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Derde Barre Bokkentocht: 
Super gezellig en geslaagd!

Doordat de Burgemeester Kaste-
leinweg geen doorgaande structuur 
meer heeft ervaren bewoners in de 
naastgelegen  wijken overlast van 
extra verkeersbewegingen door hun 
straten. Daarnaast vinden bedrijven 
aan de Witteweg dat ze minder zicht-
baar zijn, omdat er minder verkeer 
rijdt.

Extra borden
Omdat vrachtverkeer geen bestem-

ming heeft in deze wijken heeft 
gemeente nu in dit gedeelte van 
Aalsmeer een vrachtwagenverbod 
ingesteld en is er een quick scan naar 
verbeterpunten uitgevoerd. Om 
meer verkeer over de Witteweg te 
leiden komt er extra bebording. 
Daarnaast wordt in maart een onder-
zoek gedaan naar het gedrag van 
weggebruikers op de rotondes en 
worden er op dit moment verkeers-
tellingen uitgevoerd. 

Maatregelen gemeente rondom 
Burgemeester Kasteleinweg

16 maart 2022 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen

Hulp nodig bij het maken van een keuze? 
Volg de debatavonden live of online: 

2 maart: The Beach 
9 maart: Dorpshuis Kudelstaart
14 maart: Raadhuis Aalsmeer 
Hoe laat: 20.00 - 21.30 uur

Heb je een vraag voor (één van) de lijst-
trekkers? Stuur ’m naar griffie@aalsmeer.nl. 

Meer informatie en de livestreams vind je 
op www.aalsmeer.nl/verkiezingen

Scan de 
QR-code om de 

digitale stemhulp
te openen
of ga naar

www.mijnstem.nl/
aalsmeer
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Neem je eigen makelaar mee!

Bel 0297 - 344 444

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

Aalsmeer - In december is de Burgemeester Kasteleinweg open gegaan 
en op dit moment worden de laatste restpunten opgelost door Dura 
Vermeer in opdracht van de provincie. 

Aalsmeer - Woensdag 16 februari 
heeft wethouder Robert van Rijn 
samen met de indiener van het 
gewonnen ontwerp, Elize Eveleens, 
één van de bomen op de rotonde 
Burgemeester Kasteleinweg met de 
Zwarteweg geplant. Elize had voor het 
planten van de boom haar vrien-
dinnen Jeanette Philippo, Mai Hiem-
stra en Ursula Hooijman meege-
nomen. Wethouder Robert van Rijn: 
”Voor de inrichting van de rotonde 
hebben we aan iedereen in Aalsmeer 
gevraagd om met ideeën te komen. In 
totaal zijn op de participatie website 
ruim 50 ideeën bij ons binnenge-
komen en hebben ruim 400 mensen 
hun stem uitgebracht. Het ontwerp 
van Elize Eveleens met de titel ‘Stoer 
Groen’ was hierin de grote winnaar 
met 188 stemmen. Mooi om vandaag 
met haar een boom te planten.”

Lei-lindes en beukenhaag
In totaal komen er in de middenberm 
van de rotonde 23 lei-lindes met onder 
de lei-lindes een rode beukenhaag. 
Aan de buitenrand komen er rondom 
bloeiende vaste planten. In het 
midden van de cirkel lei-lindes komen 
drie toverhazelaars die in de winter 
bloeien. Hierdoor ziet de rotonde er 
straks het hele jaar door mooi uit.

De historie herhaald zich
De reden dat Elize haar vriendinnen 
Jeanette, Mai en Ursula had meege-
nomen was omdat haar oma in 1929, 
ook met vrienden, een boom heeft 
geplant in de Hadleystraat. Hier heeft 
Elize onlangs een foto van gevonden. 
Deze foto heeft zij nu op 16 februari 
met haar vriendinnen na kunnen 
maken, waarmee ze in de voetsporen 
van haar oma treed. 

Aanleg ‘Stoer Groen’ op rotonde 
Zwarteweg gestart 

Na de schildpadden op de weg om automobilisten te manen hun snelheid aan te 
passen nu ook her en der borden met het verzoek om rustig te rijden.

Groot onderzoek 
De uitkomst van deze verkeerstel-
lingen vormen, samen met de 
verkeerstellingen die gehouden 
zijn voor de aanleg van de weg, de 
basis voor een groot onderzoek 
naar de verkeersbewegingen op 
en rondom de Burgemeester 
Kasteleinweg. Met dit onderzoek 
start de gemeente dit voorjaar. 
Wethouder Robert van Rijn: Ik heb 
een aantal petities in ontvangst 
genomen van bezorgde bewoners 
en bedrijven. Uiteraard neem ik al 
deze zorgen uiterst serieus. 
Daarom gaan wij aan de hand van 
het grote onderzoek kijken of en 
welke aanpassingen er in de 
wegenstructuur nodig zijn. Daar-
naast zijn wij al in gesprek met 
bewoners van de Hortensialaan en 
Ophelialaan over korte en lange 
termijn oplossingen. Zo is het 
vrachtwagenverbod een korte 
termijn oplossing en kijken we nu 
voor de langere termijn hoe we het 
oude busstation op de hoek van 
de Hortensialaan en de Ophelia-
laan anders kunnen inrichten om 
zo te zorgen dat hier minder snel 
gereden wordt.”

Petitie Witteweg
De laatste petitie is deze week 
overhandigd. De strekking hiervan 
is om via de Witteweg meer 
verkeer af te handelen en zo een 
betere doorstroom te creëren en 
het verkeer niet via de woonwijken 
rijdt. De wethouder heeft de 
petitie in ontvangst genomen en 
gelijk een vervolg afspraak 
gemaakt om daarin de korte 
termijn maatregelen te bespreken.  
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 27 FEBRUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. dienst 
met Ivan Gilson. 
Zie: www.cama-aalsmeer.nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

dienst om 10u. met ds. J. van 
den Os uit Spijkenisse en 16.30u. 
gez. dienst met NGK in Het 
Lichtbaken met ds. P.A. van 
Veelen uit Bennebroek.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. en 16.30u. met ds. P.A. 
van Veelen uit Bennebroek.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte 
voor ouderenwerk 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. 
Arianne Geudeke-Wilnis. 
Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. 
Arnold van Heusden. Organist: 
Johan van der Zwaard.
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Verhoe�. Organist: Rogier Postma. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag in Kloosterhof 17u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Woordcom-

munieviering. Voorganger: Rob 
Mascini. Om 14u. Poolse dienst 
met pastoor Krzysztof Kicka. 
Woensdag 2 maart 10.30u. 
Eucharistieviering in Karmelkerk 
m.m.v. klein koor, om 15u. 
Woordcommunieviering in 
Kloosterhof met B. Dullens.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

dienst. Voorganger: Pastoor 
Martina Liebler. Preek: Pastoor 
Harold Munch. Organist: Toon 
Renssen. Cantor: Gertjan Arentsen.

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. M.J. 
Wattel uit Hoofddorp. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met mw. ds. H.B.E. van 
Galen uit Krommenie. 
Info: https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Diens o.l.v. parochi-
anen m.m.v. dames- en heren-
koor. Woendag 2 maart 19u. 
Aswoensdag m.m.v. dames-, 
heren- en kinderkoor. 
Info: sjangeboortesecretariaat@
live.nl of 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

om 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 28 februari met 
ds. Ab Agtereek. 
Info: www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. om de twee weken in 
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsen-
hout. Op 8 maart met Peter 
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.

Aalsmeer - Op woensdag 16 februari 
is de OVAK weer gestart met kaarten 
voor ouderen. Met vijf tafels werd er 
om half twee begonnen. Anthonia 
van der Voort is op de eerste plaats 
geëindigd met 5562 punten. Op 
twee Ruud Bartels met 5132 en 
plaats drie was voor Thea van Aalst 
met 5111 punten. Thea Reuling 
mocht met 3514 punten de poedel-
prijs in ontvangst nemen. Maaike 
Spaargaren behaalde deze middag 3 
marsen, gevolgd door Ria Pieterse 
met 2 marsen. Er wordt nu weer 
iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 
uur geklaverjast in het Parochiehuis. 

Het buurthuis aan de Gerberastraat 
gaat een half uur voor aanvang open, 
zodat er eerst nog even bijgepraat 
kan worden onder het genot van een 
kopje ko�e of thee. De kaartmid-
dagen zijn alleen toegankelijk voor 
OVAK-leden. Nog geen lid en houdt u 
van klaverjassen? Belangstellenden 
voor de ouderensoos zijn van harte 
welkom om de sfeer te proeven en 
eventueel daarna lid te worden. Er 
wordt geen inleggeld gevraagd en er 
is geen loterij. Alle consumpties zijn 
voor eigen rekening. De volgende 
OVAK kaartmiddag is op woensdag 2 
maart.

OVAK-soos in het Parochiehuis

Omgaan met 
niet aangeboren 
hersenletsel
Amstelland - Zorgt u voor iemand met 
Niet Aangeboren Hersenletsel? Op 
vrijdag 4 maart start Mantelzorg & Meer 
een cursus ‘Omgaan met NAH’ voor 
mantelzorgers uit de gemeenten Aals-
meer, Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. 
Niet Aangeboren Hersenletsel kan het 
gevolg zijn van een chronische ziekte, 
een ongeluk of bijvoorbeeld een 
hersenbloeding. De gevolgen zijn vaak 
heel ingrijpend, ook voor de partner, 
familie en vrienden. De kennis, tips en 
handvatten uit de cursus helpen bij de 
dagelijkse zorg voor uw naaste. De 
cursus bestaat uit vijf dagdelen van 
10.30 tot 12.30 uur en vindt plaats in het 
kantoor van Mantelzorg & Meer aan de 
Bouwerij 4 in Amstelveen. Vragen of 
meer informatie? Bel met 020-5127250 
of mail info@mantelzorgenmeer.nl. 
Aanmelden kan via het aanmeldformu-
lier op de website mantelzorgenmeer.nl. 

Amstelland - Als mantelzorger zorg 
je intensief voor een naaste met een 
chronische ziekte, beperking, 
dementie of andere aandoening. Of 
het nu je kind, vader of moeder, een 
ander familielid, een buurvrouw of 
goede vriend is, het is van belang dat 
je zelf ook gezond blijft. Soms is het 
moeilijk om de balans te bewaren en 
niet over grenzen te gaan. Bij de 
cursus ‘De zorg de baas’ leer je stil te 
staan bij je eigen situatie en waar 
nodig veranderingen aan te brengen. 
De cursus bestaat uit vijf wekelijkse 

bijeenkomsten en is voor mantelzor-
gers uit de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen en regio, start op 
woensdag 9 maart en is van 19.30 tot 
21.30 uur in het kantoor van Mantel-
zorg & Meer aan de Bouwerij 4. 
Vervolgdata zijn op 16, 23, 30 maart 
en 6 april. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Kijk voor meer informatie 
over deze cursus en voor aanmelding 
op de site van Mantelzorg & Meer of 
neem contact op via 020-5127250, 
info@mantelzorgenmeer.nl of www.
mantelzorgenmeer.nl. 

Cursus ‘De zorg de baas’ bij Mantelzorg

Aalsmeer - Met het noodweer van 
de laatste dagen heeft de Oud 
Katholieke kerk aan de Oostein-
derweg gelukkig maar een kleine 
schade opgelopen aan het dak, 
echter de fraaie grote luxe tent van 
de Roemeense kerk, die achter de 
kerk in de tuin staat, is aan �arden en 
in de tuinen zijn enkele bomen 
volledig omgewaaid en staan 
sommigen op instorten! Gelukkig 
geen menselijk leed, maar wel weer 
veel werk voor de vrijwilligers en 
bovendien onkosten. Giften ter 
ondersteuning en van het behoud:
NL34INGB0000 4105 91-Stichting 
Bisschopskas van Haarlem o.v.v. kerk 
Aalsmeer. De maandelijkse viering in 

de Oud Katholieke kerk kan dus wel 
‘gewoon’ plaatsvinden en deze is 
aanstaande zondag 27 februari om 
16.00 uur. Voorganger is mevrouw 
pastoor Martina Liebler en de preek 
wordt gebracht door pastoor Harold 
Munch. Koordirigent is Gertjan 
Artentsen en het orgel wordt 
bespeeld door Toon Renssen. De 
schriftlezingen worden verzorgd 
door Maaike McCurdy en Iny 
Waaning. Tijdens de dienst wordt een 
collecte gehouden voor de kosten 
van de dienst en het behoud van dit 
unieke complex. Na a�oop van de 
dienst is er ontmoeting met ko�e of 
thee. Meer informatie via 
http://aalsmeer.oudkatholiek.nl

Stormschade Oud-Katholieke 
kerk, dienst gaat door

Aalsmeer - Wil je ‘nee’ leren zeggen, 
eigen grenzen opzoeken, wensen 
leren uiten in contact met anderen, 
e�ectief communiceren en actief 
keuzes maken over je eigen leven? 
Dan is de training Assertiviteit iets 
voor jou!
Deze training wordt aangeboden 
door Participe Amstelland en is voor 
mannen en vrouwen die zich in 
sociale situaties onzeker voelen of 
moeite hebben voor zichzelf op te 
komen. Deze situaties kunnen zich 
zowel privé als op het werk voor-
doen. In de training wordt gewerkt 
met praktische tips en oefeningen 
die je vaardigheden verbeteren en 
nieuw gedrag mogelijk maken. 
Thema’s die onder andere aan bod 
komen: communicatietechnieken, 
ongewenste emoties, omgaan met 
kritiek, con�icthantering, keuzes 
maken, grenzen stellen, eigenwaarde 
en zelfvertrouwen. Je krijgt natuurlijk 
tips en handvatten die leiden tot 

verrassende inzichten en verande-
ringen. In de groep (8 tot 12 deelne-
mers) leer je ook van ervaringen van 
andere deelnemers en je hebt steun 
aan elkaar. Op donderdag 10 maart 
van 14.30 tot 16.30 uur is er een 
kennismakingsbijeenkomst. Bij 
voldoende deelnemers zijn er daarna 
8 wekelijkse bijeenkomsten, van 17 
maart tot en met 5 mei. Aan de trai-
ning zijn geen kosten verbonden. De 
precieze locatie is nog niet bekend, 
maar zal in Aalsmeer zijn. Aanmelden 
of eerst meer informatie? Neem dan 
contact op met Participe Amstelland, 
team Aalsmeer, via Rianne Bleeker: 
06-18681572 of Milena Luteijn: 
06-53745267 (maatschappelijk 
werkers) of bel naar het kantoor van 
Participe in de Hadleystraat, dagelijks 
geopendvan 8.30 tot 12.30 uur, en 
bereikbaar via: 0297-326670. 
Aanmelden kan ook per mail: r.
bleeker@participe.nu of m.luteijn@
participe.nu 

Start training Assertiviteit voor 
mannen en vrouwen

Pools spreekuur in 
Bibliotheek
Aalsmeer - Participe Amstelland 
organiseert weer een Pools 
spreekuur op donderdag 24 februari 
van 16.00 tot 18.00 uur in de biblio-
theek in de Marktstraat. Heb je 
vragen of problemen die je wil 
bespreken? Kom naar het Pools 
spreekuur. Pools sprekende mede-
werkers helpen je gratis. Voor meer 
informatie kan contact worden 
opgenomen met 0297-326670 of 
team.aalsmeer@participe.nu

Computerinloop in 
Bibliotheek
Aalsmeer - Vanaf donderdag 3 maart 
gaat Participe de wekelijkse compu-
terinloop herstarten in de Biblio-
theek aan de Marktstraat 19. De 
enthousiaste vrijwilligers van Parti-
cipe bieden weer iedere donderdag-
ochtend tussen 9.30 en 12:00 uur 
hulp aan bij problemen of vragen 
over de computer, tablet, smart-
phone of navigatie. Kosten zijn 2,50 
euro per persoon en natuurlijk staan 
ko�e en thee klaar.









Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

Kozaczkiewicz K.N. 16-06-2000 17-02-2022

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.

FAIRTRADE

Als Fairtradegemeente streeft Aalsmeer naar een wereld waar-
in iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen 
voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstan-
digheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor 
hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Wij danken de 
Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer hartelijk voor hun 
continue inzet. Meer informatie is te vinden op: www.fairtra-
degemeenteaalsmeer.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Fuchsiastraat t.h.v. nrs. 4-24, (Z22-012455), het plaatsen van 

een hoogwerker (1 week) en mobiel toilet (4 weken) in de 
periode van 14 maart tot en met 8 april 2022 t.b.v. schilder-
werk aan het complex 

- Pontweg 12a, 1432 BW, (Z22-012414), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Christinastraat 15, 1432 HN, (Z22-011848), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 

- Weteringstraat 50, 1431 BC, (Z22-011846), het plaatsen van 
een vuilcontainer op de parkeerplaats voor de woning tot 
en met 25 februari 2022 

- Marktstraat 1, 1431 BD, (Z22-011715), het plaatsen van een 
puincontainer op de stoep voor de woning van 18 tot en 
met 21 februari 2022 

- Zwarteweg 153, 1431 VL, (Z22-011692), het maken van een 
uitbouw aan de achterzijde van de woning 

- Aalsmeerderweg 233, 1432 CM, (Z22-011666), het vervan-
gen van de huidige dakkapel aan de voorzijde door twee 
nieuwe dakkapellen 

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:
- Herenweg 73, 1433 GX, (Z21-091874), het bouwen van een 

dakopbouw. Verzonden: 18 februari 2022
- Zijdstraat 3, 1431 EA, (Z21-090877), het plaatsen van een 

afvoerpijp op het platte dak ten behoeve van een restau-
rant. Verzonden: 17 februari 2022

- Clematisstraat 16, 1431 SE, (Z21-094169), het uitbreiden 
en wijzigen van het entreegebied van het zorgcentrum. 
Verzonden: 17 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:
- Citroenvlinderstraat 12, 1432 ME, (Z21-093220), het in-

richten van een bouwplaats gedurende 2 maanden op 4 
parkeerplaatsen naast de woning. Verzonden: 21 februari 
2022

- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z21-092987), het verplaatsen van 
de mantelzorgwoning naar een andere vaste plek in de 
achtertuin. Verzonden: 15 februari 2022

- Veilingboulevard (kad. perc. B 10545), (Z21-093452), het 
aanleggen van een tijdelijke bypass ten behoeve van de 
aanleg van de Ongestoorde Logistieke Verbinding van en 
naar de bloemenveiling. Verzonden: 15 februari 2022

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Beethovenlaan nabij nr. 98 gas (kad. perc. C nr. 3074), (Z22-

004646), het bouwkundig, mechanisch en elektrotech-
nisch renoveren van het gemaal

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.

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
24 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. WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

 Papatsonis G. 10-12-1965 16-02-2022

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

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

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

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

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.

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Tegenover AH ter hoogte van Ophelialaan 161 (Z22-

012129) verkoop van broodjes en maaltijden van 2 maart 
2022 tot 2 maart 2024, ontvangen 16 februari 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 4 (Z22-012334) Indian Grill Restaurant, ontvan-

gen 16 februari 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Punterstraat 11 (Z22-012086) Chocolatier Aalsmeer V.O.F., 

ontvangen 14 februari 2022

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 4 (Z22-012334) Indian Grill Restaurant, ontvan-

gen 16 februari 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- Raadhuisplein 1 (Z22-011894) plaatsen van een tappunt 

ten behoeve van Koningsdag op 27 april 2022, ontvangen 
15 februari 2022

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z22-009789) Rotary Bike Challenge 
op 3 april 2022, verzonden 21 februari 2022

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Nieuwkoop neemt een eind-
besluit over de vergunningaanvraag 

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

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

TER INZAGE:

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

Dé vioolspecialist

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

Nieuwe 
Westerngitaren.

Diverse snaren 
voor gitaar, 

ukelele en viool. 
Ook los!

AGENDA

FEBRUARI/MAART:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

DONDERDAG 24 FEBRUARI:
* Ko�eclub speciaal in buurthuis 

Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

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

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

* Tentoonstelling Floribunda in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open donderdag 
t/m zondag van 13 tot 17u. Tot 
en met 27 februari.

VRIJDAG 25 FEBRUARI:
* Fototentoonstelling ‘De 

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

* Expositie ‘Helden in de Zorg’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
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 26 FEBRUARI:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open van 
10.30 tot 16.30u.

* Prinsenbal in Poelgilderdam. Van 
18.11 tot 19.31 voor jeugd. Van 
20.11 tot 01u. voor volwassenen 
in Dorpshuis Kudelstaart.

* Pianoman Band speelt songs 
van Billy Joel en Elton John in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.

* The Hucksters live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u.

ZONDAG 27 FEBRUARI:
* Vogelverkoop en jubileumvie-

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

* G-Run bij AV Aalsmeer in Sport-
laan. Start 10.30u.

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

MAANDAG 28 FEBRUARI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

* Ko�eclub special in Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 10.30-12u.

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

* Videoclub over licht en bewegen 

met camera in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

DINSDAG 1 MAART:
* Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 2 MAART:
* OVAK kaartsoos in Parochiehuis, 

Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 

in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

DONDERDAG 3 MAART:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 

Rijsenhout van 19.30 tot 22.30u.
* Klaverjasavond Oostend in 

Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

* Competitie-avond Sjoelclub 
Aalsmeer in Dorpshuis Kudel-
staart vanaf 20u.

* Lathyrus presentatie bij Groei & 
Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanf 20u.

VRIJDAG 4 MAART:
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

Kudelstaart van 10 tot 12u. 
* Peuterlab ij OBS Kudelstaart 

dalton van 13 tot 14u. 
Aanmelden via website.

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

ZATERDAG 5 MAART:
* Reptielen ontmoeten in biblio-

theek voor jeugd 4 tot 12jr. Twee 
sessies: 10 tot 10.45u. en 11 tot 
11.45u. Tickets via website 
bibliotheek Amstelland.

* Seringenvaartocht, Start bij 
Praamplein 13.30u. Info: west-
einderrondvaart.nl

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
van 20 tot 01u. Ook op 11 maart.

* Vrije dansavond bij dansschool 
Bogaart in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 20.30 tot 23u.

TOT APRIL:
* Schilderijen van Henry Calvetti 

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

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wat zijn zij blij: Bob & 
Gon, want zondag 27 februari 
kunnen de deuren van de grote zaal 
in De Oude Veiling weer open! Als 
vanouds worden de theaterliefheb-
bers door gastheer Bob en gast-
vrouw Gon naar hun plaatsen 
gebracht. Staan de tafels en stoeltjes 
klaar is, het licht sfeervol gedimd en 
hebben Bas en Katelijne van Otterloo 
gezorgd voor de juiste geluidstech-
niek. De glazen en kopjes staan op 
tafel evenals de kaarsen en natuurlijk 
liggen de rozen op iedereen te 
wachten.

Lof en sterren
Alleen al de titel van het programma 

is veelbelovend: Montere weemoed. 
Ja, dat kan je wel overlaten aan de 
auteur Thomas Verbogt. Wat een 
taalvirtuoos! “Deze man verveelt 
nooit”, schrijft een recensent en een 
ander memoreert: “Het is prettig 
verzinken in een vertrouwd soort 
herinneringen.” Ook voor Beatrice 
van der Poel is de bewondering 
groot. Deze sing-a-song writer wordt 
door icoon Frits Spits als volgt gety-
peerd: “Zij heeft een stem die klinkt 
als rode wijn.” Dat moet toch heel 
veel Bob & Gon gasten aanspreken. 
Evenals het commentaar in het 
Parool: “Beatrice van der Poel 
behoort tot de absolute top.” Kortom, 
niets dan lof en sterren voor deze 
twee artiesten. Heeft u nog geen 
kaart kunnen bemachtigen? Haast u 

Weer feest bij/met Bob & Gon

zich dan naar het vertrouwde 
verkoopadres: Wijnhandel Wittebol 
in de Ophelialaan 116. Daar zijn nog 
een aantal kaarten voor 25 euro te 
koop. U bent dan verzekerd van een 
buitengewoon feestelijke en humor-
volle middag. De zaal gaat zondag 27 
maart om 14.45 uur open en de voor-
stelling begint om 15.30 uur. 

Aalsmeer - De historische �lm van 
de maand maart op de website van 
Oud Aalsmeer en bij Radio Aalsmeer 
op televisie is samengesteld uit twee 
�lms. De eerste is genaamd Nostalgie 
Uiterweg 71, hierin zijn Aldert 
Eveleens en zijn broer Pieter Eveleens 
te zien. Beelden gemaakt voor het 
midden van de vorige eeuw. Er wordt 
teruggeblikt op hoe men in die tijd 
leefde aan de Uiterweg en in de rest 
van Aalsmeer. Dus ook hoe men 
recreëerde en de vrije tijdsbesteding 
in die jaren. Naast de beelden van de 
Uiterweg zijn ook beelden te zien 
van de Oosteinderweg, Stommeer-
kade en de Westeinderplassen. Het 
betreft opnamen over een langere 
periode in alle jaargetijden. Hierin 
komen ook andere inwoners van 

Aalsmeer voor die in die tijd leefden.
De tweede �lm is een bedrijfs�lm 
van Eveleens-Residentie. Men ziet 
beelden van de kwekerij waar de 
medewerkers aan het werk zijn. 
Maar ook zijn er beelden van een 
gezellig samen zijn van het personeel 
en vrienden. Wellicht een voorloper 
van wat men nu een personeels-
feestje noemt. Beide �lms zijn 
gemaakt door Aldert Eveleens (Resi-
dentie) tussen 1893 en 1991 en zijn 
beschikbaar gesteld door zijn klein-
dochter mevrouw N. Millenaar-van 
Eijk. De �lms zijn bewerkt door Siem 
Kooy en geconverteerd door Dick 
van der Zwaard. In totaal duren ze 38 
minuten. Stichting Oud Aalsmeer 
vertoont iedere maand een historisch 
�lm op de website www.stich-

Historische film over leven in 
vorige eeu  in Aalsmeer

tingoudaalsmeer.nl, te bekijken via 
de knop ‘Film van de Maand’. De �lms 
zijn afkomstig uit verschillende 
verzamelingen die zijn geschonken 
aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken 
zijn geen kosten verbonden. 
De �lm wordt ook tweemaal op TV 
Aalsmeer uitgezonden in de maand 
maart. Vrijdag 11 maart is de eerste 
vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag 
later, zaterdag 12 maart, is de �lm 
nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De 
uitzendingen worden vooraf gegaan 
door een inleidend interview met 
een medewerker van Oud Aalsmeer 
op zaterdag 5 maart. Het interview 
door presentator Jan van Veen is te 
beluisteren op zowel Radio als TV 
Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. 
TV Aalsmeer is bij abonnees van 
CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij 
gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort 
op kanaal 1389. Kijk voor meer infor-
matie op: www.radioaalsmeer.nl

Aalsmeerderbrug - De vrijwilligers 
van het Crash Luchtoorlog en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is verheugd 
te vernemen dat zij in het Fort bij 
Aalsmeer mogen blijven en in nauw 
overleg met Stadsherstel Amsterdam 
inhoud kunnen geven aan de 
verdere toekomst.
Het fort waarin het Crash Museum is 
gevestigd krijgt een �inke opknap-
beurt die zal worden uitgevoerd door 
Stadsherstel Amsterdam NV. Het is 
de bedoeling dat het fort, en 
daarmee het museum, een parel 
wordt in de Geniedijk dwars door de 
Haarlemmermeer polder. De Genie-
dijk maakt deel uit van een recreatie-
route als rustige groene baan dwars 
door de drukke polder. Het zal ook 

mogelijk worden vanaf het water aan 
te leggen nabij het Fort bij Aalsmeer, 
waardoor Crash niet alleen bereik-
baar is over de weg, �etsend of 
wandelend, maar ook per boot.
Het nieuws geeft Crash de mogelijk-
heid om zich op de langere termijn te 
richten met een lange toekomst in 
het fort. Daardoor kan het museum 
verbeterd worden en verder ontwik-
keld worden tot een aantrekkelijk 
regionaal oorlogsmuseum, zodat 
bezoekers aangenaam verrast zijn en 
blijven tijdens hun bezoek. Ook biedt 
dit nieuws de mogelijkheid om het 
educatie programma verder uit te 
breiden en door te gaan met de 
boeiende en interessante lezingen 
en evenementen die, nu de corona 

ooie toekomst voor het rash 
useum in fort bij Aalsmeer

regels zijn versoepeld, weer vol 
enthousiasme georganiseerd gaan 
worden. Het museum is iedere 
zaterdag en op de tweede zondag 
van de maand geopend van 10.30 tot 
16.30 uur. Kijk voor meer informatie 
over het museum in het Fort bij Aals-
meer aan de Aalsmeerderdijk 460 op 
de website www.crash40-45.nl of 
raadpleeg Instagram of Facebook.
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Kudelstaart – De carnavalsop-
tochten voor kinderen en volwas-
senen gaan in Kudelstaart niet door, 
maar er gaat toch wel feest gevierd 
worden in Poelgilderdam. De corona-
maatregelen zijn vrijdag 18 februari, 
versoepeld en vanaf deze vrijdag 25 
februari hoeft geen afstand meer 
gehouden te worden en mogen de 
mondkapjes (schoon) de kast in. Het 
mag weer en dus is het bestuur van 
Carnavalsvereniging De Pretpeurders 
bijeen gekomen en presenteert op 
zaterdag 26 februari Carnaval 2022. 
Deze dag wordt een Prinsenbal geor-
ganiseerd voor jong en oud. Het 
Kinder Prinsenbal (jeugd tot 16 jaar) 
is van 18.11 tot 19.31 uur en de 
toegang is gratis. 
Vervolgens worden de volwassen 
(16+) liefhebbers welkom geheten 
vanaf 20.11 uur voor het bekende 
Prinsenbal. Tot 01.00 uur staat onder 

andere polonaise lopen op het 
programma. Uiteraard wordt van alle 
feestgangers verwacht dat zij in een 
passend (carnavals)-tenue naar de 
feestzaal (dorpshuis ’t Podium in 
Kudelstaart) komen. Thema dit jaar is 
‘Carnval’. Kaarten voor het Prinsenbal 
16+ kosten 10 euro per stuk, zijn 
sinds maandag 21 februari (alleen 
tegen contante betaling) te koop bij 
Top Slijter Van Lammeren in Winkel-
centrum Kudelstaart. De verkoop 
gaat ‘als een trein’, dus wacht niet te 
lang met de aanschaf van een 
kaartje.

Toch Prinsenbal voor jong en 
oud in Poelgilderdam

Amstelland - Vanaf vrijdag 25 
februari staan twee kanshebbers 
voor een Oscar op de �lmagenda van 
Cinema Amstelveen: King Richard en 
The Worst Person in the World. De 
�lm ‘King Richard’ volgt Richard 
Williams (Will Smith), een volhar-
dende vader van twee van de 
grootste atleten aller tijden die de 
wereld van het tennis uiteindelijk 
voorgoed zullen veranderen. In de 
�lm ‘The Worst Person in the World’ 
wordt Julie (Renate Reinsve) bijna 
dertig en besluit meer uit het leven 
te gaan halen Ze stort zich in een 
nieuw avontuur stort, maar na een 

gebeurtenis komt ze erachter wat de 
waarde van het leven is. Verder 
draaien er in de voorjaarsvakantie 
extra �lm kinder�lms vanaf 11.00 
uur. De volgende �lms staan op de 
�lmagenda: Maya en het Gouden, de 
Disney�lm Encanto, de swingende 
�lm Sing 2, Cli�ord de Grote Rode 
Hond en Spider-Man: No Way Home 
(2D – 12+). 
Volwassenen kunnen naar Tout s’est 
bien passé, Le fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain, The Tragedy of 
Macbeth. Bekijk het complete �lm-
aanbod inclusief aanvangstijden op 
www.cinemaamstelveen.nl

King ichard  en e tra films 
voor kinderen in bioscoop

Aalsmeer - De tentoonstelling Flori-
bunda in het Flower Art Museum is 
deze week voor het laatst te zien. Tot 
en met zondag kan nog worden 
genoten van ruim honderd bloemen-
foto’s van Dennis A-Tjak. Floribunda 
toont de hoogtepunten uit het oeuvre 
van kunstfotograaf A-Tjak. Zijn levens-
lange fascinatie voor bloemen resul-
teerde in diverse prachtige series. 
Bloemen zijn voor hem een metafoor 
voor zijn emoties. Wat met woorden 
niet te zeggen valt, kan de kunstenaar 
in zijn bloemportretten tot uitdrukking 
brengen. Op de tentoonstelling in 
Aalsmeer zijn ook coproducties te zien 
van A-Tjak met twee andere kunste-
naars: Rob de Heer (fotocollages) en 

Inge Bečka (keramiek). Floribunda is 
deze week nog te bezoeken van 
donderdag tot en met zondag tussen 
13.00 en 17.00 uur. Zondag 27 februari 
zijn de drie exposerende kunstenaars 
van 15.00 tot 17.00 uur aanwezig om 
de tentoonstelling uit te luiden.

Wonderland
Hierna gaat het Flower Art Museum 
zondag 13 maart weer open met een 
nieuwe expositie: Wonderland. Kunste-
naars Lida Sherafatmand en Alisa Lis 
scheppen met hun werk een magische 
wereld vol kleur. Lida Sherafatmand is 
een Maltese-Iraanse kunstenares. Zij 
schildert sprookjesachtige werelden 
met een overvloed aan prachtige 

Laatste kans om Floribunda te 
bezoeken in Flower Art Museum

Serien Frozen Flowers. Foto: Rob de Heer Dennis A-Tjak - Cathleya Orchidaceae

Dennis A-Tjak - Viola

bloemen. Haar werk drukt een diep 
sociaal gevoel uit. Alisa Lis groeide op 
in Rusland en woont sinds 2017 in 
Amsterdam. Zij maakt reusachtige 
bloemen van papier en textiel. Het 
Flower Art Museum is gevestigd aan 
Kudelstaartseweg 1, tegenover de 
watertoren. Kijk voor meer informatie 
op: www.�owerartmuseum.nl.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 26 
februari speelt de Piano Man Band 
songs van Billy Joel en Elton John in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Elton John en Billy Joel zijn 
twee van de meest succesvolle 
artiesten aller tijden. Zeer verschil-
lende 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. Zanger en 
pianist Daniel Roos (Gorinchem, 
1987) is al van jongs af aan groot lief-
hebber van de muziek van zowel Billy 
Joel als Elton John. Met zijn Piano 

Man Band speelt hij de hits en 
mooiste en meest swingende 
nummers van zowel Billy Joel als van 
Elton John. Met de energie en de 
sound van de shows uit hun hoogtij-
dagen brengt de Piano Man Band 
een muzikaal eerbetoon aan de twee 
zangers/pianisten! De Piano Man 
Band zal in trioformatie optreden. 
Zanger en pianist Daniel Roos wordt 
begeleid door drummer Ferdi Schaap 
en bassist Thom Goosens. Het 
belooft zowel een intieme als ener-
gieke show te worden. Aanvang: 
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. 
Tickets à 13,50 euro via www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Muzikaal eerbetoon aan Billy 
Joel en Elton John in Bacchus

Aalsmeer - Zondag 10 april bruist het 
van de sportieve en culturele activi-
teiten op het terrein van De Waterlelie. 
Er is plek voor alle sport- en cultuur-
aanbieders en relevante niet-commer-
ciële organisaties om te presenteren, 
demonstreren en bezoekers mee te 
laten doen aan activiteiten. Meld jouw 
vereniging zo snel mogelijk aan via 
www.sportinaalsmeer.nl/sportencul-
tuurevent. Deelname is gratis.

Verenigingsleven versterken
“We ondersteunen dit initiatief van 
ESA van harte”, zegt wethouder sport 
Bart Kabout. “Alle clubs en vereni-
gingen verdienen het om weer even 
�ink in de schijnwerpers te staan en 
zich te presenteren aan het publiek. 
En we hopen natuurlijk dat deze 
mooie dag bijdraagt aan het werven 
van nieuwe leden en vrijwilligers, 
zodat het rijke verenigingsleven van 
onze gemeente behouden en 
versterkt wordt.”

Inspireren en motiveren
Iedereen, van jong tot oud, van spor-
tief tot creatief, is zondag 10 april van 
10.00 tot 16.00 uur van harte 
welkom. Het aanbod is heel divers. 
Over het hele terrein staan stands 
met vrijwilligers van verenigingen. Zij 
organiseren activiteiten waaraan je 
kan meedoen, dus denk aan 
geschikte kleding. Er zijn shows en 
demonstraties of bezoekers kunnen 
luisteren naar muziek van koren en 
bandjes. Een hapje en een drankje 
ontbreken uiteraard niet. Als dat nog 
niet genoeg is, kunnen bezoekers 
zich laten inspireren en motiveren 
door de verhalen van bekende 
(lokale) sprekers, zoals Jetze Plat, 
Huub Toussaint en Nico Hofman. De 
(tekst)schrijfster, comédienne en 
columniste Cindy Pieterse is de 
dagvoorzitter. Zij weet als geen 
ander om met humor een gezellige 
sfeer te creëren en de vaart erin te 
houden.

Voor en door Aalsmeer
“Al twee jaar zijn zowel de sport- en 
cultuursectoren hard geraakt. De 
gevolgen zijn voor vele verenigingen 
en de relevante niet-commerciële 
organisaties pijnlijk merkbaar. Daar 
willen ESA, Fellowship Aalsmeer, 
Cultuurpunt Aalsmeer, Team Sport-
service en de gemeente Aalsmeer in 
ondersteunen met dit Sport en 
Cultuur Event”, aldus Marten van 
Maastrigt, directeur van ESA. “Het 
wordt een dag vol met leuke, spor-
tieve, creatieve en gezellige activi-
teiten voor en door de Aalsmeerse 
verenigingen.”

Sport- en Cultuurverenigingen 
in de schijnwerpers op 10 april

Aalsmeer - Op maandag 28 februari gaan op de clubavond van 
de videoclub Aalsmeer de voetjes van de vloer. Clubleden gaan 
op deze werkavond oefenen hoe je met de camera opnamen 
kunt maken onder verschillende lichtomstandigheden en hoe je 
met camerabewegingen dynamischer kan �lmen. 

Bij gebrek aan licht zit of staat de persoon tijdens een interview 
vaak bij een raam om gebruik te maken van het invallende 
buitenlicht. Dat kan mooi zijn, maar in de praktijk is het niet 

altijd handig. Met de komst van ledlampen kun je nu op meer 
plaatsen prima opnamen maken. Moderne videocamera’s 
kunnen op de automatische stand met weinig licht nog redelijke 
opnamen maken. Soms kan een opname er mooier door 
worden als bepaalde camera instellingen handmatig worden 
aangepast. Dat vergt wel enige handigheid en kennis van de 
camera en niet te vergeten enige oefening. 

Lopen met de camera
Tijdens de recente tv uitzendingen van de Olympische winter-
spelen in China was het een genot om te zien hoe divers er met 
de honderden camera’s werd omgegaan. Amateur�lmers 
beschikken niet over deze enorme kostbare technische moge-
lijkheden, maar kunnen wel met enige creativiteit en het zoeken 
naar hulpmiddelen veel bereiken. Professionele cameramensen 

lopen bijvoorbeeld altijd een klein beetje door de knieën gezakt. 
Er ontstaat dan een meer glijdende camerabeweging. Amateurs 
doen dat echter te weinig omdat ze de techniek van het lopen 
niet beheersen. Voorzitter Gerard van Schie: “Maar dat is te leren 
met veel oefenen en dat gaat maandagavond gebeuren. In de 
zaal van het buurthuis zullen een aantal voorwerpen worden 
neergezet. Leden kunnen zich uitleven en zoveel oefenen als 
nodig is om deze voorwerpen op verschillende manieren te 
�lmen. Deze avond is bedoeld om samen zoveel mogelijk prak-
tisch te oefenen. Het blijkt toch iedere keer weer, dat het er thuis 
niet van komt.” De avond wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 en begint om 20.00 uur. Belangstelling om 
hierbij aanwezig te zijn? Kom een keer vrijblijvend langs om de 
sfeer te proeven. Laat secretaris Susan Griekspoor alleen wel 
even weten dat je wilt komen: 0297-327490.

Voetjes gaan maandag 
van de vloer bij 
Videoclub Aalsmeer
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Aalsmeer - Lathyrus Odoratus �eurt 
in de zomer menig tuin op. Deze 
prinses onder de bloemen is nog 
altijd de meest gebruikte bloem in 
het bruidsboeket. Deze avond gaat 
bij Groei en Bloei afdeling Aalsmeer 
uitgelegd worden hoe deze geurende 
bloem te zaaien en te kweken om er 
komende zomer zelf van te kunnen 
plukken. In de tuin of in potten op 
het balkon, het kan allemaal! Natuur-
lijk zijn er zaden in gemengde 
kleuren aanwezig. Ook zaden van 
andere bijzonderheden zijn beschik-
baar, zoals de Kanariekers, een klim-
mend familielid van de Oostindische 
kers. Ook zaden van meer bloemige 

zonnebloemen en ‘kattensnorren’. 
Groei en Bloei afdeling Aalsmeer 
nodigt belangstellenden uit deze 
avond mee te komen maken. De 
presentatie is op donderdagavond 3 
maart vanaf 20.00 uur in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. De 
toegang is gratis.

Lathyrus presentatie bij Groei 
en Bloei afdeling Aalsmeer

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - In onze achtertuin staat een prachtige plataan, ooit tig jaar 
geleden door onszelf geplant. Hij staat midden in het gazon en het is de 
laatste boom in de tuin die in blad komt. Voor mijn gevoel kijk ik in het 
voorjaar een eeuwigheid tegen kale takken aan, maar dan ineens is het 
een explosie van groen. Hij is ook de laatste boom die zijn blad verliest. 
Tot ver in het najaar werpt hij zijn schaduw over de tuin. Het is een heer-
lijke boom, de voederbunkers voor de vogels hangen erin en die worden 
druk bezocht door gaaien, mezen, roodborstjes en valkparkieten. Ook 
door kraaien en eksters, al zijn die wat minder welkom. Duiven proberen 
er hun nest in te maken, wat nooit lukt, want duiven zijn rommelkonten 
als het op een fatsoenlijk nest maken aankomt. Aan een van de dikste 
takken hangt de schommel en de hele zomer is de plataan onze parasol. 
De hangmat staat eronder en als de kinderen langskomen, borrelen we 
tijdens hete dagen heerlijk in de schaduw, zetten we de stoelen in het 
gras en dekken de tafel onder de boom. Kortom, een boom om van te 
houden. Maar hij werd zo groot en zo hoog. Alle nieuwe scheuten waar 
elk jaar het blad aankomt, moeten er in de winter weer af en dat is een 
mega klus. Manlief is ook geen veertig meer en het snoeien van de kruin 
is voor hem niet meer te doen, want de trap is ontoereikend. Schoonzoon 
hielp dit jaar mee, maar adviseerde wel: zaag de hele bovenste laag eraf, 
dan kan je er zelf weer bij. We lieten de bomendokter komen voor advies 
en die kwam niet alleen met advies, maar ook gelijk met een complete 
uitrusting aan motorzagen en een houtversnipperaar en ging gelijk over 
tot actie. Daar was ik niet helemaal op voorbereid. Ik vroeg nog: hoeveel 
en waar? Maar daar had niemand een boodschap aan. In no time was 
onze plataan een meter korter en aan alle kanten ook zeker een meter 
smaller. We schrokken van het formaat dat overbleef. “Dit is wel heftig 
mam”, zei mijn zoon toen hij het een paar dagen later kwam bekijken. Ja, 
dat vond ik ook. Maar de bomendokter verzekerde ons dat het weer goed 
komt: “Een plataan overleeft altijd”, zei hij beslist. Nu, twee weken later 
ben ik blij dat we het gedaan hebben, want Eunice raasde door onze tuin 
en liet een spoor van vernielingen achter. Het grasveld ligt bezaaid met 
dakpannen en in het dak zelf zit een gat. De schutting ging plat en de 
kippen waren ineens dakloos. Maar onze plataan, die altijd pal op de wind 
staat, bleef dankzij zijn slanke postuur �er overeind. En dat mag een 
wonder heten als ik zie wat er in de omgeving aan bomen is omgegaan. 
Hele reuzen zijn geveld. De plataan heeft het gelukkig overleefd. Wij ook, 
we moeten alleen wel op zoek naar een andere plek voor de schommel.  
Reageren?
Truusoudendijk@gmail.com

Boom

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19 
februari is de derde editie van de 
Barre Bokkentocht gevaren op de 
Westeinder. Tussen de stormen 
Eunice en Franklin in hadden zich ’s 
middags zo’n twintig pramen en 
bokken verzameld in ’t Zwet. Na een 
uurtje gezellig samenzijn rondom 

een kampvuur werden de penta’s 
gestart en werd een interessante 
route gevaren door het Westeinder-
plassengebied. De route schampte 
nog even de Grote Poel waar golven 
stonden van bijna een meter hoog, 
maar gelukkig was het op de Kleine 
Poel en in de smalle slootjes goed te 

Team De Boerrito’s wint derde 
Barre Bokkentocht

De organisatie van de Barre Bokkentocht.

Boomkunstwerk voor team ‘Op de Valreep’.

doen. Na a�oop was er weer een 
gezellig samenzijn in café De Praam. 
Hier vond ook de prijsuitreiking 
plaats. Team ‘De Boerrito’s’ mocht de 
Barre Bokkentocht-trofee in 
ontvangst nemen. Daarnaast was er 
nog een prijs te winnen met de 
meegeven opdracht: Wie neemt de 
dikste boomstam mee naar de start? 
Het team ‘Op De Valreep’ nam een 
boomstam mee met een doorsnee 
van liefst 94 centimeter en dit 
leverde de hoofdprijs op. 
Tussen het moment van inleveren en 
de prijsuitreiking zat gelukkig 
genoeg tijd voor een bekende Aals-
meerse kunstenaar om de boom-
stam te veranderen in een prachtige 
uil. Het uitgezaagde kunstwerp 
kreeg team ‘Op De Valreep’ aan het 
einde van de dag uitgereikt en uiter-
aard werd deze vol trots getoond 
aan alle deelnemers. In café de 
Praam bleef het nog een tijdje ‘bar’-
gezellig. Na a�oop vertrokken alle 
deelnemers naar de pramen en 
bokken bij het Praamplein, werden 
de penta’s gestart en werd tevreden 
de tocht huiswaarts ingezet. Het was 
een gouden dag, tussen de stormen 
door! Derde Barre Bokkentocht: 
Wederom super gezellig en 
geslaagd!

Klein stukje varen op de Grote Poel 
met zicht op de watertoren.

Aalsmeer - Vinden, verbinden en 
versterken. Dat waren de taken van 
Participes buurtverbinder Helma 
Keesom. En dat ze daar goed in 
geslaagd is, bleek tijdens haar afscheid 
in een goed gevuld buurthuis Horn-
meer. Helma is inmiddels aan het 
genieten van haar welverdiende 
pensioen. Overal waar iets te beleven 
viel in Aalsmeer en Kudelstaart, kwam 
je Helma tegen. Ze verbond niet alleen 
buurten, maar ook organisaties en 

mensen. Collega’s, betrokkenen en 
vertegenwoordigers van veel vrijwil-
ligersorganisaties waren op het 
afscheid van de buurtverbinder om 
haar te bedanken voor haar werk. 
Wethouder Wilma Alink van Zorg 
bedankte Helma namens de gemeente 
voor haar inzet en betrokkenheid: “Je 
was er voor alle inwoners en voor ons 
als gemeentelijke organisatie. De 
ondersteuning van de buurthuizen, 
buurtinitiatieven, het Poolse spreekuur, 

Aalsmeer neemt afscheid van 
buurtverbinder Helma Keesom

Lief en Leedstraten en alle andere 
projecten. De ware spin in het web”, 
aldus de wethouder, die ook de nieuwe 
buurtverbinders, Milena Luteijn en 
Dyane Stam, van harte welkom heette.

Cadeaubonnen
Als afscheidscadeau vroeg de buurt-
verbinder cadeaubonnen. Niet voor 
zichzelf, maar voor de organisaties 
Buurtgezinnen en HomeStart. Helma: 
“Ik ben opgegroeid in een �jn gezin in 
een rustige tijd en dat is de beste basis 
die je je kunt wensen. Als je het goed 
hebt, kun je geven. Dus zo wil ik op 
deze manier iets teruggeven aan de 
gemeente Aalsmeer, waar de basis van 
deze kinderen en hun gezin nu ligt.” 
Wethouder Alink was geroerd door dit 
gebaar: “Het zegt veel over jou als 
persoon dat je als afscheidscadeau 
cadeaubonnen wilde om weg te 
geven. Ook nu sta je nog steeds klaar 
voor de mensen die het nodig hebben. 
Toen wij onze bonnen gingen halen en 
vertelden over jouw afscheid, stelde de 
HEMA Zijdstraat nog twee extra 
bonnen beschikbaar. Dat laat zien dat 
je ontzettend wordt gewaardeerd in 
deze gemeente en dat is terecht.” De 
wethouder sloot af met gelukwensen 
voor de kersverse pensionado.

Kudelstaartse veiling uitgesteld
Kudelstaart - Er gaan vanaf aanstaande vrijdag versoepe-
lingen doorgevoerd worden voor de organisatie van evene-
menten. En toch besluit  het bestuur van de Kudelstaart voor 
Kudelstaart om de twintigste veiling niet te organiseren. Dus 

de potloodaantekening van zaterdag 7 mei (de avond voor 
Moederdag) kan (helaas) in de agenda doorgehaald worden. 
Het viel Arie de Vos met zijn bestuur moeilijk om tot dit 
besluit te komen. “Het was vooral een kwestie van tijd. Of 
liever van te weinig tijd om alles voor te bereiden en vooral 
om het allemaal volgens plan uit te voeren. Met name omdat 

het om een jubileum-editie (de twintigste veiling) gaat en we 
die groots willen optuigen, kunnen we geen risico lopen dat 
door haast dingen fout lopen.” IJs en weder dienende wordt 
de twintigste veiling gehouden op 13 mei 2023. Eventuele 
aanpassingen worden tussentijds gepubliceerd op 
www.veilingkudelstaart.nl



DUURZAAM

De provincie Noord-Holland wil stimule-
ren dat meer parkeerterreinen met zon-
nepanelen worden overkapt. Met een 
financiële impuls van 1,5 miljoen euro 
hoopt de provincie initiatiefnemers 
over de streep te trekken om plannen 
te realiseren bij parkeerterreinen die 
daar geschikt voor zijn. Edward Stig-
ter, gedeputeerde Klimaat en Energie: 
,,De potentie van overkappingen met 
zonnepanelen boven parkeerterreinen 
in Noord-Holland is enorm. Als we die 
potentie benutten, leveren wij niet al-
leen een bijdrage aan de CO2-reductie 
door het plaatselijk opwekken van 
duurzame energie, maar kan het par-
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Provincie investeert in zonnepanelen 
op parkeerterreinen

Een voorbeeld van zonnepanelen als overkapping 
van een parkeerterrein aan zee. Foto: Provincie 
Noord-Holland

Na het succes van de cadeaubonnen 
voor kleine energiebesparende maat-
regelen voor huiseigenaren begin dit 
jaar, organiseert gemeente Aalsmeer 
nu een actie voor huurders. De ge-
meente stelt in totaal 1275 cadeau-
bonnen van 80 euro beschikbaar. 
Wethouder Wilma Alink van Duur-
zaamheid: “We hebben van het rijk 
subsidie ontvangen om deze actie 
mogelijk te maken. Met de cadeau-
bonnen kunnen huurders in Aalsmeer 
en Kudelstaart energiebesparende 
producten kopen en op die manier 
hun energierekening verlagen. En zo 
leveren ze ook nog eens een bijdrage 
aan een beter milieu. Omdat de ener-
gieprijzen flink stijgen, reserveren we 
320 cadeaubonnen voor de mensen 
die het financieel het moeilijkst heb-
ben.” Mensen die recht hebben op 
een cadeaubon, krijgen hierover deze 
week bericht. Per huishouden kan 

één cadeaubon aangevraagd worden 
bij het Regionaal Energieloket. Hier-
mee kunnen bijvoorbeeld ledlampen, 
tochtstrips of radiatorfolie besteld 
worden. De cadeaubon kan worden 
ingewisseld bij diverse webshops. 
Voor Aalsmeerpashouders wordt een 
cadeaubon gereserveerd. De ove-
rige cadeaubonnen worden zolang 
de voorraad strekt uitgegeven aan 
huurders.

Aalsmeerpas
In Aalsmeer moeten zo’n 320 huis-
houdens rondkomen van een dusda-
nig laag inkomen dat zij recht heb-
ben op een Aalsmeerpas. Dit is een 
kortingspas voor allerlei culturele en 
sociale activiteiten in Aalsmeer, Am-
stelveen en omstreken. Heeft u geen 
Aalsmeerpas, maar denkt u hier wel 
recht op te hebben? Meld u dan aan 
op www.aalsmeerpas.nl. 

Cadeaubon energiebesparende 
maatregelen voor huurders

een initiatiefnemer tijdelijke opslag van 
elektriciteit in de carport wil realiseren, 
bijvoorbeeld met een batterij, dan komt 
die ook in aanmerking voor subsidie. 
,,Met de huidige drukte op het elektri-
citeitsnet gaat opgewekte energie vaak 
verloren, omdat het nergens naar toe 
kan als het net op een zonnige dag al 
‘vol’ blijkt te zitten. Met tijdelijke opslag 
gebeurt dat niet en kan het op een an-
der moment gebruikt worden’’, aldus 
gedeputeerde Stigter.

Aanvraag subsidie
Gemeenten, energiecoöperaties, par-
keermanagementorganisaties, onderne-
mers en maatschappelijke instellingen 
in Noord-Holland kunnen subsidie aan-
vragen. De regeling ‘Uitvoeringsrege-
ling zonne-energieleverende parkeer-
terreinen Noord-Holland’ geldt in 2022 
en 2023. Subsidie kan vanaf 15 februari 
2022 aangevraagd worden in het Sub-
sidieloket. De provincie beoordeelt de 
aanvragen op volgorde van ontvangst.

keerterrein hiermee ook voldoen aan 
zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk 
aan laadpalen voor elektrische auto’s 
of verlichting op het eigen terrein. Bo-
vendien staat je auto op zonnige dagen 
lekker in de schaduw en wordt schaarse 
ruimte optimaal benut. Een mooie win-
win situatie voor iedereen. We merken 
helaas dat het realiseren van deze 
zogenoemde ‘solar carports’ nog een 
kostbare zaak is en initiatiefnemers het 
nog niet altijd aandurven. Wij helpen 
daar graag bij.’’

Park the Sun
Met de in 2020 ontwikkelde tool Park 
the Sun kan iedereen zien welke par-
keerterreinen in Noord-Holland ge-
schikt zijn voor het opwekken van zon-
ne-energie. Parkeerplaatsen overkapt 
met zonnepanelen, de ‘solar carports’, 
zijn nu nog een innovatieve en soms 
kostbare toepassing van zonne-energie. 
Om de drempel bij initiatiefnemers te 
verlagen, stelt de provincie geld be-
schikbaar voor verder onderzoek naar 
de haalbaarheid van solar carports op 
potentiële locaties. Ook kan subsidie 
aangevraagd worden voor het realise-
ren van de Solar Carport zelf. In verge-
lijking met traditionele toepassingen 
van zonne-energie op daken en velden, 
is een solar carport nu duurder. De 
daarvoor nodige draagconstructie en 
eventueel benodigde versteviging van 
de fundering kan flink drukken op het 
budget van een initiatiefnemer, waar-
door die het niet altijd aandurft. Als 



1. vanafprijs Private Lease (€ 409 p.mnd.) gebaseerd op de Renault captur e-tech hybrid 145 zen. zie overige voorwaarden bij voetnoot 2. 2.actie verlengde garantie is uitsluitend geldig van 04/01/2022 t/m 31/03/2022 voor particulieren en zakelijke klantorders (m.u.v. fleetafspraken en rentals) met een uiterste registratiedatum van 
30/06/2022. aanbieding is op basis van 3 jaar garantie+ bovenop de fabrieksgarantie met een maximum van 70.000 kilometer. op de actie zijn de garantie+- contractvoorwaarden van toepassing. actie is geldig bij de deelnemende Renault-dealers en alleen op de captur e-tech modellen (business-versies zijn uitgesloten). 
voorwaarden op renault.nl 3.vanafprijs Private Lease (€ 369 p.mnd.) gebaseerd op de Renault captur tce90 zen o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. het tarief is geldig van 1 januari t/m 31 maart 2022. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial 
Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. geleverde uitvoering kan afwijken van getoonde uitvoering. fouten en wijzigingen voorbehouden. voorwaarden op privatelease.renault.nl/voorwaarden.
officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 5,0 l./100 km. resp. 20 km./l. CO2: 112-114 gr./km.

renault-nieuwendijk.nl

Verkoop, onderhoud & reparatie 
Aalsmeer tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West tel. (020) 659 42 00

Amsterdam Z-O tel. (020) 561 96 50
Hillegom tel. (0252) 43 30 43
Zaandam tel. (075) 650 45 32

Onderhoud & reparatie: 
Uithoorn tel. (0297) 56 30 44

Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00 
Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Hoofddorp Parellaan 11, tel. (023) 562 76 04

Private Lease vanaf

/maand1€ 409
nu met 5 jaar garantie en 3 jaar onderhoud voor € 1992

of Private Lease de Captur benzine vanaf € 369/maand3

RENAULT CAPTUR 
E-TECH HYBRID 
bespaar tot 40% brandstofkosten

NIEUWE

DUURZAAM

De Renault CAPTUR E-tech Hybrid
Alle voordelen van elektrisch rijden 
én de veelzijdigheid van een hybride

Welke maand levert 
de meeste zonuren op?

Voor wie overweegt elektrisch te gaan 
rijden maar tegelijkertijd ook wil profi -
teren van het gemak van benzine 
(bijvoorbeeld bij lange vakantieritten) 
- is de Renault Captur E-Tech hybrid 
ideaal. U geniet van de vele voordelen 
van elektrisch. De Captur rijdt soepel, u 
trekt vloeiend en snel op en zeker bij 
lagere snelheden is het prettig stil. En 
als het nodig is schakelt u gemakkelijk 
over naar benzine. Daar komt bij dat u 
fors op uw brandstofverbruik kan 
besparen. Met de Renault Captur 
E-Tech hybrid tot wel 40% voor ritten in 
de stad!

Wilt u uw CO2-uitstoot verminderen?
De Captur E-Tech hybrid start 100% 
elektrisch. De batterij laadt zichzelf snel 
op tijdens het rijden, u hoeft uw auto 
dus niet met een stekker op te laden, 
wel zo gemakkelijk. Korte of lange 

ritten? Hij is voor allebei zeer geschikt. 
De Captur E-Tech hybrid is voorzien 
van 2 elektrische motoren en een 
verbrandingsmotor en levert in totaal 
140 pk (103 kW). De Captur E-Tech 
hybrid is stil, comfortabel en levert 
hoge prestaties. Wilt u uw CO2-uitstoot 
verminderen én uw brandstofverbruik 
verlagen? Dan zit je met de Captur 
E-tech helemaal goed. 
U rijdt hem vanaf € 29.000 of vanaf 
€409,- per maand Private Lease. En 
wilt u meer zekerheid? Bij de Renault 
Captur E-Tech hybrid ontvangt u tijde-
lijk 5 jaar garantie en 3 jaar onderhoud 
voor slechts € 199,-. Zo komt u niet snel 
voor fi nanciële verrassingen te staan.
Bij Renault Nieuwendijk vertellen ze u 
graag persoonlijk meer over de Captur 
E-Tech hybrid. Maak snel een proefrit en 
ervaar zelf de voordelen van elektrisch 
en het gemak van benzine!

Wanneer je zonnepanelen op je dak 
hebt liggen, kijk je wellicht regelmatig 
naar het schermpje waarop je kunt zien 
hoeveel elektriciteit ze al hebben opge-
wekt. Heb je de panelen recent aange-
schaft? Dan zul je wellicht enigszins te-
leurgesteld zijn over het resultaat. Geen 
nood, want dat komt in de komende 
maanden beslist goed. We zitten nu nog 
even in een relatief donkere periode, 
maar elke week krijgen we er dagelijks 
weer wat meer zonlicht bij.

Mei, juni en juli
Het zal je waarschijnlijk niet verbazen 
dat mei, juni en juli de topmaanden zijn 
waar het de opbrengst van zonnepane-
len betreft. Bijna veertig procent van de 
jaaropbrengst wordt in die drie maan-
den gerealiseerd. Misschien verwachtte 
je ook augustus in dit rijtje, maar in die 
maand is de opbrengst al wat minder, 
doordat de dagen korter worden. Het is 
dus in fi nancieel opzicht interessant om 
nieuwe zonnepanelen net voor het be-

gin van de lente te laten plaatsen. Juist 
dan profi teer je meteen van de hogere 
opbrengst in die maanden.

Elke maand telt mee
Hoewel in de wintermaanden de op-
brengst van zonnepanelen minder groot 
is, wordt ook dan gewoon elektriciteit 
opgewekt. Het is dus niet zo dat je die 
maanden helemaal kunt verwaarlozen. 
Weliswaar zijn december en januari 
de minst interessante maanden, maar 
samen zorgen ze alsnog voor onge-
veer acht procent van de totale jaar-
opbrengst. En wist je dat in maart het 
rendement van je panelen al bijna drie 
keer zo groot is als in januari? Natuurlijk 
hangt de opbrengst niet alleen af van 
de tijd in het jaar. Het gaat ook om de 
wijze waarop ze zijn geplaatst. Bedenk 
ook dat een zonnepaneel na verloop 
van tijd altijd iets van zijn capaciteit 
verliest. Fabrikanten garanderen door-
gaans een minimale opbrengst na tien 
of vijfentwintig jaar.



MAAK UW WONING 
OF BEDRIJF OOK 
DUURZAAM EN BESPAAR
P. Hoekwater B.V. is specialist in 
duurzame elektrotechnische 
oplossingen voor woningen en bedrijven.

Bij ons kunt u terecht voor:

LAADPALEN VOOR 
ELEKTRISCHE AUTO’S

LED-VERLICHTING

ENERGIELABEL C

ZONNEPANELEN

Wij zijn voortdurend bezig met 
vernieuwing en duurzaamheid om 
zo voor onze klanten én het milieu 
het verschil te maken.

Met passie, bezieling en beleving 
zijn wij er voor zowel 
ondernemers als particulieren. 

Kijk voor meer informatie op onze 
website www.hoekwater.nl of 
neem direct contact met ons op 
voor advies op maat. 

Energielabel C
Wist u dat vanaf 1 januari 2023 
het hebben van Energielabel C in 
kantoren groter dan 100 m2 verplicht 
is? Wij helpen u dit te realiseren.

Laadpalen verplicht voor bedrijven
Wist u dat bedrijven met meer 
dan 20 parkeerplaatsen binnenkort 
verplicht zijn om een laadpaal te 
hebben. Wij adviseren u graag.

Energieopslag
Wist u dat per 2023 de salderings-
regeling wordt afgebouwd? Tijd voor 
energie-opslag. Wij zijn officieel 
partner van Hager Power Station en 
helpen u graag.

P. Hoekwater B.V.
F.A.Wentstraat 2A
1431 KZ Aalsmeer

0297-324260
verkoop@hoekwater.nl

C

ENERGIE-OPSLAG
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Aalsmeer – Maar liefst 1775 euro is er 
ingezameld voor de vijftig plussers die 
op donderdagochtend na hun AquaVi-
taallessen in de Waterlelie nog een 
kopje ko�e willen drinken. Afgelopen 
donderdag 17 februari overhandigde 
wethouder Wilma Alink van zorg dit 
mooie bedrag, dat zij van Gerard Zelen 
had ontvangen, aan de sportievelingen.

De ESA zet zich als beheerder van de 
Waterlelie en andere sportaccommoda-
ties graag in tegen eenzaamheid. 
Onderdeel daarvan zijn de AquaVitaal-
lessen op donderdagochtend. Een 
moment dat vijftig plussers elkaar 
ontmoeten, terwijl zij onder professio-
nele begeleiding kunnen werken aan 
hun �theid. 

Koffiepotgeld uitgereikt aan 
deelnemers AquaVitaal

Wethouder Wilma Alink en Gerard Zelen overhandigen het ko�epotgeld aan Aqua 
Vitaler Leo Verbruggen in het bijzijn van ESA directeur Marten van Maastrigt.

1.200 kopjes ko�e
Wethouder Zorg Wilma Alink: “Wij 
ontvingen signalen dat sommige 
deelnemers aan AquaVitaal niet meer 
konden blijven om na te praten omdat 
de ko�e niet meer is inbegrepen. Het 
is toch geweldig dat Gerard Zelen 
voor die deelnemers nu bijna 1.200 
kopjes ko�e heeft ingezameld! Dat 
levert een mooie bijdrage in de strijd 
die we met zijn allen voeren tegen 
eenzaamheid. Als gemeente kijken we 
naar mogelijkheden voor een bredere 
oplossing voor dit probleem. We zijn 
heel blij dat de ESA hier ook een 
bijdrage aan levert met mooie activi-
teiten zoals deze.”

Gereduceerd tarief
Deelnemers kunnen kiezen voor een 
los bad kaartje, maar nu ook gebruik-
maken van de 10 en 25 badenkaarten. 
Voorheen was de toegangsprijs inclu-
sief ko�e. Omdat niet iedereen hier 
gebruik van maakte en het soms tot 
verwarring leidde bij andere lessen, is 
de toegangsprijs voor AquaVitaal per 
1 januari verlaagd en de ko�e niet 
meer inbegrepen. Voor de liefhebbers 
staat dankzij de actie van Gerard Zelen 
de ko�e ook de komende tijd weer 
klaar.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Net als de vorige gasten in de Schijnwerper is ook Wijnand 
Olij lid van het Oud Rijders Legioen. Zijn liefde voor motoren gaat zelfs zo 
ver dat hij in de loods achter zijn huis een museum heeft ingericht. Het 
staat vol met Adler voertuigen: �etsen, motor�etsen, ook met zijspan, 
scooters en een Adler oldtimer auto. 

Waar komt die passie vandaan?
“Het begon al toen ik vier jaar was met een trapautootje en zelf lawaai 
maken. Zodra ik niet meer naar school hoefde ben ik bij mijn vader in de 
rozenkwekerij gekomen. Toen ik veertien was had ik een oud brommertje 
en op het land achter boer Reeuwijk in Aalsmeer Oost werden grasbaan-
races georganiseerd. Hoe ik dat voor elkaar gekregen heb weet ik niet, 
maar ik heb wel meegedaan. Ik wilde graag een nieuwe brommer, maar 
mijn zakgeld was niet toereikend. Ik werkte bij mijn vader, maar in de 
avonduren ging ik in een andere kwekerij plantjes verspenen en 
oppotten. Toen ik eenmaal zo oud was dat ik brommer mocht rijden had 
ik het geld nog niet bij elkaar en vroeg ik mijn baas of ik honderd gulden 
kon lenen. Dat deed hij niet. “Als je eenmaal die brommer hebt gekocht, 
kom je nooit meer werken”, zei hij. Ik ben door blijven werken tot ik het 
geld bij elkaar had. Het heeft me wel geleerd dat je geen geld moet lenen 
voor iets wat je niet dringend nodig hebt. Van de ene brommer kwam de 
andere, maar ze gingen nooit hard genoeg. Tussen de middag had ik een 
uur pauze, dat betekende snel een hap, en dan weer sleutelen aan mijn 
brommer. Om een uur moest ik weer aan het werk, maar in het emmertje 
met de schrepel, zat ook de cilinder die ik van mijn brommer had afge-
haald en een vijl. Tussen het wieden door ging ik dan snel even vijlen en 
om vijf uur zette ik die cilinder weer op mijn brommer en ging het uitpro-
beren. Mijn vriendje mocht niet sneller zijn dan ik.”

Ben je bij je vader blijven werken? 
“Nee, ik wilde graag voor mijzelf beginnen. Dat heb ik op mijn 21e 
gedaan toen ik bij de Rabobank een hypotheek kon overnemen van 
iemand die niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. Ik heb een oude 
rozenkwekerij gekocht aan de Aalsmeerderweg. Het was hard werken, 
maar we deden het samen. Leni en ik kenden elkaar al vanaf de lagere 
school, we kregen verkering toen we 16 en 17 jaar oud waren. We zijn 
getrouwd en Leni is ook op de kwekerij komen werken; mijn moeder 
paste dan op onze kinderen. Na een paar jaar heb ik de kwekerij tegen-
over ons ook gekocht en acht jaar later ze allebei weer verkocht en in een 
grotere kwekerij aan het begin van de Aalsmeerderweg begonnen. Toen 
Greenpark ontwikkeld werd hebben we alles van de hand gedaan en de 
grond aan de gemeente verkocht. Maar het huis en de loods hebben we 
behouden, Leni wilde er helemaal niet weg.” 

En toen alle tijd voor je hobby?
Vanaf het begin ben ik Adlers gaan verzamelen, want het zijn super 
motor�etsen. Ze lijken wel op elkaar, maar het zijn allemaal andere types. 
Van 50 cc tot 280 cc en ze hebben ieder een eigen verhaal. Mijn eerste 
Adler kocht ik toen ik achttien was, van mijn vader mocht het niet, maar 
met een smoes kwam die motor er toch. Hij staat hier nog steeds. Hij is in 
onderdelen van de ene kwekerij naar de andere meegegaan. ‘Moet die 
oude troep mee?’, vroeg Leni dan. ‘Ik ga er nog een keer mee rijden’ 
,verzekerde ik haar. Ik heb hem helemaal gerestaureerd en ik heb nog 
twee jaar meegedaan met demo racen in Aalsmeer, maar Leni durfde niet 
te komen kijken. Ik heb met een koppel Aalsmeerders geracet bij de Ster-
rendagen op Zandvoort en met ‘Aalsmeer Roest Niet’ doe ik mee vanaf 
het eerste begin. Ook twee keer met mijn oldtimer Adler auto. Veel 
motoren heb ik uit Duitsland gehaald. Toen mijn vriend Bas daarheen 
ging verhuizen, zei ik: als je iets te koop ziet staan moet je me bellen. Dat 
deed hij en raakte ook met het virus besmet. Als hij wat gevonden had, 
maakten Leni en ik er een gezellig uitje van, bleven slapen en gingen de 
volgende dag samen met Bas en zijn vrouw Ali op zoek naar de motor.” 

Wat beteken het voor je?
“Iedere gek zijn gebrek. Als ik de schuur binnenkom zeg ik: goedemorgen 
jongens. Het is voor mij een uitlaatklep.” 
Volgende week staat Wim Engel in de schijnwerper. 

Wijnand Olij over Adler museum: 
“Het is voor mij een uitlaatklep”

Wijnand Olij in zijn museum met Adler voertuigen.

Door Dick Kuin

Aalsmeer - Dat de covid pandemie zo 
hier en daar wat roet in het eten van 
memorabele momenten heeft 
gegooid is een understatement, 
immers het 100 jarige jubileum van 
het bestaan van bloemenveiling Bloe-
menlust is, behalve door de aankoop 
van de gemeente Aalsmeer van het 
meest interessante gedeelte van het 
complex, voor velen geluidloos 
gepasseerd. In ieder geval is er de tijd 
om het 100 jarig bestaan van de voor-
malige Centrale Aalsmeerse Veiling in 
dorp voor te bereiden, dat staat 
gepland voor 2028. Maar, er kan wel 
een feestje gevierd worden dit jaar, 
namelijk het vijftig jarig bestaan van 
de Verenigde Bloemenveilingen Aals-
meer (VBA). 

Veilingklok in 1972 in werking
Toen de directies van de beide bloe-
menveilingen halverwege de jaren 
zestig de koppen bij elkaar staken om 
te fuseren ging dat niet zonder slag of 
stoot. Het zou nog tot 13 mei 1968 
duren voor er een de�nitieve beslis-
sing werd genomen om de beide 
bloemenveilingen te fuseren. Plan 

was om de beide veilingen, C.A.V. en 
Bloemenlust in één gebouw te huis-
vesten. Er werd land aangekocht, het 
woonwagenkamp werd weggesa-
neerd en niets stond in de weg om ’s 
werelds grootste bloemenveiling te 
bouwen. De eerste paal voor het 
complex ging op 29 mei 1970 de 
grond in en het zou, met een klein 
uitstel, tot 28 februari 1972 duren 
voor de eerste veilingklok in werking 
werd gesteld. In de Aalsmeerder 
Courant van 1 maart 1972 wordt daar 
uitgebreid verslag van gedaan. Voor 
de o�ciële opening van de nieuwe 
Verenigde Bloemenveilingen Aals-
meer op 15 september 1972 werd 
Prins Claus gevraagd de openings-
handelingen te verrichten.

Internationaal handelscentrum
Inmiddels vijftig jaar en vele gebeur-
tenissen verder. De VBA is uitgegroeid 
tot een internationaal handelscen-
trum met een giga omzet. 
Op 1 januari 2008 fuseert de VBA met 
andere veilingen in het land en hieruit 
ontstaat Flora Holland, een ontwikke-
ling waar niet iedereen even blij mee 
is geweest. Het is jammer dat de 
binding met de Aalsmeerse gemeen-

Verenigde Bloemenveilingen 
Aalsmeer vijftig jaar

Sto�as VBA, gedragen door L. Kuin.

schap in de afgelopen jaren minder is 
geworden. Veel grotere tuinbouwbe-
drijven hebben zich inmiddels elders 
gevestigd en ook het ontbreken van 
een jaarlijks bloemencorso wordt 
door velen als een gemis beschouwd. 
Aalsmeer is van een productiegebied 
in de sierteelt verandert in een distri-
butie knooppunt waar snijbloemen, 
planten en alle daaraan gerelateerde 
producten worden geveild en over de 
wereld worden getransporteerd. 
Misschien een idee voor de huidige 
directie van Flora Holland om in het 
kader van de vijftigste verjaardag iets 
groens in de gemeente te doen, als 
een soort cadeautje voor de Aals-
meerse inwoners. Met dank aan Henk 
de Gooijer, die mij op het spoor van 
deze verjaardag heeft gezet.

Aalsmeer - Bij De Werkschuit start op 
woensdag 30 maart een nieuwe 
cursus abstract schilderen. De cursus 
bestaat uit vier lessen en docente is 

Frederique Bruijnen. De korte cursus 
is bedoeld voor iedereen die plezier 
heeft in creëren. De nadruk wordt 
gelegd op het experimenteren en 
uitproberen van verschillende mate-
rialen en technieken. Abstract schil-
deren geeft je de ruimte om iets te 
laten ontstaan zonder vooropgezet 
plan, je kunt je laten verrassen door 
wat er gebeurt als je materialen 
combineert en dingen uitprobeert. 
Heel groot werken of juist heel klein, 
met karton, textiel, tape, stift, inkt, 
een plantenspray en verfroller: alles 
mag en niks moet. Je krijgt in deze 
cursus de mogelijkheid om oefe-

Start korte cursus Abstract 
Schilderen bij De Werkschuit

ningen te doen met verschillende 
materialen, maar je mag ook eigen 
werk meenemen en daaraan verder 
werken. Je wordt tijdens de cursus 
individueel begeleid. Geschikt voor 
zowel beginners als gevorderden. De 
cursus is inclusief basismaterialen. Je 
mag een eigen canvas meenemen, 
maar deze kun je ook aanscha�en 
tijdens de eerste les. Je bent vrij om 
mee te nemen wat je wilt, denk aan 
restmaterialen zoals karton, textiel, 
papier, tijdschriften en kranten. 
Inschrijven voor deze of een andere 
cursus? Kijk op www.werkschuit-aals-
meer.nl voor meer informatie. Voor 
inlichtingen kan ook contact opge-
nomen worden met Margot Tepas via 
06-12459347 of met Anja van 
Leeuwen via 06 40384069.
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Schiphol - ProRail en BAM Infra 
Nederland hebben vorige week het 
contract ondertekend voor de 
verbouwing van het treinstation 
Schiphol Airport. De verbouwing van 
het treinstation is een onderdeel van 
het verbeteren van het trein- en 
busstation en het creëren van meer 
capaciteit op de Multimodale Knoop 
Schiphol. Het stationsgebied krijgt 
meer capaciteit, het station wordt 
overzichtelijker en looproutes 
worden voor reizigers logischer. 
Tijdens de verbouwing worden 
bestaande ‘stijg- en daalpunten’ 
aangepakt. Dit zijn de trappen, 
hellingbanen en roltrappen die van 
de treinperrons naar Schiphol Plaza 
leiden. De hellingbanen worden 
vervangen door vaste trappen en de 
bestaande en nieuwe trappen 
worden verbreed. Ook worden van 
enkele roltrappen, dubbele 

roltrappen gemaakt. Naar verwach-
ting start aannemer BAM in voorjaar 
van 2023 met de verbouwing. Op de 
Multimodale Knoop Schiphol (MKS) 
komen op een relatief klein gebied 
veel functies samen. De huidige MKS 
is gebouwd in de jaren negentig. 
Inmiddels is het treinstation uitge-
groeid tot een van de vijf grootste 
stations van Nederland. Om 
voldoende capaciteit te creëren voor 
het groeiende aantal OV-reizigers zijn 
aanpassingen nodig om ervoor te 
zorgen dat Schiphol Airport een 
comfortabel en veilig knooppunt 
blijft. Op de langere termijn worden 
op het treinstation ook nieuwe stijg-
punten gerealiseerd, die een directe 
verbinding vormen met het boven-
gelegen busplatform.  Zo kunnen 
reizigers rechtstreeks naar en van het 
perron lopen. Hiermee wordt de 
drukte op Schiphol Plaza ontlast. 

ProRail en BAM Infra aan de slag 
op treinstation Schiphol

Schiphol - Royal Schiphol Group 
heeft op 18 februari de jaarcijfers 
over 2021 gepresenteerd. Het afge-
lopen jaar liet het vliegverkeer op de 
luchthavens van Royal Schiphol 
Group een geleidelijk herstel zien: 
het kwam langzaam op gang, trok 
aan tijdens de zomermaanden en 
zakte tegen het einde van 2021 weer 
in. Vergeleken met 2020 nam het 
aantal passagiers op Amsterdam 
Airport Schiphol met 22% toe tot in 
totaal 25,5 miljoen, waarvan 19,9 
miljoen in de tweede helft van 2021. 
Vergeleken met het pre-coronajaar 
2019 lag het aantal passagiers 64% 
lager. Nederland bleef via Schiphol 
verbonden met 296 bestemmingen, 
waarvan 118 intercontinentaal. 

Veiligheid en innovatie 
CEO Dick Benschop van Royal 
Schiphol Group: “Wij willen sterker 
uit de coronacrisis komen. Onze 
organisatie is in 2021 met 20% 
gekrompen, maar tegelijkertijd ook 
�tter geworden. We houden onze 
uitgaven nauwlettend in de gaten, 
maar blijven stevig investeren in 
veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid 
en innovatie, met in 2022 een budget 
van 800 miljoen euro. Voor 2022 
verwachten we verder herstel. Het is 
duidelijk dat mensen graag reizen 
wanneer dat kan. We kijken uit naar 
een belangrijk jaar met een agenda 
die vorm geeft aan de toekomst van 
de Group en Schiphol.”

Meer vliegtuigbewegingen
Er waren op Amsterdam Airport 
Schiphol 266.967 vliegtuigbewe-
gingen. Dat zijn er 17% meer dan in 
2020 (227.304 vliegtuigbewegingen) 
en 46% minder dan in 2019 (496.826 
vliegtuigbewegingen). Het lucht-
vrachtvolume op Amsterdam Airport 
Schiphol is met 16% gegroeid tot 
1,67 miljoen ton. Er waren 23.997 
vrachtvluchten, 1% meer dan in 2020 
(23.782 vrachtvluchten) en 70% meer 
dan in 2019 (14.156 vrachtvluchten).
Het totale aantal passagiers op alle 
Nederlandse luchthavens van Royal 
Schiphol Group is met 23% gegroeid 
tot 29 miljoen (2020: 23,5 miljoen).

Financiën  
Het onderliggende resultaat over 
2021 komt uit op een verlies van 287 
miljoen euro (2020: een verlies van 

521 miljoen euro). De netto-omzet is 
met 18,6% gestegen naar 816 
miljoen euro (2020: 688 miljoen 
euro). Er zijn geen bonussen uitge-
keerd aan de Raad van Bestuur en er 
is geen dividend betaald. De lucht-
vaartopbrengsten die in 2021 
wegvielen als gevolg van de corona-
pandemie, kunnen de komende 
jaren met de luchtvaartmaatschap-
pijen worden verrekend. Schiphol 
Commercial heeft in 2021 een posi-
tief onderliggend resultaat geboekt 
van 127 miljoen euro. De combinatie 
van verrekening van weggevallen 
luchtvaartopbrengsten en diversi�ë-
ring van activiteiten biedt Schiphol 
de komende jaren voldoende ruimte 
om van de coronacrisis te herstellen.

Investeringen  
In 2021 heeft Schiphol Group 451 
miljoen euro geïnvesteerd. De voor-
naamste investeringen betro�en de 
Verdubbeling van de taxibaan 
Quebec, de bouw van de nieuwe 
A-pier en de herinrichting van 
Vertrekhal 1 met nieuwe securi-
tylanes. Verder is de app Noti�y 
gelanceerd waarmee de buren van 
de luchthaven 24 uur per dag op de 
hoogte kunnen blijven van de 
hoeveelheid vliegverkeer die zij op 
hun locatie kunnen verwachten. 
Daarnaast is er geïnvesteerd in een 
proef met een autonome bagage-
trekker, duurzaam taxiën, onderzoek 
naar nieuwe technologie om de 
concentraties ultra�jnstof te vermin-
deren en participatie in de duurzame 
brandsto�abriek Synkero.

Vooruitzichten voor 2022  
Het negatieve e�ect van de corona-
crisis op de passagiersvraag blijft 
aanhouden. In het eerste hal�aar van 
2021 bevonden de passagiersaan-
tallen zich op een laag niveau. Maar 
in de tweede helft van het jaar nam 
het passagiersaantal toe. Hoewel het 
herstel van de luchtvaart met onze-
kerheid omgeven blijft en uiteraard 
afhankelijk is van de ontwikkelingen 
van het coronavirus en de daarmee 
samenhangende reismaatregelen, 
verwacht Schiphol Group in 2022 
verder herstel. 
De verwachting is dat de passagiers-
aantallen op zijn vroegst pas in 2024 
weer het niveau van 2019 zullen 
bereiken.

Schiphol ziet geleidelijk herstel

Aalsmeer - Op verzoek houdt de 
Westeinder Rondvaart Aalsmeer op 
de zaterdagen 5 maart en 16 april 
seringenvaartochten. De vroege lente 
is bij uitstek geschikt om de trekhees-
tercultuur bij de kwekers te bekijken, 
want dan vindt de ‘trek’ en de 
productie plaats. Het eerste gedeelte 
van de vaartocht voert tussen de 
akkers door op de Westeinderplassen 
waar de trekheesters (seringen en 
sneeuwballen) het grootste gedeelte 
van het jaar staan. De bijzondere 
samenstelling van de grond op de 
eilanden en de aanwezigheid van 
water maken de akkers op de West-
einderplassen geschikt voor de teelt 

van de Syringa en Viburnum ofwel 
seringen en sneeuwballen. 
Bij het tweede gedeelte van de ‘Serin-
genXperience’ ligt de boot voor het 
grootste gedeelte stil. En wel aan het 
erf van de seringenkweker  alwaar de 
boot wordt verlaten en het ‘trekken’ 
(forceren) van de struiken wordt 
uitgelegd door de kwekers zelf. 
Daarbij komt ook het verdere produc-
tieproces van de trekheestercultuur 
aan bod. Tevens kunt u zichzelf 
opwarmen, sommige kassen hebben 
een temperatuur van 38 graden 
Celsius, en genieten van een bakkie 
ko�e/thee, om de inwendige mens 
te versterken. Natuurlijk is er ook 

SeringenXperience: Vaartocht 
met Westeinder Rondvaart

gelegenheid om een voor een 
‘kwekersprijs’ seringen mee te 
nemen. Daarna wordt weer in de 
rondvaartboot gestapt en wordt 
terug gevaren naar het Praamplein.
De speciale rondvaart geeft de gele-
genheid in de ‘keuken’ te kijken van 
een oer-Aalsmeers product. En 
genoten kan worden van de onge-
kende winterrust en de ontluikende  
natuur op de Westeinderplassen.
De afvaart vindt plaats vanaf het 
Praamplein om 13.30 uur. De kosten 
voor de rondvaart bedragen 15 euro 
inclusief consumptie. De seringen-
tocht duurt circa 2 uur. Opgeven kan 
bij de Westeinder Rondvaart via 
0297-341582 of mail naar: 
info@westeinderrondvaart.nl

Aalsmeer - Vanaf 1 juni 2022 zal 
Joost Gietelink aantreden als de 
nieuwe Chief Financial O�cer (CFO) 
bij Dutch Flower Group (DFG). Hij zal 
ook toetreden tot de Raad van 
Bestuur van DFG. 
Joost Gietelink (50) is na een aantal 
Masters, waaronder Financial 
Economic Management, zijn loop-
baan gestart bij de Rabobank. 
Aansluitend was hij als M&A consul-
tant actief. Daarna is Gietelink 15 jaar 
in diverse internationale directie-
functies aan Randstad verbonden 
geweest. De afgelopen 5 jaar was hij 
als CFO bij Enza Zaden verantwoor-
delijk voor onder meer �nance & 
accounting en information & digitali-
sation. In deze functie was hij tevens 
lid van de directie van Enza Zaden.

Opvolger Harry Brockho�
Gietelink zal met deze benoeming 
Harry Brockho� (62) opvolgen, die 
sinds 2001 als CFO aan Dutch Flower 
Group verbonden is. Brockho� heeft 
te kennen gegeven toe te treden tot 
de Advisory Board van DFG. 
Gietelink: “Ik zie ernaar uit om met 
mijn jarenlange brede ervaring op 
verschillende gebieden en binnen de 
internationale zaadveredeling mede 
vorm te gaan geven aan de duur-
zame groei voor Dutch Flower Group, 
haar bedrijven, haar partners en haar 
klanten.” 

Expertise
Jan van Dam, CEO van Dutch Flower 
Group, geeft aan: “Wij heten Joost 
van harte welkom bij DFG, met zijn 

Joost Gietelink nieuwe CFO bij 
Dutch Flower Group

Aalsmeer - Nog maar net bekomen 
van storm Eunice bezocht de VVD 
fractie afgelopen zaterdag 19 
februari het centrum van Aalsmeer. 
Alsof er niets gebeurd was vrijdag-
middag en avond, lag Aalsmeer er 
heerlijk in het zonnetje bij, toen de 
VVD fractie rond 11.00 uur het 

centrum bezocht. Bij de viskraam op 
het Raadhuisplein stond weer de 
gebruikelijke rij klanten op hun beurt 
te wachten, in de Zijd-straat was het 
weer als vanouds druk en op het 
Praamplein was het een komen en 
gaan van bezoekers aan de grote 
supermarkten. En daartussendoor 

VVD-fractie op pad in Centrum

enthousiasme en expertise.” Van 
Dam: “Een bijzonder woord van dank 
aan Harry Brockho�: hij heeft in ruim 
20 jaar een cruciale rol gespeeld in 
het ontwikkelen en uitbouwen van 
ons bedrijf tot de duurzame markt-
leider binnen de sierteelt die we 
heden ten dage zijn. Gezond, trans-
parant en met oog voor de mens. Ik 
ben bijzonder blij dat Harry in zijn 
nieuwe rol verbonden blijft aan DFG.”

liepen de VVD leden, een praatje hier 
en een �yer daar. Ieders humeur was 
goed gemutst, zeker geholpen door 
het lekkere weer. Waar ging het dan 
zoal over deze ochtend en begin van 
de middag?  Natuurlijk over de 
storm. Iedereen had er wel iets over 
te melden, maar ook over de huizen-
bouw, het verkeer, Schiphol, het 
parkeren en het weer kunnen 
bezoeken van de winkels. De VVD 
leden hebben goed geluisterd en 
ook een aantal zaken nader 
toegelicht. 

Verkiezingen
Dat wethouder Robert van Rijn 
aanwezig was scheelde een hoop, hij 
was, samen met Dirk van der Zwaag, 
populair. Dirk van der Zwaag, VVD 
fractievoorzitter en lijsttrekker over 
het bezoek “Het is echt leuk om te 
merken hoe veel mensen toch meer 
willen weten over de komende 
verkiezingen, het begint te leven, 
merk ik.”
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Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er van 13.30 tot 16.30 
uur voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en 
nieuwe kaarters zijn van harte welkom. De eerstvolgende kaart-
middag is donderdag 24 februari. Het klaverjassen op donderdag 
17 februari is gewonnen door Ria van der Laan met 5653 punten 
en 4 marsen, op twee Coby van Weerdenburg met 5262 punten 
en 3 marsen en plaats drie was voor Huub Bouwmeester 5135 
punten en 3 marsen. Bij het Jokeren was de hoogste eer voor 
Jopie de Grauw met 242 punten, gevolgd door Agheet Schilders 
met 561 punten en Trudy Knol 742 punten. Inlichtingen bij Hans 
van Schuilenburg (penningmeester) via 06-12699009.

Ouderensoos in Kudelstaart
Aalsmeer - Vogelvereniging Aalsmeer houdt zondag 27 
februari een vogelverkoop in de Baccarra-zaal aan de 
Baccarastraat. Voor wie een vogeltje zoekt als huisge-
noot of vogels wil gaan kweken is deze verkoop de 
gelegenheid om daad bij woord te voegen. De verkoop 
is van 10.00 tot 12.30 uur. Tevens is er vogelvoer 
verkrijgbaar en zijn er vogelkooien te koop. Leden van 
Vogelvereniging Aalsmeer met een ruime ervaring zijn 
aanwezig en beantwoorden graag allerlei vragen vogels 
en hun verzorging. Kom langs en bewonder de vogel-
pracht! Voor inlichtingen kan contact opgenomen 
worden met Gerard Goeijenbier via 06-10666878.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 19 februari 
kwamen in het Aalsmeer Art Centre 
het Geluksteam bijeen en alle uitge-
nodigde Geluksbrengers. De middag 
was bedoeld als inspiratiemiddag 
voor de Geluksroute op zaterdag 28 
en zondag 29 mei en dat werd het 
ook! Geweldige ideeën en vooral het 
verheugen op dit laatste weekend 
van mei waar het op de locaties De 
Oude Veiling, het Aalsmeer Art Centre 
en de KunstKas zal bruisen van geluk.

Veel workshops
Margo Tepas en Femke Lania van de 
Werkschuit beleven naar eigen 
zeggen heel veel geluk aan het 
tekenen, schilderen en boetseren. Zij 
hopen dan ook veel mensen te 
kunnen inspireren met de workshops 
die zij gaan geven. Monique van der 
Heidt heeft haar atelier in het AAC en 
is kunstzinnig dynamisch coach. Zij 
geeft tijdens het Geluksweekend een 
aantal korte workshops waardoor 
geluksplukkers een idee krijgen wat 
haar werk allemaal inhoudt. Sanna 
Kaper ook gevestigd in het AAC en 
tevens lid van het Geluksteam weet 
altijd blije mensen naar haar atelier te 
trekken, waar in de schappen de 
wollen dekens liggen opgestapeld. 
Het straalt een beeld uit van een vroe-
gere gelukkige tijd. Sanna maakt van 
de dekens weer vrolijke objecten. 
Oude stoelen geeft zij een nieuw 

leven. Thing-I Tan kan niet wachten 
om mensen op weg te helpen bij het 
haken. Zij maakt al jaren kinderen en 
volwassenen blij met haar creaties. 
Mercedes Sharrocks wil bezoekers 
vertellen over haar bijzondere werk. 
Twee van haar boeken - over de spiri-
tuele wereld - zijn recent zeer goed 
ontvangen, het derde boek wordt 
geschreven en ook in Engeland 
gepresenteerd. Zij gaat enkele 
demonstraties geven. Mirelle 
Verheijen laat zien hoe de bio-sensor 
voor verlichting kan zorgen, in combi-
natie met de Essentials oil blends 
weet zij de geluksproevers net dat 
beetje meer geluk te geven. Saskia 
Knippendorf, volgde haar eigen 
geluksroute, zegde haar zekerheid op 
en is nu coach in emotie- en eetstoor-
nissen. “Wat heerlijk hier zoveel gelijk 
gestemde mensen te ontmoeten, ik 
heb er zoveel zin in.” Simone Loos 
maakt deel uit van het Geluskteam en 
brengt tevens mensen naar hun hart 
en verlangen toe. Hoe dat gaat? Kom 
daarvoor naar het Geluksweekend. 
Marike van IJssel - grondlegger van de 
Geluksroute Nederland - heeft veel 
bewondering voor de wijze waarop in 
Aalsmeer de Geluksroute wordt orga-
niseert. “Mooie locaties en zoveel 
mooie mensen die hun geluk willen 
delen.” Edith Nieuwenburg heeft ook 
haar atelier in het AAC, zij maakt 
onder andere vrolijke geluksengeltjes, 
maar ook mooie sieraden van half 
edelsteen en glas. Nicolette van 

Mooie inspiratiemiddag voor 
Geluksroute op 28 en 29 mei

Aalsmeer – In het Oude Raadhuis 
werd afgelopen zondag op feeste-
lijke wijze in aanwezigheid van lokale 
zorginstellingen, zorghelden en 
degenen waar ze voor zorgen de 
tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ 
geopend. Twee bijzondere kunste-
naars, Jennifer Bergkamp, zelf 
verpleegkundige bij Buurtzorg 

Rijsenhout en Aalsmeer, en de Aals-
meerse fotograaf Erik de Rijk portret-
teerden met pasteltekeningen en 
foto’s op geweldige wijze talrijke 
zorghelden. En samen met een 
ontroerend, soms hoopgevend, soms 
treurig verhaal over elke zorgheld 
schetst deze bijzondere kunstexpo-
sitie in het Oude Raadhuis een 

Zorg en kunst komen samen in 
het Oude Raadhuis

Veel belangstelling voor de nieuwe tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’.

Aalsmeer - Het is inmiddels bekend 
dat Dirk van der Zwaag de VVD frac-
tievoorzitter en ook lijsttrekker voor 
de komende verkiezingen is. Daar-
naast is Robert van Rijn de VVD 
wethouder en ook weer beschikbaar 
voor de komende raadsperiode. 
Helaas is hij niet verkiesbaar doordat 
hij in Rijsenhout woont, wat hem als 
wethouder niet minder geschikt 
maakt. De laatste weken zijn de VVD 
kandidaten weer goed zichtbaar 
geweest in Aalsmeer. Zo rijden de 
kandidaten tegenwoordig rond in 
een goed zichtbare oranje Mercedes 
G-Klasse, gesponsord door Cor Mille-
naar. Er worden niet alleen �yers 
uitgedeeld, maar natuurlijk worden 
ook vragen beantwoord en wordt 
geluisterd naar bezorgde bewoners. 
Zo spraken de VVD-kandidaten veel 
bewoners over het huizentekort, de 
alsmaar groeiende overlast van 
Schiphol, het parkeren en het weer 
kunnen bezoeken van winkels. “Wij 
vinden het belangrijk meningen en 
interesses bij verschillende onderne-
mers en instanties in Aalsmeer en 
Kudelstaart te peilen. Zo zien de 
bewoners dat we een partij zijn die 
niet alleen liberaal is, maar ook het 
beste voor hebben en trots zijn op 
Aalsmeer en Kudelstaart”, aldus Dirk 
van der Zwaag. “Zo ging Marjanne 
Vleghaar op bezoek bij Rozenholm, 
hebben we met een aantal kandi-
daten een bezoek gebracht aan 
Solidoe in Kudelstaart en ging Erik 
Abbenhues op bezoek bij een aantal 
winkeliers op het Poldermeesterplein 
in Aalsmeer-Oost. Daarnaast bezocht 
Joost de Vries Sparnaaij Juweliers, 

Sissi Mijwaart Tafeltje Dekje, Emile de 
la Haye Watersportvereniging de 
Nieuwe Meer en zijn we met de 
fractie naar van Vliet containers 
geweest. Zelf ben ik langs geweest 
bij een aantal horecaondernemers, 
zowel in Kudelstaart als in Aalsmeer. 
Stuk voor stuk ondernemers en orga-
nisaties die Aalsmeer groot maken. 
Aalsmeer heeft met haar 3100 onder-
nemers het hoogste percentage 
ondernemers van heel Nederland en 
daar zijn we als VVD Aalsmeer-Kudel-
staart trots op!” Wat Dirk van der 
Zwaag ook leuk vindt is een serie 
met podcasts die de verschillende 
VVD kandidaten hebben opge-
nomen, ieder met een eigen thema. 
Deze podcasts zijn te vinden via een 
link op de VVD website. “Superleuk 
om te doen en interessant om naar te 
luisteren.” Dirk van der Zwaag tot slot 
over de komende verkiezingen: “We 
hebben de afgelopen vier jaar als 
VVD fractie keihard gewerkt voor 
Aalsmeer en Kudelstaart. Wij willen 
dit de komende vier jaar ook weer 
doen. Dus ik zeg tegen iedereen: Doe 
je mee, stem op 16 maart dan VVD.”

VVD-lijsttrekker Dirk v/d Zwaag: 
“Trots op Aalsmeer en Kudelstaart” 

Vetten - een grote inspirator voor het 
Geluksteam en steun en toeverlaat 
voor Trudy Rothe (KunstKas en initia-
tief nemer van de Geluksroute Aals-
meer) - zal ook zeker met haar gave 
en talent mensen geluk weten te 
brengen.

Kei Tof
Gerda Kockelkorn heeft twee jaar 
geleden Kei Tof opgezet. Altijd met 
haar ogen op de grond gericht is zij 
op zoek naar steentjes die bij thuis-
komst worden schoongemaakt en 
vervolgens beschilderd. Zij had een 
paar voorbeelden bij zich. Iedereen 
was zo onder de indruk van de leuke 
voorstellingen. Zij is tijdens het 
Geluksweekend te vinden in de 
KunstKas. Uitvoerige informatie van 
de locaties en tijden zullen later 
worden vermeld maar is wel alvast te 
bekijken op de website: 
www.Geluksroute.nu 

ontzagwekkend beeld van hun bele-
vingswereld. Zorg en kunst komen 
hier perfect samen. 

Zorg is kunst!
Waar in het begin van de pandemie 
nog massaal geapplaudisseerd werd 
voor de zorg, blijft het de laatste tijd 
stil. De zorg verdient meer dan af en 
toe applaus! De hoogste tijd dus – zo 
vond KCA – om ook Aalsmeerse en 
Kudelstaartse zorghelden die waar-
dering te laten toekomen die ze 
verdienen. KCA doet dat met kunst. 
Want zorg ís kunst! Daar hoeft 
niemand meer van te worden over-
tuigd, toch? Onvermoeibaar, toege-
wijd, vakkundig en áltijd ‘aan’. 

Publieksactie KCA
Breng ook jij een ode aan zorghelden? 
Kom dan naar de tentoonstelling in 
het Oude Raadhuis en maak kennis 
met hun wereld. En heb of ken je zelf 
een zorgheld? Nomineer die dan snel 
in de publieksactie van KCA. De 
mooiste nominaties krijgen een plek 
in de tentoonstelling in het Oude 
Raadhuis en dingen mee naar leuke 
prijzen. Hoe je kunt nomineren is te 
lezen op de website: www.skca.nl. 

Aalsmeer - Tijdens de Meet-up 
bijeenkomst van GroenLinks op 
dinsdag 22 februari in het dorpshuis 
van Kudelstaart is enthousiast gerea-
geerd op de oplossingen voor de 
wooncrisis. Natuurlijk is de invloed 
van landelijke maatregelen enorm, 
maar het is zeker zo dat de gemeente 
�ink kan bijdragen aan het tekort aan 
jongerenwoningen Karin Eveleens, 
makelaar en woningmarktconsulent, 
hield een boeiende inleiding waar ze 
een aantal voorbeelden uit haar 
praktijk gaf. Daaruit bleek duidelijk 
dat starterswoningen al snel ten 
prooi vallen aan speculanten en dat 
jongeren daardoor geen kans 
hebben op een woning, tenzij ze een 
zak met geld meekrijgen. 
Kees Buskermolen van nieuw Aals-
meer (van het 1000 bomen plan) is 
mede initiatiefnemer van FlexWonen 
in Aalsmeer. Vooral gericht op het 
oplossen van in-de-weg staande 
regelgeving. Zorgen dat er kwalita-
tief goede en duurzame woningen 
met een beperkte investering op 
tijdelijke (10 tot 15 jaar) basis in Aals-
meer geplaatst kunnen worden. 
Volgens Buskermolen is hij alle poli-
tieke partijen in Aalsmeer langs 
geweest en hebben alle partijen 
enthousiast gereageerd. Er ontstond 
een levendige discussie, niet zozeer 
over de vraag of FlexWonen een 
goed idee is, maar vooral over hoe en 
waar het ingevuld kan worden. Het 
woon gedeelte van het programma 
van GroenLinks geeft aan dat er 
1.000 jongerenwoningen gereali-

seerd gaan worden. Deels door 
bestaande plannen, zoals de Nieuw-
Oosteinderdriehoek, Westeinderhage 
en Hoofdweg-Zuid, open te breken 
en daar het aantal jongerenwo-
ningen �ink te verhogen. Ook wil 
GroenLinks fors werk maken van 
kleinschalige projecten met bijvoor-
beeld FlexWonen. Daarnaast is 
GroenLinks voorstander van een zelf-
bewoningsplicht; als je een huis 
koopt, ga je er zelf wonen. Ook is het 
nodig om de 1.000 jongerenwo-
ningen te voorzien van een 
anti-speculatiebeding. 
De volgende Meet-Up zal Suzanne 
Kröger, tweede kamerlid, verant-
woordelijk voor klimaat en Schiphol 
vanuit GroenLinks, met de bezoekers 
in gesprek gaan over deze onder-
werpen. Die meet-up is op dinsdag 8 
maart om 19.30 uur in de Beach aan 
de Oosteinderweg  247a. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

GroenLinks Aalsmeer wil 1.000 
jongerenwoningen realiseren

Vogelverkoop in De Baccara
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Aalsmeer - Van bamboe tot suikerriet; 
over een lengte van 850 meter 
bestaat de Bosrandweg (N231) 
volledig uit natuurlijke materialen. 
Voor de snelle voorbijganger is er 
niets bijzonders te merken aan de 
Bosrandweg ter hoogte van hectome-
terpaaltje 27,5 in Aalsmeer. Het asfalt 
is grijs, het heeft dezelfde demping en 
er staan witte markeringsstrepen op. 
Langs de weg staan de gebruikelijke 
verkeersborden, en lichtmasten rijzen 
omhoog om de route ‘s avonds te 
verlichten. Maar wie weet waar die 
moet kijken, ziet hele lichte kleurver-
schillen op de rijbaan. En de borden 
en masten, die zijn op het tweede 
gezicht toch niet van het gangbare 
aluminium gemaakt. “We staan hier 
langs de zogeheten ‘biobased proef-
tuin’”, licht adviseur duurzaamheid 
Eldar Biro toe. Voor de veiligheid 
draagt hij een knaloranje hesje met 
de naam van zijn werkgever erop: 
aannemer Dura Vermeer. “Deze weg 
bestaat over een lengte van 850 
meter uit natuurlijke materialen. Met 
een 10-jarige proef testen we de 
toepasbaarheid van suikerriet, 
bamboe, miscanthusgras, bermgras, 
koolzaadolie en hars.” Deze biobased 
materialen zijn onbeperkt voorradig 
en hebben als doel op termijn fossiele 
grondsto�en te vervangen. Zo werkt 
de provincie Noord-Holland als initia-
tiefnemer van de biobased proeftuin 
toe naar een circulaire economie, 
waarin producten steeds langer en 
grondsto�en steeds opnieuw worden 
gebruikt. 

Plakkerig 
Op het �etspad langs de Bosrandweg 
wijst Biro naar de grond. Om de 
zoveel meter verschiet het asfalt van 
kleur. “Hier en op de Bosrandweg 
testen wij in negen vakken verschil-
lende soorten samenstellingen van 
duurzaam asfalt. We gebruiken 
daarbij bindmiddelen op basis van 
hars en koolzaadolie.” Deze plakke-
rige, natuurlijke grondsto�en zijn 
een vervanging voor het bindmiddel 
bitumen, dat is gemaakt van de 
fossiele grondstof aardolie. Hars zit in 
naaldbomen en komt vrij bij de 
productie van papier. Koolzaadolie 
wordt gewonnen uit de zaden van 
koolzaadplant. De biobased proef-
tuin loopt inmiddels 2 jaar. Het asfalt 
houdt zich vooralsnog heel goed, 
vertelt Biro. Alleen op een deel van 
het �etspad is het asfalt iets gaan 
rafelen. “Dat gebeurt ook bij normaal 
asfalt. De reden kan van alles zijn.” De 
beschadigde plekken zijn inmiddels 
zichtbaar hersteld en worden goed in 
de gaten gehouden. Biro: “We zorgen 
er altijd voor dat de onderdelen 
voldoen aan alle veiligheidseisen.”

Natuurlijke materialen 
Alles, maar dan ook alles, op en 
rondom de Bosrandweg bestaat uit 
natuurlijke materialen: de verkeers-
borden, lichtmasten, tegels, fauna-
rasters, zitbankjes, verkeerseilanden, 
wegmarkeringen, bermpaaltjes, 
hectometerpaaltjes en het paarden-
hekwerk. Vooral het gebruik van 
bamboe is goed te zien. In de 
biobased proeftuin is het materiaal 
gebruikt voor de verkeersborden en 
twee van de vier lichtmasten. “De 
plant groeit heel snel en kan wel 35 
meter hoog worden. Het materiaal is 
erg sterk, maar wel iets �exibeler 
dan aluminium. De borden en licht-
mast bewegen daardoor iets meer 
als het hard waait. Maar we zijn blij 
met de resultaten tot nu toe”, aldus 
Biro.  

Beschermkapje
Het is en blijft een proeftuin, dus 
aannemer Dura Vermeer houdt er 
rekening mee dat sommige materi-
alen niet of minder geschikt zijn. Zo 
lieten de stickers langzaam los van 
de verkeersborden. “We denken dat 
het iets te maken heeft met de voor-
behandeling van de borden”, zegt 
Biro. Maar zeker is hij daar nog niet 
van. Net als over de oorzaak van de 
scheuren in het paardenhekwerk – 
gemaakt van plantaardige vezels 
gebonden door een hars – en de 
grasbetontegels tussen het �etspad 
en de rijbaan – uitgevoerd in 10% 
miscanthusgrasbeton. Biro: “De 
palen van het paardenhekwerk 
waren eerst allemaal open aan de 
bovenkant. Daardoor kon het regen-
water er makkelijk instromen, waar-
door het hout uitzette. We hebben 
nieuwe palen geplaatst met een 
beschermkapje erop. Hopelijk 
hebben de weersinvloeden daardoor 
minder e�ect.” De aannemer onder-
zoekt de oorzaken van alle schades 
en past waar nodig de samenstel-
lingen van de producten aan.

Opschalen 
De biobased proeftuin is een 
ontwikkeling van de provincie 
Noord-Holland, aannemer Dura 
Vermeer en haar partners, de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen 
en Amsterdam en de Vervoerregio 
Amsterdam. Als over 8 jaar blijkt dat 
de duurzame grondsto�en hun 
werk goed blijven doen, wil de 
provincie opschalen. Niet alleen 
voor eigen gebruik, ook andere 
organisaties kunnen leren van de 
kennis die wordt opgedaan met 
deze proeftuin. “Er zijn zeker al 
partijen geïnteresseerd. En wie meer 
wil weten, kan altijd langskomen 
voor een rondleiding”, aldus Biro. 

Bosrandweg: Groenste grijze 
weg van Noord-Holland

Bron en foto’s: Provincie Noord-Holland

Amstelland - De provincie Noord-
Holland voert in de nacht van 25 op 
26 februari onderhoud uit aan het 
Aquaduct (tussen de gemeenten 
Uithoorn en De Ronde Venen). In de 
nachten van 11 op 12 en 12 op 13 
maart wordt er gewerkt aan de 
Waterwolftunnel (tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer). Het verkeer op de N201 
wordt tijdens de werkzaamheden 
omgeleid en moet rekening houden 
met enige vertraging.

Amstelaquaduct 
De N201 wordt ter hoogte van het 
Amstelaquaduct afgesloten van vrij-
dagavond 25 februari (20.00 uur) tot 
zaterdagochtend 26 februari (05.00 
uur). Lokaal verkeer tussen het kruis-
punt Amsterdamseweg met de N201 
in Uithoorn en de aansluiting met de 
N196 in De Ronde Venen wordt met 
bebording omgeleid via de Amster-
damseweg en de N196 (en vice 
versa). Doorgaand verkeer wordt via 
de A9 geleid.

Afsluiting N201 voor onderhoud 
aan aquaduct en tunnel

Aalsmeer - Het heeft de afgelopen 
week niet alleen hard gewaaid, drie 
stormen, maar er is ook veel regen 
gevallen met diepe plassen, natte 
straten en drassige velden tot gevolg. 
Zo kon er begin deze week vanwege 
het vele water bijna beter een boot 
gebruikt worden dan de auto vanaf 
ongeveer halverwege de Uiterweg.
Auto’s die door de plassen reden, 
deden het water �ink opspatten. De 

wateroverlast op de ‘buurt’ is een 
terugkerend probleem. Na elke 
regenbui blijft er water liggen en na 
een �inke bui lijkt de Uiterweg vanaf 
ongeveer de IJzerenbrug meer op 
een rivier. Er zijn al diverse klachten 
bij de gemeente ingediend over het 
‘waterballet’, op de weg en in de 
tuinen. “Het is al jaren een drama”, 
zeggen bewoners. “De weg is door 
het vele zware verkeer verzakt. 

‘Waterballet’ op de Uiterweg en 
in het Heegstrapark

Aalsmeer - Sinds afgelopen vrijdag 
mogen de horecagelegenheden weer 
langer open en zijn de corona-maat-
regelen minder streng, maar vanaf 
aanstaande vrijdag 25 februari gaat 
Nederland terug naar ‘gewoon’ open. 
Geen grenzen meer aan openings-
tijden, anderhalve meter is niet meer 
de afstandslimiet en de mondkapjes 
mogen afgelaten worden. Echter, 
regelmatig de handen was is een blij-
vertje en misschien blijft de box (in 
plaats van een handdruk) ook wel ‘in’. 
Nederland gaat leven met corona. 
Het aantal besmettingen is nog wel 
hoog, maar de bezetting in zieken-

huizen neemt gestaag af, omikron is 
minder ziekmakend. In Aalsmeer zijn 
van 9 tot 22 februari 1.236 inwoners 
positief getest op corona, de daling is 
ingezet: 604 minder dan de vorige 
periode. Wel is 1 inwoner opge-
nomen in het ziekenhuis, opnieuw 
geen inwoners overleden aan het 
virus. Ook in de omliggende 
gemeenten zakt het aantal besmet-
tingen: In Uithoorn 965 (-477) positief 
getesten, in Amstelveen bij 2.936 
(-1373) omikron geconstateerd en in 
Haarlemmermeer werd aan 5.430 
(-2654) inwoners gevraagd een 
weekje binnen te blijven om verdere 

Corona-daling verder ingezet, 
terug naar ‘gewoon’!

Bovendien zitten de kolken verstopt. 
En de gemeente doet niets.” Positief 
is uiteraard wel gereageerd op de 
medewerkers, die in opdracht van de 
gemeente, het water dezelfde dag 
nog kwamen wegpompen. De bewo-
ners zijn echter meer benieuwd 
wanneer eindelijk eens een plan op 
tafel komt om de weg op te knappen. 
“Het is echt nodig. Na iedere 
regenbui is er wateroverlast.” Het is 
niet alleen een drama op de 
Uiterweg, zo blijkt. De bewoners bij 
het Heegstrapark hebben ook met 
wateroverlast te maken. Het groene 
parkje met dikke, oude bomen (1 
geveld door storm Eunice) lijkt meer 
op een vijver zoveel water als er ligt. 
Bij een �inke regenbui werd het wel 
drassig, maar zoals het park er nu bij 
ligt, is nieuw. Eigenlijk sinds de herin-
richting van de Burgemeester Kaste-
leinweg. Het park ligt nu lager dan 
het wegdek ernaast en dus stroomt 
het water na regenval het park in. De 
gemeente heeft al enkele keren het 
water laten wegpompen, maar dit is 
natuurlijk een tijdelijke oplossing. Er 
wordt momenteel onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om weer een 
groen en droog Heegstrapark te 
creëren. Aalsmeer bestaat al voor een 
derde deel uit water, dat is wel 
genoeg, toch?!

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afgesloten 
van vrijdagavond 11 maart (19.00 
uur) tot zaterdagochtend 12 maart 
(06.00 uur) en van zaterdagavond 12 
maart (19.00 uur) tot zondagochtend 
13 maart (06.00 uur). Het verkeer op 
de N201 wordt met bebording omge-
leid tussen de Legmeerdijk in Aals-
meer en de aansluiting met de 
Fokkerweg in Haarlemmermeer via 
de N231 en de N232.

Werkzaamheden
Het is noodzakelijk het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel drie keer 
per jaar volledig af te sluiten voor 
onderhoud. Dit om de veiligheid van 
het onderhoudspersoneel te waar-
borgen en de werkzaamheden 
sneller te kunnen uitvoeren. De 
wanden en markeringen worden 
gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de 
riolering en veiligheidsmiddelen 
worden gecontroleerd. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinderen, 
vinden de werkzaamheden ’s nachts 
plaats. Met vragen over werkzaam-
heden kunnen weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen met 
het Servicepunt van de provincie via 
0800-0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl

verspreiding van corona te voor-
komen. In ziekenhuizen zijn vanuit 
Uithoorn 1, vanuit Amstelveen 4 en 
vanuit Haarlemmermeer 10 inwoners 
opgenomen met corona. Gelukkig is 
ook in deze gemeenten het aantal 
overleden inwoners aan het virus 
laag. Uithoorn: 0, Amstelveen 1 en 
Haarlemmermeer 2. Per 100.000 
inwoners heeft Aalsmeer net als de 
vorige periode de hoogste besmet-
tingsaantallen: 3.863,6, tegen 3.441,3 
in Haarlemmermeer, 3.232,4 in 
Amstelveen en 3.194,7 in Uithoorn. 
Hopelijk blijf het aantal positief 
getesten dalen en wordt normaal 
echt weer normaal. Blijf wel zorgen 
en omkijken naar elkaar, iedereen 
heeft af en toe een beetje (meer) 
aandacht nodig!
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Geef Thomas Visser de 
ruimte en hij bedenkt weer een leuk 
concept, zoals de Muziekproeverij 
waarbij jong en oud zich kunnen 
uitleven. Hij trok voor de ingewikkelde 
periode - die als de corona pandemie 
de geschiedenis in gaat - de stoute 
schoenen aan en zocht contact met 
Mathijs en Simone, de kersverse eige-
naars van De Gasterij de Kwakel. Hij 
kreeg een luisterend oor en vervol-
gens werden er enthousiaste plannen 
gesmeed om de Muziekproeverij te 
realiseren. Vervolgens ging de boel op 
slot, maar op het moment dat het 
weer mocht bleek de combinatie van 
De Gasterij, Thomas Visser en de band 
At your Service een eclatant succes. 
“Wij denken in oplossingen en niet in 
problemen en kijken met elkaar wat 
wij kunnen bereiken”, aldus een 
enthousiaste Thomas. ‘De Muziekproe-
verij is combinatie van muziek 
‘proeven’ met een hapje en een 
drankje.” Het is een fantastische 
formule op een werkelijk ideale plek 
voor muziekliefhebbers. Thomas zijn 
plan, zijn aanpak, zijn netwerk en het 
vinden van de juiste mensen; het 
komt allemaal samen in De Gasterij, 
een voormalige schuur, geheel 
verbouwd tot een sfeervolle ruimte. 
De band At your Service is volgens 
Thomas de leukste band die hij kent. 

Muziek, borrels en bites
“Samen hebben wij deze formule 
bedacht. De band is origineel en voelt 
het publiek goed aan. Ieder optreden 
is een complete verrassing. De band 
speelt een breed muziek scala waarbij 
iedereen kan meezingen en dansen. 
Voor de pauze wordt er nog op de 
banken gezeten, maar uiteindelijk 
weet de band het volledige publiek 
aan het dansen te krijgen. Ouderen en 
jongeren, voor iedereen is er plek. Het 
zijn geweldige gezellige zondagmid-
dagen waar je vrienden en onbe-
kenden tegenkomt. Het is de hele 
middag lol met elkaar”, lacht Thomas. 
“Muziek, borrels en bites hoe leuk wil 
je het hebben.” Zondag 6 maart zijn de 
130 beschikbare kaarten al verkocht, 
maar de volgende Muziekproeverij is 
op zondag 8 mei, op Moederdag, en 
reken maar dat dan de moeders extra 
in het zonnetje worden gezet. Kaarten 
kunnen worden besteld via info@
gasterijdekwakel.nl 

Muziekproeverij: Briljant idee 
van Thomas Visser

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - Met pretoogjes zegt 
Zwarte Jaap: “Als ik wist dat jullie 
nu zouden komen, had ik 
vroeger beter opgelet.” Het 
tweede deel van het gesprek 
aan de ko�etafel met Jaap 
Spaargaren over vervlogen 
tijden op de ‘buurt’.

Tweedeling
Alle huizen op de Uiterweg, van 
arbeiderswoningen met 
achterom tot statige huizen met 
riante voordeur, waren kwekershuizen. De grootste bedrijven met ook de 
grootste huizen bevonden zich aan het begin van de weg. Het centrum 
van Aalsmeer en het daarbij horende sociale leven was om de hoek.
Hoe verder je naar het eind ging, hoe armoediger en kleiner de woningen 
en percelen werden. Volgens de overlevering hadden de rijken niet veel 
op met het volk aan het eind van de buurt. Maar juist daar was het sociale 
leven heel hecht. Iedereen had elkaar nodig. Er was ruilhandel en er 
waren kruideniertjes, sigarenwinkeltjes, bakkers, alles was te koop aan het 
einde van de buurt. Jaap vertelde dat er twee bakkers vlakbij elkaar 
woonden, bakker Gortzak en bakker Beukel. De mensen wilden ze beiden 
te vriend houden, dus kochten ze de ene dag bij Gortzak brood en de 
andere dag bij Beukel. Buiten deze bakkers om waren er venters, zoals 
bakker Harting die met de bak�ets langs de deuren ging.
Cafés waren er ook genoeg. Jaap herinnert zich een stuk of vier kroegen, 
waarvan de grootste ‘De Tuinbouw’ was. Daar waren de belangrijkste 
vergaderingen en bijeenkomsten. Verder waren er heel wat kleine 
kroegjes, eigenlijk meer huiskamerkroegjes. In de kroegen werd veel 
gekaart, kaarttoernooien gingen van kroeg naar kroeg. Er werd gekaart 
om bijvoorbeeld kaas, groente of eieren. Met alle bijbehorende borrels, 
de warme kachels binnen en buiten de koude winteravonden zal menig 
buurter, na een kaartavondje met de winst van twaalf verse eitjes, het 
smalle weggetje weleens verruild hebben voor de sloot ernaast. 

Twee geloven
De bewoners aan het begin van de ‘buurt’ waren streng christelijk, aan 
het eind van de weg waren de mensen doopsgezind. Het lijkt of het 
geloofsverschil bij huwelijken een belangrijke rol speelde, maar waar het 
eigenlijk om ging was het standsverschil. Er werden wel huwelijken 
gesloten tussen deze twee werelden, maar dat waren uitzonderingen.
Beide groepen waren vreemden voor elkaar. De rijke kant kwam niet bij 
de ‘armen’ en de wereld hield voor de ‘armen’ halverwege de Uiterweg op. 
Wordt weer vervolgd...

Twee werelden (2)

Aalsmeer – Bij de grote brand aan de 
Oosteinderweg in de vroege ochtend 
van donderdag 17 februari is naast een 
opslagloods ook een naastgelegen 
praktijk in vlammen opgegaan. Enkele 
bedrijven rondom de afgebrande 
loods en praktijk hebben waterschade 
opgelopen. De brand in de loods brak 
rond vijf uur in de ochtend uit en al 
snel breidde het vuur uit. Er kwam veel 
rook vrij en de harde wind veroor-
zaakte vliegvuur. Met onder andere 
een blusrobot kon de brandweer voor-

komen dat het vuur oversloeg naar 
omliggende panden, waaronder een 
bedrijf met koikarpers. 

Hoogwerker en extra hulp
Ook is de hoogwerker ingezet om het 
vuur van bovenaf te blussen. De 
brandweer van Aalsmeer kreeg bij 
het blussen extra hulp van de 
korpsen uit Rijsenhout en Hoofddorp. 
In de loods stond een caravan met 
daarbij een gas�es. Door de vlammen 
en de hitte is deze geëxplodeerd. 

Blusrobot ingezet bij grote 
brand in opslagloods

Foto’s: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Rond zes uur in de ochtend had de 
brandweer het vuur onder controle, 
maar de brandweer is nog enkele 
uren bezig geweest met nablussen. 
De resten van de loods smeulden in 
de middag nog na. De caravan en de 
loods zijn geheel uitgebrand. Maar, 
bij de brand zijn gelukkig geen 
slachto�ers gevallen. Een persoon 
had rook ingeademd, is door ambu-
lance-personeel nagekeken, maar 
hoefde niet naar het ziekenhuis. Over 
de oorzaak van de brand is nog niets 
bekend. Er volgt een onderzoek.

Kat Reggie vermist
Sinds de brand in de loods wordt kat 
Reggie vermist. Reggie speelde vaak in 
de loods en was hier regelmatig in de 
omgeving te vinden. Zijn baasjes 
hopen dat de kat angstig is wegge-
rend voor de warmte en het tumult 
van de brandweerwagens. De rust is 
inmiddels terug, maar Reggie nog niet. 
De kater is 4 jaar oud, is gechipt en 
draagt een legerkleurig bandje met 
een koker om zijn nek. Zijn baasjes 
vragen omwonenden naar Reggie uit 
te kijken. “Elk teken van leven is erg 
waardevol voor ons, aangezien wij nu 
in onzekerheid zitten en het ergste 
vrezen”, aldus Luka Nap. Reggie is een 
zwart/bruine lapjeskat met witte 
voetjes, een witte buik en witte streep 
in zijn nek.

Aalsmeer - Sinds 12 december vorig 
jaar kunnen reizigers gebruik maken 
van een nieuw vervoer middel: 
Openbaar Vervoer op Maat (OV-op-
Maat). Hiermee kan iedereen vanuit 
een aantal wijken binnen de 
gemeente Aalsmeer, waar geen regu-
liere OV-bus rijdt, gemakkelijk reizen 
naar en van (het nieuwe) busstation 
Aalsmeer of het Drie Kolommen-
plein. Wethouder Robert van Rijn 
maakte een ritje met dit nieuwe 
vervoermiddel van Connexxion. Van 
Rijn: “De gemeente heeft geld geïn-

vesteerd om OV-op-Maat mogelijk te 
maken in Aalsmeer. Het gaat hier in 
eerste instantie om een proef van zes 
maanden met een mogelijke verlen-
ging van zes maanden als er 
voldoende gebruik van wordt 
gemaakt. Het OV-op-Maat rijdt alle 
dagen van de week tussen 7.30 en 
21.30 uur en is een goede aanvulling 
op de nieuwe dienstregeling.”

Zeven haltes
De haltes waar vandaan (en waar 
naartoe) kan worden gereisd zijn de 

“OV-op-Maat: Goede aanvulling 
op nieuwe dienstregeling”

Aalsmeer - Sinds vrijdag 17 
februari is het �etspad langs de 

Bachlaan weer open. Het �etspad 
was tijdelijk afgesloten voor onder-

Fietspad Bachlaan weer open!

bushaltes: Stommeerkade, Seringen-
park, Beethovenlaan, Mozartlaan, 
Aalsmeerderweg (142,) Middenweg 
en Vuurdoornstraat. Vanaf deze 
haltes kan rechtstreeks een rit 
geboekt worden naar één van de 
twee knooppunten: Drie Kolommen-
plein en Busstation Aalsmeer. Ook 
ritten tussen de twee knooppunten 
kunnen worden geboekt. Onderlinge 
verbinding tussen de haltes is niet 
mogelijk. De ritprijs voor OV-op-
Maat is 1,65 euro en er kan in het 
voertuig betaald met PIN (Betaalpas).

Reserveren
Reserveren van een rit kan minimaal 
één uur van tevoren. De reservering 
kan telefonisch worden gedaan via 
088 - 6000 987 of via de App ‘OV-op-
Maat’ (te downloaden in de Play 
Store / App Store). Gedurende de 
pilot is rolstoelvervoer helaas niet 
mogelijk. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van het Wmo-
vervoer. Mensen die niet in een 
rolstoel zitten, maar wel minder 
mobiel zijn, kunnen ook gebruik-
maken van ANWB AutoMaatje. 
Meer informatie over deze regeling 
en het rolstoelvervoer is te vinden op 
de websites www.connexxion.
nl/2022 en www.zorgonlineaalsmeer.
nl. 

zoek en reparaties. Wethouder 
Robert van Rijn: “In het najaar 
constateerden onze opzichters dat 
er planten door het asfalt groeiden. 
Omdat dit scheuren en bobbels in 
het nieuwe asfalt veroorzaakte, 
hebben we het �etspad tijdelijk 
afgesloten en zijn er, na onderzoek, 
noodreparaties uitgevoerd. Omdat 
het �etspad in 2020 nieuw geasfal-
teerd is gaan we de ontwikkeling 
van de plantengroei de komende 
tijd goed in de gaten houden. 
Vooral omdat blijkt dat dit de 
laatste tijd op meerdere plekken in 
Nederland een probleem is.” Lang-
zaam verkeer kan nu weer gebruik 
maken van het �etspad. 
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Aalsmeer - Op 2 maart start de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen met de eerste van de drie deba-
tavonden vanuit de gemeente. Dit 
wordt live op het TV kanaal van Radio 
Aalsmeer uitgezonden vanaf 20.00 uur. 
De andere debatavonden zijn op 9 en 
14 maart. Voor het eerste debat gaan 
Joop Kok en Sem van Hest op die 
avond om 19.00 uur in hun programma 
‘Radio Aalsmeer Politiek’ met Jop Kluis 
in gesprek over de komende verkie-
zingen. Als extraatje op TV een 
poppenkastvoorstelling van Gerard 
Zelen, die de afgelopen periode sati-
risch bekijkt door de ogen van Jan 
Klaassen. ‘Politieke Satire in verkie-
zingstijd’. In Aalsmeer en omgeving op 
kanaal 12 van Caiway, of kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort. Of kijk via 
www.radioaalsmeer.nl

Planning-coach bij ‘Echt Esther’
Stephanie Osunwokeh is donderdag 24 
februari te gast bij ‘Echt Esther’. Als 
coach en mentor combineert zij creati-
viteit met meer dan 15 jaar ervaring in 

plannen en organiseren. Esther Spar-
naaij gaat onder andere van haar horen 
hoe je werk en privé e�ectief kunt 
combineren. ‘Echt Esther’ begint om 
19.00 uur.

‘Door de Mangel’ krijgt rijles
Afgelopen maandag was er een herha-
ling te horen van augustus. Toen was 
Maria Eickho� te gast. De Kudelstaartse 
geeft pilatuslessen en vertelde daar 
enthousiast over. De week daarvoor 
was Niels O�erman te gast in de talk-
show. Hij is ook op zoek gegaan naar 
een nieuwe gast. Barry van der Laan 
komt maandag op 28 februari om 
19.00 uur naar de studio. Hij heeft een 
autorijschool. “Ik wil graag weten welke 
lessen hij het leukst vindt om te geven: 
auto, vrachtwagen, bus, brommer of 
motor”, vroeg de Aalsmeerse heier zich 
af. 
.
Klassiek bij ‘Intermezzo’
Sem van Hest combineerde in zijn 
vorige klassieke radioprogramma 
‘Intermezzo’ de kamermuziek van 

Debatavond en politieke satire 
op Radio Aalsmeer TV

Politieke satire door Jan Klaassen op 
Aalsmeer TV.

Aalsmeer - Op woensdag 16 maart 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
en bepalen de inwoners van Aals-
meer wie de nieuwe gemeenteraads-
leden worden. Vanaf vandaag is de 
digitale stemhulp beschikbaar. Deze 
helpt u bij het bepalen van de poli-
tieke partij van uw voorkeur. Daar-
naast organiseert de gemeente drie 
debatavonden met de lijsttrekkers. 
Deze zijn zowel in de zaal als via 
diverse online kanalen en het 
tv-kanaal van Radio Aalsmeer te 
volgen. Maak uw keuze en ga 
stemmen, want elke stem telt!

Online stemhulp
Besluiten van de gemeenteraad 
hebben direct invloed op het leven 
van bewoners. Het is daarom belang-
rijk om te stemmen op een partij die 
het best bij uw wensen voor Aals-
meer en Kudelstaart past. Om u te 
helpen bij het maken van een keuze 
heeft de gemeente een online stem-
hulp laten maken. De zes partijen die 
deelnemen aan de verkiezingen in 
Aalsmeer (CDA, VVD, Absoluut Aals-
meer, GroenLinks, D66 en Partij van 

de Arbeid) hebben aan de hand van 
25 stellingen hun mening gegeven 
over belangrijke thema’s in Aalsmeer. 
De stemhulp is vanaf vandaag 
bereikbaar via www.mijnstem.nl/
aalsmeer.

Drie debatavonden
De gemeente organiseert bovendien 
drie debatavonden met de lijsttrek-
kers van de partijen die deelnemen 
aan de verkiezingen. Elke avond 
vindt plaats op een andere locatie 
waar andere onderwerpen aan bod 
komen. Zo wordt in drie avonden 
steeds duidelijker waar partijen voor 
staan en waarin ze wellicht van 
elkaar verschillen. De eerste avond is 
op woensdag 2 maart in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Deze 
avond vertellen de lijsttrekkers en 
waar zij voor staan en kunnen inwo-
ners nader kennis maken. Daarna 
dagen CDA en Absoluut Aalsmeer 
elkaar als eerste uit aan de hand van 
twee stellingen. De tweede avond is 
op woensdag 9 maart in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Hier staat 
vanzelfsprekend Kudelstaart centraal, 

maar er is ook aandacht voor 
jongeren. Partij van de Arbeid en D66 
beginnen het debat. De laatste 
avond is op maandag 14 maart in het 
huis van de democratie, het raadhuis 
van Aalsmeer. Hier wordt het debat 
gestart door VVD en GroenLinks. 

Vragen
Het is belangrijk dat vragen en 
zorgen van bewoners aan bod 
komen deze avonden. Daarom is het 
mogelijk vanuit de zaal een vraag te 
stellen aan een of meerdere lijsttrek-
kers of om deze vooraf te sturen naar 
gri�e@aalsmeer.nl, zodat de vragen 
meegenomen kunnen worden door 
de debatleiders, Wim Bartels en 
Anna-Maria Giannattasio. Alle 
avonden beginnen om 20.00 uur.

Informatie over de verkiezingen
Op de website www.aalsmeer.nl/
verkiezingen staat alle informatie 
over de verkiezingen. Wanneer er 
nieuwe relevante informatie beschik-
baar is, zoals hoe de debatten online 
te volgen zijn, wordt dat hier 
toegevoegd.

Debatavonden en stemhulp voor 
keuze nieuwe gemeenteraad

In alle wijken in Alsmeer zijn verkiezingsborden geplaatst. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stonden ze er weer, de fractieleden 
van Absoluut Aalsmeer / Kudelstaart. 
Er was enige twijfel wat het weer zou 
doen, maar zaterdag bleef het droog 
en scheen de zon. Dus in verschillende 
huizen pruttelde de ko�e om meege-
nomen te worden in de ko�ekannen 
naar het winkelcentrum van Kudel-
staart. De wind was koud, maar de 
gesprekken waren hartverwarmend. 
Inwoners die het ko�emoment op 
een eerdere locatie hadden gemist 
zochten de fractieleden van Absoluut 
Aalsmeer nu op in Kudelstaart. Mooi 
dat inwoners moeite doen om het 
gesprek aan te gaan om hun zorgen 
bespreekbaar te maken. Zaken waar 
men zich aan irriteert of niet begrijpt. 
Inwoners zijn soms boos en voelen 
zich niet gehoord. De rechtstreekse 
busverbinding naar Schiphol wordt 
erg gemist. Tijdens het ko�emoment 
werden er ook suggesties gedaan om 
de sneltram door te trekken. Veel 
inwoners werken in Amsterdam, waar 
je vaak niet makkelijk kan parkeren en 
de reistijd kan zomaar oplopen tot 
anderhalf uur. Er werden tijdens een 
warm kop ko�e nog meer goede 
ideeën ingebracht. Zo was er een 
inwoner die een voorstander is om 
een plek of buurthuis voor jongeren 
en ouderen te creëren om daar samen 
te komen. Een plek niet alleen om 
elkaar te ontmoeten, maar ook waar 
op regelmatige basis iemand van de 
gemeente aanwezig zou kunnen zijn. 
Een plek met een loket waar een 
ambtenaar van de gemeente 

aanwezig is om burgerzaken te 
regelen, zodat mensen uit Kudelstaart 
niet altijd naar het gemeentehuis in 
Aalsmeer hoeven. Absoluut Aalsmeer 
wil dat er een gemeenteraad komt die 
veel meer inwoners in zowel Aalsmeer 
als Kudelstaart vertegenwoordigt dan 
de afgelopen jaren is gebeurd. De 
afgelopen jaren zijn de fractieleden 
steeds vaker benaderd door inwoners 
en gaan zij ter plekke in gesprek met 
inwoners om te bespreken wat er aan 
een bepaalde situatie gedaan kan 
worden. Absoluut Aalsmeer is een 
groot voorstander van participatie en 
hoopt dit de komende 4 jaren nog 
verder uit te breiden. 

Hornmeer en Ophelialaan
Zaterdag 26 februari staan de fractie-
leden van AA vanaf 11.00 uur met 
ko�e klaar in de Beethovenlaan bij de 
Hoogvliet en in de middag rond 14.00 
uur in de Ophelialaan bij de Jumbo. U 
bent van harte welkom.

Politieke satire
Door de harde wind afgelopen 
zaterdag is het optreden van Jan 
Klaassen met de politieke satire 
‘Afschijdt’ in Kudelstaart niet door 
gegaan. “Jan was bang dat zijn huisje 
de lucht in zou vliegen”, laat bedenker 
Gerard Zelen weten. Zo als het er nu 
naar uitziet wordt het weer komende 
zaterdag 26 februari een stuk rustiger 
en zonniger. Dus gaat Jan los van 
11.00 tot ongeveer 12.30 uur in de 
Hornmeer bij de Hoogvliet aan de 
Beethovenlaan.

Absoluut Aalsmeer: Koude wind, 
harverwarmende gesprekken

Aalsmeer - Op maandag 7 maart 
komt D66 Tweede Kamerlid Raoul 
Boucke op bezoek in Kudelstaart. Na 
het tot stand komen van het kabinet 
heeft Raoul het woordvoerderschap 
Schiphol overgenomen van Kiki 
Hagen. Waar Kiki een ‘ervaringsdes-
kundige’ uit De Ronde Venen was, 
heeft Raoul een meer ‘technische’ 
achtergrond. Hij was jarenlang verte-
genwoordiger van Nederland in 
Brussel op de gebieden milieu en 
luchtvaart. Tijdens de kennismaking 
met de D66 werkgroep Schiphol, die 
in het leven is geroepen door de regi-
onale afdelingen van D66 rond 
Schiphol, gaf Raoul aan dat hij zo snel 
mogelijk een bezoek aan de Zuid-Oost 
hoek wilde a�eggen. Op die manier 
kan hij zelf de klachten beleven met 
betrekking tot Schiphol. Ook geeft dit 
hem de gelegenheid de mensen en 
partijen te tre�en die zich inzetten 
tegen de overlast van Schiphol.  Raoul 
bezoekt maandag 7 maart eerst de 
gemeente Nieuwkoop en zal vervol-

gens rond 16.45 uur in het Dorpshuis 
in Kudelstaart aankomen. Hier zullen 
de D66 afdelingen Aalsmeer en 
Uithoorn met hem in gesprek gaan. 
Daarbij is er ook gelegenheid voor 
andere belangstellenden, en dan met 
name de bewoners(actie)groepen, om 
met hem kennis te maken. De plan-
ning is dat rond 17.30 uur het bezoek 
tot een einde komt.

Voorstellingsronde
Dit is een eerste voorstellingsronde. 
Het is  de bedoeling  in de komende 
vier jaar vaker rond dit thema bij 
elkaar te komen zodat niet alleen de 
leden van D66 Aalsmeer, maar ook de 
andere inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart de gelegenheid hebben 
om direct met een Tweede Kamerlid 
op het onderwerp Schiphol van 
gedachten te wisselen. Op de geheel 
vernieuwde website van D66 Aals-
meer is meer informatie te vinden 
over het bezoek van Tweede Kamerlid 
Raoul Boucke.

D66 Tweede Kamerlid Raoul 
Boucke in Kudelstaart

Schubert en Mendelssohn  vanuit de 
frase ‘Felix ontmoet Rosamunde’.
Maandag 28 februari besteedt hij vanaf 
21.00 uur aandacht aan de orkestrale 
combinatie van Mendelssohn en Schu-
mann, samen oprichters van het Leip-
ziger Conservatorium der Musik.

Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt 
Radio Aalsmeer informatieve en inte-
ressante programma’s. In de nacht en 
doordeweeks overdag kan genoten 
worden van �jne non-stop muziek. 
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Tijdens storm Eunice is in de nacht van vrijdag op zaterdag een boom omgewaaid 
en op een woning aan de Aalsmeerderweg terecht gekomen. De brandweer heeft 
de boom in stukken gezaagd. Foto: VNL Nieuws - Laurens Niezen

Boom om bij de Ons Tweede Thuis vestiging in de Jasmijnstraat. De brandweer heeft 
de boom weggezaagd. Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Aalsmeer – De storm op vrijdag 18 
februari heeft de politie en vooral de 
brandweer van Aalsmeer een drukke 
middag, avond en nacht gegeven. 
Kort nadat Eunice de provincie 
Noord-Holland had bereikt, kwamen 
reeds de eerste meldingen van 
loshangende takken en omgewaaide 
bomen. En deze bleven komen, er 
werd van buurt naar buurt gereden 
om hulp te verlenen. De in de wind 
‘dansende’ bomen hadden het zwaar 
en zeker vijftien stuks waren niet 
bestand tegen de snelheden van 
soms wel meer dan 100 kilometer 
per uur. Bomen zijn omgewaaid op 
de Oosteinderweg, Noordpolderweg, 
in de Fuutlaan, Karekietstraat, Kamer-
lingh Onnesweg, het Stichtsepad, in 
het Heegstrapark en onder andere in 
de Seringenstraat.

Huizen en auto’s beschadigd
Ook zijn in de Jasmijnstraat en aan 
de Aalsmeerderweg huizen bescha-
digd door omvallende bomen en in 
de Mendelstraat kwam een boom 
’ten val’ op enkele geparkeerde 
auto’s. Bij de Zwarteweg ging een 
boom neer en belandde deels op het 

voet- en �etspad. Enkele uren later 
werd de brandweer opnieuw opge-
roepen om naar de ‘overkant’ te gaan, 
dit keer voor een boom die de strijd 
met de wind opgegeven had en 
tegen de Triade school was gevallen 
en rond half twaalf in de avond 
moest de zaag ter hand genomen 
worden voor een omgevallen boom 
bij het zwembad aan de Dreef.

Schuttingen en borden
Niet alleen bomen gingen om, 
diverse schuttingen rond tuinen 
gingen als luciferhoutjes neer, net als 
de houten omheining bij de nieuw-
bouw in de Zijdstraat. Verder moest 
de brandweer in actie komen bij een 
losgekomen gevel bij een woning in 
de Buitenboordstraat en is een recla-
mebord van een bedrijf in Greenpark 
met spanband extra vastgezet omdat 
deze dreigde weg te vliegen.

Woeste Westeinder
Storm Eunice heeft uiteraard ook de 
politie �ink aan het werk gezet. Zo 
zijn er meldingen afgehandeld van 
omgevallen bomen, vallende 
dakpannen en schoorstenen, 

verkeersstremmingen, veel schade-
meldingen en een gekanteld busje. 
De agenten en vele inwoners zijn ook 
even gaan kijken bij de Westeinder-
plassen. Het woeste water op de Poel 
was indrukwekkend. Het nieuwe 
Waterfront heeft zich kranig 
geweerd. Overigens zijn ook op 
diverse eilandjes in de Poel bomen 
omgewaaid en uit de grond gerukt.  
Aan de landelijke omroep om vooral 
binnen te blijven tijdens storm 
Eunice is goed gehoor gegeven. 
Diverse winkels en bedrijven zijn 
vrijdag eerder dicht gegaan en het 
was stil in de straten. Zover bekend 
zijn er in Aalsmeer geen gewonden 
gevallen. Rest nog de politie en de 
brandweer een groot compliment te 
geven. Helden, die vele dappere 
acties (ruim 50 meldingen bij de 
brandweer) hebben ondernomen 
om schade te verhelpen en te voor-
komen! En een rustig weekend werd 
het daarna niet. Ook op zaterdag, 
zondag (storm Franklin) en zelfs 
maandag zijn de brandweer en 
politie in actie gekomen om storm-
schade te lijf te gaan. Hulde!

Bomen om en veel schade door 
storm Eunice in Aalsmeer

Foto: www.kicksfotos.nl Foto: www.kicksfotos.nl

Bouwschutting omgewaaid in de 
Zijdstraat. Foto: Franka Riesmeijer

Boom waait om tegen Triade-school. Foto: Marion van der Sluis

Boom niet bestand tegen de wind in de Thijsselaan. Foto: Mirelle Verheijen

Wegversperring door omgewaaide 
boom in Maximastraat. Foto: Remco 
Sangers

Hoge golven op de Westeinderplassen tijdens de storm. Foto: B. Nap

In de Hornmeer gingen diverse bomen neer door Eunice. Foto: B. Nap

Hoge golven door storm Eunice op de Poel. Foto: Theo van Mierlo



26 inderegio.nl • 24 februari 2022JEUGD

Hoofddorp - Schouwburg De 
Meerse presenteert de komende 
weken leuke kinder- en familievoor-
stellingen. Op zondag 27 februari 
komt Klein Amsterdam Producties 
naar Hoofddorp met ‘Boer Boris is de 
baas’. Al 10 jaar lang beleeft Boer 
Boris, in talloze boeken, avonturen 
op en rond zijn boerderij. 
In ‘Boer Boris is de baas’ komen de 
bekende tekeningen van Philip 
Hopman en de fantasievolle teksten 
van Ted van Lieshout nu ook op het 
toneel tot leven. Bij aanvang staat 
een enorme doos op het podium. 
Langzaam maar zeker vouwen de 
technici deze open, waarna een drie-
dimensionaal theater ontstaat. Daar 
verschijnen Boer Boris, zijn machines, 

de boerderijdieren en zelf de vogel-
verschrikkers! Aanvang is 14.00 uur. 
De voorstelling is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar.

Het feest van Tante Rita
Op zondag 6 maart trakteert De 
Meerse vanaf 16.00 uur op een 
jukebox-musical voor kinderen vanaf 
4 jaar. Welk kind kent de hits van de 
minidisco niet? Bekend van onder 
andere Coco Loco, het Feest van 
Tante Rita, De Dieren uit De Dieren-
tuin en natuurlijk Tsjoe Tsjoe Wa. 
In een gloednieuw, grappig en 
knotsgek verhaal beleven Theo en 
zijn zusje Lulu een bijzonder avon-
tuur op weg naar het Feest van Tante 
Rita. 

Familievoorstelling ‘Boer Boris 
is de baas’ in De Meerse

Aalsmeer - De kinderen van de Zuid-
ooster hebben meegedaan aan het 
project Happy Stones. Er zijn veel 
stenen prachtig geverfd en van 
allerlei tafereeltjes en kleurtjes voor-
zien door de leerlingen. Na het 
drogen is een vernislaag aange-
bracht, zodat de kunstwerken langer 
(buiten) bewaard kunnen blijven. 

Deze Happy Stones zijn binnenkort 
te bewonderen in het Raadhuis. 
Daarna zijn ze ergens in straten en op 
pleinen in Aalsmeer te vinden. Het 
project Happy Stones is opgezet 
door de gemeente ter ere van het 
888-jarig bestaan van Aalsmeer. Voor 
de begeleiding en realisatie draagt 
de Kunstploeg Aalsmeer zorg. 

Zuidooster maakt Happy Stones

‘Das doet Dwaas’ in 
Poppentheater
Amstelland - Op zondag 27 februari 
om 14.30 uur speelt Theatra ‘Das 
doet Dwaas’ in het Amstelveens 
Poppentheater. Over een das die niet 
naar het feestje komt.  De dieren 
doen er alles aan om Das naar het 
feest te krijgen, maar hij komt niet. Er 
moet iets met hem aan de hand zijn. 
Want wie wil er nu niet naar een 
feestje? Een prachtige, beeldende 
poppenvoorstelling over samen zijn, 
alleen willen zijn en echte vriend-
schap. Geschikt voor kinderen vanaf 

Aalsmeer - Ee�e van Leeuwen van 
basisschool De Horizon uit Amstel-
veen en Amy Huismans van basis-
school Antonius uit Kudelstaart 
hebben zaterdag 12 februari de voor-
leeswedstrijd van regio Amstelland 
gewonnen. Deze wedstrijd vond 
online plaats. Het betrof hier een 
voorronde van De Nationale Voor-
leeswedstrijd. De winnaars zullen 
binnenkort regio Amstelveen, 

Uithoorn en Aalsmeer vertegenwoor-
digen in de provinciale �nale. En 
wellicht wordt een van hen wel dé 
Nationale Voorleeskampioen 2022! 
De twintig kandidaten lazen, in twee 
online sessies, om de beurt een frag-
ment voor uit een zelfgekozen boek. 
De jury lette op zaken als uitspraak, 
verstaanbaarheid en tempo. Na een 
spannend kwartiertje, werd het 
verlossende woord door juryvoor-

Eefje en Amy winnaars van 
voorleeswedstrijd Amstelland

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Gezien de zeer zware 
storm afgelopen vrijdag en het advies 
om vooral binnen te blijven, besloten 
de Azen om de lessen en de jeugd-
competitie toch nog een keer online 
te houden. De resultaten waren 
precies het omgekeerde van vorige 
week. Toen wonnen alle witspelers, 
deze ronde wonnen alle zwart spelers. 
Het verhaal wordt ietwat eentonig, 
weer won Luuk V. Dit keer tegen 
Storm, geen naamgrapjes deze keer. 
Christiaan besliste de strijd om de 
tweede plaats door concurrent Merlijn 

te verslaan, die toch knap derde werd. 
In het peloton deden Brian en Rune 
goede zaken, door Robin en Naksh te 
verslaan. Komende vrijdag is het 
schoolvakantie en is AAS geheel 
gesloten, zowel fysiek als online. 
Echter, op vrijdag 4 maart hoopt AAS 
de jeugdcompetitie voort te kunnen 
in het oefenlokaal bij De Binding in de 
Zijdstraat. Kijk voor meer informatie 
op: www.aas.leisb.nl. In de competitie 
staat Luuk V na ronde negen ruim aan 
kop met 9 punten. Op twee Christiaan 
met 5 punten, gevolgd door Merijn 
met 4,5 punten en Storm en Ruhe met 
elk 3 punten.

Jeugdschaken AAS: Zwart speelt en wint 

Spannende derde cross voor AVA-atleten bij Gaasperplas

Yannick van der Laarse (622) weert zich kranig bij de D-junioren

Lotte Zethof (616) pakte de winst bij de A-junioren.

Geslaagde Sportmix in Bloemhof

zitter Ada Ruiter gesproken.
Amy Huismans las voor uit het boek 
Broergeheimen van Emiel de Wild. 
De jury vond dat een mooie boek 
keuze en het fragment was pakkend 
voorgelezen. Ee�e van Leeuwen las 
voor uit Meester Paardenpoep van 
Carry Slee. Met haar rustige voorlees-
tempo wist Ee�e de spanning goed 
op te bouwen en sleepte ze de jury 
mee in het verhaal. 

Voorlezen stimuleren
De Nationale Voorleeswedstrijd is de 
spannendste leesbevorderingscam-
pagne voor groep 7 en 8. Kinderen 
nemen het tegen elkaar op in 
verschillende wedstrijdrondes. 
Kinderen leren hierbij veel van elkaar 
en het wedstrijdelement is heel 
aansprekend. De plezierige spanning 
én het enthousiasme van de suppor-
ters maken de wedstrijd onvergete-
lijk voor leerlingen. De Nationale 
Voorleeswedstrijd, een campagne 
van Stichting Lezen in samenwerking 
met de Bibliotheken, beoogt hiermee 
het (voor)leesplezier te stimuleren. 

4 jaar. Kaartjes à 9 euro per stuk 
kunnen gereserveerd worden via 
www.amstelveenspoppentheater.nl

fruit van JOGG Aalsmeer. Uiteraard is 
er weer een activiteit in de volgende 
vakantie, maar mocht je al eerder zin 
hebben om lekker te bewegen dan 
kan je op donderdagmiddag 31 
maart al naar de Bloemhof komen. 
Ook deze activiteit is gratis. Vooraf 
inschrijven is wel een vereiste en dit 
kan via www.noordhollandactief.nl

Aalsmeer - Zaterdag 19 februari was 
de derde en laatste regiocross voor 
de AVA-junioren. Dit keer mochten 
zij, na de storm van vrijdag, naar het 
strand bij de Gaasperplas. Het was 
fris en het waaide nog behoorlijk, 
wat de wedstrijd extra zwaar maakte. 
Ook moest er veel over zand gelopen 
worden, wat voor de meesten ook 
weer nieuw was. Al met al een ‘echte’ 
cross! Een aantal atleten was helaas 
niet aanwezig, omdat zij bij de Natio-
nale indoorkampioenschappen 
waren. Ook waren er nog een paar 
zieken, maar voor veel anderen was 
deze cross des te belangrijker omdat 
er nog gevochten moest worden 
voor een �naleplaats. Als je aan 
minstens drie wedstrijden hebt 
meegedaan en goed hebt gescoord, 
mag je meedoen aan de �nale in 
Amersfoort op 12 maart. Het is nog 
even afwachten wie dat allemaal 
gaan worden, maar zeker is dat AVA 
daar goed vertegenwoordigd is.
Dit keer won Lotte Zethof bij de 
A-junioren en werd Justin Alewijnse 
tweede bij de C-junioren. 
Verder liepen Fenna Heuckeroth en 
Linde van der Kroon hun eerste 
wedstrijd bij de pupillen en hebben 
stoer de wind getrotseerd. Nu nog 
even hard trainen voor 12 maart!

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 22 
februari waren er meer dan 60 
kinderen actief in sporthal De 
Bloemhof. Team Sportservice Aals-
meer organiseert elke vakantie gratis 
beweegactiviteiten en ook deze 
voorjaarsvakantie hebben vele 

kinderen weer lekker bewogen! 
Tijdens de Sportmix waren in beide 
hallen verschillende activiteiten 
uitgezet met onder andere een 
stormbaan en een voetbalclinic met 
een echte voetbaltrainer van FC Aals-
meer. Daarnaast was er ook lekker 
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Aalsmeer - Vrijdag 4 maart is The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a de 
locatie van het Pokerkampioenschap 
van Aalsmeer. Verspreid over heel 
Nederland worden er voorrondes van 
het Open Nederlands Kampioenschap 
Poker gespeeld met als ultieme doel 
het halen van de landelijke �nale. De 
voorronde locatie wordt omgetoverd 
tot een ware pokerroom en de deelne-
mers gaan spelen om de beste poker-
speler van Aalsmeer te worden. De 
winnaar van de voorronde mag dan 
een jaar lang de titel ‘Pokerkampioen 

van Aalsmeer’ dragen en krijgt boven-
dien een mooie trofee. Daarnaast 
kwali�ceert diegene zich voor de 
landelijke �nale. Tijdens de landelijke 
�nale strijden de spelers om de beste 
amateur pokeraar van Nederland te 
worden. De winnaar mag een jaar lang 
de titel ‘Pokerkampioen van Nederland’ 
dragen en laat daarmee naar schatting 
zo’n 40.000 deelnemers achter zich. 
Niet alleen de winnaar plaatst zich voor 
de landelijke �nale. Aan de hand van 
het deelnemersaantal wordt bepaald 
hoeveel mensen zich direct kwali�-

Voorronde NK Poker in Aalsmeer

Aalsmeer - Na twee jaar eindelijk 
weer een Nederlands Kampioen-
schap Indoor voor U20/U18. Van 
Atletiekvereniging Aalsmeer 
mochten drie jeugdleden deelnemen 
aan het NK in Apeldoorn afgelopen 
zaterdag 19 februari. Na een trage 
eerste helft eindigde Tara Ozinga als 
zesde op de 3000 meter bij de 
vrouwen U20 in een nieuw U20 en 
Senioren clubrecord (11:21,26 
minuten). Het oude clubrecord stond 

sinds 2010 op naam van Marit Plat. 
Bij de jongens U18 was het voor 
Daniël Winkels pas zijn tweede o�-
ciële 1500 meter waarop hij van start 
mocht gaan. Daniel �nishte als zesde 
in zijn serie (4:31,35 minuten), enkele 
seconden boven zijn outdoor record. 
Naast Daniel mocht ook Finn Rade-
maker van AVA starten op de 1500 
meter. Finn was helaas geveld door 
corona en moest het NK aan zich 
voorbij laten gaan.

Atletiek: Tara en Daniël zesde 
op NK Indoor in Apeldoorn

Tara Ozinga van AV Aalsmeer (nr. 51) tijdens het NK. Foto: Erik Witpeerd

Kudelstaart - Zaterdag 12 en zondag 
13 februari hebben enkele schutters 
van Handboogvereniging Target uit 
Kudelstaart van zich doen spreken op 
Texel, alwaar een animal 3D ronde 
werd verschoten. Dit is een wedstrijd 
met een parcours in het bos en in de 
duinen met levensechte kunststof 
dieren waar op geschoten wordt. De 
voorbereiding was goed op orde; 
reeds op vrijdag met de boot over-
steken en gezamenlijk een vakantie-
huisje gehuurd. Zaterdagochtend om 
9.00 uur moesten de schutters zich 
melden bij paal 21, ter hoogte van De 
Koog, alwaar de brie�ng plaatsvond. 
De Kudelstaartse schutters liepen 
samen op met twee schutters uit 
Arnhem. Na wat doelen in de duinen, 
waarbij de wind vaak een grote rol 
speelde, waren de doelen in het bos 
een verademing en werd er ook 
prima geschoten. Met name één van 
de jongste leden van HBV Target, 
Rinke Elzinga, wist zich prima te pro�-
leren met een verdiende eerste 
plaats. De ander schutters werden 
respectievelijk vierde en negende . 
Dat was de zaterdag, een mooi resul-
taat met de zondag nog in het 
verschiet. Het parcours voor de 
zondag was totaal anders. Veel meer 
kleine doelen, zoals patrijzen, hazen 
en fazanten en een enkele grote beer. 

Om 10.00 uur werd er gestart en om 
15.00 uur waren er in totaal zo’n 28 
doelen afgewerkt. Ook op zondag 
wist de jonge Rinke weer te over-
tuigen en pakte het goud. Een trotse 
vader Martijn Elzinga wist zich te 
verzekeren van de zilveren medaille 
en Fabian Meerloo wist het brons te 
veroveren. Voor veteraan Axel Wage-
naar was er een negende plaats, maar 
ook dik verdiend! Helaas was er voor 
de mannen geen medaille uitreiking 
in verband met de toen nog 
geldende coronaregels maar de 
medailles zijn ondertussen thuis 
bezorgd alwaar de schutters samen 
met het thuisfront kunnen nage-
nieten van een geslaagd weekend op 
Texel. Kijk voor meer informatie over 
de handboogsport en over Target op: 
www.hbvtarget.nl 

Target succesvol tijdens Animal 
3D verschieting op Texel

Uithoorn - Vorige week opende 
Vakcollege op verantwoorde manier 
zijn deuren voor geïnteresseerde leer-
lingen en ouders van groep 8. Eind 
januari zou normaal gesproken de 
Open Dag zijn geweest, maar door 
coronamaatregelen was dat ook dit 
jaar niet mogelijk. Een webinar op 26 
februari was een goede vervanger, 
maar niet zo leuk als een school écht 
van binnen zien De hele week werden 
daarom in kleine groepjes rondlei-
dingen gegeven en op 9 februari was 

er ook nog een try-out, een lesjes-
middag, om de school te leren kennen 
en te leren door doen. Kinderen van 
groep 8 konden kennis maken met 
diverse vakken en in verschillende 
lessen werden mooie dingen 
gemaakt. Zowel de rondleidingen als 
de try-out waren goed bezocht en 
bezoekende ouders en leerlingen 
waren erg enthousiast. Leerlingen en 
personeel van Vakcollege Thamen 
hebben zich wederom vol ingezet om 
er een succes van te maken. 

Vakcollege Thamen open voor 
kinderen van groepen 8

ceren voor de �nale en hoeveel poker-
spelers zich plaatsen voor de halve 
�nales of kwart�nales. Het begin van 
een mooie pokercarrière? Iedereen die 
mee wil doen kan zich via de website 
https://www.onkpoker.nl/ inschrijven. 
Het kost iedere deelnemer slechts 
13,50 euro aan inschrijfgeld om mee te 
doen. “Door mee te doen krijgen zij 
niet alleen de kans om een gooi te 
doen naar de titel, maar ook de kans 
om een leuk en laagdrempelig toer-
nooi in een professionele setting te 
spelen”, zegt Mathijs Jonkers, organi-
sator van het ONK Poker. De voorronde 
in Aalsmeer begint om 19.30 uur.

Amstelveen - Op dinsdag 1 maart 
presenteert My Generation wederom 
een cultureel programma voor seni-
oren in Amstelveen. Tijdens deze 
middag in het P60 Café neemt Steel-
street de bezoekers mee terug naar 
de jaren vijftig en zestig met prach-
tige meerstemmigheid en energieke 
performance. Het Amsterdamse duo 
Steelstreet bestaat uit twee multi-
instrumentalisten die gevarieerde 
liedjes schrijven over gedachtenspin-
sels, de liefde en het leven, verpakt in 
een jasje van oldschool pop. Het is elk 
nummer weer een verrassing wie de 
leadvocal zingt, wie welk instrument 
bespeelt en welke verzoekjes er 
worden gespeeld, wat leidt tot een 
dynamische en unieke ervaring: van 
intiem akoestisch tot aan springle-
vende rock ‘n roll.

Cultureel programma
P60 en Amstelring Dagbesteding & 
Inloop slaan de handen ineen en 

organiseren een cultureel programma 
speciaal voor senioren onder noemer: 
My Generation. Dit voor alle ouderen 
uit Amstelveen en omgeving die niet 
achter de geraniums gevonden willen 
worden en niet alleen de bingo zien 
als hun favoriete uitje. 

Senioren Rockkoor
Naast het organiseren van een maan-

My Generation presenteert duo 
Steelstreet in P60

Regio - Een half jaar lang bijna gratis 
een elektrische auto om te delen met 
je buren. Daarop maken drie straten 
of buurten in Noord-Holland kans 
met de autodeelwedstrijd ‘Auto van 
de straat’ van Natuur & Milieu. De 
wedstrijd heeft als doel zoveel moge-
lijk mensen de voordelen van elek-
trisch autodelen te laten ervaren. 
Vanaf 8 februari kunnen Noord-
Hollandse buurten en straten zich 
aanmelden via www.autovandestraat.
nl. Veel mensen hebben een eigen 
(tweede) auto, terwijl ze die maar 
zelden gebruiken. Deze auto’s staan 
95% van de tijd stil. Dat kost ruimte 
en geld. “Een elektrische deelauto 
wordt niet alleen optimaal gebruikt, 
maar is ook goedkoper en schoner. 
Daarmee help je CO2 te besparen, 

ontstaat er meer ruimte in je straat én 
heb je meer contact met je buren”, 
licht Dorien Ackerman, directeur 
Campagnes van Natuur & Milieu de 
wedstrijd toe. 

Slim, schoon en veilig reizen 
De komende jaren worden er heel 
veel huizen bijgebouwd. Als mensen 
hun reisgedrag niet veranderen, leidt 
dat tot meer verkeer en CO2-uitstoot 
en staat iedereen straks stil. Om 
Noord-Holland bereikbaar én leef-
baar te houden, investeert de 
provincie in bewust reisgedrag en 
slimme oplossingen. Gedeputeerde 
mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen 
Olthof: “Autodelen is hét alternatief 
voor het bezit van een auto. Het 
vermindert het aantal auto’s, het 

Win een ‘Auto van de straat’ met 
je straat of buurt

Eerdere winnaars van ‘Auto van de Straat’. Foto: Provincie Noord-Holland

aantal �les, de CO2 uitstoot, de 
parkeerdruk en de individuele kosten 
voor het gebruik van een auto. Met 
autodelen maak je je buurt beter 
bereikbaar en leuker om in te wonen, 
dus ik roep iedere buurt in Noord-
Holland op mee te doen met Auto 
van de Straat en de voordelen van 
autodelen te ervaren.”

Wedstrijd
Drie straten of buurten krijgen uitein-
delijk de kans om zes maanden lang 
bijna gratis te ervaren hoe elektrisch 
autodelen werkt. Eén daarvan kan 
nog eens zes maanden verlenging 
winnen door de eigen auto’s zoveel 
mogelijk te laten staan en daarnaast 
te zorgen voor een zo groot moge-
lijke bekendheid voor het autodelen. 
Bewoners van Noord-Hollandse 
straten of buurten die mee willen 
doen kunnen zich tot 28 maart  
opgeven om kans te maken op zes 
maanden bijna gratis ervaren hoe 
autodelen bevalt. Ga naar www.auto-
vandestraat.nl en vertel waarom jouw 
straat of buurt een deelauto verdient.

Duurzame mobiliteit
‘Auto van de Straat’ wordt door 
Natuur & Milieu georganiseerd in 
opdracht van de provincie Noord-
Holland in samenwerking met MRA-
Elektrisch. De wedstrijd sluit aan bij 
de ambitie van de provincie om duur-
zame manieren van mobiliteit zoveel 
mogelijk te stimuleren. Hiervoor is 
niet alleen de beschikbaarheid van 
elektrisch (deel)vervoer nodig, maar 
ook inzicht in de voordelen en het 
gemak daarvan.

delijks evenement op de eerste dins-
dagmiddag van de maand, kan er 
ook weer elke dinsdag gezongen 
worden bij het Senioren Rockkoor 
My Generation. Meer weten? Neem 
dan contact op via Mygeneration@
amstelring.nl of bel 06 14646643 
(Misha de Jong). Het optreden van 
Steelstreet op dinsdag 1 maart in P60 
op het Stadsplein Amstelveen begint 
om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 
uur. De toegang is gratis. Aanmelden 
wordt op prijs gesteld en kan via 
mygeneration@amstelring.nl.
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Kudelstaart - Na een valse start bij 
aanvang van de zaalcompetitie door, 
hoe kan het anders, corona, stonden 
de korfballers van VZOD/FIQAS 1 
afgelopen zaterdag 19 februari in het 
veld tegen DKV Victoria 1 uit Diemen. 
Met langs de lijn coach Robert Heil 
die Gert Krook verving. Na een vlie-
gende start, met het eerste doelpunt 
voor VZOD binnen 30 seconden, ging 
de stand gelijk op. VZOD behield wel 
steeds een lichte voorsprong, die 
uitgebouwd werd naar een 9-6 stand 
in de rust. Na de rust herpakte DKV 
Victoria zich en zo stond het na 10 
minuten gelijk op 10-10. VZOD 
maakte het zich onnodig moeilijk 

door meerdere keren een voor-
sprong uit handen te geven, maar 
aan het eind speelde het team gedis-
ciplineerd de wedstrijd uit en wist 
met een 15-14 zege de punten thuis 
te houden. Het aanwezige publiek 
kon na maanden weer genieten van 
een spannende wedstrijd en ging 
tevreden de derde helft in. De 
volgende wedstrijd van VZOD/FIQAS 
1 is aanstaande zaterdag 26 februari 
om 14.30 uur tegen Haarlem 1 in het 
sportcomplex aan het IJsbaanpad in 
Haarlem. Voorafgaand tre�en ook de 
tweede teams van beide korfbalver-
enigingen elkaar, deze wedstrijd 
begint om 13.10 uur.

Korfbal: VZOD haalt volle buit 
binnen tegen DKV/Victoria

Aalsmeer - Op zondagochtend 27 
februari wordt bij AVA een G-run 
georganiseerd. De in de regio 
wereldberoemde G-runners van Ons 
Tweede Thuis in Aalsmeer zijn dan bij 
de atletiekvereniging te gast, maar 
ook andere sportievelingen zijn van 
harte welkom. Op de atletiekbaan 
aan de Sportlaan worden drie ronden 
van 400 meter afgelegd, dus in totaal 
1.2 kilometer. Maar één of twee 

ronden lopen mag ook. De start van 
de baanloop is 10.30 uur. Er is elek-
tronische tijdwaarneming en voor 
alle G-runners die �nishen is er een 
mooie medaille. Wil je graag 
meedoen, maar heb je geen loop-
maatje? Een AVA vrijwilliger loopt 
graag met je mee. Aanmelden kan 
via info@avaalsmeer.nl, maar ook tot 
een half uur voor de start. Dankzij 
sponsoring is deelname gratis!

Zondag G-run bij AV Aalsmeer

Aalsmeer - Nu de ergste pandemie 
voorbij lijkt en er weer volop gele-
genheid is om te sporten, wil het 
bestuur van OVAK bij senioren onder 
de aandacht brengen dat er elke 
dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 
uur getennist kan worden bij Racket 
Sport aan de Beethovenlaan. Elk half 
uur wordt er gewisseld en via rackets 
opnieuw ingedeeld, zodat de deel-
nemer zelf bepaalt wanneer zij of hij 
pauze kan nemen. Omdat gezellig-
heid boven presteren staat is het 
tennissen voor iedere liefhebber 
toegankelijk. Er is weer plek voor 
nieuwe deelnemers, vooral aan 

dames is gebrek. Het loont de moeite 
eens te komen kijken. U De kosten 
zijn per ochtend 5 euro en drie halve 
uren spelen wordt gegarandeerd. 
Wilt u op andere dagen tennissen, 
dan bestaat de mogelijkheid om bij 
Racket Sport tennisbanen te huren 
onder OVAK-voorwaarden: 5 euro per 
persoon en alleen als er banen 
beschikbaar zijn. Racket Sport is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-329970. 
Voor meer informatie over OVAK kan 
contact opgenomen worden met 
Klaas Maarsen via: 06 -12650175 of 
met Huub Zandvliet via: 
06-10725638.

Tennissen op dinsdag met OVAK

Aalsmeer – Bondscoach Erlingur 
Richardsson heeft 24 spelers opge-
nomen in zijn de�nitieve selectie voor 
een trainingsstage in maart ter voorbe-
reiding op de WK play-o�. De TeamNL 
Handbalheren trainen van maandag 14 
tot en met zaterdag 19 maart op 
Papendal. Tijdens deze interlandweek 
speelt de ploeg geen wedstrijden. 
Samir Benghanem, aanvoerder van 
Green Park Handbal Aalsmeer, is 
opnieuw opgenomen in de selectie 
van de bondscoach. Ook de drie oud-
spelers Niko Blaauw, Lars Kooij en 
Je�rey Boomhouwer van Handbalver-
eniging Aalsmeer zijn geselecteerd. 
Alledrie spelen momenteel bij verschil-
lende handbalclubs in Duitsland. De 
WK play-o� voor de Oranjeheren wordt 
gespeeld met een uitwedstrijd op 13 of 

14 april en een thuiswedstrijd op 17 
april. De directe tegenstander is nog 
niet bekend, aangezien Portugal en 
Zwitserland eerst onderling uitmaken 
wie het tegen Nederland gaat 
opnemen. De eerste keer dat beide 
landen elkaar tre�en is op 17 maart in 
Portugal. De return in Zwitserland staat 
gepland op 20 maart. 

WK in 2023
Het land dat het beste resultaat 
behaalt over twee wedstrijden in de 
WK play-o� kwali�ceert zich voor het 
wereldkampioenschap in Polen en 
Zweden, dat van 11 tot en met 29 
januari 2023 plaatsvindt. De laatste 
keer dat het Nederlands Herenteam 
actief was op een wereldkampioen-
schap was in 1961. De organiserende 

Samir Benghanem van Green 
Park weer in TeamNL selectie

Aalsmeer – In de BeNe League 
Handbal stond zaterdag 19 februari 
de wedstrijd Green Park Aalsmeer 
tegen grote concurrent Kembit Lions 
op het programma. De teams doen 
aan ‘stuivertje wisselen’ op de 
plaatsen drie en vier in de compe-
titie. Aalsmeer moest het opnemen 
tegen de Lions zonder de geschorste 
spelers Tim Bottinga en Samir Beng-
hanem. Ondanks het gemis van deze 

twee toppers wisten de Green Park 
handballers indruk te maken. Met 
jonge spelers werd gelijk vanaf de 
aanvang de aanval ingezet en 
speelde Aalsmeer een fantastische 
eerste helft. Er werd collectief 
gespeeld, prima verdedigd en de 
beide keepers waren in topvorm. 
Door het goede spel kwam Kembit 
Lions maar moeizaam in het spel. De 
rust gingen de teams in met 17-13 

Handbal: Green Park Aalsmeer 
speelt gelijk na prima wedstrijd

Rijsenhout – Na een aantal trainings-
stages in Spanje staan de Rijsen-
houtse wielrenners Owen Geleijn en 
Nils Eekho� deze en volgende week 
optimaal voorbereid aan de start van 
een nieuw seizoen. Eekho�, net 
teruggekeerd van een drie weken 
durend verblijf op Tenerife, kan 
aankomend weekend in de Omloop 
Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-
Kuurne aan de slag, Geleijn is dinsdag 
1 maart actief in Le Samyn, een 
wedstrijd in Belgisch Henegouwen. 
Voor Eekho� zijn de races in het 
openingsweekend een opmaat naar 
een reeks voorjaarsklassieker op de 
World-Tour kalender. Na Parijs-Nice (6 
tot en met 13 maart) maakt de 
24-jarige renner op 19 maart zijn 
debuut in Milaan-San Remo. Daarna 
volgen op rij E3-prijs, Gent-
Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, 
Ronde van Vlaanderen en 
Parijs-Roubaix.

Eerste assistent
Team DSM heeft de lat voor Eekho� 

dit jaar weer hoger gelegd. De ploeg-
leiding verwacht dat hij een belang-
rijke rol kan spelen als eerste assistent 
van de kopmannen Søren Kragh 
Andersen en de bij het team terug-
gekeerde Duitser John Degenkolb. 
Dat betekent dat Eekho� tot diep in 
de �nales van de wedstrijden beide 
kopmannen moet bijstaan. Later in 
het seizoen krijgt hij de gelegenheid 
om in iets kleinere koersen voor 
eigen uitslagen te rijden. Ook is hij 
kandidaat voor een startplek in een 
‘Grand Tour’, zoals vorig jaar de Tour 
de France of de Ronde van Spanje.
Owen Geleijn begint in Le Samyn aan 
zijn derde jaar bij Jong Jumbo-Visma. 
Hij is in januari 21 jaar geworden en 
daarmee al de oudste renner van het 
team dat veel nieuwkomers telt. 
Geleijn start in Le Samyn in een 
gemengde ploeg van beroepsrenners 
(Dekker, Eenkhoorn, Hessmann) en 
jeugdploeg (Boven, Pluimers, Van 
Belle). Voor de race over 209 kilo-
meter hebben twaalf World Tour-
teams ingeschreven.

Wielrenners Eekhoff en Geleijn 
starten nieuw seizoen in België

Kampioenschappen
Niet alleen Eekho� en Geleijn kunnen 
binnenkort de pedalen laten draaien, 
ook amateurs en jeugdrenners van 
regioclubs UWTC Uithoorn en De 
Amstel mogen na alle corona hobbels 
eindelijk hun rug weer krommen in 
een serie van acht wedstrijden om 
plaatselijke titels. Komende zondag 27 
februari staan voor diverse categorieën 
vanaf 10.00 uur de kampioenschappen 
van Amstelveen als eerste op de rol. 
Op 3 april zijn de renners in Uithoorn 
welkom. Veldrijders sloten hun sterk 
gedecimeerde seizoen vorige week af 
met nationale kampioenschappen. In 
Hoogeveen behaalde Sven Busker-
molen (Kudelstaart, UWTC) een 
knappe twaalfde plek in de sport-
klasse. Zijn clubgenote Yitte Timmer-
mans uit Aalsmeer werd in Honselers-
dijk elfde bij de 14-jarige meisjes. 

Ronde van Rijsenhout
Meer goed wielernieuws: Na twee 
overgeslagen beurten maken de Wiel-
ervrienden Rijsenhout zich dit jaar 
sterk voor het houden van de 56ste 
plaatselijke ronde op de derde 
donderdag van juni. De vergunningen 
daarvoor zijn al aangevraagd.

voor Aalsmeer. De tweede helft 
startte Greenpark ietwat rommelig 
en ging het scoren moeizaam. Hier-
door kon Kembit Lions terugkomen, 
tot zelfs een gelijke stand. Het laatste 
kwartier wist Aalsmeer zich ter 
herpakken en liet opnieuw uitste-
kend spel zien, maar ook Kembit 
Lions kwam op stoom. Het werd een 
spannend slot met uiteindelijk een 
gelijke eindstand: 28-28. Topscorers 
bij Aalsmeer waren Don Hartog (6 
goals) en Donny Vink en Destin van 
Dijk (elk 4 doelpunten).

Top vier
Door deze gelijke uitslag staat nu 
Kembit Lions weer op plaats drie met 
28 punten, Green Park Aalsmeer 
volgt op vier met 27 punten. Aan kop 
gaat nog altijd Achilles Bocholt met 
33 punten. Het blijft spannend, want 
het verschil tussen de nummers 
twee, drie en vier is klein, nummer 
twee Sporting Pelt heeft 29 punten. 
Zaterdag 26 februari, ronde twintig, 
gaat Green Park Aalsmeer op bezoek 
bij Tongeren, aanvang wedstrijd 
20.15 uur, en zaterdag 5 maart is 
koploper Achilles in het eigen 
Bocholt vanaf 20.00 uur de tegen-
stander van Aalsmeer.

landen Polen en Zweden en de rege-
rend wereldkampioen Denemarken 
zijn al zeker van deelname aan het WK. 
De drie beste landen op het EK, Spanje, 
Frankrijk en Noorwegen, hebben hier-
door ook een direct startbewijs 
veroverd.

Schorsing spelers
In de BeNe League komt Samir voor-
lopig niet in actie. Op Handbal Inside 
wordt de uitspraak van de Tuchcom-
missie over de stra�en na de vecht-
partij tussen Aalsmeer en Visé bekend 
gemaakt. Tim Bottinga, zelf al 
geschorst door het bestuur van Green 
Park, mag twaalf wedstrijden niet 
meespelen. Ook Samir wordt bestraft. 
De aanvoerder moet zes wedstrijden 
op de bank blijven. Visé moet het 
negen wedstrijden doen zonder Yves 
Vancosen, de speler die een kopstoot 
uitdeelde aan Samir, en drie duels 
zonder keeper Nicolas Plessers.
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KOPPELKAARTEN BVH

Aalsmeer - Het kaarten op 
vrijdag 18 februari bij buurtver-
eniging Hornmeer kon door de 
weersomstandigheden niet 
doorgaan, het bestuur was bang 
dat de kaarten van tafel zouden 
waaien. Komende vrijdag 25 
februari is er weer kaarten en 
dan staat koppelkaarten op het 
programma. Duo’s zijn welkom, 
maar ook individuele spelers. 
Voor hen wordt voor een maat 
gezorgd. Het koppelkaarten 
begint om 19.30 uur in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1. 
Zaal open voor inschrijving, 
ko�e of thee vanaf 19.00 uur.

GEZELLIG KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Een gezellige 
avond klaverjassen kan wekelijks 
bij klaverjasclub De Geluksvo-
gels. Iedere woensdag wordt er 
vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart en 
iedereen is van harte welkom. 
Op 16 februari is het klaver-
jassen gewonnen door Hannie 
Houthuijs met maar liefst 6512 
punten. Dat is de hoogste score 
ooit in het bestaan van de kaart-
club. Bert van der Jagt werd 
tweede met 5871 en Jan Raad-
schelders derde met 5748 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Gerard Pouw met 
2964 punten.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 26 FEBRUARI:
F.C.Aalsmeer
Asc. Waterwijk 1 - F.C.A. 1 15.00 u
rkav. Volendam 3 - F.C.A. 2 14.30 u
De Foresters V1 - F.C.A. V2 13.15 u
R.K.D.E.S.
Onze Gazellen V1 - RKDES V1 13.00 u
S.C.W.
SCW 1 - E.V.C. 1 14.30 u
ZONDAG 27 FEBRUARI:
R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Spaarnwoude 1 14.00 u
RKDES 2 - Voorschoten’97 2 11.00 u
RKDES J019 - Waterwijk J019 12.00 u

KLAVERJASSEN OOSTEND
Aalsmeer - Er gaat weer gekaart 
worden bij buurtvereniging 
Oostend. Gestart wordt op 
donderdagavond 3 maart. 
Aanvang 20.00 uur en de zaal 
gaat vanaf 19.30 uur open voor 
inschrijving, ko�e en thee. Deel-
name kost 1,50 euro per 
persoon. Het bestuur hoopt vele 
klaverjasliefhebbers te mogen 
verwelkomen in het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat 55 in 
Oosteinde.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 19 februari 
stonden er vanwege de voorjaarsva-
kantie bij FC Aalsmeer maar twee 
jeugd voetbalwedstrijden op het 
programma. Met een stevige wind 
werd er om 12.15 uur afgetrapt 
tussen FCA JO15-2 tegen Hercules 
Zaandam JO15-1. De boys uit 
Zaandam gingen als een raket van 
start, aanval na aanval golfde op de 
FCA defensie. Goed combinerend 
speelden de Hercules boys zich in de 
7e minuut door de FCA defensie, het 
schot op doel was te machtig voor 
FCA keeper Jonah: 0-1. FCA leek rijp 
voor de slachtbank, maar de FCA 
boys raapten zich bijeen en gaven 
zich niet gewonnen. 
Met goed spel van beide kanten lag 
de wedstrijd weer geheel open. In de 
25e minuut gaf een FCA verdediger 
een lange terugspeel bal op keeper 
Jonah, de bal werd afgeremd door de 
wind waardoor keeper Jonah zijn 
doel uit snelde om de bal weg te 
schieten. Een attente Hercules 
aanvaller sprintte echter ook naar de 

bal, was er eerder, speelde zich langs 
keeper Jonah en liep de bal in het 
verlaten doel: 0-2. Deze domper 
werd door de FCA boys goed 
verwerkt, want twee minuten later 
wist FCA aanvaller Lennard uit een 
scrimmage voor het Hercules doel de 
bal in het doel te frommelen: 1-2. Dit 
was ook de ruststand. 
In de tweede helft waren de teams 
gelijkwaardig, snelle aanvallen 
gingen heen en weer met kansen 
voor beide teams. Hercules 
hanteerde diepte passes op hun 
snelle voorhoedespelers, maar de 
FCA verdedigers met Brian, Stein en 
Thijs anticipeerden daar goed op en 
maakten menig aanval onschadelijk. 
In de 30e minuut kwam een Hercules 
uittrap van de keeper voor de voeten 
van FCA spits Donny, met een 
prachtig boogschot vloog de bal in 
het Hercules doel: 2-2. De laatste 
minuten probeerden de boys uit 
Zaandam met gevaarlijke aanvallen 
de winst te forceren. Met kunst en 
vliegwerk wisten de FCA boys met de 
goed keepende Jonah het gelijkspel 
over de streep te trekken. 

Voetbal: Knap gelijk spel voor 
FCA JO15-2 tegen Hercules

FCA verdedigers Ra�ael en Domink maken het de aanvaller van Hercules uit 
Zaandam moeilijk. Foto: Ruud Meijer

Rijsenhout - De top 3 van de Hoofd-
klasse bij Sjoelclub Rijsenhout 
bestaat uit precies dezelfde mensen 
als twee weken geleden. Alleen het 
aantal punten wat gegooid is iets 
anders. Zo heeft Thomas van Brakel 
nu 1946 punten gegooid, staat Rien 
van Ravensbergen op plek twee met 
1738 punten en Jan Joore behaalde 
een score van 1732 punten. Ook de 
top 3 van de A-klasse is bijna 
hetzelfde als die van de vorige sjoe-
lavond. Nu is de eerste plaats echter 
voor Corry Balder. Zij gooide maar 
liefst 1787 punten. Riet Schijf is 
tweede geworden met 1664 punten. 
Gert Lanser is wederom op de derde 
plek geëindigd met 1630 punten. Net 
als twee weken is Leo van Faassen nu 
ook weer eerste geworden in klasse 
B. Dit keer met 1654 punten. Bertus 

Baas werd tweede met 1594 punten 
en Hans Schijf eindigt hier vlak achter 
met 1591 punten op plaats drie. In de 
C-klasse is de top drie als volgt: op 
plek één Janny Ritmeester met 1554 
punten. De tweede plek is voor To 
van Emden met 1547 punten en 
Mahjan Yari is derde geworden met 
1518 punten. Twee weken geleden 
behaalde ze al de derde positie, maar 
deze avond is het Truus Arendse 
gelukt om eerste te worden in de 
D-klasse. Verder is Jenny van 
Mouwerik tweede geworden met 
1362 punten en Cor van Mouwerik 
sluit dit rijtje af met 1356 punten. De 
volgende sjoelavond is op 
donderdag 3 maart van 19.30 tot 
ongeveer 22.30 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Nieuwe 
en trouwe sjoelers zijn welkom. 

Truus Arendse wint D-klasse bij 
Sjoelclub Rijsenhout

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
middag werden de sjoelschijven 
weer richting de gaten gegooid. 
Dorpshuis ’t Podium was wederom 
het toneel voor de competitie van 
Sjoelclub Aalsmeer en er werden 
twee persoonlijke records verbroken: 
Anouschka Ploeger, die met 27 
punten ook de hoogste dagscore 
haalde, bracht haar record naar 1156. 
Conny O�erman, net lid van Sjoel-
club Aalsmeer, verbeterde haar 
vorige score en kwam tot 869.
In de top werden de hoge scores 
deze keer niet zo makkelijk behaald. 
Petra Houweling gooide één keer 
148 punten en één maal 147 punten. 
Albert Geleijn gooide ook één keer 
148 en Tim van Tiem een 150, 148 en 
147. Hans van Leeuwen één maal 146 

punten. In de Hoofdklasse is Petra 
Houweling op de eerste plaats geëin-
digd, Albert Geleijn werd tweede en 
Tim van Tiem derde. In de A-klasse 
was de hoogste score voor Theo van 
Leijden, gevolgd door Iko van Elburg 
en Pia Mulder. In de B-klasse was 
Anouschka Ploeger de beste sjoeler, 
op twee Mahjan Yari en de derde 
plaats voor Maria Baggen.

Weer op donderdag
De volgende competitie is weer op 
de normale dag, donderdagavond 3 
maart in het Dorpshuis, met de 
vertrouwde aanvangstijd van 20.00 
uur. Nieuwe leden zijn ook welkom, 
na aanmelding via de website. Kijk 
voor alle uitslagen en meer infor-
matie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Persoonlijke records Anouschka 
en Conny bij Sjoelclub Aalsmeer

Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was in de sporthal Proodijhal dan 
eindelijk de vijfde speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye. Het werd de 
darters echter niet makkelijk 
gemaakt. Na de corona toestanden 
werden de darters nu weer lastig 
gevallen door de barre weersomstan-
digdheden. Door de storm werd de 
speelavond op het laatste moment 
verzet van vrijdag naar zaterdag. 
Zaterdag was de storm dan wel 
minder, nu werden de darters 
onderweg naar de Proosdijhal weer 
gehinderd door hoosbuien. Deson-
danks waren er alsnog 30 darters, 
waaronder vele ‘nieuwelingen’ of 
‘onregelmatige’ darters. Het niveau 
lag ook hoog. Patrick van Santen won 
uiteindelijk deze sterk bezette avond, 
het was zijn tweede overwinning 
ooit. Hij won in de knock out fase 
stuk voor stuk van kanshebbers op 
de eindoverwinning, in de halve 
�nale van de darter met het record 
aantal speeloverwinningen Marco 
Cornelisse, en in de �nale van Remy 
van Groeningen. Ronald Baars 
bereikte de halve �nale. Bovendien 
had hij met een zeer mooie �nsh van 
161 de hoogste uitgooi van de 
avond. Dit was tevens de hoogste 
uitgooi van het seizoen tot nu toe. 

Als klap op de vuurpijl liet hij het rad 
van het spel ‘de Mystery Out’ stoppen 
op 100, een eerder door hemzelf 
gegooide �nish. Het tweede niveau 
werd gewonnen door Johan Witte, 
Rick de Bruin was de �nalist. Ook hier 
gold dat de �nale bereiken echt niet 
makkelijk was, dat bleek onder 
andere wel uit de namen van de 
halve �nalisten; hier stonden de 
toppers Floortje van Zanten en 
Martin Bax. Michel van Galen mocht 
voor het eerst ooit gooien bij het spel 
‘de Triple Pot’, maar hij had helaas 
geen succes.

Speelavond op 4 maart
Volgende week vrijdag 4 maart is de 
volgende speelavond in de Proos-
dijhal. Hopelijk is het weer dan 
genormaliseerd zodat er weer vele 
nieuwe gezichten én vaste deelne-
mers zijn. Elke darter kan zonder 
opgave vooraf meedoen, de Poel’s 
Eye is laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveau. Dankzij het vier 
niveau systeem komt iedereen ‘auto-
matisch’ op zijn eigen niveau terecht. 
Deelname is geheel vrijblijvend. De 
inschrijving sluit 20.00 uur. Deelname 
kost vier euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl meer informatie.

Stormachtige herstart bij het 
darten bij Poel’s Eye

Prijswinnaars bij Poel’s Eye: Ronald, Remy, Patrick, Rick en Johan.

ging echter met de juiste coaching 
vanaf de kant steeds beter spelen en 
Johan moest in vier games zijn meer-
dere erkennen. David Klaassen wist er 
zelfs een beslissende vijfde game uit te 
slepen, maar die ging met 11-6 naar 
zijn tegenstander. Ook in het dubbel-
spel wonnen Bart en David nog hun 
eerste game, waarna de partij in vier 
games verloren ging. Dit verloop bleef 
de hele avond; vijf partijen werden 

verloren in vier games en twee in de 
maximale vijf games, maar uiteindelijk 
won Tempo Team met 10-0. Het Noot-
wheer 8 kwam met twee spelers naar 
de Bloemhof, waardoor Bloemenlust 2 
de wedstrijd begon met een 3-0 voor-
sprong. Dirk Biesheuvel speelde sterk 
en versloeg overtuigend beide tegen-
standers. Danny Knol en Ed Couwen-
berg wonnen allebei een enkelspel en 
samen na een spannende strijd ook het 

dubbelspel (9-11, 11-8, 10-12, 13-11, 
12-10), waarmee de eindstand op 8-2 
werd bepaald. Bloemenlust 3 behaalde 
een 5-5 gelijkspel bij koploper JOVO 6, 
waar één tegenstander duidelijk te 
sterk was voor de bezoekende Aals-
meerders. Frans Ravesteijn en Horst 
Krassen wisten wel de twee andere 
JOVO-spelers te verslaan en ook het 
dubbelspel werd gewonnen door Horst 
samen met Peter Velleman.

Tafeltenniscompetitie: Ruime 
overwinning Bloemenlust 2 
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest naar 
Amsterdam om het op te nemen tegen 
koploper Tempo Team 10, die de eerste 
twee wedstrijden met 10-0 had 
gewonnen. Werk aan de winkel dus, 
maar de start van Bart Spaargaren was 
veelbelovend met winst in de eerste 

game. Maar gaandeweg de partij werd 
de met lange noppen spelende tegen-
stander steeds sterker en werd Bart 
toch in vier games verslagen. Ook 
Johan Berk begon goed met 5-11 winst 
in de eerste game tegen zijn zeer jonge 
tegenstander. Deze talentvolle jongen 






