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In samenspraak met bewoners en 
ondernemers in het centrum heeft de 
gemeente in 2019 een Centrumvisie 
ontwikkeld en inmiddels is deze vast-
gesteld door de gemeenteraad. Met 
de Centrumvisie wil de gemeente het 
winkelgebied versterken en zicht-
baarder maken. Voor het realiseren 
hiervan worden de komende jaren 
diverse projecten uitgevoerd. Gestart 
wordt vanaf aanstaande april met de 
reconstructie van de Zijdstraat, 
Punterstraat en het Molenplein. 
Aansluitend op dit project gaat er 
gekeken worden naar de herinrich-
ting van het Raadhuisplein dat op dit 
moment in een verkennende fase zit. 
Naar verwachting zal dit project in 
het derde kwartaal van 2023 worden 
uitgevoerd.

Nuts- en rioolwerkzaamheden
Op twee locaties in de Zijdstraat is de 
bodem onder de openbare ruimte 
enigszins vervuild. Het gaat hierbij 
om ongeveer 45 m3 vervuilde grond. 
Deze zal op verantwoorde wijze afge-
voerd worden. Hier wordt in april 
mee aangevangen. Ongeveer gelijk-
tijdig wordt gestart met uitvoering 
van nutswerkzaamheden. In de Zijd-
straat worden de gasleiding, water-
leiding en laagspanningskabels 
vervangen. Ook het riool gaat verbe-
terd worden. Er komt een nieuw 
hemelwater-afvoerriool en het 
bestaande gemengde riool wordt 
gereconstrueerd. Er wordt gewerkt 
vanaf het begin van de Zijdstraat 
richting de Uiterweg. Deze werk-
zaamheden gaan medio september 

starten en duren tot het einde van 
het jaar. Overigens wordt er niet 
gewerkt tijdens de Feestweek in 
september en niet van medio 
november tot en met december in 
verband met de feestdagen.

Nieuwe bestrating
In januari tot en met juni 2023 wordt 
een nieuwe fundering met mooie, 
moderne bestrating aangebracht in 
de Zijdstraat, Punterstraat en het 
Molenplein. Voorzieningen, zoals 
zitbankjes, afvalbakken en bakken 
met beplanting/boompjes, worden 
eveneens vernieuwd. Lichtmasten en 
� etsvakken worden op nieuwe 
plekken teruggeplaatst. Uiteraard 
zullen inwoners en winkeleigenaren 
hinder ervaren van de werkzaam-
heden, maar er gaat alles aan gedaan 
worden om dit tot een minimum te 
beperken. 

Reconstructie winkelgebied in 
Centrum start in april

www.antennagroep.nl

Denkers
 waar vind je die?

GOUD INKOOP BUS
De goudprijs stijgt naar recordhoogte!
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Zie adv. elders in dit blad.
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Aalsmeer – Er is lang over gepraat, maar binnenkort gaat gestart worden 
met de reconstructie van de Zijdstraat, Punterstraat en het Molenplein. 

Aalsmeer - Op woensdag 16 maart is 
het weer tijd om te stemmen: dan 
worden de leden van de gemeente-
raad van Aalsmeer gekozen. De 
gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan van de gemeente. 
Burgemeester Gido Oude Kotte: “Als 
u ontwikkelingen in uw woonomge-
ving belangrijk vindt, blijf dan niet 
aan de zijlijn staan en maak gebruik 
van uw stemrecht en ga bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart stemmen op de kandidaat die 
uw stem het beste kan vertegen-
woordigen. Het is van groot belang 

dat u van uw stemrecht gebruik 
maakt. De gemeenteraad neemt 
namelijk besluiten die direct invloed 
hebben op ons leven.”

Veilig stemmen en volmacht
De stemlokalen moeten op de 
verkiezingsdag veilig zijn voor 
kiezers en de leden van de stembu-
reaus. Alle stembureaus worden zo 
ingericht dat zij voldoen aan de richt-
lijnen van het RIVM. Net als vorig jaar 
is het mogelijk om vervroegd te gaan 
stemmen. Op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart zijn er twee stem-

bureaus in Aalsmeer, zodat kiezers de 
mogelijkheid hebben om op een 
rustig moment en gespreid te gaan 
stemmen. Er zullen kiezers zijn die op 
de verkiezingsdagen niet naar een 
stemlocatie kunnen komen, omdat 
zij besmet zijn, in quarantaine zitten 
of om een andere reden. Het is altijd 
mogelijk om iemand te machtigen. 
De achterkant van de stempas is te 
gebruiken als volmacht. 

Stembureau op loopafstand
De gemeente vindt het belangrijk 
dat er voor iedere kiezer een stembu-

Burgemeester Gido Oude Kotte: 
‘Maak gebruik van uw stemrecht’

reau op loopafstand is en dat de 
wachttijden op de stembureaus 
beperkt zijn. Er worden op woensdag 
16 maart veertien stembureaus inge-
richt in Aalsmeer. Een aantal stembu-
reaus zit op een andere locatie dan 
kiezers gewend zijn. Op de website 
van de gemeente en in de envelop 
bij de stempas, die inwoners eind 
februari ontvangen, zit een overzicht 
van de stembureaus. Alle stembu-
reaus zijn voor iedereen toegankelijk.

Op wie stemmen
In Aalsmeer doen de volgende 
partijen mee aan de verkiezingen: 
CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, Groen-
Links, D66 en Partij van de Arbeid. Er 
zijn diverse verkiezingsactiviteiten. 
Op 2, 9 en 14 maart vinden er lijst-
trekkersdebatten plaats en per 24 

februari is een stemhulp beschikbaar. 
Deze stemhulp helpt kiezers de partij 
te vinden die het beste bij hun stand-
punten past. Meer informatie over de 
verkiezingen en nieuwe updates zijn 
te vinden op www.aalsmeer.nl/
verkiezingen. 

Aalsmeer – Op de Legmeerdijk bij de 
kruising met de Bachlaan heeft vrijdag-
ochtend 11 februari een kop-staart 
aanrijding plaatsgevonden. Bij het 
ongeval raakte niemand gewond. Een 
personenauto reed achterop een busje. 

De personenauto is total los. Het busje 
heeft ook � inke schade. De rijbaan is 
enige tijd afgezet geweest, omdat de 
voertuigen niet meer verplaatst 
konden worden. Een takelwagen heeft 
de voertuigen weggesleept.

‘Kop-staart’ op de Legmeerdijk

Meer info op www.bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Zonnepanelen?
Ontvang nu de BTW retour!
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 FEBRUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. dienst 
met Maurice Lubbers. Zie: www.
cama-aalsmeer.nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

dienst om 10u. met ds. A.P. van 
Langevelde en 16.30u. gez. 
dienst met NGK in Het Licht-
baken met ds. J.A. Vos uit Alphen 
a/d Rijn..

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met zr. H. van 
Abbema uit Rotterdam en 
16.30u. met ds. J.A. Vos uit 
Alphen, gez.dienst met CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte 
voor jongerenwerk DGA. 

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. Teus 
Prins, Viering maaltijd van de 
Heer. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Orga-
nist: Rogier Postma. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Joshua 
Prins. Zie: www.hervormdaals-
meer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 

Spreker: Mark de Heer. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag in Kloosterhof 17u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Eucharistie-
viering. 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. 
Gonja van ‘t Kruis. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met pastor A.M. Creemer-
Allard uit Kudelstaart. Info: 
https://sow-kudelstaart.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 21 februari met 
evang. Jacques Brunt. 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.

Amstelland – Versterk je kans op een 
nieuwe baan door de speciale editie 
van Walk & Talk bij te wonen. Op 
donderdag 24 februari beantwoordt 
adviseur leren & werken Jacqueline 
Murre al je vragen over loopbaan en 
scholing. Tijdens Walk&Talk 
ontmoeten baanzoekende mensen 
elkaar en doen inspiratie op. Elke 
maand komt er een nieuw relevant 
thema aan bod die mensen helpt in 
hun zoektocht naar een nieuwe baan. 
Deze bijeenkomst vertelt Jacqueline 
Murre over leren en werken, en welke 
mogelijkheden er zijn om je te blijven 
ontwikkelen om je kans op een 
nieuwe baan te versterken. Jacque-
line is Adviseur Leren en Werken bij 
het Leerwerkloket Groot Amsterdam. 

Het leerwerk-loket is voor iedereen 
die vragen heeft over loopbaan en 
scholing. Deelname is gratis, vooraf 
aanmelden is wel een vereiste en kan 
via de website www.debibliothee-
kamstelland.nl. De Walk & Talk is van 
10.30 tot 12.00 uur op 24 februari in 
de bibliotheek Amstelveen.

Walk & Talk over loopbaan en 
scholing in de bibliotheek

Winst Nico en Jopie 
op de Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag is er 
van 13.30 tot 16.30 uur een gezellige 
kaartmiddag voor 55+ers in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Nieuwe 
kaarters, zowel klaverjassers als joke-
raars, zijn van harte welkom. Loop 
vrijblijvend binnen en speel voor 
proef mee. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
Hans van Schuilenburg (penning-
meester) via 06-12699009. Op 
donderdag 10 februari is het klaver-
jassen gewonnen door Nico de Ron 
met 5204 punten en 2 marsen, op 
twee is Mary Akse geëindigd met 
4985 punten en 1 mars en plaats drie 
was voor Ann Uiterwaal met 4867 
punten en 2 marsen. Bij het jokeren 
was de hoogste eer voor Jopie de 
Grauw met 225 punten, gevolgd 
door Agheet Schilders met 527 
punten.

Aalsmeer – Zoek je een plek waar je 
andere vrouwen kunt leren kennen? 
Wil jij interesses delen of samen activi-
teiten ondernemen met andere 
vrouwen uit Aalsmeer en Kudelstaart? 
Meld je dan bij Participe-Amstelland 
team Aalsmeer voor de Vrouwenclub. 
Je komt samen met een groep 
vrouwen die ook op zoek zijn naar 
gezellig en vriendschappelijk contact. 
Je leert elkaars hobby’s, interesses en 
behoeften kennen. Daarna ga je met 
elkaar bedenken hoe je de groep 
verder vorm wilt geven, waar nodig 
en/of gewenst met tips of ondersteu-
ning van Participe. Wil je bepaalde 
activiteiten met elkaar gaan onder-
nemen? Wil je met elkaar praten of iets 
leren? Wil je informatie over communi-
catie, stress of relaties? Er is geen vast 
programma, je beslist dit samen. De 

eerste ontmoeting is op vrijdag 18 
februari van 10.00 tot 11.30 uur in de 
Foyer van de Oude Veiling in de Markt-
straat 19. Aanmelden kan bij Rianne 
Bleeker telefonisch via: 06-18681572 of 
per mail: r.bleeker@participe.nu. Kan je 
18 februari niet, maar heb je wel inte-
resse? Meld je aan en zorg dat je er de 
volgende keer bij bent!

Vrouwenclub: Voor (nieuwe) 
ontmoetingen en activiteiten

Aalsmeer - Onlangs is een subsidie-
cheque uitgereikt van 2.500 euro 
door Wim Haijtink, bestuurslid van 
OSA, aan Rianne van Diepen en 
Richarda Hendriks-Alderden van de 
Stichting GA te Aalsmeerderbrug.
Er is door de stichting meer dan 
2.500 euro ingezameld in Aalsmeer 
en Kudelstaart voor de heropbouw 

en reparaties van de huizen na de 
ravage door de tyfoon onlangs op de 
Filippijnen. Het maximale subsidie-
bedrag is door de OSA voor deze 
noodhulp verstrekt. 
Meer weten over de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aals-
meer (OSA) of een subsidieverzoek 
indienen? Info: www.osa-aalsmeer.nl

Subsidiecheque van OSA voor 
hulp op de Filippijnen

Kaartmiddag 55+ 
in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 24 
februari wordt weer een kaartsoos 
georganiseerd voor iedereen vanaf 
55 jaar in het Middelpunt in de 

Wilhelminastraat. De aanvang is 
13.30 uur, zaal open vanaf 13.00 uur 
voor ko�e, thee en inschrijving. Het 
klaverjassen tijdens de soos op 10 
februari is gewonnen door Gre 
Reemst en Jan van der Zwaard, elk 
met 4956 punten. Op twee is Annie 

Verkerk geëindigd met 4677 punten 
en de poedelprijs is uitgereikt aan 
Gre van Heteren met 4045 punten. 
Bij het rummikubben was de hoogste 
eer voor Geesje Millenaar met 56 
punten, gevolgd door Lycke Valentijn 
met 144 punten en de poedelprijs 

met 165 punten mocht Elly Ammer-
laan in ontvangst nemen. Het klaver-
jassen en jokeren voor iedereen 
vanaf 55 jaar wordt om de twee 
weken georganiseerd. Kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom in het 
Middelpunt in Oosteinde.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
middag hebben de jongeren van 
Stichting SAM rode rozen en teke-
ningen bezorgd bij de ouderen in de 
zorgcentra in Aalsmeer speciaal voor 
Valentijnsdag! Dit om de ouderen 
een hart onder de riem te steken. 
Lijkt het jou leuk om vrijwilligerswerk 
te doen en ben je tussen de 15 en 30 

jaar? Meld je dan nu aan om ook vrij-
williger te worden! 
Stichting SAM is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die de 
gezellige jongerengroep willen 
versterken. Aanmelden kan door te 
mailen naar jongerenstichtingSAM@
gmail.com of check SAM op Face-
book of Instagram!

SAM jongeren op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers



317 februari 2022 • inderegio.nl CULTUUR

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Divers aanbod 
gitaren, ukelele’s 

en violen.

Groot 
assortiment 

kabels!

AGENDA

FEBRUARI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

DONDERDAG 17 FEBRUARI:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* 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 en met 27 
februari.

VRIJDAG 18 FEBRUARI:
* Vrouwenclub met Participe in De 

Oude Veiling, Marktstraat van 10 
tot 11.30u.

* Opening fototentoonstelling ‘De 
Hollandse Waterlinies’ in Fort 
Kudelstaart. Te zien t/m 3 april 
iedere do. t/m zo. 13 tot 17u.

* Nieuwe expositie ‘Helden in de 
Zorg’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open vrijdag, zaterdag en 
zondag 14 tot 17u. T/m 3 april.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis aan Dreef. Aanvang: 
19.30u. Zaal open 19u.

ZATERDAG 19 FEBRUARI:
* Postzegelruilbeurs in Parochie-

huis, Gerberastraat v/a 9.30u.
* Satirisch theater ‘Afschijt’ met 

poppentheater Zelen in winkel-
centrum Kudelstaart, 10-12.30u.

* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open van 
10.30 tot 16.30u. Lezing over 
Liefde in WO2 om 11 en 13u.

* Ko�e met Absoluut Aalsmeer in 
Kudelstaart v/a 11u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13.30u.

* Handbal BeNe League; Aalsmeer 
tegen Limburg Lions in De 
Bloemhof vanaf 19.15u.

* 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.

MAANDAG 21 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 22 FEBRUARI:
* Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u.
 * Sportmix voor jeugd groepen 3 

t/m 8 bij De Bloemhof, Hornweg 
van 10 tot 12u.

* Meet-up GroenLinks over jonge-
renwoningen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19.30u.

WOENSDAG 23 FEBRUARI:
* Zwerfafvalbingo voor jeugd. 

Start 11u. bij OBS Samen Een, 
Weteringstraat.

* OVAK kaartsoos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

* Bunkertrefbal voor jongeren 13 
t/m 17jr. bij De Bloemhof, 
Hornweg, 14.30 tot 15.30u.

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

DONDERDAG 24 FEBRUARI:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Kaartmiddag 55+ in het Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u. Zaal open 13u.

ZATERDAG 26 FEBRUARI:
* Pianoman Band speelt songs 

van Billy Joel en Elton John in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.

ZONDAG 27 FEBRUARI:
* Vogelverkoop en jubileumvie-

ring 70 jaar Vogelvereniging in 
zaal De Baccara, Baccarastraat, 
van 10 tot 13u.

* Optreden Beatrice van der Poel 
en Thomas Verbogt, ‘Montere 
weemoed’, De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.

TOT APRIL:
* Schilderijen van Henry Calvetti 

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

Aalsmeer - Op zaterdag 26 februari 
speelt de Piano Man Band songs van 
Billy Joel en Elton John in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat.
Elton John en Billy Joel zijn twee van 
de meest succesvolle artiesten aller 
tijden. Zeer verschillende muzikanten, 
maar met de nodige overeenkomsten: 
beiden beleefden hun doorbraak in de 
jaren zeventig, trekken nog altijd 
overal ter wereld volle stadions en 
begeleiden zichzelf op de vleugel. 
Deze echte ‘piano mannen’ voelen zelf 

ook enige verbondenheid; ze zijn 
tenslotte jarenlang met zijn tweeën 
op tournee geweest. Zanger en pianist 
Daniel Roos (Gorinchem, 1987) is al 
van jongs af aan groot liefhebber van 
de muziek van zowel Billy Joel als 
Elton John. Er ligt dus een vanzelfspre-
kendheid in de keuze om aan beide 
artiesten een eerbetoon te houden. 
Naast optredens met verschillende 
bands in binnen- en buitenland en 
meerdere theatertournees als muzi-
kaal begeleider van cabaretier Sjaak 

Piano Man Band live in Bacchus 

Bral, heeft Daniel ook meerdere jaren 
als barpianist opgetreden. Zoals zijn 
muzikale helden ook ooit begonnen 
zijn. Billy Joel haalde uit zijn tijd als 
barpianist de inspiratie voor de klas-
sieker ‘Piano Man’, waarnaar de band 
daarom ook vernoemd is. De band 
van een ‘piano man’ als eerbetoon aan 
de twee grootste ‘piano mannen’ van 
de popmuziek! Piano Man Band speelt 
de hits en mooiste en meest swin-
gende nummers van zowel Billy Joel 
als Elton John: van ‘Piano Man’ tot ‘My 
Life’ en ‘Your Song’ tot ‘Rocket Man’ en 
‘I’m Still Standing’ en daarnaast ook 
liedjes voor de echte liefhebbers. Met 
de energie en de sound van de shows 
uit hun hoogtijdagen brengt de Piano 
Man Band muzikaal hét ultieme 
eerbetoon aan de twee zangers/
pianisten! Op zaterdag 26 februari 
treedt de Piano Man Band in triofor-
matie op. Zanger en pianist Daniel 
Roos wordt begeleid door drummer 
Ferdi Schaap en bassist Thom 
Goosens. Het belooft zowel een 
intieme als energieke show te worden. 
Aanvang: 21.00 uur, zaal open vanaf 
20.30 uur. Tickets à 13,50 euro via 
www.cultureelcafebacchus.nl.

Nieuwe muziek 
bij Bob en Gon
Aalsmeer - Auteur Thomas Verbogt en 
zangeres/componiste Beatrice van der 
Poel gaan opnieuw samen het theater 
in en brengen op zondag 27 februari 
nieuwe verhalen en nieuwe muziek in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. Een 

must voor liefhebbers van literatuur, 
het Nederlandstalige lied en poëzie. 
Aanvang is 15.30 uur. Bob en Gon 
heten de bezoekers vanaf 14.45 uur van 
harte welkom. Kaartverkoop uitsluitend 
bij Slijterij Wittebol in de Ophelialaan 
116. Let op: Bij alle voorstellingen van 
KCA is het tonen van een coronatoe-
gangsbewijs vooralsnog verplicht!

Aalsmeer - Kent u ze ook? De 
verpleegkundigen die de afgelopen 
twee jaar allemaal dat stapje extra 
hebben gezet, en dat tweede en 
derde stapje ook nog wel? Tot en met 
zondag 6 maart kan iedereen zijn of 
haar zorgheld nomineren. De mooiste 
inzendingen gaan deel uitmaken van 
de nieuwste tentoonstelling ‘Helden in 
de Zorg’ van KCA in het Oude Raad-
huis en dingen mee naar leuke prijzen. 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) brengt in het Oude Raadhuis 
met de tentoonstelling ‘Helden in de 
Zorg’ een ode aan al die echte toege-

wijde vakmensen, vermoeid van alles 
maar nog steeds vol van passie voor 
hun mooie vak. De kunstenaars 
Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk 
portretteerden talrijke Aalsmeerse 
zorghelden mét hun mooie, ontroe-
rende, soms hoopgevende, soms 
droevige verhalen over hun belevings-
wereld. Door mee te doen aan de 
publieksactie ‘Mijn zorgheld’ maakt u 
kans om aan die tentoonstelling deel 
te mogen nemen. Nomineer dus snel 
uw zorgheld, iemand die zorg verleent 
of heeft verleend aan uzelf of iemand 
anders, die diepe indruk op u heeft 

KCA Publieksactie: 
Wie is uw/jouw zorgheld?

gemaakt en die het verdient in het 
zonnetje gezet te worden. De nomi-
natie moet wel een creatief karakter 
hebben. Een tekening, een foto, een 
verhaal of gedicht of korte video 
bijvoorbeeld. Insturen kan per e-mail 
naar info@skca.nl of per post naar KCA 
Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9, 
1431 CA Aalsmeer. Of kom het langs-
brengen in het Oude Raadhuis tijdens 
openingsuren. Vergeet niet uw naam 
en telefoonnummer en de naam van 
de zorgheld te vermelden. Alle infor-
matie is terug te lezen op www.skca.
nl. 

Tentoonstelling
De mooiste, meest ontroerende, 
meest enthousiaste nominaties 
krijgen een plek in de tentoonstelling 
‘Helden in de Zorg’ in het Oude Raad-
huis. Medio maart is de feestelijke 
bekendmaking van de winnaars. 
Iedereen is van harte welkom bij KCA 
in het Oude Raadhuis om – eindelijk 
weer – een tentoonstelling te komen 
bekijken met voor iedereen toeganke-
lijke kunst. ‘Helden in de Zorg’ is meer 
dan de moeite waard! Te zien van 18 
februari tot en met 3 april, iedere 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. 

Aalsmeer - Pianostukken voor de 
linkerhand worden gespeeld door 
Folke Nauta (piano), Lars Wouters van 
den Oudenweijer (klarinet) en Elisa-
beth Smalt (altviool) tijdens het klas-
sieke concert in Bacchus XL op zondag-
middag 20 februari vanaf 14.30 uur.

Veelbelovend pianist
Het is 1914. Paul Wittgenstein heeft als 
jonge veelbelovende pianist zijn 
debuut gemaakt in de Gouden Zaal 
van de Wiener Musikverein als de 
Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Zonder 
zich te bedenken, stort hij zich in de 
strijd aan het oostfront en verliest al in 
de eerste dagen van de oorlog zijn 
rechterarm. Ondanks dat verlies zet 
Wittgenstein zijn carrière als concertpi-
anist voort. Zijn onuitputtelijke familie-
fortuin gebruikt hij om de beste 

componisten van zijn tijd opdrachten 
te verstrekken voor werken voor piano 
linkerhand. 

Het Wittgenstein Project
De briljante pianist Folke Nauta, die het 
gebruik van zijn rechterhand door een 
lokale neurologische storing verloor, 
herkent in Paul Wittgenstein een illus-
tere voorganger. Omdat deze pianist 
bekende componisten vroeg, werken 
te schrijven voor piano linkerhand, is er 
schitterende kamermuziek overgele-
verd die nu eindelijk weer gespeeld 
wordt, waaronder van Rudolf Braun, 
Ernest Walker, Rebecca Clarke, Leopold 
Godowsky en Josef Labor. Het KCA-
concert in cultureel café Bacchus XL in 
de Gerberastraat begint zondag-
middag 20 februari om half drie. De 
toegangsprijs is 17,50 euro per 

KCA: Kamermuziek voor piano 
linkerhand in Bacchus XL

persoon, jongeren tot en met 25 jaar 
betalen 10 euro entree. Kaarten zijn 
uitsluitend verkrijgbaar via voorver-
koop in de KCA Ticketshop of www.
skca.nl. Dit concert is de eerste in een 
reeks van drie. Er is ook een voordelig 
abonnement voor 42,50 euro om bij de 
drie concerten verzekerd te zijn van 
een zitplaats. Nieuwe regels: Afstand 
houden, verplicht zitten en een mond-
kapje dragen is niet langer nodig. Maar 
een coronatoegangsbewijs tonen blijft 
deze zondag verplicht.







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.
- Tartinihof t.h.v. nrs. 7-15, Vivaldihof t.h.v. nrs. 7-15 en Co-

rellihof t.h.v. nrs. 7-15, (Z22-011352), het inrichten van een 
viertal bouwplaatsen t.b.v. het verduurzamingproject “De 
Ho�es” gedurende 12 maanden 

- Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z22-010984), het bouwen 
van een woning en gastenverblijf 

- Dreef nabij nr. 5, (Z22-010775), het bouwen van een dam-
wandconstructie t.b.v. de herinrichting van het voormalige 
VVA-terrein 

- Kamperfoeliestraat 5, 1431 RL, (Z22-010342), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Kudelstaartseweg 100, 1433 GL, (Z22-010584), het vervan-
gen van steigers en vlonders en plaatsen van een golfbre-
ker 

- Oosteinderweg 53B, 1432 AD, (Z22-010583), het plaatsen 
van een sierhek 

- Jan Lunenburg Oever 5, 1433 HW, (Z22-010582), het plaat-
sen van een erfafscheiding 

- Albrechtstraat t.h.v. nrs. 22, 23 en 24, (Z22-010427), het 
plaatsen van een toilet, container en keet langs de open-
bare weg vanwege werkzaamheden voor Liander tot 1 
april 2022 

- Berkenlaan 26, 1431 JE, (Z22-010419), het plaatsen van 
twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning 

- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-010346), het bouwen van 
magazijnstellingen in het nieuw te betrekken bedrijfspand 

- Koningsstraat 26, 1432 JR, (Z22-010304), het plaatsen van 
een dakkapel in de voorgevel 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z22-007084), het maken 

van een uitbouw en gevelwijziging aan de achterzijde van 
de woning. Verzonden: 08 februari 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de wabo verlengd:
- Ecuadorlaan (Sectie B, nr. 6546, 9274, 9275, 9276, 9277, 

9278 en 9280), (Z21-093091), het bouwen van een logis-
tiekcentrum met kantoor, het plaatsen van een erfafschei-
ding en handelsreclame en het aanleggen van twee in- en 
uitritten. Verzonden: 14 februari 2022

- Veilingboulevard (Sectie B, nr. 4878, 9744 en 9967), (Z21-
093593), het realiseren van een onderdoorgang ten be-
hoeve van de Ongestoorde Logistieke Verbinding van en 
naar de bloemenveiling. Verzonden: 14 februari 2022

- Sportlaan 23, 1431 HW, (Z21-080558), het bouwen van een 
aanbouw over twee verdiepingen. Verzonden: 11 februari 
2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Azaleastraat 18 en 19, 1431 SJ, (Z22-001243), het plaatsen 

van twee dakopbouwen. Verzonden: 14 februari 2022
- Gloxiniastraat 4, 1431 VE, (Z21-055244), het plaatsen van 

een dakopbouw. De omgevingsvergunning is van rechts-
wege toegekend. Verzonden: 14 februari 2022

- Geniedijk 26A, 1433 HC, (Z21-088599), het vervangen van 
drie verouderde kassen door één nieuwe kasconstructie. 
Verzonden: 04 februari 2022

- Hornweg (kad. perc. B4878), (Z21-082676), het kappen van 
maximaal 17 bomen (met latere herplant) i.v.m. werkzaam-
heden aan de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV). 
Verzonden: 07 februari 2022

- Uiterweg 15, 1431 AA, (Z21-071699), het restaureren, re-
noveren en uitbreiden van de woning (rijksmonument). 
Verzonden: 07 februari 2022

- Middencirkelstraat 2, 1433 DB, (Z21-060524), het uitbrei-
den van de eerste en tweede verdieping door het verlen-
gen van de kap en het plaatsen van een dakkapel. Verzon-
den: 07 februari 2022

- Kudelstaartseweg 240, 1433 GR, (Z21-080554), het realise-
ren van een dakterras op de bestaande aanbouw. Verzon-
den:  07 februari 2022

- Oosteinderweg 224, 1432 BA, (Z21-081161), het doorbre-
ken van de draagmuur tussen keuken en woonkamer. Ver-
zonden: 08 februari 2022

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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
17 februari 2022

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJ HOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Kubas K.M. 31-05-2004 10-02-2022

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.

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 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Jac. P. Thijsselaan 39, 1431 KD, (Z21-081200), het kappen 

van een Cipres Verzonden: 08 februari 2022

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Bloemenveiling Royal FloraHolland (Z22-010829) Spring 

Fair op 6 en 7 april 2022, ontvangen 11 februari 2022

COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- ter hoogte van Drie Kolommenplein 1A (Z22-008060) Het 

plaatsen van een tent ten behoeve van de verkiezingen 
van 15 tot 17 maart 2022, verzonden 10 februari 2022

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Schweitzer-

straat, noordwestelijk deel

TER INZAGE

t/m 24-02-22 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Ui-
terweg-Plasoevers 2021’ (z19-006733) met 
de bijbehorende stukken
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Aalsmeer - Nog tot en met 27 
februari is in het Flower Art Museum 
de expositie ‘Floribunda’ te zien, maar 
er wordt hard gewerkt aan de nieuwe 

tentoonstellingen die later dit jaar 
gaat plaatsvinden. De eerstvolgende 
is ‘Wonderland’, een tentoonstelling 
waarmee het Flower Art Museum 

Vanaf half maart ‘Wonderland’ 
in Flower Art Museum

‘Floribunda’ tot en met 27 februari in Flower Art Museum. Foto: www.kicksfotos.nl

verandert in een magische wereld vol 
kleur en verhalen. Onder andere zal 
werk te zien zijn van Lida Sherafat-
mand. Het schilderen van bloemen is 
haar manier om sociale onderwerpen 
te belichten, waarbij bloemen een 
metafoor zijn voor alles dat mooi is. 
Op Malta (het land waar zij als vluch-
teling terecht kwam) is Lida Sherafat-
mand een bekende naam, maar haar 
werk wordt ook internationaal zeer 
gewaardeerd. In ‘Wonderland’ zullen 
ook de bloemen van papier en textiel 
van  Alisa Lis te bewonderen zijn. 
Alisa is van origine Russisch, maar 
woont sinds enkele jaren in 
Amsterdam. Haar gigantische en 
fotogenieke bloemen lijken zo uit 
‘Alice in Wonderland’ te komen. De 
tentoonstelling ‘Wonderland’ opent 
op 13 maart en is te zien tot en met 
22 mei in het Flower Art Museum in 
de pompkelder tegenover de water-
toren aan de Kudelstaartseweg 1. Kijk 
voor meer informatie op de website, 
facebook en/of instagram.

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 
februari gaat de deur van het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat om 
09.30 uur weer open voor alle post-
zegelverzamelaars en ruilers uit Aals-
meer en omgeving. De entree is 
gratis, maar om naar binnen te gaan 
is wel een coronatoegangsbewijs en 
een geldig legitimatiebewijs nodig. 
Er kan heerlijk gesnu�eld worden in 
de ruim 75 nieuwe stockboeken met 
daarin duizenden zegels voor slechts 
5 eurocent per zegel. Ook zijn er 
diverse handelaren aanwezig die 
mogelijk de zegels hebben die u mist 
en die niet in de ruilboeken zitten. 

De laatste informatie over de ruil-
beurs is te vinden op de website van 
de vereniging. www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl en op Facebook. 
Voor de laatste informatie over deze 
dag (coronabeleid) kan vrijdag ook 
contact opgenomen worden met 
Gerboud Zwetsloot via 0297-345231.
Alle activiteiten van de vereniging 
steunen? Word dan lid van de vereni-
ging. Gerboud schrijft u (tegen een 
gereduceerd tarief ) graag als nieuw 
lid in. Ook voor de vele �latelistische 
materialen kunnen verzamelaars bij 
de vereniging terecht. De beurs is 
open tot 15.00 uur.

Postzegelbeurs in ParochiehuisKudelstaart - De reizende 3D fototen-
toonstelling ‘De Hollandse Waterlinies’ 
is van 18 februari tot en met 3 april te 
bezichtigen in Fort Kudelstaart aan de 
Kudelstaartseweg 96. Elke donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag zijn 
bezoekers welkom van 13.00 tot 17.00 
uur. Op zaterdag- en zondagmiddag is 
het ook mogelijk om een rondleiding 
in en om het fort te boeken voor 10 
euro per persoon. De rondleiding start 
beide dagen om 15.00 uur. Aanmelden 
kan via: rondleiding@zeilfort.nl.

Geheime verdedigingswapen
De fototentoonstelling vertelt het 
verhaal van het unieke watermanage-
mentsysteem van de Stelling van 
Amsterdam, waaronder ook Fort 

Kudelstaart valt, en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie dat meer dan 
100 jaar lang het geheime verdedi-
gingswapen van Nederland was. Op 
grote panelen kan met een wegwerp-
3D-bril de waterwerken in een ruimte-
lijk en realistisch beeld bekeken 
worden. Door inzet van de ingenieuze 
waterwerken van de Hollandse Water-
linies (de Nieuwe Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam tezamen) 
konden de laaggelegen polders syste-
matisch tot kniehoogte onder water 
worden gezet waardoor de vijand 
werd tegengehouden. De toelich-
tingen bij deze expositie zijn verzorgd 
door het Kenniscentrum Waterlinies. 
Twee jaar lang werkten de fotografen 
belangeloos mee aan dit project. De 

Tentoonstelling ‘De Hollandse 
Waterlinies’ in fort Kudelstaart

Aalsmeer - Museum Historische Tuin 
Aalsmeer maakt zich op voor de 
seizoensopening. Hierop vooruitlo-
pend worden in maart al diverse acti-
viteiten georganiseerd. 

‘Tips & tricks’
Zaterdag 5 maart staat de welbe-
kende snoeicursus weer op het 
programma. Met de lente in aantocht 
is het de juiste tijd om in de tuin te 
snoeien. Tijdens deze cursus geven 
experts van de Historische Tuin 
allerlei ‘tips & tricks’ hoe dit het beste 
te doen. Om 13.30 uur start het theo-
retische deel in de veilingzaal, 
waarbij deelnemers uitleg krijgen 
over hoe en wanneer te snoeien. 
Hierna gaat de groep de Tuin op en 
brengt men de zojuist opgedane 
kennis in de praktijk. Naast vrucht-
bomen komen heesters, rozen en 
hortensia’s aan bod. Natuurlijk is er 
ook alle ruimte voor vragen. Neem 
een foto of plaatje mee van de eigen 
tuin en de specialisten geven advies 
hoe te handelen. Rond 16.00 uur is 
de snoeicursus ten einde.
De kosten bedragen 14,50 euro 
inclusief ko�e/thee en een Handlei-
ding Snoeien. Er is plaats voor maxi-
maal 12 deelnemers. Warme kleding 
en stevige schoenen worden aanbe-
volen. Aanmelden kan via: coordi-
nator@historischetuinaalsmeer.nl of 
bel 0297-322562.

Tekenen in de Tuin
Maandag 7 maart kunnen de liefheb-
bers van botanisch tekenen weer aan 
de slag op de Tuin. Anita Walsmit 
Sachs is een ware autoriteit op dit 
gebied en geeft net als vorig jaar een 
workshop om kennis te maken met 
deze kunstvorm. Deelnemers 
tekenen met potlood een deel van 
een plant of bloem, krijgen uitleg 
over het tekenmateriaal en over de 
opbouw van een botanische teke-
ning. De begeleiding is individueel 
gericht, daardoor kunnen naast 
beginners ook meer gevorderde 
tekenaars meedoen. De workshop is 
van 10.00 tot 12.30 uur en vindt 
plaats in de corridor van de Histori-
sche Tuin. Deelname kost 40 euro per 
persoon inclusief entree, ko�e/thee, 
tekenpapier en plantmateriaal. 
Aanmelden kan bij de docent: 
anitaws@xs4all.nl. Er is plaats voor 
maximaal acht deelnemers.

Open vanaf 2 april
Bij de activiteiten worden de dan 
geldende coronarichtlijnen in acht 
genomen. Eind maart vindt op de 
Historische Tuin de bekende 
Verkoopdag van planten, struiken en 
bomen plaats. Vanaf zaterdag 2 april 
begint het bezoekersseizoen en is 
het museum zes dagen per week 
open voor publiek. Meer informatie: 
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Snoeicursus en botanisch 
tekenen in Historische Tuin

Aalsmeer - Bij De Werkschuit Aals-
meer start op dinsdag 1 maart de 
nieuwe cursus Linoleum snijden. De 
cursus bestaat uit zes lessen en 
wordt gegeven door Brigitta Sueters. 
In deze cursus leer je om afdrukken 
te maken van een plaatje linoleum 
wat je met gutsen hebt bewerkt. Je 
begint met een proefplaatje waar je 
van allerlei lijnen en vlakken uit gaat 
snijden om een gevoel te krijgen hoe 
je met gutsen werkt. Je drukt dit 
plaatje af zodat je ziet wat het resul-
taat is van je verschillende snedes. 
Hierna ontwerp je een afbeelding of 
kopieer je een afbeelding uit een 
boek. Deze afbeelding wordt over-
gezet op de linoleum-plaat. Dan ga je 

met behulp van gutsen delen 
wegsnijden. Alles wat je wegsnijdt 
(dikke en dunne lijnen en vlakken) 
blijft in de afdruk wit. Vervolgens 
wordt met een roller verf aange-
bracht op het linoleum-plaatje. 
Hierna wordt een stuk papier op het 
plaatje gelegd en wordt een eerste 
proef-afdruk gemaakt. Tevreden? 
Dan wordt verder gegaan met 
afdrukken. Niet helemaal tevreden? 
Het plaatje kan waar nodig nog 
bijgesneden worden. Bij het 
afdrukken wordt gebruik gemaakt 
van een lino-pers, maar Brigitta leert 
de cursisten ook hoe ze een afbeel-
ding kunnen maken zonder pers, 
zodat ze ook thuis aan de slag 

Start cursus Linoleum snijden 
bij De Werkschuit

kunnen. De cursus is geschikt voor 
iedereen vanaf 14 jaar. Inschrijven 
voor deze of een andere cursus? Kijk 
op www.werkschuit-aalsmeer.nl voor 
het cursusaanbod. Neem voor inlich-
tingen contact op met Margot Tepas 
via 06-12459347 of met Anja van 
Leeuwen via 06 40384069.

expositie is onderdeel van het thema-
jaar Ode aan het Landschap Hollandse 
Waterlinies. Tijdens dit themajaar zijn 
er veel activiteiten om inwoners 
kennis te laten maken met de 
geheimen, verhalen, natuur en bijzon-
dere objecten van het 
waterlinielandschap.

Watermanagement
Het watermanagementsysteem 
bestond uit een doordachte combi-
natie van honderden inlaatsluizen, 
damsluizen, waaiersluizen, toevoerka-
nalen en liniedijken, inclusief het 
gebruik van de normale civiele schut-
sluizen, gemalen en polderdijken. 
Hiermee kon ter verdediging een 
strook land van ongeveer drie tot vijf 
kilometer breed tot kniediep onder 
water worden gezet. Te diep voor man 
en paard, te ondiep voor boten. Een 
groot deel van de voornamelijk kleine 
en speciaal gebouwde militaire water-
werken is nog aanwezig in het linie-
landschap. Ze zijn vooral te vinden in 
het gebied tussen de forten.

Toen en nu
De beide linies droegen bij aan mili-
taire afschrikking. Nu zijn het groten-
deels open groene gebieden met vele 
�ets- en wandelroutes. Ontdek de 
waterwerken en laat je verrassen door 
het meesterschap in watermanage-
ment dat in de 19de eeuw zo’n 
belangrijke rol speelde in de verdedi-
ging van het Koninkrijk der 
Nederlanden.
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Vleugje Groningse nuchterheid 
in cabaretvoorstelling Janneke
Aalsmeer - Als cabaretière Janneke 
Jager op zolder valt over een tas vol 
oude cassettebandjes, wordt ze 
teruggeworpen in de tijd. Plots zit ze 
weer op haar tienerkamer. Direct 
vallen haar een aantal dingen op. Zo 
was vroeger echt niet alles altijd 
beter, gezien haar dramatische 
muziek-smaak en dito kapsels. Daar-
naast pakten dingen toch heel 
anders uit dan ze in de jaren tachtig 

had gehoopt en vermoed. Maar is 
dat wel zo erg? En kun je dingen nog 
veranderen? In het jaar dat Elvis 
Presley overleed en Soldaat van 
Oranje in de bioscoop te zien was, 
liet Janneke haar stemgeluid voor 
het eerst horen. Daar is ze sindsdien 
niet meer mee gestopt; vanaf het 
moment dat ze kon praten en lopen 
tegelijk, zocht ze naar een plek in de 
spotlights. Janneke overdrijft graag 

De Kwakel - Het beeldeneiland en 
het atelier van Femke Kempkes gaan 
weer open! Elke dinsdag van 10.00 
tot 15.00 uur kan op het eiland 
gewerkt worden in het atelier. 
Volledig geoutilleerd om te werken 
met steen, hout, was, papier, verf, 
krijt, wol, klei, gips en nog veel meer! 
Binnen werken bij de houtkachel of 
buiten onder de veranda of in het 
weidse land: Inspiratie, creativiteit en 
natuur. 
Er wordt gewerkt met een strippen-
kaart voor vijf of voor tien dagen. 
Vanaf half juli gaat het beeldeneiland 
in zomerstop tot eind augustus.

Werkweek
Vijf dagen lang jezelf onderdompelen 
in een creatief project. Een grote 
steen, een stuk hout, een schilderij; 
materiaal is een middel.  Tijdens de 
werkweek gaan de deelnemers op 
onderzoek in ruimtelijk vormgeven 
naar aanleiding van een gezamenlijk 
thema. De werkweek is volledig 
verzorgd (werken, eten en drinken) in 
het atelier en op het eiland van 
maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli

Ouder-kind weekend
Samen met je (klein/buur/leen) kind 
op ontdekkingstocht in de wereld van 

Weer activiteiten in atelier Femke 
Kempkes en op het Beeldeneiland

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Deze week een wisseltruc. Wijnand Olij was uitgenodigd, 
maar persoonlijk contact was onmogelijk vanwege coronaregels en 
quarantaine. Daarom alvast een interview met de volgende gast: Cees 
Hartman, een Aalsmeerder in hart en nieren en net als Wijnand een 
motorliefhebber. “Ik ben geboren aan de Hornweg, mijn vader had daar 
een rozenkwekerij. Als veertienjarige kocht ik mijn eerste motor. Rijden 
mocht natuurlijk o�cieel niet, maar in de polder achter de kwekerij was 
ruimte genoeg om te crossen. Zo is de passie ontstaan. Nog steeds ben ik 
een enthousiast motorrijder, net als Eppo, Chris en Wijnand, zij zijn de 
vrienden van vroeger. We hebben een groep van zo’n dertig oude knarren 
die allemaal rijden op klassiekers onder de naam ORL: het Oud Rijders 
Legioen. We komen nog steeds bij elkaar en een keer per jaar maken we 
samen een leuke tocht en barbecueën daarna bij mij in de tuin.” 

Heb je je vader opgevolgd op de kwekerij?
“Nee, ik werkte er alleen in mijn vrije tijd. Na mijn studie werktuigbouw-
kunde ben ik bij de KLM gaan werken als vliegtuigmonteur en heb ik de 
hele wereld over gereisd om vliegtuigen te repareren. Dat heb ik acht jaar 
gedaan. Maar mijn hobby was motor rijden en toen ik de jongens van de 
rijkspolitie op hun motoren zag zei ik tegen mijn vrouw: dat ga ik doen. Ik 
heb mijn baan op gezegd en ik ben op mijn dertigste naar de politie-
school gegaan. In salaris ging ik er gigantisch op achteruit, dat was wel 
even wennen. Tijdens mijn opleiding ging ik vier maanden  met een 
hoofdagent de straat op. Dat was Klaas Wilting; van hem heb ik het vak 
geleerd. We hebben nog steeds contact. Afgelopen zomer is hij zijn 
tweede boek komen brengen. Na de opleiding heb ik twee jaar als agent 
in de binnenstad van Amsterdam gewerkt, op bureau Warmoesstraat. 
Daar heb ik Appie Baantjer nog meegemaakt. Na die twee jaar heb ik 
gesolliciteerd bij de motordienst, want dat bleef mijn doelstelling. Ik heb 
een jaar gewerkt als motorsurveillant en daarna ben ik rij-instructeur 
geworden bij de motordienst en dat heb ik tot mijn pensioen gedaan. De 
basis was politie Amsterdam, maar ik reed door het hele land om oplei-
dingen te geven en elke week ging ik met leerlingen naar het oefencircuit 
in Lelystad. Ik heb heel veel kilometers gemaakt. Toen ik met pensioen 
ging hebben ze het uitgerekend; ik had meer dan twee miljoen kilometer 
gereden.” 

Wat voor bijzonders heb je in die periode meegemaakt ?
“Een van de leukste dingen was het afscheid van hoofdcommissaris Eric 
Nordholt. Ik heb hem in een oude motor met zijspan de hele stad doorge-
reden, met begeleiding van ruiters en motorrijders. 
Mijn vriendin Gerda heb ik ook opgeleid, vijfendertig jaar geleden kwam 
ze als tweede vrouw tussen honderdtwintig mannen bij de motordienst. 
Later volgden meer vrouwen die ik allemaal heb opgeleid en een daarvan 
was Elly Lust. Zij had nog nooit een motor van dichtbij gezien. Ik heb met 
Elly veel kilometers gereden en een hele leuke tijd gehad. Ook met haar 
heb ik nog steeds contact. Een aparte ervaring was de rijlessen die ik heb 
gegeven aan Pieter van Vollenhoven. Hij had een motorrijbewijs, maar 
alleen maar scooter gereden tijdens zijn studententijd en verder nooit 
meer. Als hoofd van de verkeersveiligheid raad werd hij gevraagd de 
Motor Rai te openen. Dat wilde hij op de motor doen, samen met zijn 
zoon, die ook motor reed. Ik ben met hem gaan lessen op verschillende 
motoren en we hebben een aantal keren de route gereden. De Rai 
hebben ze samen kunnen openen, op de motor. Toen ik bij het statiebe-
zoek van de koning van Noorwegen meereed als surveillant, sprak ik hem 
weer. “Gaan we nog een keer?”, vroeg hij. “Dat ligt aan jou”, zei ik. Maar het 
ontbrak hem aan tijd.”

Wat is er speci�ek aan je beroep?
“De motor is een stuk gereedschap waar je mee werkt. En daar moet je 
zodanig mee om gaan dat tachtig procent bestaat uit aandacht voor het 
verkeer en de overige twintig procent is spelen met techniek. De konink-
lijke begeleiding vraagt heel veel ervaring. Het betekent onder andere 
synchroon kunnen rijden en blindelings dingen kunnen doen. Wat mij in 
het geheugen gegrift staat is het huwelijk van Willem Alexander en 
Maxima. Toen zijn we dag en nacht in touw geweest.”  
  
Wie nodig jij uit voor over twee weken in de schijn werper?
“Wim Engel, hij is een gedreven motorrijder en heeft een speciale boot 
aangeschaft om gras te kunnen maaien op de eilanden in de Poel.”

Cees Hartman: “Nog steeds ben 
ik een enthousiaste motorrijder”

Aalsmeer - “Je moet het zelf doen, 
maar niet alleen.” Sandrine Kwast (39) is 
vanavond, donderdag 17 februari, om 
19.00 uur te gast bij ‘Echt Esther’. Ze 
heeft haar eigen coachpraktijk, met een 
specialisatie in het begeleiden van 
mensen met kanker. Ook is zij yogado-
cent en geeft naast reguliere lessen ook 
speciale lessen voor herstel na kanker.

Extra lange ‘Aalsmeer by Night’
Donderdag 17 februari is er weer een 
extra lange ‘Aalsmeer by Night’ op 
Radio Aalsmeer. Presentator Meindert 
van der Zwaard duikt deze avond in 
de discomuziek. De Radio Aalsmeer 
discotheek gaat van acht tot midder-
nacht weer even open en de leukste 
en opmerkelijkste discomuziek uit het 
tijdperk 1972 tot 2022 zullen te horen 

zijn. Vanaf 21.00 uur is een speciale 1 
uur durende Discomix te horen met 
de beste Dance Classics van eind 
jaren zeventig en begin jaren tachtig. 

Torteldui�es bij ‘DownTown’
Zo net na Valentijnsdag komt de 
24-jarige Quincy Hutzezon zaterdag 19 
februari om 14.00 uur weer naar de 
studio van Radio Aalsmeer. Deze keer 
neemt ze, zoals eerder aan de program-
mamakers beloofd, haar vriend Martijn 
van de Heuvel mee. Ze hebben nu bijna 
een jaar verkering en de torteldui�es 
komen er alles over vertellen. Een en al 
liefde dus bij ‘DownTown Radio’.Ook is 
er een interview met de bedenker en 
uitgever van de Okee-krant, een krant 
voor en over mensen met een verstan-
delijke beperking. 

Yoga, disco, liefde en politiek 
bij Radio Aalsmeer

Quincy en Martijn zaterdag te gast bij ‘DownTown Radio’ op Radio Aalsmeer.

‘Door de Mangel’ op herhaling
Op Valentijnsdag ontving het team 
van ‘Door de Mangel’ de Aalsmeerse 
heier Niels O�erman. Na de kassen-
bouw en het korps mariniers begon 
hij voor zichzelf. Samen met zijn 
vader bouwde hij zelf zijn eerste 
heimachine en nu komt zijn eigen 
zoon bij hem in het bedrijf. Ook Niels 
is op zoek gegaan naar een nieuwe 
gast. Alleen komt deze niet volgende 
week, maar op 28 februari. Dan komt 
autorijschoolhouder Barry van der 
Laan naar de studio. Op maandag 21 
februari wordt de uitzending van 30 
augustus van vorig jaar met Maria 
Eickho� herhaald. Zij geeft pilatus-
lessen, onder andere bij Omnia. De 
Kudelstaartse kan daar enthousiast 
over vertellen.

VVD en CDA bij ‘RAP’
Op woensdagavond 23 februari 
ontvangen programmamakers Joop 
Kok en Sem van Hest bij ‘Radio Aals-
meer Politiek’ de laatste twee partijen 
die aan de gemeenteraadsverkiezing 
deelnemen, de VVD en het CDA. 
Vragen voor hun vertegenwoordi-
gers kunnen gemaild worden naar 
sem@radioaalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-325858. De bijdrage van alle 
partijen is terug te luisteren via www.
radioaalsmeer.nl. De lijsttrekkersde-
batten worden op Radio Aalsmeer 
uitgezonden op 2, 9 en 14 maart.

Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

natuur en kunst op het beeldeneiland, 
kan tijdens het ouder-kind weekend. 
Samen met je kind leren kijken, 
verwonderen en leren vertalen naar 
beeld, zowel plat als ruimtelijk. Ook 
dit weekend is volledig verzorgd 
(werken, eten en drinken) en met 
begeleiding door kunstenaars Femke 
Kempkes en Machteld Aardse. De 
wereld van je kind door de kunst 
ontdekken gaat plaatsvinden op 
zaterdag 9 en zondag 10 juli en/of op 
zaterdag 16 en zondag 17 juli. Neem 
voor informatie over de werkplaats, de 
werkweek, het ouder/kind weekend 
en alle andere projecten contact op 
met Femke via post@femkekempkes.
nl. Het beeldeneiland is gehuisvest 
aan het Jaagpad 9, op de grens van 
Kudelstaart en De Kwakel.

een beetje. Af en toe kan ze je tot 
tranen toe ontroeren. Het liefst doet 
ze allebei; een drama queen met een 
vleugje Groningse nuchterheid. Met 
haar avondvullende voorstelling 
Fantoomgeluk is zij op zaterdag 19 
februari te zien in cultureel café 
Bacchus XL in de Gerberastraat. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. Kaarten à 15 euro zijn 
uitsluitend verkrijgbaar in de voor-
verkoop en te reserveren via de KCA 
Ticketshop (www.skca.nl). Voor deze 
voorstelling is een coronatoe-
gangspas noodzakelijk.

Nieuwe daken bij 
Het Oosterbad
Aalsmeer - Bij de vrijwilligers klopt 
het Oosterbad-hart ook in de winter-
maanden. De benodigde materialen 

liggen klaar voor de nieuwe daken 
op de kleedkamers en het opslaghok 
van het natuurbad aan de Mr. Jac. 
Takkade. Eind februari gaat het oude 
dak verwijderd worden, waarna half 
maart door een bedrijf wordt gestart 

met het vernieuwen van het onder-
houdsvrije dak. Nadat deze klus is 
voltooid, volgt nog een schoonmaak-
actie, zodat in de zomer weer volop 
zwemplezier beleefd kan worden in 
het Oosterbad.
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BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - “Als je nog wat over 
het verleden wil weten moet je 
niet te lang wachten en weer 
eens een wijntje komen drinken. 
Ik heb ook het eeuwige leven 
niet en ben nu negentig.” De 
woorden van Jaap Spaargaren 
waren duidelijk. Het is altijd een 
feest om bij deze ‘buurter’ in zijn 
oude boerderij, aan de keuken-
tafel, naar zijn verhalen over 
vervlogen tijden te luisteren. 
Verhalen die teruggaan tot 
halverwege de negentiende eeuw. De boerderij heeft zijn opa in 1928 
laten bouwen. Het huis heeft veel geheimen, zoals het voorkamertje dat 
in die tijd dienst deed als winkeltje. Er werden werkklompen en -sokken, 
maar ook zoethout verkocht.

Twee, drie of zelfs vier generaties
Na het wegspoelen, in het jaar 1840, van de Westeinderdijk, deze liep 
parallel aan de Uiterweg en is nu de Westeinderdijksloot, zochten de 
bewoners hun heil op de Uiterweg. Hier zetten zij hun aardbeienteelt 
voort. Daarnaast begon men in 1850 met de cultuur van siergewassen. 
Jaap’s opa was rond 1875 één van de eerste seringenkwekers. Voor zover 
Jaap weet is de seringencultuur op de Buurt begonnen. Niet zeker is of 
zijn overgrootvader ook al in de bloemen zat, maar dat zou heel goed 
mogelijk zijn. Er waren gemengde bedrijven, waar steeds meer sierteelt-
producten werden verbouwd, waaronder seringen. De groententeelt 
werd langzaam verdrongen door sierteelt. Naast seringen en sneeuw-
ballen werden ook chrysanten gekweekt. Vader Spaargaren had de mooie 
enkelbloemige dubbele gele Pulling als paradepaardje in zijn kas. Verder 
werden potplanten, zoals begonia’s, cyclamen, sedum, primula’s, violen 
en vergeet-mij-nietjes geteeld. Achter de kassen lagen de akkers waar 
onder andere seringen, sneeuwballen en primula’s in de vruchtbare 
zwarte bovenlandengrond groeiden tot een uitzonderlijke kwaliteit. Zoals 
de meeste kwekers hadden Jaap en zijn voorouders ook violen in het 
assortiment. Regelmatig werden de mooie vlinderachtige plantjes 
geoogst, maar er waren genoeg dagen dat er geen oogstbare exem-
plaren te vinden waren. Er was echter één kweker die op de één of andere 
manier altijd violen had. ’s Avonds ging deze man op zijn land de violen 
‘steken’, maar ook op de eilanden van een ander...
Wordt vervolgd...

Twee werelden

Aalsmeer - Na een onzekere tijd voor 
beurzen en evenementen lijkt er nu 
toch licht te komen aan het einde 
van de tunnel. Royal FloraHolland 
heeft een aantal events op de plan-
ning waar leden hun (potentiële) 
klanten kunnen ontmoeten. Helaas is 
de Trade Fair Naaldwijk voor dit jaar 
geannuleerd. Dit grootschalige 
evenement kan helaas niet georgani-
seerd worden. Op dezelfde datum, 9 
en 10 maart, houdt Royal FloraHol-
land een Seasonal Market voor leden 

in Naaldwijk. Vanuit een marktkraam 
presenteren ruim 100 kwekers de 
nieuwste trends in het segment 
kamer-, tuin-, of terrasplanten. En op 
woensdag 6 en donderdag 7 april 
organiseert Royal FloraHolland de 
Spring Fair Aalsmeer. Deze dagen 
presenteren aanvoerders hun kuip-, 
perk- en tuinplanten aan een breed 
en relevant publiek. De beurzen zijn 
open van 8.30 tot 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.royal�oraholland.com

Spring Fair Aalsmeer in april

Aalsmeer - Al sinds het pontje 
tussen de Uiterweg in Aalsmeer en 
de Aalsmeerderdijk in Haarlemmer-
meer vaart zijn er goede afspraken 
over het beheer van het pontje. Zo 
�nanciert de Haarlemmermeer het 
pontje en stuurt hiervoor een reke-
ning naar de gemeente Aalsmeer. Nu 
heeft de Haarlemmermeer eenzijdig 
besloten om het pontje stil te leggen.
Wethouder Robert van Rijn: “Het 
pontje is stuk gegaan en Haarlem-
mermeer zou met een goed alterna-
tief komen. Nu heeft zij eenzijdig 
besloten om het pontje uit de vaart 
te halen, zonder dat er zicht is op een 
alternatief. Aalsmeer is hierdoor 
overvallen. Nog los van de wijze van 
communiceren is dit niet conform de 
afspraak en we gaan hier de 
gemeente Haarlemmermeer op 
aanspreken.” 

Opheldering
De uitspraken van wethouder Van 
Rijn leidde afgelopen donderdag-

middag gelijk tot vragen in de raads-
vergadering van de gemeente Haar-
lemmermeer. Raadslid Jordy Schaap 
van de lokale partij Forza vroeg om 
opheldering aan wethouder Marja 
Ruigrok (VVD) van verkeer. Jordy 
Schaap wilde weten of de bewe-
ringen van Van Rijn klopte. Het 
raadslid was van mening dat Van Rijn 
wel erg hoog van de ‘Aalsmeerse 
watertoren blies’ in diens persbericht. 

Weer in de vaart
Wethouder Ruigrok sprak ook haar 
ongenoegen uit over de reactie van 
Van Rijn en weerlegde de kritiek van 
Aalsmeer. Zij wist te melden dat het 
pontje tijdelijk vervangen zal worden 
vanaf maandag 14 februari. Volgens 
haar is er hierover wel degelijk 
contact geweest tussen haar en de 
wethouder en tussen beide 
gemeenten. Daarnaast is Haarlem-
mermeer ook nog steeds op zoek 
naar een nieuwe vervanger (het liefst 
wil de gemeente een elektrische 

pont) en wordt reparatie ook nog 
steeds overwogen. Wethouder 
Ruigrok vond het jammer dat van 
Rijn haar niet eerder voorafgaand 
aan het persbericht had gebeld. Dan 
was eventuele onduidelijkheid 
tussen beide opgelost. Was deze 
‘burentwist’ echt nodig? Het belang-
rijkste is dat het pontje tussen Aals-
meer en Rijsenhout weer vaart en dit 
is ook de mening van wethouder Van 
Rijn: “Fijn dat er een oplossing is voor 
de gebruikers van het pontje.”

Veilige verbinding
Het pontje vaart al jaren tussen 
Rijsenhout en Aalsmeer. Ook veel 
kinderen die in Rijsenhout wonen en 
in Aalsmeer op school zitten maken 
gebruik van dit pontje. Hierdoor 
kunnen ze veilig naar school �etsen. 
Deze belangrijke verbinding is 
daarom voor zowel Aalsmeer als 
Rijsenhout van essentieel belang. Het 
pontje vaart van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 tot 17.45 uur.

‘Burentwist’ over pontje tussen 
Aalsmeer en Rijsenhout

Aalsmeer - In 2021 bereikte Visit 
Aalsmeer 5,5 miljoen mensen! Dit is 
fors meer dan in 2020, toen bereikten 
Visit Aalsmeer 2,6 miljoen mensen. 
Uiteraard hadden de campagnes 
#KoopMeerLokaal en ‘Wild Aalsmeer’ 
een groot aandeel in dit het bereik. 
In het tweede door corona gete-
kende jaar met beperkende maatre-
gelen voor recreatie en toerisme 
vervolgde Visit Aalsmeer de succes-
volle #KoopMeerLokaal campagne. 
Daarnaast werd in juli 2021 de 

campagne ‘Wild Aalsmeer’ gelan-
ceerd. In een ruim 10 minuten 
durende video kreeg iedereen te zien 
hoe mooi de natuur in, op en rond de 
Westeinderplassen is.  

Extra stimulans
Wethouder recreatie en toerisme 
Robert van Rijn: “Ik ben trots op de 
bereikte resultaten. We hebben met 
de campagne #KoopMeerLokaal 
ruim 1,2 miljoen weergaven en een 
bereik van ruim 500.000 mensen 

Visit Aalsmeer vergroot bereik 
in 2021 naar 5,5 miljoen mensen

Wethouder Robert van Rijn: “Trots op de bereikte resultaten.”

behaald. Hiermee heeft Visit Aals-
meer met hulp van Nieuw Onderne-
mend Aalsmeer een extra stimulans 
gegeven aan de plaatselijke midden-
stand. Daarnaast was de campagne 
‘Wild Aalsmeer’ een groot succes met 
3,1 miljoen bereikte mensen en 4,9 
miljoen weergaven. De video is nog 
steeds te zien op www.visitaalsmeer.
nl en is een echt aanrader voor inwo-
ners, waterrecreanten en bezoekers 
van Aalsmeer.”

Website en social media
De website Visit Aalsmeer en de 
posts en stories op de sociale media 
kanalen Facebook, Instagram, 
LinkedIn en Twitter zijn belangrijk 
voor de promotie van Aalsmeer. In 
2021 was het totale bereik van de 
website en de social mediakanalen 
samen 1.940.980 mensen, het aantal 
weergaven schoot dik door de 2 
miljoen heen. 
Door gebruik van de hashtag #Visi-
tAalsmeer droegen veel mensen bij 
aan de groei van de online mediaka-
nalen van Visit Aalsmeer en daarmee 
ook aan de bekendheid van 
Aalsmeer.

Visit Aalsmeer is het toeristische en 
recreatieve merk van de Gemeente 
Aalsmeer. Meer informatie op www.
visitaalsmeer.nl. 

Aalsmeer - De coronacrisis heeft er 
toe geleid dat in 2021 een toenemend 
beroep is gedaan op jeugdhulp. Met 
name de kosten van verwijzingen 
door de jeugdbescherming en huis-
artsen naar (hoog)specialistische hulp 
namen �ink toe. Scholen, zorgaanbie-
ders, (huis)artsen en de jeugdbescher-
ming zeggen al langere tijd dat de 
langdurige corona-crisis zijn tol begint 
te eisen. Veel meer jongeren dan voor-
heen hebben last van (ernstige) 
psychische klachten, variërend van 
lichte depressie tot ernstige angst- of 
eetstoornissen.

Professionele hulp
Jeugdhulpverleners en de praktijkon-
dersteuner van de huisartsen geven 
aan dat mensen het lang zelf hebben 
geprobeerd, maar nu door de lengte 

van de crisis echt professionele hulp 
nodig hebben. Speci�ek in het najaar 
van 2022 lijkt dit een belangrijke 
oorzaak van de stijgingen in aantal, 
lengte en zwaarte van behandelingen.

Toekomst
De reeds eerder opgehoogde begro-
ting voor jeugdhulp wordt dit jaar 
door de ontwikkelingen met ongeveer 
7 ton overschreden. Het college van 
burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer vindt het belangrijk dat 
geïnvesteerd wordt in de hulp die de 
jeugd in de gemeente nodig heeft. 
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan 
normalisering, waarbij het uitgangs-
punt blijft dat aan de Aalsmeerse 
jeugd en gezinnen goede jeugdhulp 
tegen aanvaardbare kosten wordt 
geboden. 

Effecten coronacrisis ook in de 
jeugdhulp zichtbaar
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Aalsmeer – Een aantal hooibalen op 
een terrein langs de N201 bij de 
Legmeerdijk heeft zaterdag 12 februari 
in de ochtend voor problemen 
gezorgd. De berg stond in de brand, 
waardoor veel rook vrijkwam. De N201 
(inclusief de Fly-over) moest worden 
afgezet. De brandweer kwam met twee 
blusvoertuigen ter plaatse en ging de 

brand te lijf. Een brand in een hooibaal 
is altijd lastig te blussen, aangezien 
deze uit elkaar getrokken moet 
worden. De brand is waarschijnlijk uit 
zichzelf ontstaan doordat de balen zijn 
gaan broeien. Het vuur was toch nog 
vrij snel onder controle, waarna de 
N201 en de Fly-over weer geopend 
konden worden voor het verkeer.

Brand in hooibalen langs N201

Aalsmeer – Met babbelbankjes 
vraagt de gemeente aandacht voor 
de onderwerpen eenzaamheid en 
verbinding. Eind vorig jaar konden 
mensen locaties nomineren en 
stemmen via participatie.aalsmeer.nl. 
In totaal zijn 33 plekken genomi-
neerd. Na een zorgvuldig selectie-
proces zijn de tien locaties voor de 
babbelbankjes bekend. 
Er is geselecteerd op aantal 
stemmen, geschiktheid, spreiding 
door de gemeente en de hoeveel-
heid bestaande bankjes in de omge-
ving. Wethouder Zorg Wilma Alink: 
“Ik denk dat we een lijst met hele 
mooie locaties voor babbelbankjes 
hebben. De bankjes staan klaar en 
zullen vanaf deze maand geplaatst 
worden op de gekozen plekken. Ik 
vind het alleen heel jammer dat er 
geen locatie in Nieuw-Oosteinde is 
genomineerd. We kijken daarom naar 
mogelijkheden om daar alsnog een 
bankje te realiseren. Omdat Zorg en 
Zekerheid heeft toegezegd twee 
babbelbankjes te betalen, is dit nu 
mogelijk.”

Drie Kolommenplein
Onomstreden nummer één locatie 
voor een babbelbankje is het Drie 
Kolommenplein. Niet alleen had 
deze plek de meeste stemmen, een 
bankje op deze locatie is ook goed 
realiseerbaar. Ook onder de molen in 
de Zijdstraat zal een babbelbankje 
komen. Dit bankje wordt echter pas 
geplaatst als de herinrichting van de 
Zijdstraat gereed is. Andere locaties 
die zijn geselecteerd, zijn bij de vijver 
bij de Apollostraat en met zicht op 
het Gevelgedicht bij het Seringen-
park. Deze locatie werd aangedragen 
via Zorg en Zekerheid. De regionale 
zorgverzekeraar heeft daarom toege-
zegd dit bankje te betalen. Daarnaast 
komt er een babbelbankje op het 
Burenplein, bij de Linnaeuslaan, met 
zicht op de Stommeermolen, en op 
de Hoge Dijk, waar de Pelgrimswan-
delroute langsloopt. Ook dit laatste 
bankje wordt door Zorg en Zekerheid 
betaald.

Kudelstaart
In Kudelstaart komen drie babbel-

Locaties babbelbankjes bekend

Aalsmeer - Goed nieuws bracht 
minister Ernst Kuipers afgelopen 
dinsdag 15 februari tijdens de pers-
conferentie over de corona-maatre-
gelen. Er zijn nog veel besmettingen, 
maar de piek is bereikt, de bezetting 
in de ziekenhuizen stabiel en mensen 
zijn beter bestand tegen het virus 
wegens vaccinaties en verkregen 
immuniteit. Bovendien is gebleken 
dat omikron minder ziekmakend is. 
Tijd om de vleugels weer uit te gaan 
slaan, te gaan genieten van sport, 
cultuur en meer. Alles gaat open, wel 
in fases, maar er worden grote en 
snelle stappen gemaakt. Per direct is 
er geen beperking meer wat betreft 
het aantal bezoekers thuis en aange-
raden worden om qua werk half thuis 
en half op de zaak te gaan werken. 
Vanaf aanstaande vrijdag 18 februari 
wordt de eerste grote stap gezet: De 
uitgaansgelegenheden mogen open 
tot 01.00 uur, op plaatsen waar het 
coronabewijs bij de entree getoond 
moet worden en maximaal 500 
bezoekers zijn is een mondkapje niet 
meer nodig, hoeft geen 1,5 meter 

afstand gehouden te worden en is 
een vaste zitplaats niet meer 
verplicht. Wie positief test mag zich 
na vijf dagen (was zeven) quaran-
taine weer onder de mensen 
begeven, mits er minimaal één dag 
geen klachten meer zijn. Vanaf 
volgende week vrijdag 25 februari 
gaat Nederland nog verder open: 
Normale sluitingstijden, geen 1,5 
meter, geen mondkapjes meer en 
het coronabewijs hoeft niet meer 
getoond te worden in een gelegen-
heid met maximaal 500 bezoekers 
(bij meer dan 500 bezoekers testen 
voor toegang verplicht). Het dragen 
van een mondkapje blijft in stand in 
het openbaar vervoer, op luchtha-
vens en in vliegtuigen. Op 15 maart 
volgt een nieuw weegmoment. 
Minister Kuipers gaf aan veel 
vertrouwen te hebben in de nieuwe 
fases. “We kunnen optimistisch zijn, 
maar we moeten ook realistisch 
blijven.” Overigens blijven de basisre-
gels van kracht: Regelmatig handen 
wassen, goed ventileren en blijf 
testen bij klachten.

Goed nieuws: Nederland gaat in 
stappen weer open

Aalsmeer - “Het begint bijna hilarisch 
te worden met betrekking tot ‘aanpas-
singen’ in de Hortensialaan en de 
Ophelialaan die sinds de vernieuwde 
Burgemeester Kasteleinweg te zwaar 
worden belast met (vracht)verkeer en 
hoge snelheden.” Hiermee wordt 
gedoeld door de bewoners van beide 
wegen op de eind vorige week nieuw 
geplaatste bordjes: ‘Pas je snelheid 
aan in de Hortensialaan/Ophelialaan’. 
Want ondanks de eerst geplaatste (en 
nog staande) borden met 30 kilo-
meter en controle langs de beide 
wegen, het ingestelde verbod voor 

vrachtverkeer en de onlangs op het 
wegdek geschilderde schildpadden 
als afremmers blijft het verkeer 
massaal gebruik maken van de 
Hortensialaan en de Ophelialaan. Op 
dit moment zijn meetlinten op de 
wegen geplaatst om de verkeersaan-
tallen te meten, maar volgens een 
omwonende is met het ‘blote oog’ de 
grote verschuiving te zien, die niet 
meer omkeerbaar lijkt. Een wandeling 
langs het tracé van de Kasteleinweg 
vanaf de Ophelialaan tot aan de Zwar-
teweg levert bij een telling slechts 
een handjevol automobilisten op en 

‘Bijna hilarisch’: Nog meer borden 
in Hortensia- en Ophelialaan

Aalsmeer - Goed nieuws afgelopen 
dinsdag 15 februari tijdens de 
corona-persconferentie voor het 
eerst zonder premier Mark Rutte. 
Minister Ernst Kuipers liet menig 
inwoner en ondernemer juichen. Er 
gaat in grote stappen versoepeld 
worden. Qua aantal positief getesten 
is de piek op z’n retour en de bezet-
ting in ziekenhuizen is stabiel. In 
Aalsmeer en regio is ook een afname 
te zien van het aantal corona-
besmettingen. Van 2 tot en met 15 
februari zijn 1.840 inwoners positief 
getest op omikron en dat zijn er 330 
minder dan de vorige periode. Er zijn 
geen inwoners opgenomen in het 
ziekenhuis en geen inwoners door 

corona overleden. Vanaf het begin 
van de pandemie in maart 2020 tot 7 
februari 2022 zijn 11.765 inwoners 
besmet (geweest) met het corona-
virus, zijn 118 inwoners opgenomen 
(geweest) met corona in zieken-
huizen en zijn 30 inwoners overleden 
met corona als oorzaak. In Uithoorn, 
Amstelveen en Haarlemmermeer is 
eveneens de daling ingezet. In 
Uithoorn werden de eerste twee 
weken van februari 1.442 (- 624) 
inwoners positief getest op corona, 
in Amstelveen werden 4.309 (- 1.350) 
besmettingen geconstateerd en in 
Haarlemmermeer kregen 8.084 (- 
2.090) inwoners te horen dat ze in 
quarantaine moesten vanwege 

Daling ingezet in Aalsmeer qua 
coronabesmettingen

Aalsmeer – Dinsdag 15 februari 
omstreeks kwart over vier in de 
middag heeft er een aanrijding plaats-
gevonden tussen een auto en een 
motor. Dat gebeurde op de Oostein-
derweg. Volgens omstanders reed de 
auto een parkeervak uit bij de kring-
loop en heeft door het slechte weer de 
motor te laat opgemerkt. De motor-
rijder reed, volgens getuigen, wel iets 

harder dan de toegestane vijftig kilo-
meter per uur. De weg is in verband 
met de aanrijding enkele uren afge-
sloten geweest voor politie-onderzoek 
naar de exacte oorzaak. Het verkeer 
werd omgeleid via de Aalsmeer-
derweg. De motorrijder is met onbe-
kend letsel afgevoerd per ambulance. 
Hoe het is afgelopen met de 
bestuurder van de auto is onbekend.

Aanrijding op Oosteinderweg: 
Motorrijder gewond

nog steeds bestuurders die, bewust of 
onbewust, gebruik maken van de 
busbaan. Echter bij een wandeling 
door de Ophelialaan of Hortensialaan 
wordt geheid de tel kwijt geraakt, wat 
is het druk! De bewoners van de 
Ophelialaan, Hortensialaan en Stom-
meerweg (eveneens vaak �le rijden) 
en menig inwoner en ondernemer 
hoopt dat de gemeente alsnog de 
knoop doorhakt en de ‘knip’ uit de 
Burgemeester Kasteleinweg haalt. De 
resultaten van de metingen op de 
binnenwegen gaan zo goed als zeker 
uitwijzen dat er heel duidelijk een 
(ongewenste) verschuiving van het 
verkeer heeft plaatsgevonden en 
geen aanvulling op het bestaande 
wegennet. Afwachten nog even.

bankjes. Eén bij de Proosdijhal, bij 
het hondenuitlaatveld, op het 
Boezemdijkpad, ter hoogte van de 
Madame Curiestraat, en op de 
vlonder, bij de vijver aan de Zonne-
dauwlaan. Mensen die een bankje 
hebben genomineerd, zijn op de 
hoogte gebracht via het participatie-
platform van de gemeente.

Plaatsing bankjes
De bankjes zien er anders uit dan de 
gewone bankjes in Aalsmeer en 
Kudelstaart en worden allemaal 
voorzien van een plakkaat met een 
vraag. Zo heeft iedere babbelbank 
een andere gespreksopener, die het 
begin kan zijn van mooie ontmoe-
ting. Het eerste bankje wordt binnen-
kort onthuld in het bijzijn van onder 
andere de indiener van de motie, 
Marlon van Diemen, en Charlotte 
Mosk, programmaleider Positieve 
Gezondheid bij Zorg en Zekerheid.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

omikron. In Uithoorn 1 opname door 
corona in het ziekenhuis, in Amstel-
veen 2 en in Haarlemmermeer 9. Een 
�inke afname ten opzichte van de 
vorige periode: Uithoorn - 3, Amstel-
veen - 4 en Haarlemmermeer - 9. In 
Uithoorn en Amstelveen geen inwo-
ners overleden aan corona, in Haar-
lemmermeer 2. Wat de besmettings-
graad per 100.000 inwoners betreft, 
voert Aalsmeer de lijst aan met 
5.751,6, gevolgd door Haarlemmer-
meer 5.123,3 en Uithoorn 4.773,9 en 
Amstelveen 4.744,1. Ondanks de op 
handen zijnde versoepelingen, 
blijven de basisregels van kracht, dus: 
Regelmatig handen wassen, goed 
ventileren, blijf bij een verkoudheid 
thuis en ga testen bij klachten. 
Corona gaat niet meer weg, maar het 
virus onder de ‘duim houden’ gaat 
lukken, toch? Samen tegen corona!
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Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
ontving het winkelend publiek naast 
een roos en chocolade van de winke-
liers ook ko�e en thee van de fractie-
leden van Absoluut Aalsmeer. Een 
goed gekozen moment om juist dit 
weekend in het centrum aanwezig te 
zijn, want er waren veel mensen op de 
been om te genieten van een kop 

ko�e en een goed gesprek. Het 
uiteindelijke doel was natuurlijk om 
nader tot de inwoners te komen. De 
kaartjes waarop inwoners een vraag of 
zorg kwijt kunnen werden rijkelijk 
uitgedeeld evenals de potloden. Veel 
kaartjes werden achtergelaten in de 
met hartjes versierde bak�ets of 
kunnen later worden ingestuurd. De 

Absoluut Aalsmeer: Veel vraag 
naar woningen in Aalsmeer 

vragen die in het centrum leven zijn 
erg uiteenlopend. Veel vragen van 
jongeren die toe zijn aan een stap op 
eigen benen en graag in Aalsmeer 
willen blijven wonen. Maar ook vragen 
van mensen die Aalsmeer eerder 
hebben moeten verlaten en nu graag 
weer terug willen. Mensen die dus wel 
hun boodschappen in Aalsmeer doen, 
maar hier geen woning kunnen 
krijgen. Ook zijn mensen benieuwd 
naar de herontwikkeling van de Zijds-
traat en het Raadhuisplein. En naar 
wat Absoluut Aalsmeer kan doen aan 
de leegstand in de Zijdstraat en hoe 
ondernemers worden ondersteund 
door de fractie. Er is op 16 maart heel 
wat te kiezen met zes partijen. De 
fractieleden merkten dat veel mensen 
moeten worden overtuigd om op 16 
maart te gaan stemmen. Ook willen 
de inwoners weten wat een lokale 
partij anders maakt dan de landelijke 
partijen. Allemaal vragen waar Abso-
luut Aalsmeer graag antwoorden op 
geeft. Ook met de fractieleden in 
gesprek? Aanstaande zaterdag 19 
februari staat de ko�e vanaf 11.00 uur 
klaar bij Absoluut Aalsmeer in het 
winkelcentrum van Kudelstaart. 

Aalsmeer - Op maandag 22 februari 
vanaf 19.30 uur organiseert Groen-
Links Aalsmeer een meet-up over de 
woningmarkt in Aalsmeer. Wat is er 
nodig om jongeren de kans te geven 
zelfstandig in Aalsmeer te gaan 
wonen? Tijdens de meet-up zal Karin 
Eveleens, makelaar/taxateur en 
woningmarktconsulent, haar visie 
geven wat er in Aalsmeer nodig is 
om jongeren aan een betaalbare 
woning te helpen. Ook zal Kees 
Buskermolen, van de stichting Nieuw 
Aalsmeer en (mede)initiatiefnemer 

van Flexwonen, zijn ideeën vertellen 
over hoe Flexwonen in Aalsmeer 
mogelijk te maken is. Belangstel-
lenden zijn maandag van harte 
welkom vanaf 19.30 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Gevraagd 
wordt de dan geldende coronamaat-
regelen te respecteren.

Meet-up GroenLinks Aalsmeer 
over jongerenwoningen

Aalsmeer - Het is uniek: Jan Klaassen 
van Poppentheater Zelen gaat zich 
hoogstpersoonlijk mengen in de 
plaatselijke politiek. “Als buiten-
staander kan ik het niet langer aan 
zien. De treurnis en de emoties over 
de afgelopen vier jaar zijn bij mij 
groot”, aldus Jan Klaassen. Met het 
recht van ‘inspreken’ gaat hij de boel 
proberen op te schudden, zodat de 
inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart 
weten waar hun stem nu echt naar 
toe zou moeten gaan. “Met humor 
bereik je de beste stemming op 16 
maart”, vervolgt Poppentheater Zelen. 
Inwoners worden uitgenodigd om 
aanstaande zaterdag 19 februari naar 
het winkelcentrum van Kudelstaart te 
komen en bij de voorstelling ‘Afschijt’ 
te komen koekeloeren. De politieke 

satire is te zien bij de poppenkast van 
Zelen tussen 10.00 en 12.30 uur. 

Politieke satire: Poppentheater 
Zelen presenteert ‘Afschijt’

Aalsmeer - Er komen tijdelijk extra 
investeringen om achterstanden die 
bij de jeugd zijn ontstaan tijdens de 
coronacrisis een halt toe te roepen. 
Het onderwijs heeft eerder dit jaar al 
700 euro per leerling extra vanuit het 
Rijk ontvangen. De gemeente kreeg 
onlangs bijna 470 duizend euro van 
het Rijk uit het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO). Er is samen met 
scholen, de kinderopvang en preven-
tiepartners een projectplan opgesteld 
om te zorgen voor een samenhan-
gende aanpak. “De coronamaatre-
gelen trekken een zware wissel op 
leerlingen, leraren en ouders”, zegt 
wethouder onderwijs en jeugd Bart 

Kabout. “De huidige generatie leer-
lingen verdient, ondanks de corona-
crisis, alle kansen op volwaardig 
onderwijs en een goede toekomst.”

Samenwerken 
In het projectplan NPO Aalsmeer 
2021-2023 staan interventies en 
wordt weergegeven hoe wordt 
samengewerkt om alle kansen op 
volwaardig onderwijs en een goede 
toekomst te bieden. In samenwerking 
met scholen, kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang, (jeugdge-
zondheids)zorg, bibliotheken en 
andere partijen wordt het NPO geld 
ingezet om de vaardigheden van leer-

Gemeente investeert extra in 
voorzieningen voor jeugd 

lingen op cognitief, executief, sociaal 
en emotioneel vlak te stimuleren. 

Vijf doelen
Gemeenten hebben de opdracht van 
het Rijk gekregen om het NPO-geld 
uit te geven aan vijf doelen. Het gaat 
dan om investeringen in ‘boven-
schoolse maatregelen’, ‘de voor-
schoolse periode’, ‘zorg en welzijn’, 
‘bevordering van samenwerking in de 
gemeente’ en ‘maatregelen voor thuis-
zitters’. Een paar concrete voorbeelden 
van de inzet van het geld in Aalsmeer: 
er komt extra inzet op voorschoolse 
educatie om taalachterstanden te 
voorkomen, er komt extra inzet op 
‘pauzesport’, scholen die dat willen 
kunnen hun schoolpleinen omvormen 
tot beweegpleinen, er komt voor het 
primair onderwijs busvervoer naar 
culturele- en erfgoedlocaties en in het 
middelbaar onderwijs gaat Yuverta 
samen met het platform Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen leer-
lingen een MVO-monitor uit laten 
voeren om zo snel mogelijk praktijk-
achterstanden in te lopen. 

Preventief jeugdhulpaanbod
De extra gelden zijn tijdelijk, maar de 
gemeente investeert óók structureel in 
preventieve jeugdhulp ondersteuning. 
Al het vrij toegankelijk aanbod voor 
jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
is te vinden in het ‘Overzicht preventief 
jeugdhulp aanbod, 2022’.   

Aalsmeer - De voorbereidingen voor 
de nieuwe verdeling van de sociale 
huurwoningen zijn gestart. De 
websites van WoningNet en Woon-
match worden aangepast naar een 
puntensysteem en er komt een digi-
taal loket voor de aanvraag van situa-
tiepunten. De veranderingen gaan 
begin 2023 in. De invoering van het 
nieuwe puntensysteem is een grote 
wijziging. Dit vraagt het komend jaar 
een grote inspanning van alle samen-
werkende partijen en leveranciers. De 
gemeenten bouwen een nieuw digi-

taal loket voor de aanvraag van situa-
tiepunten en startpunten (start-
punten alleen voor Amsterdam en 
Zaanstad). De corporaties zijn verant-
woordelijk voor alle wijzigingen in 
WoningNet en Woonmatch.

Uitlegbaar en uitvoerbaar
Uitgangspunt voor het nieuwe 
puntensysteem is dat het voldoende 
uitlegbaar en uitvoerbaar moet zijn. 
Tijdens de bouw van de nieuwe ICT-
systemen worden daarom testpanels 
van woningzoekenden ingezet. Zijn 

woningzoekenden straks voldoende 
in staat het nieuwe puntensysteem te 
begrijpen en de juiste acties te 
ondernemen? De testresultaten 
kunnen invloed hebben op de inrich-
ting van WoningNet en Woonmatch 
én op de planning. Om deze reden 
kan nu nog geen de�nitieve datum 
voor de invoering van het nieuwe 
puntensysteem worden afgegeven 
en wordt voorlopig begin 2023 
aangehouden. Halverwege dit jaar 
wordt een de�nitieve ingangsdatum 
vastgesteld.

Nieuw puntensysteem sociale 
huurwoningen gaat in 2023 in

Het nieuwe puntensysteem
Wethouder Robert van Rijn: “In het 
nieuwe systeem komen mensen met 
een dringende huisvestingsvraag 
beter aan bod. Met dit nieuwe 
systeem is wachttijd (inschrijfduur) 
niet meer het enige criterium, maar 
gaan ook situatiepunten en zoek-
punten een rol spelen. Door meer te 
zoeken kunnen extra punten worden 
opgebouwd. Door deze aanpassing 
gaan de woningen naar de mensen 
die ze het hardst nodig hebben en 
maken ook jongeren, als ze actief 
zoeken, meer kans.” 
Bepaalde groepen huishoudens in 
dringende omstandigheden kunnen 
naast actief zoeken ook nog situatie-
punten krijgen. Het gaat om 
gezinnen met kinderen die bij 

anderen inwonen, mensen die net 
een relatie hebben beëindigd en 
kinderen hebben en jongeren in een 
problematische situatie. Deze cate-
gorieën komen voort uit een groot 
onderzoek naar de mening van de 
bewoners uit de regio over de woon-
ruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt 
het totaal aantal punten welke 
woningzoekende de sociale huurwo-
ning mag gaan huren. 

Meenemen opgebouwde jaren
Met ingang van het nieuwe systeem 
worden de opgebouwde jaren over-
genomen in het nieuwe puntensy-
steem. Alle informatie over het 
nieuwe systeem is te vinden op de 
website: www.socialehuurwoning-
zoeken.nl.

Aalsmeer - Nadat in de raadsverga-
dering van 27 januari met een 
amendement werd besloten om in 
het woningbouwproject Hoofdweg 
Zuid geen supermarkt op te 
nemen, is afgelopen dinsdag 15 
februari het stedenbouwkundig 
plan Hoofdweg Zuid zonder super-
markt geactualiseerd. Er komen 
circa 300 woningen waarvan de 
verdeling voldoet aan de woon-
agenda. De bedoeling is om 75 
woningen in de categorie sociaal, 
90 in de categorie middelduur en 
135 in de vrije sector te bouwen. In 
de hoek waar eerst de supermarkt 
was geprojecteerd, zijn nu bebo’s 
(beneden-bovenwoningen) en 

appartementen voorzien in het 
sociale- en middensegment. Het 
plan, zoals het er nu ligt, wordt de 
komende tijd uitgewerkt in een 
ontwerpbestemmingsplan.   

Alle doelgroepen
“Met dit mooie project in Kudel-
staart zetten we weer een grote 
stap in het voorzien in een 
behoefte aan woningen onder 
onze inwoners”, zegt wethouder 
ruimtelijke ordening Bart Kabout. 
“Die behoefte is net als in de rest 
van Nederland enorm. Deze 
woningen zijn bedoeld voor alle 
doelgroepen in lijn met de door de 
raad vastgestelde woonagenda.” 

Stedenbouwkundig plan voor 
Hoofdweg-Zuid geactualiseerd
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Mijn zoon en zijn vrouw hebben beiden een essentieel beroep. 
Dat vergt strakke planning en vaak de agenda’s naast elkaar leggen. Als er 
’s avonds om 22.00 uur een appje binnenkomt: ‘vanwege personeelsge-
brek is de crèche donderdag gesloten’ is er gelijk een logistiek probleem. 
De een moet op tijd patiënten redden, de ander branden blussen. Dus 
vond ik mijzelf ’s morgens om even voor achten terug in Badhoevedorp 
voor een kind overdracht. Ik herkende hem bijna niet toen hij in zijn stoere 
spider-man pak aan de hand van zijn moeder aan kwam lopen. Ik stond 
gelijk voor de uitdaging: wat doe ik vandaag met een jongetje van nog 
geen vier? Nou ben ik geen spelletjes oma. Ik word lichtelijk nerveus van 
een hele ochtend memory of domino. Het schijnt heel goed voor de 
ontwikkeling van hun intelligentie te zijn, maar dit kind is al heel 
verstandig. Op pogingen van zijn moeder om hem voor te bereiden op de 
grote school, waar hij volgende maand toch echt naar toe moet, zei hij 
heel gedecideerd: “Ik hoef geen dokter te worden, ik blijf wel op de 
crèche.” Ik geef hem groot gelijk. Je kunt je hele leven nog leren. Ik ben 
meer van de doe-dingen en gooide voor deze gelegenheid mijn digitale 
boodschappenlijst uit de Picnic app en ging samen met hem meteen maar 
door naar de supermarkt, altijd een leuk uitje. Ik ben een multiculturele 
shopper en kom bij alle supermarkten in het dorp, net hoe het uitkomt. 
Maar daardoor had ik deze ochtend gelijk een probleem; geen idee dat 
het muntje van de Lidl niet in de kar van de Hoogvliet past. Alles zat gelijk 
shocking klem, zowel het muntje als de kar: geen beweging in te krijgen. 
Over uitdagingen gesproken. Ik gooide wat charmes in de strijd en ging 
even later met een nieuw muntje en een verse kar de super in. Kleinzoon 
nam een karretje van kinderformaat mee. Manlief heeft altijd de gewoonte 
om gelijk een zak aardappelen in zo’n kinderkar te mikken, met als motief: 
‘dan moeten ze �ink sturen en rennen ze niet door de winkel’. Maar dat 
was vandaag niet nodig, hij koos bij de ingang zelf al voor een zak perssi-
naasappels. We hebben samen de dag doorgebracht met werken in de 
tuin, hij heeft mijn makkelijke moestuinbak omgespit, ik heb erwtjes en 
peultjes gezaaid in de kas, hij heeft ze water gegeven en ondertussen 
peterselie geplukt en opgegeten. Tussen de middag bakte ik een eitje voor 
hem en daarna ging ik met hond aan de lijn en kind op de loop�ets rich-
ting surfeiland. “Hier ben ik geweest”, riep hij enthousiast toen hij de 
heksenkring zag. Hij paste er feilloos bij in zijn spider-man pak. Het pira-
tenschip vond hij ‘de moeilijke speeltuin’. En dat was ook zo. Zijn driejarige 
benen redden de klimtocht naar boven niet. Dat bewaren we voor een 
volgende keer. Helemaal doodop nam zijn moeder hem ’s avonds weer 
mee naar huis. “Een zware dag”, appte ze, met een foto van een snurkend 
jongetje achter in de auto. Maar we hebben genoten, allebei!
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com 

Doe-dag

Aalsmeer - Er zijn in 2021 door stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer (OSA) zeventien subsidie-
aanvragen behandeld. Twee 
aanvragen waren nog van 2020. Er is 
één afvraag afgewezen en één 
aanvraag gaat naar 2022, deze 
voldoet nog niet aan de voor-
waarden. Ook is één aanvraag opzij 
gelegd omdat OSA niets meer hoorde 
van de aanvrager. Uiteindelijk konden 
veertien aanvragen na beoordeling 
worden uitbetaald. 

Deze subsidieaanvragen in 2021 zijn:
- Stichting Kinderhulp Afrika voor 

project Oeganda: 2500 euro.
- Stichting Barbarugo voor project in 

Ghana: 2500 euro.
- Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 

voor project in Lesbos: 1707,05 
euro.

- Stichting Nepal Bene�et voor 
projecten in Nepal: 2500 euro.

- Stichting Heart for Children voor 
project in Oeganda: 2500 euro.

- Stichting GA voor project op de 
Filippijnen: 2500 euro.

- Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
voor project in Congo: 1600 euro.

- Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
voor project in Tanzania: 1600 euro.

28.505 Euro subsidie van OSA 
voor ontwikkelingshulp

- Doopsgezinde Gemeente Aals-
meer voor project in Tanzania: 480 
euro.

- Stichting Kinderhulp Afrika voor 
project in Oeganda: 2500 euro.

- Stichting Nepal Bene�et Aalsmeer 
voor project in Nepal: 618 euro.

- Stichting GA voor project op de 
Filippijnen: 2500 euro.

- Stichting Heart for Children voor 
project in Oeganda: 2500 euro.

- ZWO Open Hof kerk voor project in 
Kenia: 2500 euro.

In totaal is: 28.505,05 euro aan 
subsidie voor ontwikkelingshulp.
Stichting OSA ontving dit jaar een 
bedrag van 31.865,00 aan subsidie 
van de gemeente (1 euro voor elke 
inwoner).

Veel noodhulp door corona
De projecten bevatten: Veel nood-
hulp in verband met corona waar-
onder beschermingsmaterialen en 
voedsel hulp. Verder een aanhang-
wagen, grondboor, kraampakketten, 
zuurstoftanks, inrichting slaapzaal 
voor meisjes, bouw van een quaran-
tainehuisje/huisje voor maatschap-
pelijk werkster, aanschaf bedrijfsnaai-
machines, watervoorziening, dekens, 
kleding en schoenen voor leprabe-
woners, meubeltjes voor een 
schooltje, noodhulp na tyfoon, bouw 
dak slaapgebouw voor meisjes en 
bouw sanatorium/ziekenhuis.

Rijsenhout - Met de coronaregels 
die van toepassing zijn wordt op 
zaterdag 26 maart een tweedehands 
lente- en zomer-kledingbeurs 
gehouden in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14. Het betreft 
de in- en verkoop van kinder-, 
dames- en herenkleding (vanaf maat 
80 tot en met maat S/XL) en speel-
goed. De ingebrachte kleding moet 

wel voor deze tijd van het jaar 
bestemd zijn en moet heel, modieus 
en schoon zijn. Er kan één verkoop-
nummer aangevraagd worden per 
persoon waarop maximaal 30 
kledingartikelen en 15 stuks speel-
goed ingebracht mogen worden. De 
inbreng is van 9.00 tot 10.00 uur, de 
deur gaat om 10.15 uur dicht. De 
ingebrachte kleding mogen de 

Lente- en zomerkledingbeurs 
in dorpshuis De Reede

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 11 
februari was een deel van de fractie 
van het CDA Aalsmeer Kudelstaart op 
bezoek bij Yuverta mbo in Aalsmeer. 
Dit agrarisch opleidingscentrum 
(AOC) met 53 locaties, 12.000 vmbo-
leerlingen en 8.800 mbo-studenten is 
sinds dit jaar het grootste AOC ter 
wereld. Op het mbo in Aalsmeer 
zitten ongeveer 600 leerlingen, 
waarvan een deel de opleiding op de 
locatie in Boskoop en in Amsterdam 
volgt. De fractie kreeg een uitge-
breide uitleg van Kees Bakker, oplei-
dingsmanager, en Charlotte Braat, 
verantwoordelijk voor de planning en 
communicatie, over de werkzaam-

heden van de organisatie en de 
samenwerking met het bedrijfsleven. 
Het mbo aan de Linnaeuslaan bestaat 
al 125 jaar in Aalsmeer. Yuverta biedt 
‘groene’ opleidingen aan van niveau 1 
tot en met niveau 4 en werkt nauw 
samen met Hogeschool InHolland en 
de Universiteit van Wageningen.

Samenwerking Greenport
Ook wordt de samenwerking met 
Greenport Aalsmeer (GPA) nadrukke-
lijk opgezocht. GPA geeft webinars 
om studenten enthousiast te maken 
en jaarlijks organiseert Yuverta in 
samenwerking met GPA een zoge-
heten Dragons’ Den. Studenten 

CDA op bezoek bij Yuverta mbo

werken samen met het bedrijfsleven 
gedurende een aantal maanden aan 
een innovatie opdracht en pitchen 
tijdens Dragons’ Den hun verschil-
lende ideeën aan een vakjury. 
Bedrijven kunnen deze ideeën zo 
goed vinden dat ze ervoor kiezen om 
het ook echt te gaan ontwikkelen. 
Daarnaast is er elke zes weken nauw 
contact tussen Yuverta en GPA om 
bijvoorbeeld stageplekken voor 
studenten te regelen.

Vergroenen en verduurzamen
Als laatste kreeg de fractie nog een 
uitgebreide uitleg over het plan voor 
de buitenruimte van de school, Vier-
Buiten. De ingang en omgeving van 
het schoolgebouw zullen vergroenen 
en verduurzamen, in samenwerking 
met de studenten. Ook komen er een 
eigen kas en bijenkolonie op het 
terrein, zodat studenten meteen op 
school hun kennis in de praktijk 
kunnen brengen. Het CDA is enthou-
siast over het werk van Yuverta. De 
school richt zich op sectoren die veel 
in Aalsmeer te vinden zijn en laat 
daarmee een prachtig voorbeeld van 
de Aalsmeerse ondernemerslust en 
harde-werkersmentaliteit zien. Geïn-
teresseerd in een mbo-opleiding bij 
Yuverta? Op vrijdag 25 maart is er 
weer een fysieke open dag! Kijk op de 
website van Yuverta mbo Aalsmeer 
voor meer informatie.

verkopers zelf ophangen. De verkoop 
is van 12.30 tot 14.00 uur. Het afhalen 
van de niet verkochte artikelen is om 
17.00 uur. Kleding kan niet gepast of 
geruild worden, er is geen pinauto-
maat aanwezig. Van de verkochte 
artikelen wordt 20% ingehouden 
voor de onkosten. Alles wat om 17.30 
uur nog niet is opgehaald gaat 
zondermeer naar een goed doel. 
Voor verkoopnummers kan contact 
opgenomen worden met Nettie via 
06-42216168 of met Joke via 
0297-323955. 

Aalsmeer - Ieder jaar zet de VVD 
fractie Aalsmeer Kudelstaart op 
Valentijnsdag een organisatie in het 
zonnetje. Dit jaar de medewerkers 
van het Ontmoetingscentrum in 
gebouw Irene, onderdeel van Zorg-
centrum Aelsmeer. In het ontmoe-
tingscentrum is er gelegenheid voor 
een zinvolle en ontspannende 
dagbesteding voor licht demente-
rende ouderen. De VVD fractie bracht 
een grote taart mee als attentie voor 
alle medewerkers. Uit de gesprekken 

die volgden bleek dat de afgelopen 
corona periode als bijzonder zwaar is 
ervaren. De VVD fractie waardeert 
het werk van het Ontmoetingscen-
trum zeer en realiseert ook hoe 
belangrijk deze instelling is binnen 
de Aalsmeerse gemeenschap. Sissy 
Mijwaart, VVD kandidaat raadslid 
over het bezoek: “De zorg heeft een 
zeer zware periode achter de rug. En 
nog steeds zijn de gevolgen merk-
baar. Ik heb het grootste respect voor 
onze zorgmedewerkers.”

VVD trakteert medewerkers van 
het Ontmoetingscentrum
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Greenport Aalsmeer 
is verhuisd
Aalsmeer - Greenport Aalsmeer is 
per 1 februari verhuisd naar een 
kantoorruimte in bloemenveiling 
Royal FloraHolland aan de Legmeer-
dijk 313 (locatie C240-37/35/33). Na 

jarenlang een kantoor bij het Yuverta 
mbo Aalsmeer aan de Linnaeuslaan, 
tussen de leerlingen, hebben de 
medewerkers van Greenport Aals-
meer een nieuwe plek op de bloe-
menveiling gevonden! Kijk op 
www.greenportaalsmeer.nl voor 
meer informatie.

Aalsmeer - De corona-maatregelen 
gaan versoepelen en dus staan veel 
inwoners te trappelen om weer leuke 
‘dingen’ te gaan organiseren. Al twee 
jaar is de bijna grootste en unieke 
activiteit in Aalsmeer niet gehouden. 
Geen viering van de laatste werkdag 
in alle horecagelegenheden, geen 
volle café’s en zalen om met elkaar te 
proosten op het afgelopen ‘werkjaar’. 
Om toch een dergelijk feest te laten 
plaatsvinden is nu de ‘eerste werkdag’ 
bedacht. Noteer maar alvast: Viering 
‘eerste werkdag’ op zondag 20 maart 
met de dj’s Kees en Marcel in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 

Geen veiling Kudelstaart
Minder goed nieuws is er vanuit de 
organisatie van de Veiling Kudel-
staart voor Kudelstaart. Ondanks de 
verruiming van de beperkingen gaat 
deze veiling op de avond voor 
Moederdag niet door. “Een bijzonder 
gevoel overheerst toch wel, nu we 
voor het derde jaar op rij weer geen 
veiling kunnen houden”, aldus het 
bestuur. De heren en dames blijven 
positief gestemd: “We vertrouwen 
erop dat we volgend jaar, op 
zaterdag 13 mei 2023, de twintigste 
editie van de veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart groots kunnen vieren.”

Feestje: Viering eerste werkdag 

Kudelstaart – Bij de Staatsloterij-
trekking van 10 februari heeft de 
Marskramer in Kudelstaart een 
winnend Staatslot verkocht met 
lotnummer: EZ11245. Op dit lot is 
100.000 euro netto gevallen.
De winnaars worden opgeroepen 
om een afspraak te maken bij de 
Staatsloterij om zijn of haar prijs op 
te halen. De winnaars ontvangen, 
indien gewenst, advies en begelei-
ding bij de nieuwverworven 
rijkdom. Winnaars van grote geld-
prijzen worden altijd uitgenodigd 
om langs te komen op het kantoor 
van Nederlandse Loterij, waar 
Staatsloterij onderdeel van is. De 
Jackpot groeit naar 12,8 miljoen 
euro. De jackpot is namelijk niet 
gevallen en staat bij de volgende 
trekking op 10 maart op 12,8 
miljoen euro belastingvrij. De kans 
dat hij dan valt is één op vijf.

Anonimiteit winnaars
Staatsloterij stelt het belang van 
winnaars voorop en maakt daarom 

de gegevens van de prijswinnaar niet 
bekend.

Oudste loterij
De Staatsloterij is opgericht in 1726 
en daarmee is het de oudste loterij 
van Nederland. Jaarlijks zijn er 
zestien trekkingen; twaalf reguliere 
trekkingen (elke 10e van de maand), 
de Koningsdagtrekking, de 1 juli-
trekking, de 1 oktober trekking en de 
Oudejaarstrekking. 
De Staatsloterij is een spel van 
Nederlandse Loterij. In 2020 heeft 
Nederlandse Loterij 928,9 miljoen 
euro aan prijzengeld uitgekeerd aan 
haar spelers (inclusief kansspelbelas-
ting). Jaarlijks geeft Nederlandse 
Loterij vrijwel haar gehele resultaat 
aan de Nederlandse sport via 
NOC*NSF, aan achttien goede doelen 
op het gebied van gezondheid, 
beweging en welzijn en aan de 
Nederlandse samenleving via het 
ministerie van Financiën. In 2020 
ging het om een bedrag van 168,5 
miljoen euro.

De Marskramer in Kudelstaart 
verkoopt winnend Staatslot

Aalsmeer - De Nederlandse 
bloemen- en plantengroothandel 
start het nieuwe jaar met een groei 
van 26%. Dit meldt de Vereniging 
van Groothandelaren in Bloemkwe-
kerijprodukten op basis van de 
exportstatistieken van Floridata. 
Daarmee steeg de exportwaarde in 
januari naar 532 miljoen euro. 

Versoepelingen
Nederlandse bloemen- en plantenhan-
delaren kenden een hoge omzet in 
januari, mede door de versoepelingen 
van coronamaatregelen ten opzichte 
van vorig jaar. Potplanten deden het 
met een groei van 34% naar 192 
miljoen euro beter dan snijbloemen 
met een groei van 22% naar 341 
miljoen euro. “Met name Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk incasseerden 
een forse groei voor de plantenexport”, 
meldt Wesley van den Berg, manager 

van Floridata. “Vorig jaar hadden 
handelaren te maken met de gevolgen 
van Brexit en een strenge lockdown in 
Duitsland”, geeft Mesken als verklaring.

Hoge kosten stuwen prijzen 
Handelaren hebben te maken met 
hoge inkoopprijzen van bloemen en 
planten, door energiekosten en (lucht)
vrachtkosten. Door de hoge gasprijzen 
besluiten sommige kwekers hun kassen 
deels leeg te laten, waardoor schaarste 
ontstaat. “Ondanks de schaarste 
hebben wij te maken met meer 
volumes tegen hogere prijzen”, meldt 
Fred Beekenkamp, teamleider inkoop 
bij Javadoplant. “Alle verkooppunten 
voor planten zijn open en dat was vorig 
jaar natuurlijk anders. Wat betreft het 
voorjaar zijn we positief gestemd.”

Transport schaars
De bloemenexport naar verre 

Groei Nederlandse bloemen- en 
plantengroothandel van 26%

Regio - Meerdere malen per jaar 
wordt in deze krant aandacht 
besteed aan het thema duurzaam-
heid. Maar hoe duurzaam werkt de 
Meerbode zelf? Alle kranten worden 
gedrukt door Janssen/Pers en ook 
daar staat een duurzame bedrijfsvoe-
ring centraal. Primair maakt het 
bedrijf bij elke bedrijfsbeslissing een 
afweging tussen de verschillende 
maatschappelijke en economische 
e�ecten hiervan. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen gaat niet 
alleen over het verduurzamen van de 
bestaande bedrijfsactiviteiten. De 
drukker van deze krant gaat net als 
veel bedrijven een stap verder en 
richt zich op nieuwe markten en 
businessmodellen gericht op winst 
voor mens, maatschappij en milieu. 
Een belangrijk aspect hierbij is de 
inzet van papier uit verantwoord 
beheerde bossen. In 2018 heeft 

Janssen/Pers 115.891 zaailingen 
geplant in samenwerking met SCA 
(Zweedse producent van hout, 
celstof en papier).

Online lezen belast het milieu
 Dat papieren kranten een grotere 
belasting zouden vormen voor het 
milieu dan online nieuwsmedia, 
klopt niet. Alleen wanneer je er 
nauwelijks in zou lezen, zou dit het 
geval zijn. Maar kranten zijn er juist 
om gelezen te worden en dat wordt 
dan ook volop gedaan. De compu-
ters die nodig zijn om het nieuws 
online te lezen, belasten het milieu 
en dat geldt net zo voor de elektrici-
teit, bouw en afval van die appa-
raten. Daarom kiest de uitgever van 
deze krant er bewust voor om te 
blijven investeren in de papieren 
krant. Dat is dus een stuk duurzamer 
dan je wellicht zou verwachten!

Lezen van papieren krant 
duurzamer dan online lezen

Aalsmeer - Ben je ook zo dol op 
chocolade? En heb je ook zo’n moeite 
om te stoppen met eten als je 
eenmaal aan een reep begonnen 
bent? Bij veel mensen loopt het water 
al in de mond als ze de chocolade uit 
de verpakking halen en hun eerste 
hap nemen. Maar zoals bij de meeste 
dingen in het leven, kan je als je beter 
kijkt, veel meer te weten komen over 
de omstandigheden waaronder de 
cacaobonen in je reep geproduceerd 
zijn. Helaas geldt dat dit nog wel eens 
een nare nasmaak zou kunnen ople-
veren. Vorig jaar kondigde de regering 
van Ivoorkust aan dat ze de gegaran-
deerde prijs die aan cacaoboeren 
wordt betaald, met 25% heeft 
verlaagd ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Ongeveer 60% van de cacao 
in de wereld wordt geproduceerd 

door 2,5 miljoen kleinschalige boeren 
in Ivoorkust en Ghana. Deze teelt 
vindt plaats onder zeer zware omstan-
digheden, in landen rondom de 
evenaar, waar het weer heet en nat 
genoeg is om de bonen goed te laten 
groeien. Bij de productie van cacao is 
helaas vaak sprake van schending van 
mensenrechten, zoals ongelijkheid, 
onrecht en uitbuiting. Ondanks 
slopende dagen verdient de gemid-
delde cacaoboer slechts 1 dollar per 
dag of minder. Dat is ruim onder de 
extreme armoedegrens van 1,90 dollar 
per dag. Het gat tussen een leefbaar 
inkomen van ongeveer 2,50 dollar per 
dag en de werkelijke inkomsten is dus 
groot. Bovendien worden cacao-
boeren blootgesteld aan de wisselval-
ligheid van de wereldwijde 
cacaomarkt. Daarom roept de Werk-

Kies voor eerlijke chocolade!

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Fysiotherapeute Ellen 
Gribling is een absolute steunpilaar 
voor vrouwen tussen de 35 en 55 jaar 
die gehinderd worden door Het 
Imposter Syndroom (in het Neder-
lands vertaald als het bedriegers 
syndroom). Niet dat Ellen een tover-
stokje heeft waarmee zij in de rondte 
zwaait en problemen vanzelf 
verdwijnen. Maar wat zij wel doet is 
deze vrouwen begeleiden door 
middel van gesprekken, oefeningen 
en opdrachten. Zo ontstaan er 
inzichten waardoor er op een andere 
manier mee kan worden omgegaan 
en het leven weer een stuk leuker 
wordt. Het Imposter Syndroom komt 
voor bij vrouwen die rationeel weten 
dat zij capabel genoeg zijn, maar een 
ongegronde angst hebben dat zij 
niet kunnen waarmaken wat anderen 
van hen verwachten. Kortom zij zijn 
bang om door de mand te vallen en 
ontmaskerd te worden. Ze zien zich-
zelf als bedriegers. ‘Het is de vloek 
van slimme mensen’, valt te lezen 
voor wie meer wil weten over dit 
syndroom.  

Vecht - en vluchtgedrag
Het omgaan met deze angst kan op 

verschillende manieren. Wie ‘kiest’ 
voor het vechtgedrag, legt de lat 
buiten proportioneel hoog. Is 
extreem perfectionistisch en bereidt 
alles tot in het kleinste detail voor. 
De lat wordt steeds hoger gelegd. 
Uiteindelijk kan dat leiden tot fysieke 
klachten, slapeloze nachten met 
misschien een burn-out tot gevolg.
Bij het ‘kiezen’ van het vluchtgedrag  
onderschatten vrouwen hun capaci-
teiten en prestaties. Zij werken onder 
hun vermogen, vermijden uitda-
gingen waardoor zij niet het leven 
leiden dat zij in hun hart zo graag 
willen. Voor hen bestaat de kans van 
een burn-out. 

Rode draad 
De rode draad van Het Imposter 
Syndroom is onzekerheid. Het komt 
zowel bij mannen als bij vrouwen 
voor, maar de percentages liggen ver 
uiteen. Bij de vrouwen herkennen 
70% zich deze in deze voorbeelden 
bij de mannen is dat 35%.

Inzicht
Ellen Gribling richt zich op de manier 
waarop vrouwen met deze angst en 
onzekerheid kunnen omgaan. Stelt 
onder andere vragen, zoals Wat 
levert het je op of wat kost het je? 

Ellen Gribling: Zaai geeft mij een 
bredere kijk op ondernemen

Hoe bereik je balans en waar sla je 
door? “Door mijn vragen ontstaat er 
een inzicht en daarmee kan men aan 
de slag om het irreële denkbeeld om 
te zetten in ander gedrag. Meestal 
zijn zes sessies van één uur verdeeld 
over drie maanden voldoende. Kijk 
de antwoorden zitten in de cliënt en 
het is aan mij om daar samen naar op 
zoek te gaan.” Ellen werkt drie dagen 
per week met andere collega’s als 
fysiotherapeut en coacht haar 
cliënten in Het Coachcentrum 
Amstelland. Ellen: “Zaai leert mij als 
ZZP’er op een totaal andere manier 
ondernemen Zaai opent mijn blik-
veld en geeft mij een bredere kijk. Ik 
leer daar heel veel van.” Voor meer 
informatie over Zaai kan contact 
opgenomen worden met  Kirsten 
Verhoef (project organisator) via 
0297-366182 of mail naar: 
kirsten@syltsupport.nl 

groep Fairtrade Gemeente Aalsmeer 
op om als consument te kiezen voor 
de eerlijke chocola. De chocolade met 
het Fairtrade keurmerk. Deze boeren 
en arbeiders krijgen een wel een 
eerlijk loon en er is geen sprake van 
kinderarbeid en uitbuiting. Meer infor-
matie is te vinden op de website van 
de werkgroep: www.fairtradegemeen-
teaalsmeer.nl

markten is extreem duur door 
schaarste in de luchtvrachtcapaciteit. 
“Wij hebben zelfs af en toe onze 
webshops moeten sluiten, omdat er 
bijvoorbeeld geen vracht meer 
beschikbaar was naar bepaalde 
bestemmingen in Noord-Amerika. 
Hetzelfde probleem doet zich voor 
bij ons �liaal in Miami, waarbij we 
afhankelijk zijn van bloemen uit 
onder andere Ecuador”, vertelt direc-
teur Paul Hoogenboom van Holex 
Flower BV. Met containertransport is 
het probleem niet op te lossen, 
omdat ook daar zich enorme vertra-
gingen voordoen. “We verwachten in 
februari ongeveer dezelfde omzet als 
vorig jaar, met hogere prijzen tegen 
lagere volumes”, aldus Hoogenboom. 
Floridata levert marktcijfers en debi-
teureninformtie in de sierteeltsector. 
De VGB is de brancheorgansiatie 
voor de binnenlandse importerende 
en exporterende groothandel in 
bloemen en planten. Haar leden 
vertegenwoordigen bijna 80% van 
de totale jaaromzet in deze branche. 
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Kudelstaart - Aan de oproep van 
Stichting SAM om voor ouderen iets 
te knutselen voor Valentijnsdag is 
door KC De Ruimte gehoor gegeven. 
De hele school is vorige week aan het 
knutselen geweest. En op Valen-
tijnsdag 14 februari werd er getrak-

teerd. De kinderen van KC De Ruimte 
hebben deze dag een presentje 
gebracht bij de bewoners van het 
Nobelhof. Alle kinderen van de 
groepen 3 tot en met 8 hebben een 
persoonlijk kaartje geschreven en/of 
getekend. Dit werd samen met een 

Leerlingen De Ruimte trakteren 
ouderen op Valentijnsdag

Amstelland - Het Amstelveens 
Poppentheater presenteert een voor-
jaarsvakantie vol plezier voor klein en 
groot. Op zondag 20 februari wordt 
om 10.30 uur gestart met ‘Geel’ door 
Mime Wave, een voorstelling hele-
maal in het geel voor iedereen vanaf 
2 jaar die van dansen houdt. Op 
maandag 21 februari om 14.30 uur is 
er voor 4+ de voorstelling ‘Ridder 
Clap’ van Koos Wieman. Een poppen-
theatervoorstelling over een stoere 
ridder en zelfs ook een paar echte 
boeven. ‘Ollie Trollie’ neemt op 
dinsdag 22 februari om 14.30 uur 
iedereen vanaf 4 jaar mee voor een 
mooie reis door de sterrennacht. 
Gespeeld door De Vliegende Ko�er. 
En donderdag 24 februari om 14.30 
uur is Studio Dondersteen er weer 
met een dol avontuur van Meneer B 
die in een museum gaat werken 
waarbij alles mis gaat. Deze 4+ voor-

stelling heet ‘Museum op zijn Kop’. 
Zondag 27 februari wordt vanaf 
14.30 uur de voorjaarsvakantie afge-
sloten met ‘Das doet Dwaas’. Een 
prachtige beeldende voorstelling 
over echte vriendschap, gespeeld 
door Eva en Ida van Theater Theatra. 
Kaartjes kosten 9 euro per stuk per 
voorstelling en kunnen gereserveerd 
worden via de website 
www.amstelveenspoppentheater.

Voorjaarsvakantie in/met het 
Amstelveens poppentheater

Amstelland - Op dinsdag 22 
februari wordt van 14.00 tot 15.00 
uur een �lmcollege georganiseerd 
voor kinderen (9 tot 12 jaar) in 
Cinema Amstelveen. Als je naar een 
�lm kijkt, vraag je je waarschijnlijk 
niet meteen af hoe die is gemaakt. 
Toch zijn er heel wat zaken die 
bepalen hoe je een �lm ziet en 
beleeft: door beweging van de 
camera, het geluid, de kleding, 
make-up en de manier van acteren. 
Hierover is allemaal nagedacht! Wil 

je te weten komen hoe je met een 
zelfgemaakte raket op de maan 
komt? Hoe je grappig kunt zijn, 
zonder iets te zeggen? Hoe je een 
mega grote aap tot leven kunt 
wekken? Hoe superhelden hun 
magische krachten ontdekken? Kom 
dan lekker luisteren en vooral kijken! 
Naast heel veel interessante weetjes, 
zie je heel veel fragmenten van �lms 
om te laten zien hoe deze weetjes in 
de �lm ook echt werken. Ook leuk 
voor ouders en grootouders. 

Filmcollege voor kinderen in 
Cinema Amstelveen

Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 11 
februari is het Peuterlab o�cieel 
geopend bij OBS Kudelstaart dalton. 
De peuters tussen de 2,5 en 4 jaar 
hebben die middag geplakt, 
gezongen, ballonnengym gedaan en 
gespeeld. Voor de één was het wat 
onwennig, terwijl de ander direct op 
onderzoek uit ging. Onder leiding 
van de leerkrachten Dinie en Fran-
ciska was het een waar feest. Het 
Peuterlab is een laagdrempelige 
manier om kennis te maken met de 
basisschool. Er wordt al uitgekeken 
naar het volgende Peuterlab op 

vrijdag 4 maart van 13.00 tot 14.00 
uur. Heeft u een peuter tussen de 2,5 
en 4 jaar? Uw kind is van harte 
welkom om te komen zingen, te 
spelen, te gymmen en te proberen 
hoe het is op school. Aanmelden kan 
via www.obskudelstaart.nl. 

Peuterlab op OBS Kudelstaart

Aalsmeer - Ook deze voorjaarsva-
kantie organiseert Team Sportservice 
weer de sportmix. In deze sportmix 
zijn er verschillende sporten en dit 
keer staat er zelfs een stormbaan in 
de sporthal. Vind je het leuk om mee 
te doen en zit je in groep 3 tot en met 
8? Kom dan op dinsdag 22 februari 
van 10.00 tot 12.00 uur naar sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg. 

Zwerfafvalbingo
Op woensdag 23 februari kun je weer 
meedoen aan de zwerfafvalbingo. 
Alle kinderen van de basisschool zijn 
welkom (groep 1 tot en met 4 onder 
begeleiding van 1 ouder) om zoveel 
mogelijk afval op te ruimen en je 
maakt kans op een leuke prijs! 
Gestart wordt om 11.00 uur bij het 
schoolplein van Samen Een in de 

Sportmix met stormbaan voor 
jeugd in voorjaarsvakantie

Aalsmeer - Op zaterdag 5 maart 
kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar in 
de bibliotheek in de Marktstraat een 
echte vogelspin, een koningspython, 
een kameleon en een landschildpad 
ontmoeten. Organisatie Exotus 
Serpenti komt met deze en nog een 
aantal andere reptielen naar de bieb. 
Er wordt van alles over de reptielen 
vertelt en daarna krijgen de kinderen 
de kans om ze vast te houden en te 
aaien. Daarnaast kunnen boeken 
gelezen en geleend worden over 
verschillende reptielen. Vanwege de 

dieren wil de bibliotheek grote 
drukte voorkomen. Per kaartje voor 
een kind mag daarom maar één 
ouder of verzorger mee. Er zijn twee 
sessies waarvoor kaarten gekocht 
kunnen worden. De kennismakingen 
met de reptielen zijn van 10.00 tot 
10.45 uur en van 11.00 tot 11.45 uur. 
Wacht niet te lang met het kopen 
van een kaartje, vol is vol. Tickets zijn 
verkrijgbaar via amstelland.op-shop.
nl. Op de website en in de bieb is 
meer informatie te vinden over de 
reptielen-dag.

Reptielen ontmoeten in de 
bibliotheek in Aalsmeer

Aalsmeer - Op zaterdag 19 en zondag 
20 februari vindt het Nederlands 

Kampioenschap Indoor voor junioren 
plaats in Omnisport te Apeldoorn. 

Drie atleten van AV Aalsmeer op 
NK Indoor voor junioren

Kudelstaart - In Kudelstaart is een 
uniek museum geopend met heden-
daagse kunst gemaakt door de kleuter-
leerlingen van OBS Kudelstaart dalton. 
De afgelopen periode was het thema 

‘Museum’ en dat is bij uitstek geschikt 
om ook echt naar het museum te gaan! 
De kleuters hebben dan ook een kijkje 
genomen in het prachtige Cobramu-
seum afgelopen donderdag. De 

Nieuw: Museum in Kudelstaart

mooie bloem en een theezakje van 
Thee & Kaart bij de bewoners langs 
gebracht. Zowel de bewoners als de 
leerlingen reageerden erg enthou-
siast. Geslaagd, deze Valentijnsdag-
actie en zeker voor herhaling vatbaar! 
Het initiatief van Stichting SAM gaan 
overigens een vervolg krijgen. De 
leerlingen en leerkrachten van De 
Ruimte gaan verder kijken wat zij nog 
meer voor mensen uit de buurt rond 
de school kunnen betekenen.

Ook op Jozefschool
Een aantal groepen van de Jozef-
school heeft ook meegedaan aan de 
oproep van Stichting SAM. Vorige 
week zijn valentijnskaartjes, 
-gedichtjes en -tekeningen gemaakt. 
De rozen met kaartjes zijn door vrij-
willigers van Stichting SAM vervol-
gens op 14 februari langs gebracht 
bij de zorgcentra in Aalsmeer. Stich-
ting SAM is blij met de bijdragen door 
de scholen: “Samen hebben we de 
ouderen een hart onder de riem 
kunnen steken in deze tijd. Bedankt!”

Aanmelden kan via de website van 
Cinema Amstelveen.

Extra �lms in 
voorjaarsvakantie
Verder draaien er in de voorjaarsva-
kantie extra kinder�lms vanaf 11.00 
uur. De volgende �lms staan op de 
�lmagenda: Maya en het Gouden Ei 
(AL), de Disney�lm Encanto (6+ NL 
versie), de swingende �lm Sing 2 (6+ 
NL versie), Cli�ord de Grote Rode 
Hond (6+) en Spider-Man: No Way 
Home (2D – 12+). Bekijk het 
complete �lmaanbod inclusief 
aanvangstijden op de website: 
www.cinemaamstelveen.nl

kinderen raakten nog meer geïnspi-
reerd en gingen op school direct weer 
aan de slag met het creëren van de 
prachtigste dingen. Naast de kunst-
werken van Van Gogh, een stilleven, 
werd nu ook een echte Mondriaan 
gemaakt. Het unieke museum in Kudel-
staart breidt zijn collectie op deze 
manier steeds verder uit. Volgende 
week, tijdens de voorjaarsvakantie, 
kunnen de kunstwerken bewonderd 
worden. Ze worden achter glas in de 
school tentoongesteld. De toegang is 
gratis. Omdat het een buitenactiviteit 
is, met doorstroom, hoeft er ook niet 
gereserveerd te worden. Het adres is 
Zonnedauwlaan 65 in Kudelstaart.

Weteringstraat.
Beide activiteiten zijn gratis, maar 
inschrijven is noodzakelijk en kan via 
www.noordhollandactief.nl.

Bunkertrefbal
Ook voor de jongeren van 13 tot en 
met 17 jaar is er een activiteit in 
sporthal De Bloemhof. Op dinsdag-
middag 22 februari kunnen zij gratis 
meedoen aan bunkertrefbal. De tijd 
is van 14.30 tot 15.30 uur en alle 
jongeren in deze leeftijdscategorie 
zijn van harte welkom!

Voor het NK hebben drie atleten van 
Atletiekvereniging Aalsmeer zich 
geplaatst. Finn Rademaker, Daniel 
Winkels en Tara Ozinga. Finn en Daniel 
komen beide uit op de 1500 meter bij 
de jongens U18. Tara verschijnt aan de 

start bij de meisjes U20. Finn en Daniel 
lopen zaterdag de series van de 1500 
meter en hebben beide kans om zich 
te kwali�ceren voor de �nale op deze 
1500 meter. Tara staat als vierde 
geplaatst op de 3000 meter en gaat 

uiteraard voor de volle honderd 
procent voor een podiumplek. De 
tijden van de nummers drie tot en met 
zes op de plaatsingslijst zitten op 
enkele seconden van elkaar, dus een 
medaille halen is voor Tara mogelijk. 
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Aalsmeer - Met een doorbraak in het 
geluidsscherm tussen de rondweg 
van Royal FloraHolland en de 
Hornweg zijn afgelopen 8 februari de 
werkzaamheden gestart voor de 
aanleg van de zogeheten OLV-
Uitgang. Het eerste tracédeel van 
een nieuwe verbindingsweg in Aals-
meer voor logistiek van de bloemen-
veiling naar de N201. De verbin-
dingsweg voor transport ontlast 
straks het lokale wegennetwerk van 
Aalsmeer.

Verder groeien
Het gaat goed met de bloemen- en 
plantenhandel. Royal FloraHolland 
wil de komende jaren verder groeien 
op haar ontwikkelgebied Oost. Een 
goede verbinding met Schiphol en 
de snelwegen A4 en A9 is daarbij 
belangrijk. Om deze groei op te 
kunnen vangen zonder overbelasting 
van het lokale wegennet wordt het 
transport van de veiling straks zo 
direct mogelijk naar de provinciale 
weg geleid, de N201, via een zoge-
heten Ongestoorde Logistieke 
Verbinding afgekort tot OLV. De OLV 
wordt éénrichtingsverkeer. De 
nieuwe OLV-Uitgang loopt vanaf de 
rondweg van het bloemenveilingter-
rein (Legmeerdijk) via een tunnel 
onder de Hornweg door en sluit 

verderop aan op de Middenweg die 
naar de N201 leidt.

Tunnel onder Hornweg 
Bouwbedrijf Heijmans start met de 
aanleg van de tunnel onder de 
Hornweg door. De doorbraak van het 
geluidsscherm en het plaatsen van 
een tijdelijke dam in het achterlig-
gende water maakt de weg vrij voor 
bouwverkeer naar dit eerste deel van 
het tracé. Om de woningen en 
bedrijven aan de Hornweg tijdens de 
bouw bereikbaar te houden, wordt 
het lokale verkeer hier over een tijde-
lijke bypass geleid. Op deze omlei-
ding worden �etsers en voetganger 
gescheiden van het autoverkeer, net 
als nu op de Hornweg. Met de omlei-
ding ontstaat ruimte voor de tunnel-
bouwwerkzaamheden en bijkomend 
bouwverkeer, met minimale overlast 
voor de omgeving. Vanaf april kan 
begonnen worden met het 
aanbrengen van de damwanden 
voor de constructie van de tunnel. 
Tijdens de afsluitingen van de 
Hornweg geldt voor de nood- en 
hulpdiensten een calamiteitenroute 
via de Middenweg en de 
Hollandweg. Bewoners en onderne-
mers van de Hornweg hebben het 
afgelopen jaar meegedacht over hoe 
de OLV-Uitgang in de omgeving van 

de Hornweg ingepast kan worden 
met kleuren en beplanting. Naar 
verwachting kan de Hornweg medio 
oktober weer volledig in gebruik 
genomen worden. 

Bomen verwijderen
Op basis van het, door de gemeente-
raad op 5 juli 2018 vastgestelde 
ontwerp is het noodzakelijk om 14 
bomen langs de Hornweg te verwij-
deren. Na a�oop van de werkzaam-
heden komen er tenminste evenveel 
bomen terug, waarmee het huidig 
beeld van de Hornweg wordt 
hersteld. Daarnaast worden er groen-
stroken (beplant met inheemse 
soorten als meidoorn en wilg) langs 
de tunnelbak aangebracht, waardoor 
de tunnelbak goeddeels aan het zicht 
wordt onttrokken.

Tweede deel bij Middenweg
De OLV-Uitgang wordt aan de zijde 
van het Greenpark Aalsmeer opge-
nomen in de reconstructie van de 
Middenweg. Deze werkzaamheden 
zullen grotendeels synchroon lopen 
en worden daar uitgevoerd door 
Ballast Nedam. Na afronding van alle 
werkzaamheden worden de installa-
ties en de weg zelf uitgetest waarna 
de openstelling naar verwachting 
medio 2023 kan plaatsvinden.

Start aanleg OLV-Uitgang voor 
transport bloemenveiling

Aalsmeer - Participe Amstelland 
organiseert weer een Pools 
Spreekuur op donderdag 24 februari 
van 16.00 tot 18.00 uur. Heb je 
vragen of problemen die je wil 
bespreken? Kom naar het Pools 
spreekuur op het Infopunt in 
Aalsmeer. 
Pools sprekende medewerkers 
helpen je gratis. Wacht dus niet, maar 

kom langs! Het Pools Spreekuur is in 
de Bibliotheek in de Markstraat 19. 
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen via 0297-
326670 of team.aalsmeer@participe.
nu. Contact in de Poolse taal via: 
06-34079998 of 06-42716810.
Participe Amstelland is de organisatie 
voor welzijn en maatschappelijk werk 
in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder 

Pools spreekuur in Aalsmeer Amstel en Uithoorn. Participe 
Amstelland versterkt inwoners bij 
belangrijke levensgebeurtenissen en 
stimuleren buurtbewoners om elkaar 
te ontmoeten en samen activiteiten 
te ondernemen. Participe onder-
steunt bij het aanpakken van 
problemen, samen ervoor zorgen dat 
mensen zo veel mogelijk de regie 
over hun leven kunnen behouden. 
Het motto is van Participe: welzijn 
voorkomt zorg!

Aalsmeer – Voor de beide Heren-
teams van Green Park Handbal 
stonden afgelopen weekend uitwed-
strijden op het programma. Heren 1 
speelde in de BeNe League tegen 
Bevo HC in Panningen. Voorzitter 
Mike van der Laarse was meegereisd 
met het team en kreeg een bijzon-
dere taak toebedeeld. Wie regelmatig 
de thuiswedstrijden bezoekt, weet 
dat Van der Laarse achter de micro-
foon plaats neemt om verslag te 
doen. Nu mocht hij ook commentaar 
geven tijdens de wedstrijd in 
Panningen. “Mooi dat de saamhorig-
heid goed is bij de handbalvereni-
gingen”, aldus een best trotse 
voorzitter. 

Excuses bestuur
Het bestuur heeft overigens haar 
excuses aangeboden aan alle leden 
en betrokkenen over de vechtpartij 
tijdens de wedstrijd tegen Visé op 5 
februari. “Wij zijn erg geschrokken 
van de incidenten tijdens de 
wedstrijd van Heren 1. Het mag 
duidelijk zijn, dit kan en mag niet 
gebeuren tijdens welke handbalwed-
strijd dan ook. Hetgeen is gebeurd, is 
in strijd met onze normen en 
waarden die wij als vereniging 
uitdragen. Wij keuren elk geweld en 
wangedrag, in welke vorm dan ook, 
af!” Er gaat alle medewerking 
verleend worden aan de Tuchtcom-
missie die zich momenteel buigt over 
de incidenten en de na a�oop 
gegeven rode en blauwe kaarten aan 
een aantal spelers van beide teams.

Twee keer winst
Aalsmeer begon voortvarend aan de 
wedstrijd en pakte gelijk enkele 
winstpunten. Bevo HC liet zich niet 
overrompelen en wist goed bij te 
blijven. De rust gingen de teams in 
met 11-16 voor Green Park. Ook in 
het tweede deel werd sportief, maar 
fel gehandbald. De teams hielden 
elkaar goed in evenwicht. Het was 
uiteindelijk Green Park dat de winst 
pakte en met een 32-29 zege terug 
naar Aalsmeer mocht. Uitblinker was 
dit keer Donny Vink met negen goals. 
En een extra schouderklopje kreeg 
keeper René de Knegt voor zijn 
belangrijke redding net voor het 
eindsignaal. Afgelopen dinsdag 15 
februari reisde Aalsmeer af naar 
Volendam voor de inhaalwedstrijd 
tegen Kras. Deze was uitgesteld 
vanwege deelname aan het EK door 
spelers van beide teams. De 
wedstrijd is nipt gewonnen door 
Aalsmeer: 27-26 (rust 13-12 voor 
Green Park). 

Zaterdag tegen Limburg Lions
Door deze winst is Green Park Aals-
meer gestegen naar de derde plaats 

in de Belgische Nederlandse compe-
titie met 26 punten. Aalsmeer heeft 
van plaats gewisseld met Limburg 
Lions (25 punten), echter de 
Limburgse ploeg heeft nog een 
wedstrijd in te halen. Deze vindt 
aanstaande donderdag 17 februari 
vanaf 20.00 uur plaats en is tegen 
Bevo HC, de ploeg waar Aalsmeer 
afgelopen zaterdag in Panningen van 
gewonnen heeft. Vervolgens wacht 
aanstaande zaterdag 19 februari voor 
Limburg Lions het tre�en met Green 
Park Aalsmeer. De Limburgers komen 
naar De Bloemhof in Aalsmeer. De 
wedstrijd begint om 19.15 uur en 
publiek is welkom. Een week later, op 
zaterdag 26 februari, wacht vervol-
gens weer een uitwedstrijd voor 
Heren 1 van Green Park, in en tegen 
Tongeren. Aanvang is 20.15 uur.

Heren 2 gelijk
Voor de Eredivisie vertrok Heren 2 
van Green Park Handbal naar 
Arnhem om het op te nemen tegen 
DFS. Het publiek (thuis en in de hal) 
kreeg een bijzonder spannende 
wedstrijd te zien. De teams waren 
aan elkaar gewaagd, er werd over en 
weer gescoord. Enkele minuten voor 
het eindsignaal, bij een stand van 
28-28, maakte een speler van 
Arnhem een overtreding. Aalsmeer 
mocht een strafworp nemen, maar 
wist deze niet te bezegelen. Eind-
stand dus 28-28. Aalsmeer 2 staat in 
de competitie nog altijd op de vierde 
plaats met 27 punten. Houten en 
Waalwijk gaan aan kop, met elk 31 
punten. Op drie BFC met 28 punten. 
De komende drie weken heeft Aals-
meer 2 vrij, er wordt natuurlijk wel 
getraind, want de eerstvolgende 
wedstrijd is op zaterdag 5 maart 
vanaf 20.45 uur. De uitwedstrijd is 
tegen Vlug en Lenig. Op zondag 13 
maart verwelkomt Green Park Aals-
meer koploper Waalwijk in De 
Bloemhof aan de Hornweg. De 
wedstrijd begint om 15.00 uur en 
publiek is welkom.

Handbal BeNe League: Winst 
Heren 1 in Panningen

Aanval Heren 1 Green Park Aalsmeer in Panningen. Foto: www.kicksfotos.nl

Felle, maar sportieve strijd in 
Volendam. Foto: www.kicksfotos.nl
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - De achtste en hopelijk 
laatste online jeugdcompetitie bij 
schaakclub AAS zit er op. En nu maar 
duimen dat er komend najaar niet 
weer een lockdown nodig is. Online 
spelen heeft zijn eigen charmes, 
maar dan voornamelijk individueel. 
Een competitie speel je toch liever 
fysiek. 
Alle vier partijen werden deze 
achtste ronde gewonnen door wit en 
aangezien Luuk V wit had tegen 
Christiaan, betekende dit zijn achtste 
overwinning en dus de eerste prijs. 
Online schaken ligt Luuk wel. Merlijn 
won knap van Robin en is vermoede-
lijk tweede met 4.5 punten. De de�-
nitieve eindstand moet namelijk nog 

ontvangen worden van competitie-
leider Henk N. Christiaan verloor dus 
de laatste ronde van Luuk V en is, 
met hetzelfde voorbehoud, op plaats 
drie geëindigd met 4 punten. Daar-
achter komt het peloton, dat voorna-
melijk bezig was elkaar in de wielen 
te rijden. Storm won van Naksh en 
Rune sloot een slechte competitie 
toch bevredigend af door van Brian 
te winnen.

Fysieke lessen en competitie
Aanstaande vrijdag 18 februari 
beginnen om 19.00 uur weer de 
fysieke schaaklessen en de jeugd-
competitie in het AAS clublokaal in 
de Zijdstraat 55. Interesse? 
Kijk voor meer informatie op 
http://www.aas.leisb.nl

Jeugdschaken AAS: Wit speelt 
en wint in laatste ronde online

Aalsmeer - Zaterdag 5 februari 
hadden de junioren van Atletiekver-
eniging Aalsmeer een prachtige dag 
voor de tweede regiocross. Het was 
de enige dag in het weekend dat het 
weer prima was. Met meer dan 25 
atleten was AV Aalsmeer weer prima 
vertegenwoordigd. Het mooie was 
ook dat er weer publiek aanwezig 
mocht zijn. Dit keer was de wedstrijd 
in Monnickendam, waar de organi-
satie een leuk en uitdagend parcours 
had uitgezet. Een aantal atleetjes liep 
weer voor het eerst een o�ciële 
wedstrijd, waaronder de jongste 
AVA-deelneemster Allegra Garofalo 

van 7 jaar. Met veel plezier werd er 
weer prima gepresteerd. De grootste 
verrassing was wel Justin Alewijnse, 
die met een lach op zijn gezicht en 
een behoorlijke voorsprong won bij 
de C-junioren. Verder waren er podi-
umplaatsen voor Daniel Winkels, die 
tweede werd bij de B-junioren, en 
voor Tara Ozinga die tweede werd bij 
de A-junioren.
Voor best veel AVA-atleten wordt de 
derde cross nog spannend, want dan 
wordt duidelijk wie allemaal naar de 
�nale mag. Deze cross is aanstaande 
zaterdag 19 februari op het Gaasper-
plasstrand in Amsterdam Zuidoost.

Tweede regiocross voor AVA-
atleten in Monnickendam

De jongste deelnemer van AV 
Aalsmeer, Allegra Garofalo.

Justin Alewijnse van AVA op weg naar 
de winst. 

KORT
WINST VOOR GUDA BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Gezellig een 
avondje klaverjassen kan iedere 
woensdag bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Er wordt gekaart 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
vanaf 19:00 uur. Iedereen is 
welkom. Op 9 februari is het 
klaverjassen gewonnen door 
Guda Kluinhaar met 5346 
punten. Loes Versteeg eindigde 
op twee met 4985 punten en 
plaats drie was voor Marry Akse 
met 4872 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Gerda Raad-
schelders met 3839 punten.

WEER KAARTEN OP 
VRIJDAGAVOND!

Aalsmeer - Zoals het er nu 
uitziet was 12 februari hopelijk 
de laatste keer dat er op de 
zaterdag gekaart werd. Vanaf 
aanstaande vrijdag 18 februari 
wordt er bij buurtvereniging 
Hornmeer weer gekaart op de 
vrijdagavond. Wel verandert de 
aanvangstijd. Er wordt niet meer 
gestart om acht uur, maar om 
19.30 uur wordt aangevangen 
met de eerste ronde. Kaarters 
zijn welkom in het buurthuis aan 
de Dreef 1 vanaf 19.00 uur voor 
inschrijving, ko�e en thee. Het 
was afgelopen zaterdag wat je 
noemt ‘volle bak’. Dat het klaver-
jassen meer en meer in opmars 
is, blijkt wel uit deze mooie 
opkomst. Het koppelkaarten is 
gewonnen door Bert van de Jagt 
en Corrie met 5243 punten. 
George Lemmerzaal en Siem 
Burgers eindigden op twee met 
4983 punten en Rita Blauwboer 
en Miep Wolf werden derde met 
4869 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Jan Meijer en 
Gerard Presser met 4803 punten. 
Deze vrijdag 18 februari staat 
individueel kaarten op het 
programma.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 19 februari:
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1-csv D.V.V.A. 1 14.30 u
F.C.A. 2-asv Wartburgia 2 11.45 u
F.C. Abcoude 3-F.C.A. 4 13.30 u
F.C.A. 5-F.C. V.V.C. 3 14.30 u
FCA 35+1-Martinus 35+1 14.30 u
Ouderkerk VR1-F.C.A. VR1 14.30 u
F.C.A. VR2-Stormvogels VR1 12.00 u
FCA VR35-Wartburgia VR35 14.30 u
F.C.A. M019-1-
Hooglanderveen M019-1 12.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. VR1-Roda’23 VR1 13.00 u
S.C.W.
AH’78 1-S.C.W. 1 14.30 u
Terrasvogels 023-SCW 023-1 11.30 u
S.C.W. 3-AMVJ 3 14.30 u
DSOV 2-S.C.W. 4 13.00 u
SCW 45+1-Amstelveen 45 14.30 u
Focus J018–1-SCW J018-1 13.45 u
Zondag 20 februari:
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1-R.C.H. 1 14.00 u
Sv.Overbos 2-F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 3-sv Hillegom 11 12.00 u
R.K.D.E.S.
Sp. Martinus 1-R.K.D.E.S. 1 14.00 u
Sv.DIOS 2-R.K.D.E.S. 2 12.00 u
Kon. HFC 2-R.K.D.E.S. 3 13.00 u
HBC 5-R.K.D.E.S. 4 11.00 u

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 12 februari 
stond bij FC. Aalsmeer de wedstrijd 
FCA JO17-3 tegen Schoten JO17-1 op 
het programma. De FCA boys zinde 
op revanche, want de uitwedstrijd 
werd dik verloren. Meteen na de 
aftrap nam FCA het heft in handen. 
Met fraaie aanvallen bestookten de 
FCA boys het Schoten doel. De FCA 
boys Ryan, Rocco en Aron wisten 
regelmatig langs de Schoten 
defensie te komen, alleen stond hun 
vizier de eerste 40 minuten niet op 
scherp. De Schoten boys probeerden 
met lange ballen op hun voorhoede 
spelers de FCA defensie te verrassen, 
maar de FCA defensie met Eric, Niels, 
Lucas, Mathias en keeper Brian 
stonden als een huis en gaven niets 
weg. In de 43e minuut slalomde de 
FCA boys door de Schoten defensie 
en op het verwoestende schot van 
FCA spits Ryan had de Schoten 
keeper geen antwoord: 1-0. Een 
minuut later was de Schoten 
defensie nog van slag en daar pro�-
teerde spits Ryan van en schoot FCA 
naar een 2-0 voorsprong. Dit was 
meteen de ruststand. De tweede 
helft was vermakelijk en erg span-
nend om te zien. In de 9e minuut 
scoorde Schoten uit een mooie 
aanval 2-1. Geholpen door de wind 
gingen de Schoten boys er fel 
tegenaan om de gelijkmaker te 

forceren. Schoten zette de FCA 
defensie behoorlijk onder druk, maar 
de FCA verdedigers en keeper Brian 
bleven scherp en maakten menig 
Schoten aanval onschadelijk. 
Doordat de Schoten boys steeds 
meer de aanval zochten, kwam er 
achter hun defensie meer ruimte. De 
FCA boys counterden met goede 
aanvallen en kregen prima kansen 
om te scoren, helaas gingen de boys 
weer slordig met de kansen om. 
Twee minuten voor het einde wist 
FCA aanvaller Sander een niet te 
missen kans toch om zeep te helpen. 
Kort daarna �oot de goed leidende 
scheidsrechter Redy al Salem voor 
het einde. De FCA boys vierden 
terecht een zwaar bevochten over-
winning. Eindstand 2-1. 

Zwaar bevochten overwinning 
FCA JO17-3 op Schoten JO17-1

Vincent blokt een Schoten speler, 
teamgenoot Eric kijkt toe. 
Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Zonder sterkste man 
David Klaassen moest Bloemenlust 1 
het opnemen tegen het sterke TSO 1. 
Net als vorige week werd er met 7-3 
verloren, maar wederom was de 
uitslag ge�atteerd. Johan Berk wist 
een partij te winnen en in beide 
andere partijen dwong hij zijn tegen-
standers met fors hogere ratings tot 
een beslissende vijfde game. Invaller 
Danny Knol had een belangrijke 
bijdrage met een knappe overwin-
ning. Bart Spaargaren was in een 
superspannende partij heel dicht bij 
een punt, maar redde het net niet 
(7-11, 11-9, 11-9, 13-15, 9-11). Samen 
wonnen Bart en Johan wel overtui-
gend het dubbelspel.
Bloemenlust 2 speelde 5-5 gelijk bij 
AMVJ 1, met twee enkelspelzeges 
voor zowel Ed Couwenberg als 

Danny Knol. Dirk Biesheuvel had zijn 
avond niet en moest alle drie zijn 
tegenstanders feliciteren. Wel won hij 
samen met Danny het dubbelspel.
Bloemenlust 3 speelde in de 
Bloemhof de streekderby tegen 
Rijsenhout 1. Deze uitvoering van de 
‘klassieker’ eindigde met 4-6 in het 
voordeel van Rijsenhout, met drie 
overwinningen voor Marianne 
Foekens. Namens Bloemenlust wist 
Frans Ravesteijn te winnen van Kees 
Spaargaren en was Peter Velleman in 
vijf games net te sterk voor Paul 
Clement. Horst Krassen was goed 
voor 2 punten door zowel Paul als 
Kees te verschalken. Het winnende 
punt voor Rijsenhout werd binnen-
geslagen door Marianne en Paul die 
het dubbelspel wonnen van Peter en 
Horst.

Tafeltennis: Bloemenlust 1 
geeft TSO 1 goed partij

Aalsmeer - Bij de AVA Waterdrinker 
Baanloop op woensdagavond 9 
februari mochten gelukkig ook weer 
niet-leden van Atletiekvereniging 
Aalsmeer meedoen. Een prettige 
bijeenkomst was dat het een heer-
lijke winteravond was om hard te 
lopen met een temperatuur van 8 
graden en slechts een licht windje. 
Het hoofdnummer, de 5 kilometer, 
werd gewonnen door Matthijs 
Horlings, die in een sterke eindsprint 
AVA-er Erik Tange verraste en nog net 
passeerde. Matthijs klokte een tijd 

van 17 minuten en 54 seconden, Erik 
17:55. Vlak daarachter (18:11) werd 
Oscar Dijst uit Nederhorst den Berg 
derde. Aalsmeerder Frank Bruine 
Bruin had het zwaar in de laatste 
kilometer, maar was desalniettemin 
sneller dan zijn recente baanlopen en 
pakte in 19:19 een keurige zesde 
plaats. De volledige uitslag, alle 
rondetijden en foto’s van deze baan-
loop zijn te vinden op www.avaals-
meer.nl. De volgende AVA Water-
drinker Baanloop wordt gehouden 
op woensdagavond 9 maart. 

Licht windje bij AVA Baanloop

De start van de eerste heat met tweede van links Frank Bruine de Bruin, derde van 
rechts winnaar Matthijs Horlings met links van hem Erik Tange.

Spits Ryan in een fel duel. Met twee goals werd hij de man van de wedstrijd.
Foto: Ruud Meijer
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