramma’s zijn 
te lezen op de websites.

Keuze uit zes partijen tijdens 
gemeenteraadsverkiezingen

Aalsmeer - Dinsdag 1 februari was er 
een extra raadsvergadering waar de 
gemeenteraad in meerderheid 
instemde met de verstedelijkings-
visie van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). In deze visie 
wordt verdere groei van Schiphol 
niet uitgesloten. In de verstedelij-
kingsvisie, opgesteld door de MRA, 
worden vele voor de regio relevante 
zaken benoemd. Zaken zoals bereik-
baarheid, mobiliteit en woningbouw. 
Ook wordt de voor de leefbaarheid 
van Aalsmeer zo belangrijke ontwik-
keling van de luchthaven Schiphol 
belicht. “En daar zit hem de kneep”, 
aldus D66, Absoluut Aalsmeer en 
GroenLinks. “De verstedelijkingsvisie 
stelt dat door de transitie van Euro-
pese bestemmingen van lucht naar 
spoor vrijkomende ruimte opgevuld 
kan worden met langeafstands-

vluchten. Met andere woorden als er 
korteafstandsvluchten geschrapt 
worden doordat er een goed alterna-
tief per trein is, dan mag Schiphol die 
ruimte opvullen door meer langeaf-
standsvluchten uit te voeren.” 

Verdere groei Schiphol
Willem Kikkert (D66), Dick Kuin (AA) 
en Ronald Fransen (GL) vervolgen: “Je 
kunt zeggen, het is maar een visie en 
de gemeente Aalsmeer blijft gaan 
over haar eigen besluiten maar dat is 
niet helemaal waar. Het rijk ziet dit 
verstedelijkingsconcept als wettelijk 
beleidskader. Dan loopt Aalsmeer 
met open ogen in de val van de 
verdere groei van Schiphol.”

Verkeerd signaal
Het voorgestelde besluit van de 
gemeenteraad was om grotendeels 

akkoord te gaan met de verstedelij-
kingsvisie. Voorbehoud werd 
gemaakt over het Schipholgedeelte.
D66, AA en GL Aalsmeer zijn echter 
van mening dat het grotendeels 
onderschrijven een verkeerd signaal 
is en dat het een belangrijk en 
krachtig signaal zou zijn om, 
vanwege het groene licht voor 
verdere groei van Schiphol, juist niet 
akkoord te gaan met de gehele visie. 

Niet akkoord
Een amendement van D66, AA en 
GroenLinks om niet akkoord te gaan, 
haalde het niet. Nu blijft hangen dat 
Aalsmeer grotendeels akkoord is. 
“Maar, wij hebben tegen het voorstel 
om de visie grotendeels te onder-
schrijven gestemd”, besluiten D66, 
AA en GL het gezamenlijke 
persbericht. 

D66, AA en GL stemmen niet in 
met verstedelingsvisie

Het gebeurt nagenoeg wekelijks: Na het weekend volle plastic containers rondom 
aangevuld met zakken en tassen vol plastic en blik. Bijgaande foto is afgelopen 
maandag gemaakt nabij de Hoogvliet in de Hornmeer.

ging aan te brengen in de vergader-
structuur van de gemeenteraad. Het 
doel hiervan is om de kwaliteit van de 
besluitvorming te verbeteren en de 
politieke meningsvorming meer 
zichtbaar te maken. Daarvoor stelt 
het college voor onderscheid te gaan 
maken in de fasen van de besluitvor-
ming per vergadering. Verder beoogt 
deze wijziging een meer evenwichti-
gere verdeling van de werkdruk 
tussen beide raadscommissies door 
het aantal onderwerpen van de 
commissie Ruimte te beperken tot 
ruimtelijke ordening, openbare 
ruimte en verkeer. Besluitvorming 
over alle onderwerpen vindt plaats in 
de Raadsvergadering van donderdag 
10 maart. Na tot slot informatie over 
de regionale samenwerking is het 
woord aan de fracties tijdens het 
vragenkwartier. Volgens planning 
duurt de vergadering tot 23.00 uur. 
Publiek is welkom (met inachtneming 
van de coronamaatregelen), maar de 
vergadering is ook thuis te volgen via 
livestream op de website van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl). 
Inspreken bij een onderwerp op de 
agenda is mogelijk, wel vooraf 
aanmelden bij de gri�er. Dit kan 
door een mail te sturen naar 
gri�e@aalsmeer.nl of bel 0297-
387584 of 387585. Aanmelden kan 
tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

INGEZONDEN

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer heeft een nieuw afvalsysteem inge-
voerd. Van mei tot en met september wordt de GFT-bak iedere week 
geleegd. Dat is een grote vooruitgang, want in die periode is er immers 
veel meer tuinafval. Het is wel heel jammer dat de gemeente heeft afge-
zien van het plan om plastic afval voortaan huis-aan-huis in te zamelen, 
zoals in buurgemeente Amstelveen wel gebeurt. Er was teveel bezwaar 
tegen, want het zou leiden tot dumping van restafval. (Vreemd argument. 
Dan kunnen we de stoplichten ook wel afscha�en, omdat er mensen zijn 
die door rood rijden.) Afval naast uitpuilende containers, zoals nu bijna 
wekelijks bij de diverse inzamelparkjes, zal hierdoor helaas een terugke-
rend tafereel blijven. Het overgrote deel van het dagelijkse afval (plastic, 
kartonnen melkpakken, blik, etc.) mag namelijk in deze container gestort. 
Dat is veel, heel veel afval! Iedereen maar sjouwen met volle zakken 
terwijl de vuilniswagen twee keer per maand een vrijwel lege restafval-
container komt legen. De logica ontgaat mij volledig.
Julie Veenenbos, Hendrikstraat 2

“Plastic is veel, heel veel afval!”
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Aalsmeer - Gymdocent Sabiene 
heeft het voor elkaar gekregen, 
samen met het team leerkrachten 
heeft zij De Zuidooster omgetoverd 
tot een Olympisch dorp. De hele 
school hangt vol met vlaggen die 
door de kinderen gemaakt zijn.
Gelijk met de opening van de Olym-
pische Spelen in Peking, werd het 
vuur door Michelle van Bloemies de 
school binnengedragen.
In de laatste week van de spelen 
krijgen alle kinderen een geweldig 
Olympisch winterfeest door de hele 

school. Iedereen verdient hierbij ook 
een Olympische medaille.

Olympisch dorp in Zuidooster

Aalsmeer – Basisschool De Zuidooster 
doet mee aan de actie van SAM ( 
sociale activiteiten medemens). Alle 
leerlingen hebben een mooi kaartje 
voor de oudere medemens gemaakt. 
De kaartjes komen aan een roos en 

worden voor Valentijnsdag uitgedeeld 
in zorgcentrum ’t Kloosterhof en 
verpleeghuis Rozenholm. De kinderen 
vonden het heel leuk om mee te doen. 
Een lieve actie om in deze tijd ouderen 
een hart onder de riem te steken.

Zuidooster-leerlingen maken 
kaartjes voor ouderen

Aalsmeer - Het waren begin februari 
de nationale voorleesdagen. Om ook 
het voorlezen te promoten was er 
woensdag 2 februari op basisschool 
Samen Een het voorleesontbijt. In 
het knusse voorleestheater werd aan 
iedere klas voorgelezen door de leer-
kracht. Juf Ivica, schoolleider van de 
basisschool, viel deze dag in bij de 
kleuters en las voor aan groep 1/2a 
uit prentenboek Plons! In iedere klas 
stond ontbijt klaar en werden boter-
hammen gesmeerd door de kinderen 
die door school liepen in pyjama met 

knu�el. De kinderen en de leer-
krachten vonden het reuze gezellig!

Voorleesontbijt in pyjama en 
met knuffel bij Samen Een

Amstelland - Op zondag 13 februari 
komen er echte verhalenvertellers 
naar het Amstelveens Poppenthe-
ater. Voor de 4 plussers is er ’s 
ochtends de voorstelling ‘En 
Niemand wist Waarom’. Simone van 
Laar en Douwe Nauta brengen een 
prachtig sprookje over een koning en 
een huilende koningin. Wie kan de 
koningin weer vrolijk maken? Met 
livemuziek is het een feestje om te 
kijken, te luisteren en voor wie wil 
mee te doen. De voorstelling begint 
om 10.30 uur. ’s Middags om 14.30 
uur vertelt Niels Brandaan het 
beroemde verhaal: Alleen op de 
wereld (6+). In zijn voorstelling smelt 
hij taal, geluid, spel, muziek, beeld, 
object en beweging moeiteloos 
samen tot een onvergetelijke bele-
ving. Terwijl Niels vertelt over het te 
vondeling gelegde jongetje Remi 

nodigt hij kinderen en volwassenen 
uit op het podium om mee te spelen 
en samen met Remi op avontuur te 
gaan. Kaartjes à 9 euro per stuk 
kunnen gereserveerd worden via 
www.amstelveenspoppentheater.nl

Mooie verhalen in Poppentheater

Aalsmeer - Wekenlang stonden er 
vrolijke kabouters in het Hornmeer-
park. De door Absoluut Aalsmeer 
uitgezette kaboutertocht bleek een 
aangename bezigheid voor jong en 
oud. Helaas verdween er af en toe 
een kabouter, maar de route werd 
dagelijks gecontroleerd door Dick 
Kuin en Chantal van Hilst-Dekker die 
zelf ook schik hadden om de vrolijke 
wezentjes en volhardend werden de 
kabouters weer op hun plek neer-
gezet. Oplettende kinderen zagen 
dat er soms een andere kabouter op 
een plek stond. Want sommige 
kinderen hebben met hun ouders, 

opa of oma de route meerdere keren 
gelopen. Ondanks het grijze weer 
gaven de kabouters wat kleur aan 
het mooie park en zorgden ze voor 
leuk vermaak. 
Vorige week werden er door middel 
van een trekking 21 prijswinnaars 
bekend gemaakt op de Facebook 
pagina van Absoluut Aalsmeer.
De prijzen werden zaterdag in het 
park overhandigd. Dit was geen 
goed gekozen dag. Want juist op het 
moment van de uitreiking regende 
het heel hard. Maar toch waren veel 
dappere kinderen met hun ouders of 
opa en oma aanwezig en namen ze 

Uitreiking prijzen aan winnaars 
en deelnemers kaboutertocht

dankbaar de leuke prijs in ontvangst. 
Thuis gekomen gingen een aantal 
kinderen al gelijk aan de slag met de 
paddenstoel cakejes. Ook het kook-
boek van Rien Poortvliet viel in de 
smaak. De kinderen die zaterdag niet 
naar het park konden komen hebben 
de prijs op een ander moment in het 
park in ontvangst genomen of deze 
thuis afgeleverd gekregen. Uiteinde-
lijk hebben alle kinderen die een 
oplossing hebben gestuurd een 
attentie ontvangen, dus niet alleen 
de prijswinnaars. Want iedereen had 
goed zijn/haar best gedaan. 
De leuke en positieve reacties geven 
de fractieleden voldoende energie 
om na te denken over een volgende 
ludieke actie. Houdt de website van 
Absoluut Aalsmeer in de gaten.

Sport en cultuur in schoolvakanties
Aalsmeer - Tijdens de schoolvakanties organiseert Team Sportservice Aalsmeer sportieve en culturele activi-
teiten voor kinderen. Het programma verschilt per vakantie. De eerste activiteit waaraan jongens en meisjes 
van de basisschool (6 tot en met 12 jaar) kunnen deelnemen is op dinsdag 22 februari van 10.00 tot 12.00 uur 
bij sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Zin in een schoolvakantie met sport en cultuur samen met leeftijd-
genootjes? Hou dan het programma van Team Sportservice in de gaten via Instagram, Twitter en Facebook en 
meld je op tijd aan. Inschrijven kan alleen via www.noordhollandactief.nl. Ook op dinsdag 3 mei staat van 
10.00 tot 12.00 uur een vakantieactiviteit voor de jeugd gepland. 

Aalsmeer - Als gastvoorlezer tijdens 
de Nationale Voorleesdagen heeft 
burgemeester Gido Oude Kotte het 
boek ‘De ridder zonder billen’ voorge-
lezen in groep 3 van basisschool De 
Brug. De keus viel op een boek over 

een ridder omdat groep 3 aan het 
werk is met het thema ‘ridders en 
kastelen’. 
De burgemeester ging tijdens zijn 
bezoek met de klas in gesprek over 
wat ze al wisten over ridders. Hij 

Burgemeester leest voor aan 
groep drie van ‘De Brug’

vertelde ook over zijn favoriete voor-
leesboek aan kinderen: ‘De kusjeskro-
kodil’. Dat boek leek groep 3 ook leuk 
om voorgelezen te krijgen, dus 
wellicht komt er ooit nog een 
vervolg. Ook leerkrachten en ouders 
(via het digitale schoolbord) lazen 
voor aan groep 1 tot en met 4 van De 
Brug. Daarmee werd het een echt 
leesfeest. 

Voorleesdagen
Met de Nationale Voorleesdagen 
wordt het belang van het voorlezen 
aan kinderen benadrukt. Voorlezen is 
goed voor de taalontwikkeling van 
kinderen, ook als ze zelf al kunnen 
lezen. Het helpt hun taalbegrip en 
woordenschat vergroten en stimu-
leert de mondelinge taalvaardigheid. 
Voorlezen door ouders versterkt de 
band en laat kinderen ervaren hoe 
leuk lezen is. Dit moedigt een posi-
tieve houding tegenover het lezen 
aan, wat belangrijk is al kinderen zelf 
gaan leren lezen.
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Aalsmeer - Het gaat goed met de 
twirlfafdeling van SV Omnia 2000. Op 
woensdag wordt er door verschil-
lende groepen getraind in de Water-
lelie. De afgelopen periode zijn er 
weer een aantal nieuwe leden bijge-
komen. Maar ook de bestaande 
leden halen steeds mooiere resul-
taten. Voor het eerst sinds lange tijd 
zijn er twee teams die meedoen met 
de wedstrijden en ook op de selectie-
wedstrijden voor het EK in Frankrijk 
zijn goede routines neergezet. Op 
zondag 6 februari was in Pijnacker de 
laatste selectiewedstrijd voor de 
Europese kampioenschappen. Eigen-
lijk was deze wedstrijd al in januari 
gepland, maar vanwege de toen 
geldende coronamaatregelen kon 
deze helaas niet doorgaan. 
De wedstrijd was een vervolg op de 
selectiewedstrijd in december en 
nadat de resultaten bij elkaar op 
waren geteld werd de selectie aan 
het einde van de wedstrijd bekend 
gemaakt. Zeven twirlsters deden 

mee met deze wedstrijd. Danique 
heeft in een sterk deelnemersveld 
alles laten zien wat ze in huis heeft, 
helaas was dit niet genoeg voor 
kwali�catie, maar ze mag wel heel 
trots zijn op haar gehaalde resul-
taten. Ook Mayke heeft heel hard 
haar best gedaan om zich op het 
onderdeel 2-baton te plaatsen, 
helaas is dat haar net niet gelukt. Bij 
de einduitslag waren gelukkig ook 
blije gezichten te zien. Voor het eerst 
sinds lange tijd zijn er maar liefst vijf 
twirlsters die zich hebben geplaats 
voor het EK. Else heeft zich voor 
1-baton en dance twirl geplaatst en 
Demi heeft zich geplaatst voor het 
onderdeel 2-baton. Mireille en Selina 
hebben inmiddels al meerdere keren 
meegedaan met een EK, en ook deze 
keer is het weer gelukt om zich te 
plaatsen. Voor Selina is dit zelfs de 
tiende keer, zij heeft zich geplaatst 
voor het onderdeel 3-baton, 2-baton 
en samen met Mireille als reserve 
voor duo. Mireille heeft zich 

Vijf SV Omnia twirlsters naar EK

Aalsmeer - Na een pauze van ander-
halve maand kon afgelopen zaterdag 5 
februari de eerste sjoelwedstrijd van 
2022 plaatsvinden in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Opnieuw in de 
middag, waardoor enkele leden niet 
aanwezig konden zijn. De leden van de 
Sjoelclub hopen na de volgende pers-
conferentie weer op donderdagavond 
te mogen sjoelen (17 februari) en 
anders wordt het nogmaals op een 
zaterdag (19 februari). Petra Houweling 
was goed op dreef met 4 x 148 punten 
en met 25 punten het hoogste punten-
aantal van de dag. Op één in de hoofd-
klasse. Albert Geleijn volgt op twee. Hij 
gooide ook 4 x 148, maar behaalde 19 
punten in de Hoofdklasse. Tim van 
Tiem werd derde met 18 punten. In de 
competitie gaat Albert nog wel aan de 
leiding met 109 punten, voor Petra met 
97 punten. In de A-Klasse won Pia 
Mulder en zij staat samen met Iko van 
Elburg (speelde 1000e competitiewed-
strijd, iets wat hij zelf bijgehouden 
heeft) aan de leiding in het tussenklas-
sement met 107 punten. Tweede deze 
dag werd Theo van Leijden, die er al 
een halve werkdag op had zitten in de 
kwekerij. Pim van der Meer werd derde, 
eveneens als Theo behaalde hij 18 
punten. De B-Klasse was een span-

nende aangelegenheid. Anouschka 
Ploeger behaalde 23 punten. Met 22 
punten vierde Baggen alvast een pre-
verjaardagsfeestje en Mahjan Yari werd 
derde met 21 punten. Deze drie dames 
staan ook in de top 3 van het tussen-
klassement in de B-Klasse. 

Open NK in april
De regiowedstrijden in Heemskerk zijn 
door de coronaperikelen afgelast en 
dus wordt er in april een open NK 
gehouden in Barneveld, met voor 
iedereen gelijke kansen. De volgende 
competitieavond is, afhankelijk van de 
berichten van premier Rutte, op 
donderdag 17 februari (19.30 uur) of 
op zaterdag 19 februari (13.30 uur) in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn ook welkom, na aanmelding 
via de website. Kijk voor uitslagen en 
informatie op de website: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Petra Houweling goed op dreef 
tijdens eerste sjoelwedstrijd

Anouschka Ploeger eerste in B-klasse.

Rijsenhout - Waar hij vorige week nog 
op nummer één kwam te staan, moest 
Jan Joore afgelopen donderdag 3 
februari bij Sjoelclub Rijsenhout 
genoegen nemen met een derde plek 
in de Hoofdklasse. Zijn score was 1711 
punten. De eerste plaats was, bijna 
vanzelfsprekend, voor Thomas van 
Brakel. Door zijn afwezigheid van 
vorige week opende hij zijn eerste 
sjoelavond van het nieuwe jaar met 
1925 punten. Wederom een mooie 
score. Rien Ravensbergen eindigde als 
tweede met 1729 punten. In klasse A 
is Riet Schijf eerste geworden met 
1683 punten. Corry Balder eindigde 
als tweede met 1676 punten. Gert 
Lanser werd derde met 1634 punten. 
Er is goed gescoord in de B-klasse. Leo 
van Faassen wist met 1686 punten de 
eerste plaats te behalen. Ook Hans 
Schijf zat deze avond in de prijzen en 
eindigde met 1618 punten als tweede. 

Simone Groen wist de 1600 punten 
net niet te behalen en sloot rijtje af 
met 1598 punten. In de C-klasse heeft 
Femmy Korte 1529 punten gegooid 
en komt hiermee op plek één. Frank 
Tegelaar en Ineke Butter hadden 
toevallig genoeg allebei 1508 punten 
behaald. Met deze score deelden zij 
deze avond de tweede plaats. Janny 
Ritmeester kwam hier achteraan met 
1503 punten. De nummers één tot en 
met drie in de D-klasse liggen heel erg 
dicht bij elkaar. Cor van Mouwerik is 
eerste geworden met 1376 punten. De 
tweede plaats voor Coby de Jong met 
1356 punten en Truus Arendse 
eindigde als derde met 1326 punten. 
De volgende sjoelavond vindt plaats 
op donderdag 17 februari. Ook dan 
wordt er gespeeld in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14 van 
19.30 tot ongeveer 22.30 uur. De bar 
sluit om 22.00 uur.

Thomas van Brakel wint weer 
bij Sjoelclub Rijsenhout

Aalsmeer – Voor de competitie in de 
eredivisie hadden de handballers van 
Greenpark Aalsmeer 2 afgelopen 
zondag 6 februari Hellas op bezoek. 
De wedstrijd kon en mocht gespeeld 
worden met publiek en hier was door 
fans gehoor aan gegeven, het werk 
een mooie ‘pot’ handbal met een 
goed gevulde Bloemhof-tribune. Aals-
meer 2 nam gelijk vanaf de aanvang 
de leiding en bleef deze voorsprong 
behouden tot het eindsignaal. Hellas 

wist goed mee te komen, maar moest 
in Greenpark toch een beetje haar 
meerdere erkennen. Ruststand: 15-11, 
eindstand: 33-25 voor Aalsmeer 2.

Plaats vier
In de eredivisie behoudt Aalsmeer 2 
de vierde plaats. Nummer één, Tachos 
Waalwijk, wist de koppositie te verste-
vigen door met 37-22 te winnen van 
Dynamico. Op plaats twee en drie 
(nog steeds) respectievelijk Houten 

Handbal eredivisie: Greenpark 
Aalsmeer 2 wint van Hellas

Greenpark Aalsmeer 2 tegen Hellas. Foto’s: www.kicksfotos.nl

en BFC. Aanstaande zaterdag 12 
februari wacht Aalsmeer 2 een 
uitwedstrijd in en tegen Arnhem. 
Aanvang: 20.40 uur. De eerstvolgende 
thuiswedstrijd is op 13 maart vanaf 
15.00 uur in De Bloemhof tegen 
koploper Waalwijk.

Wedstrijd gestaakt
Een dag eerder, zaterdag 5 februari, 
was de start na een korte EK-pauze 
van de BeNe League Handbal. In De 
Bloemhof speelde Greenpark Aals-
meer 1 tegen het Belgische Visé. Een 
sportieve strijd werd het (helaas) niet. 
Na 20 minuten moest de wedstrijd 
stop gezet worden vanwege een 
vechtpartij. De stand was toen 6-9 
voor Visé. Er ontstond onenigheid 
over een weggegooide bal. Na een 
woordenwisseling volgde getrek en 
geduw over en weer en gingen 
enkele spelers met elkaar op de vuist. 
De scheidsrechters besloten, na 
overleg met beide trainers, de 
wedstrijd niet verder te spelen. Of de 
vechtpartij gevolgen heeft voor beide 
teams is vooralsnog niet bekend. 
Dezelfde avond speelde koploper 
Bocholt in de BeNe League tegen 
nummer drie, Limburg Lions. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Bocholt met 36-28, hierdoor blijft 
België de competitie aanvoeren. 
Sporting Pelt volgt op plaats twee en 
Limburg Lions op drie. Greenpark 
Aalsmeer staat vooralsnog op plaats 
vier.

Uit en thuis
Aanstaande zaterdag 12 februari 
speelt Aalsmeer uit tegen Bevo Hc 
vanaf 20.00 uur. Op dinsdag 15 
februari volgt de inhaalwedstrijd 
tegen Kras in Volendam vanaf 19.00 
uur en op zaterdag 19 februari komt 
voor de BeNe League Limburg Lions 
op bezoek in De Bloemhof. Deze 
wedstrijd begint om 19.15 uur. 
Publiek is welkom.

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Nu het einde nadert van 
de lockdown, zetten de online jeugd-
spelers van Schaakclub AAS alles op 
alles. Tijdens ronde zeven weer een 
100% opkomst. Luuk V gaat door met 
wat hij graag doet, winnen! Dit keer 
waren Merlijn en Storm het slacht-
o�er en heeft Luuk nu 7 uit 7, 3 

punten voor Christiaan. Naksh begint 
te wennen aan het AAS niveau en 
scoorde twee remises, tegen Merlijn 
en Brian. Christiaan won ook twee 
keer en probeert Luuk nog te volgen. 
Robin scoorde 50% tegen Rune en 
Chris. Genoemde Rune verloor twee 
maal, online is niet zijn ding. Nog 
twee weken, dan gaan de jeugd-
leden van AAS weer fysiek schaken!

Door Henk van Leeuwen

Aalsmeer - Donderdag 3 februari was 
de eerste wedstrijd van een jeugdteam 
in de historie van AAS. In Voorhout 

tegen De Vrijpionnen B mochten de 
jeugdleden laten zien hoe ze het er in 
een echte wedstrijd van af brachten. 
Annika Valkering, als invaller voor de 
afwezige Christiaan Baraya, was op bord 

Schaken: Jeugdteam AAS speelt 
gelijk in eerste wedstrijd

4 als eerste klaar met haar partij. Helaas 
was ze een maatje te klein voor haar 
tegenstander en moest het punt aan 
haar tegenstander laten. Robert 
Vermeulen op bord 3 kwam al snel een 
stuk achter, zag stukwinst later in de 
partij over het hoofd en tekende voor 
het tweede verliespunt van de avond. 
Met 2-0 achter was het aan de beide 

100% Opkomst bij AAS jeugd online
geplaatst met 1-baton, X-strut en 
dance. Het grootste talent van SV 
Omnia 2000 is Isa. Zij heeft zich met 
alle onderdelen (vijf in totaal) 
geplaatst. Dit zijn resultaten om heel 
trots op te zijn. De meiden gaan de 
komende weken extra hard trainen 
om vol trots Nederland te mogen 
vertegenwoordigen in Frankrijk van 
14 tot en met 17 april 2022. 

Luuken op de bovenste twee borden 
om nog één matchpunt uit het vuur te 
slepen. Luuk Valkering speelde op bord 
2 een goede partij en wist zijn tegen-
stander langzaam maar resoluut van het 
bord te schuiven en de spanning in de 
wedstrijd terug te brengen. Luuk Barn-
hoorn op bord 1 had de gehele partij 
het initiatief. De goede stelling te verzil-

veren was echter nog niet zo 
eenvoudig, maar na een o�er om de 
vijandelijke stelling open te breken trok 
Luuk na een zenuwslopend eindspel 
door een vrijpion te verzilveren de winst 
naar zich toe en haalde het matchpunt 
voor AAS binnen. Met 2-2 vertrokken de 
jeugdige Azen toch nog met een goed 
gevoel richting Aalsmeer. 





Drie Muiderberg verdedigers plus de keeper kunnen Ivo niet van scoren afhouden 
7-2. Foto’s: Ruud Meijer
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Aalsmeer - De JO8-3 is begin dit jaar 
begonnen met competitievoetbal. In 
de eerste competitieronde werd 
slechts 1 keer verloren. Bij de tweede 
ronde werden zelfs alle wedstrijden 
winnend afgesloten en wanneer je 
alles wint ben je kampioen. In 
december is dit uiteraard gevierd, 
helaas zonder publiek, maar met 
medailles. De derde ronde begon 
met wat vertraging vanwege de 
coronamaatregelen. Vorige week 
mocht het team echter weer 
beginnen met een wedstrijd tegen 
Roda. Helaas werd deze wedstrijd 
verloren. Dat betekende dat de trai-
ners, Bert en Martijn, een week de 
tijd hadden om het team weer op te 
peppen en klaar te maken voor een 
nieuwe wedstrijd. Afgelopen 
zaterdag was Pancratius de tegen-
stander. Nog voordat alle ouders 
goed en wel langs de kant stonden 
werd het eerste doelpunt al gemaakt. 
Helaas viel deze niet aan de goede 
kant en stond FC Aalsmeer met 0-1 
achter. Gelukkig werd dit binnen 
mum van tijd omgezet in een 3-1 
voorsprong door doelpunten van 
Julia en Lyam (2x). 

Eerste doelpunt Levi
Het publiek, dat eindelijk weer 
aanwezig mocht zijn, kon dus een 
paar keer achter elkaar juichen. Net 

voor de time-out gingen de spelers 
van FC Aalsmeer weer in de aanval, 
nadat er goed werd overgespeeld 
kwam de bal bij Levi terecht, hij twij-
felde geen moment, schoot op doel 
en scoorde de 4-1. Het hele team 
vloog hem om de nek en ook de 
supporters aan de kant waren heel 
trots, het was namelijk het eerste 
doelpunt van Levi. Nu hebben alle 
spelers van het team tenminste 1 
keer gescoord dit seizoen. Nog voor 
rust maakte Julia de 5-1. In de rust 
werden er wat tactische zaken 
besproken. Het lukt het team steeds 
beter om over te spelen en niet te 
veel op een kluitje te staan. Wel moet 
er geleerd worden om niet na elk 
schot op de grond te vallen. Ook 
ontbreekt de focus soms, dat was na 
de rust te zien. Pancratius kreeg meer 
kansen en scoorde zelfs de 5-2. 
Gelukkig herpakte FC Aalsmeer zich 
daarna weer, na goed verdedigend 
werk van Jens, Jasmijn en Desteney 
en keeper Thije die nergens bang 
voor is, werd de voorhoede weer in 
stelling gebracht om te scoren en dat 
lukte goed. Lyam en Julia zorgden er 
samen voor dat FC Aalsmeer uitliep 
naar een 10-2 voorsprong. In de 
laatste minuut scoorde Levi vanuit 
een corner nog een doelpunt en zo 
eindigde de wedstrijd in 11-2. Een 
ware teamprestatie! 

Voetbal: FC Aalsmeer JO8-3 wint 
overtuigend van Pancarius

KORT
KOPPELKAARTEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Met een volle bak 
werd bij Buurtvereniging Horn-
meer zaterdagmiddag 
begonnen met het Olympische 
nummer ‘klaverjassen’. En dat er 
om de ereplaatsen gestreden is 
blijkt wel uit de uitslag, drie 
toppers gingen er met de prijzen 
vandoor. Alle drie ruim in de vijf-
duizend punten. Een compli-
mentje waard. Op één Maaike 
Spaargaren met 5319 punten, 
op twee George Lemmerzaal 
met 5275 punten en op drie 
Martha Zeldenthuis met 5227 
punten. De poedelprijs was voor 
het aanstormend talent Corrie 
Durieux met toch nog 3497 
punten. Dat er, voorlopig, op de 
zaterdagmiddag gekaart gaat 
worden, is goed ontvangen. 
Aanstaande zaterdag 12 februari 
zijn liefhebbers weer welkom 
inhet buurthuis aan de Dreef 1. 
Koppelkaarten staat op het 
programma. Aanvang is 13.30 
uur, zaal open vanaf 13.00 uur.

KLAVERJASSEN MET 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Er wordt op de woensdagavond 
vanaf 19.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Op 2 
februari is het klaverjassen 
gewonnen door Jan Ramp met 
5108 punten, gevolgd door Jan 
Raadschelders met 5037 punten 
en Bert Kluinhaar met 4932 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Corrie Durieux met 
3955 punten.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 12 FEBRUARI:
F.C.Aalsmeer
Valken’68 1-F.C.A. 1 14.30 u
IJ.F.C. 3-F.C.A. 2 14.00 u
Legm.vogels 3-F.C.A. 4 13.00 u
F.C.A. 5-Kon.H.F.C. 4 14.30 u
F.C.A. 7-Arsenal 9 12.00 u
F.C.A. 8-Roda’23 6 14.30 u
H.B.C. 3-F.C.A. 9 13.00 u
De Vecht 35+1-F.C.A. 35+1 13.30 u
DEM VR.1-F.C.A. VR.2 17.15 u
F.C.A. VR.3-GeuzenM’VR.2 14.30 u
Abcoude JO19-1 - FCA JO19 14.45 u
Overbos M19-1-FCA M19 12.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES VR.1-IJmuiden VR.1  13.00 u
S.C.W.
Ankaraspor023-1 - SCW023-114.30 u
S.C.W. 2-Buitenveldert 3 11.00 u
Roda’23 4-S.C.W. 3 14.30 u
V.V.C. 3-S.C.W. 4 15.00 u
Jong Hercules 9-S.C.W. 5 12.00 u

ZONDAG 13 FEBRUARI:
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1-Purmerend 1 14.00 u
F.C.A. 2-Zwanenburg 4 11.30 u
F.C.A. 3-RKDES 4 12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES 023-1 - Roda 023-1  12.00 u
RKDES 3 - K.D.O. 3 12.00 u
F.C.A. 3-RKDES 4 12.00 u
RKDES JO19 - Legm.v. JO19 12.00 u

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 5 februari was 
het weer gezellig druk bij FC Aals-
meer, met veel toeschouwers langs 
de lijn. Op veld 1 werd er om 12.00 
uur afgetrapt tussen FCA boys 18-1 
tegen de 18-1 boys van Muiderberg.
Nog geen minuut na de aftrap lag de 
bal al in het FCA doel. De FCA 
defensie plus keeper Thijs werden 
totaal verrast: 0-1. Dit was een 
domper maar ook niet meer dan dat, 
want de FCA boys zetten met mooie 
aanvallen meteen druk op de Muider-
berg defensie. In de 7e minuut resul-
teerde dit in de prachtige gelijkmaker 
door Matthijs: 1-1. Ondanks een 
stevige wind golfde het spel heen en 
weer. In de 20e minuut wist FCA op 
voorsprong te komen. Uit een mooie 
aanval knalde Yoeri de 2-1 tegen de 
Muiderberg doeltouwen. Lang 
duurde de feestvreugde niet, want 
Muiderberg scoorde nog geen 
minuut later al weer de gelijkmaker: 
2-2. Ook deze klap kwam FCA weer te 
boven, want in de 35e minuut 

verschalkte Michael de Muiderberg 
keeper en scoorde beheerst 3-2. De 
FCA boys probeerde met snelle 
aanvallen door te drukken, het was in 
de 40e minuut snelle Ivo die de 
Muiderberg keeper voor de vierde 
keer liet vissen: 4-2. Nog voor de rust 
wist FCA aanvaller Ruben met een 
prachtig schot de stand naar 5-2 te 
schieten. Na de rust lieten beide 
teams mooie aanvallen en pittige 
duels zien, er waren kansen aan beide 
kanten. In de 14e minuut was het FCA 
die de voorsprong vergrootte. Uit een 
prima aanval was het Matthijs die zijn 
tweede tre�er in deze wedstrijd liet 
noteren en daarmee de stand op 6-2 
bracht. Tien minuten later was het Ivo 
die de Muiderberg defensie naar 
lucht liet happen en tussen drie 
Muiderberg verdedigers wist Ivo de 
bal langs de Muiderberg keeper te 
tikken: 7-2. Muiderberg presteerde 
het al eerder om meteen na een FCA 
goal te scoren en ook dit keer deed 
Muiderberg dit: 7-3. Na deze goal 
hobbelde de wedstrijd naar het 
einde. Eindstand 7-3.

Voetbal: FCA boys 18-1 schieten 
Muiderberg naar nederlaag 

Kudelstaart - Al jaren doet RKDES 
mee met een Onder 23 competitie 
met clubs uit de regio. Dit team 
bestaat uit spelers van de selectie, 
aangevuld met spelers uit O19 en 
zelfs O17, om deze jeugdspelers te 
laten ruiken aan het selectievoetbal. 
Er is nu een extra glans aangegeven, 
want Digital FC, opgericht door oud 
RKDES speler Michael van Woensel, 
heeft uit- en thuis tenues beschik-
baar gesteld. Dat Digital FC, geves-
tigd in Aalsmeer, verbonden is met 

de sport is niet zo gek. “Wij zijn een 
gepassioneerd en gedreven online 
marketing team dat organisaties en 
bedrijven helpt online beter te pres-
teren. Wij begeleiden organisaties en 
bedrijven daarom door de gehele 
‘wedstrijd’, van tactiek en strategie 
tot het scoren van online goals”, 
aldus Michael van Woensel. Als 
binnenkort de Onder 23 competitie 
weer van start gaat, zullen de spelers 
van RKDES er prachtig en uniform 
bijlopen. 

Nieuwe sponsor RKDES O-23

Van links naar rechts: Sponsor Michael van Woensel, spelers Mike van den Bergen en 
Kees Nieuwendijk en trainer Erwin Mönnich.

Regio - De provincie Noord-Holland 
stelt dit jaar 1 miljoen euro beschik-
baar voor sportverenigingen die hun 
accommodatie willen verduurzamen. 
Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 
februari worden ingediend. De subsi-
dieregeling Verduurzaming Sportac-
commodaties Noord-Holland was in 
2021 een groot succes. Daarom stelt 
de provincie dit jaar 500.000 euro 
extra beschikbaar vanuit het Econo-
misch Herstel- en Duurzaamheids-
fonds. In 2021 was de subsidie alleen 
bedoeld voor kleine besparingsmaat-
regelen als zonnepanelen, isolatie en 
ledverlichting. Dit jaar kan men voor 
meer maatregelen geld aanvragen, 
zoals voor aanpassingen aan de 
dakconstructie ten behoeve van 
zonnepanelen, HR-glas en appara-
tuur voor warmte- en 
koudeterugwinning.

Besparingen
Gedeputeerde Zita Pels: “Deze rege-
ling draagt concreet bij aan de 
verduurzaming van de provincie en 
het zorgt voor besparingen bij de 
sportverenigingen. In 2021 hielpen 
we in 3 maanden tijd al 54 Noord-
Hollandse sportaccommodaties. 
Goed dat we dit jaar nog meer clubs 
kunnen helpen!” Naast sportvereni-
gingen mogen dit jaar ook beheers-
stichtingen van sportaccommodaties 

subsidie aanvragen. Het aan te 
vragen bedrag gaat omhoog van 
10.000 naar 25.000 euro. Het toege-
kende subsidiebedrag mag net als in 
2021 maximaal 50% bedragen van 
het totale bedrag dat nodig is voor 
de verduurzamingsmaatregelen. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van de provincie: subsidiere-
geling Verduurzaming sportaccom-
modaties Noord-Holland 2021.

Economisch Herstel 
De provincie Noord-Holland stelt 100 
miljoen euro beschikbaar om de 
economische en maatschappelijke 
e�ecten als gevolg van de uitbraak 
van corona te verzachten. Noord-
Holland helpt inwoners en organisa-
ties bij verduurzaming en versterken 
en vernieuwen van de economie. De 
uitwerking van de besteding van het 
fonds is in volle gang. 

1 Miljoen voor verduurzamen 
van sportaccommodaties
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KORT
SCHAKEN: MOOIE OVERWINNING 
AAS OP DE WIJKER TOREN 1

Door Simon Groot

Aalsmeer - Zaterdag 5 februari 
werd de KNSB-competitie weer 
opgestart. Het eerste team van 
schaakclub AAS speelde in deze 
zesde ronde in Wijk aan Zee 
tegen De Wijker Toren 1. Het 
tre�en vond plaats in dorpshuis 
De Moriaan, waar eerder in 
januari nog het bekende Tata 
Steel Chesstournament mocht 
plaatsvinden, zij het zonder de 
amateurspelers. Door de enorme 
omvang van de speelzaal kon de 
thuisvereniging ruimschoots 
voldoen aan de coronamaatre-
gelen en konden de spelers op 
ruime afstand van elkaar hun 
partijen spelen. De strijd verliep 
aanvankelijk gelijk op. Azen 
Aldert-Jan Keessen, Bryan Habig, 
Paul Schrama en Marc Trimp 
speelden vrij snel remise. Vrij snel 
daarna boekte Fide-meester 
Je�rey van Vliet aan bord 1 een 
mooie overwinning, terwijl 
Simon Groot remise overeen 
kwam met zijn tegenstander. Een 
comfortabele 3½ - 2½ tussen-
stand was het gevolg. Uiteinde-
lijk boekten Henk Noordhoek en 
Jasper van Eijk het volle punt, 
waarmee de eindstand op 5½ - 
2½ kwam. AAS 1 staat nu op de 
vierde plaats in klasse 2B, maar 
moet nog twee wedstrijden 
inhalen.

TRAINEN VOOR JEUGD BIJ 
HSV THAMEN

De Kwakel - Als je al een tijdje 
binnen zit, of je eigen sport ligt 
stil, of er zijn geen wedstrijden, of 
je verveelt je, kom dan lekker een 
keertje honkballen bij Thamen! 
Voor iedereen (jongens en 
meisjes) vanaf 5 jaar organiseert 
de honk- en softbalvereniging 
elke week trainingen zowel op 
zaterdag als zondag. Kom maar 
eens laten zien of je een bal uit 
het veld kan slaan en hoe hard je 
een rondje langs alle honken 
kunt rennen. Iedereen mag mee 
doen, je hoeft geen lid te zijn. En 
als je het na een paar keer leuk 
vindt dan kan je lid worden en 
de�nitief aansluiten bij een van 
de Thamen teams! Je hoeft geen 
spullen mee te nemen. Thamen 
heeft genoeg knuppels, ballen, 
handschoenen, etc. Trek wel een 
trainingspak en gympen aan. De 
trainingen zijn elke week op 
zaterdag en zondag in de Brede 
School in Uithoorn. Aanmelden is 
wel een vereiste en kan via 
whatsapp: 06-16072728. Er volgt 
dan informatie over de trainings-
tijden. Ook voor 16 jaar en ouder 
en zowel voor (jonge) dames en 
heren heeft de honk- en softbal-
vereniging aan de Vuurlijn in De 
Kwakel veel mogelijkheden. Wie 
interesse heeft kan een whatsapp 
bericht sturen en daarna gratis 
een aantal keren meetrainen.

Kudelstaart - Na een korte corona-
stop is afgelopen zondag 6 februari 
de opstapcompetitie eindelijk weer 
van start gegaan bij Volant ‘90. De 
mannen van J2 hadden er weer veel 
zin in. En ze waren niet alleen, want 
ook de andere competitie spelende 
leden van de badmintonverenging 
gingen weer enthousiast van start 
met hun competitie. Alle ploegen 
speelden deze keer thuis in de Proos-
dijhal in Kudelstaart. Het was dus al 
gezellig druk om negen uur op de 
zondagochtend. De J2 van Volant’90 
ontving de Hoornse Badminton 
Vereniging. Een ploeg waar altijd 
�ink tegen gestreden wordt. En ook 
deze keer was dat niet anders, het 
waren spannende wedstrijden om 
naar te kijken. De mannen lieten zich 
van hun beste kant zien, er werden 
sets gewonnen en verloren. En er 
waren zelfs 3 setters nodig om de 
winnaar te kunnen bepalen. Kortom, 

de ploegen waren aan elkaar 
gewaagd en dat leverde mooi 
badminton op. Helaas konden de 
mannen van J2 deze keer niet de 
winst binnen slepen, maar wie weet 
een volgende keer wel! Ze hebben er 
in ieder geval weer een hoop van 
opgestoken. 
Op zondag 20 februari wordt de 
volgende wedstrijd van de opstap-
competitie gespeeld. Dan zijn Koen, 
Guus, Owen, Paskal en Robin te gast 
bij De Shuttle in Wormer en dat 
belooft weer een spannende 
zondagochtend te worden. 
Tot die tijd gaan de trainingen op de 
dinsdagavond in de Proosdijhal van 
18.30 tot 19.30 uur onvermoeid door, 
ook voor de recreanten. Mocht je een 
keer willen mee doen, je bent van 
harte welkom. Kijk even op de site 
www.volant90.nl voor meer infor-
matie, trainingstijden, leeftijds-
groepen en meer. 

Badminton: Volant’90 in actie!

Kudelstaart - Op zaterdag 5 februari, 
de dag dat Irene Schouten goud 
haalt op de Olympische Spelen, 
wordt op de IJsbaan Haarlem het 
clubkampioenschap van stg VZOD 
Kudelstaart verreden. Na de weke-
lijkse clubtraining op de zaterdag-
middag blijven veel schaatsers met 
hun trainers in Haarlem. Maartens 
restaurant is goed bezet, de keuken 
maakt overuren en in de hal worden 
de laatste schaatsen scherp 
geslepen. Klokslag 20.00 uur wordt 
begonnen met de eerste 100 meter 
voor pupillen. Langs de lijn staan 
vaders en moeders, opa’s en oma’s de 
jongste lichting schaatsers aan te 
moedigen bij hun eerste o�ciële 
wedstrijd. Sommigen halen de streep 
aan de hand van trainer Roos, Gijs of 
Louis, het applaus is er niet minder 
om. Na nog een 100 meter en voor 
een aantal zelfs een 300 meter is de 
beloning daar: een chocolade 
medaille omgehangen door de 
jeugdtrainsters Marlous en Paulien. 
Ines Tas, Ritwik Chawla, Fien Middel-
koop, Hille de Graaf en de broers Jens 
en Mark van Huuksloot Kuilenburg 
eindigen allemaal als eerste in hun 
leeftijdscategorie. Eline Schmutzer 
en Sieb Maarse winnen bij de 
pupillen A&B zowel de 300 als de 500 
meter. De heren junioren en senioren 
rijden een 500 en 1500 meter. Tim 
Jilesen rijdt twee keer tegen Jasper 
van de Hoorn. Vooral de 500 meter is 
een spectaculaire rit die Tim met een 
prachtig persoonlijk record van 39,82 
seconden wint. Ook de 1500 meter 
beslist hij in zijn voordeel en brengt 
hem het overall clubkampioenschap 

2022 met Jasper en broer Lukas als 
goede tweede en derde. Theo Hoger-
werf, marathoncrack Piet van Rijn, 
junior Teun Smit maar ook jeugd-
trainer Richard Pannekoek laten in 
hun leeftijdscatagorie zien het 
schaatsen goed onder de knie te 
hebben. Bij de dames junioren en 
senioren is Fabienne Maarse een 
klasse apart, in de kenmerkende stijl 
van vader Maarten en tante Karin, 
wint zij beide afstanden en wordt 
daarmee terecht de nieuwe clubkam-
pioene. Als tweede eindigt Fenne de 
Graaf met Marlous Spaargaren als 
keurige derde. Na a�oop is er nog 
tijd voor een korte marathon over 8 
ronden die ook door Tim gewonnen 
wordt. Stg VZOD kijkt terug op een 
uitermate geslaagd clubkampioen-
schap met opvallend veel jeugdige-
leden uit India. Wie weet komt de 
eerste Olympische Kampioen 
schaatsen met wortels in India wel 
uit de jeugdopleiding van stg VZOD.

Schaatsen: Tim en Fabienne de 
nieuwe clubkampioenen VZOD

Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 
was een deel van de fractie van het 
CDA Aalsmeer-Kudelstaart op bezoek 
bij Green Park Handbal Aalsmeer. De 
fractie werd hartelijk ontvangen door 
de voorzitter van de vereniging, Mike 
van der Laarse, alias Mike Multi, en 
Bert Bouwer, de coach van het eerste 
team. De fractie was getuige van een 
trainingswedstrijd tussen het eerste 
en het tweede team van de club en 
kreeg een uitgebreide uitleg over de 
verschillende teams en trainingen. 
De club heeft momenteel 325 leden 
en de nieuwe aanwas is groot, een 
vanzelfsprekend gevolg van het 
succes van de afgelopen jaren. Mike 
Multi vertelde als voorzitter van HVA 
vol trots over de spelers en de pres-
taties die zij leveren, al dan niet in 
het Nationale Team. René de Knegt 
en Samir Benghanem spelen 
normaal gesproken voor HVA, maar 
kregen de kans om in januari voor 
het Nederlandse team te spelen en 
behaalden daarmee de 10e plaats op 
het EK. Het eerste team bestaat voor 
een groot deel uit Aalsmeerders, 
maar wordt ook aangevuld door 
spelers van buiten de gemeente-

grenzen die blijven plakken 
vanwege de goede sfeer. Spelen in 
het eerste team gaat niet zonder slag 
of stoot. Trainer Bert Bouwer vertelt 
dat er zes keer per week getraind 
wordt, waarbij de week begint met 
krachttraining en er richting het 
einde meer wordt gefocust op 
balvaardigheid. Zes keer per week 
trainen naast een baan of studie is 
best zwaar, dus daarom worden de 
spelers ‘ontzorgd’: voor een warme 
maaltijd wordt gezorgd en de was 
wordt gedaan door de verening. 
Bouwer, die zijn sporen in het 
buitenland dik heeft verdiend, werkt 
vanwege zijn leeftijd niet meer 
onder een vast contract maar bekijkt 
van jaar tot jaar of hij nog door wil. 
Het succes en het enthousiasme van 
de ploeg motiveren hem tot nu toe 
nog steeds om verder te gaan. Het 
CDA is trots op deze mooie vereni-
ging! Niet alleen op het hoogste 
niveau wordt enthousiast gehand-
bald, ook de amateurs doen met veel 
plezier mee. HVA is het perfecte 
voorbeeld van het rijke verenigings-
leven in Aalsmeer en het CDA wil dat 
koesteren. 

CDA: “HVA perfecte voorbeeld 
van het rijke verenigingsleven”

Aalsmeer - De nieuwe tafeltennis-
competitie is gelukkig weer 
begonnen en na het kampioenschap 
in de 3de klasse was het de vraag in 
hoeverre Bloemenlust 1 zich staande 
kon houden in de 2de klasse. Het 
begin was boven verwachting, want 
door nipte enkelspelzeges van David 
Klaassen en Johan Berk, gevolgd 
door een overtuigende overwinning 
door hen samen in het dubbelspel, 
stond er een 1-3 voorsprong op het 
scorebord van tegenstander TSTZ 
Haarlem 3. Helaas liepen de Haar-
lemmers, waarbij twee met moeilijk 
te bespelen noppenrubbers, vervol-
gens alsnog uit naar een 7-3 over-
winning. Dat dit niet zonder slag of 
stoot ging en dat er zeker een betere 
uitslag had ingezeten, blijkt uit de 
vier verliespartijen in de maximale 
vijf games. Bart Spaargaren en Johan 
Berk dwongen allebei een tegen-

stander tot een beslissende vijfde 
game en ook beide verloren partijen 
van David Klaasen waren met mini-
maal verschil (11-9 in de beslissende 
vijfde game). Bloemenlust 2 begon 
geweldig in de 3de klasse met een 
8-2 overwinning op Diemen 2. Man 
of the Match Ed Couwenberg bleef 
ongeslagen en won samen met Dirk 
Biesheuvel ook het dubbelspel. Dirk 
was twee tegenstanders de baas, 
evenals Danny Knol. Ook Bloemen-
lust 3 had een prima start met een 
6-4 zege uit bij Tezano 96 3. 
Uitblinker Philippe Monnier 
versloeg al zijn tegenstanders en 
Horst Krassen wist twee keer te 
winnen. Samen zorgden zij in het 
dubbelspel voor het zesde en 
winnende punt. Voor Frans Rave-
steijn was de vloer te glad om 
voldoende tegenstand te kunnen 
bieden. 

Tafeltennis: Bloemenlust 2 en 3 
goed van start

Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - De dansers van dansschool 
Dance Improvement hebben gelukkig 
weer steeds meer mogelijkheden om 
deel te nemen aan danswedstrijden. 
Bij deze landelijke wedstrijden gaat 
het nog steeds om rankingpunten 
voor ‘The Finals’, oftewel de Neder-
landse Kampioenschappen, door de 
bekende omstandigheden noemt elke 
wedstrijd het momenteel anders. Maar 
dat maakt ook niet uit: Het gaat er 
uiteraard om dat je zelf en als team je 
dance skills kunt showen aan de jury-
leden en dan zij met hun beoorde-
lingen de punten geven waarmee de 
dansers zich verder kunnen ontwik-
kelen voor een vervolg. Dance Impro-
vement deed met team Sabotage mee 
aan de nu nog Online danswedstrijd 
van Shell We Dance. Team Sabotage 
stuurde haar �lmpje in en daar werd 

het team door de jury van de organi-
satie zó goed op beoordeeld dat zij 
direct promoveerden naar een hoger 
level. Sabotage ontving de hoogste 
punten van alle teams. Voor deze pres-
tatie mag het team van Dance Impro-
vement van de organisatie een 
speciale prijs in ontvangst nemen. 
Sabotage is zó trots! Het zijn meiden in 
de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar en 
dit is ook hun categorie maar het level 
waarin zijn gaan dansen, wordt dus 
hoger. Dance Improvement is weer 
begonnen met dansen en is ook weer 
open voor leuke activiteiten. De dans-
school is uiteraard super blij dat 
kinderen (en volwassenen) weer 
mogelijkheden hebben voor (thema) 
feestjes en allerlei bijzondere gelegen-
heden op de locatie Schinkeldijkje 16r. 
Voor alle danstalenten en meer infor-
matie: info@danceimprovement.nl of 
bel Jasmina 06-42146083.

Dance Improvement danst weer

Van links naar rechts: Aiko, Amy, Lisanne, Amber, Melissa, Tamara en achter Millie. 
Serena ontbreekt wegens ziekte op de foto.
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