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Mooi initiatief
Wethouder Groen Wilma Alink: 
“Bomen zijn belangrijk voor onze 
toekomst. Ze dragen bij aan een 
betere water- en warmtehuishouding. 
In het bomenplan hebben we toege-
zegd dat we particuliere initiatieven 
die gericht zijn op het groener maken 
van de gemeente, zullen onder-
steunen. Daarom werken we graag 
mee aan dit mooie initiatief van het 
Fort en MeerGroen. Deze actie past 
ook mooi bij het NK Tegelwippen 
2022, waar we als gemeente aan mee 
gaan doen. We hopen dat veel 
mensen een gratis boompje zullen 
halen voor in hun tuin.”

Fort zoekt vrijwilligers
Voor het oogsten van zaailingen en 

jonge stekjes op Fort Kudelstaart zijn 
veel vrijwilligers nodig. Er is een vast 
groepje vrijwilligers en ook een aantal 
politieke partijen heeft al toegezegd 
te komen helpen. Maar er is meer 
hulp nodig! Op maandag 28 februari, 
zondag 6 maart, zaterdag 12 maart en 
maaandag 14 maart komen de vrijwil-
ligers samen om hun bijdrage te 
leveren aan een groener Aalsmeer. 
Heeft u op een van deze dagen ook 
een uurtje of misschien wel meer 
beschikbaar? Iedereen is vanaf 13.00 
uur welkom op het Fort om de boom-
pjes uit te scheppen en klaar te zetten 
voor transport naar het terrein van de 
oude waterzuiveringsinstallatie.
Buiten deze dagen kunnen scholen, 
klassen en andere groepen zich ook 
aanmelden om te oogsten. Of zoekt u 

nog een mooie activiteit voor uw 
bedrijf op de NL DOET dag op 12 
maart? Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar Greet Brouwer van Zeil-
fort Kudelstaart: gbrouwer@zeilfort.nl.

Zo’n 100 soorten
Op zaterdag 19 maart kunnen inwo-
ners van 10.00 tot 17.00 uur bij de 
oude waterzuiveringsinstallatie een 
gratis boompje voor in de tuin 
ophalen. Deze bevindt zich aan de 
Molenvlietweg 30, naast de rotonde 
met de Middenweg. Er is de keuze uit 
zo’n 100 soorten, klein en groot. Zo 
zijn er lage struiken, maar u kan er 
ook gekozen worden voor bijvoor-
beeld een kersenboom, lijsterbes, 
sleedoorn of meidoorn. De organisa-
toren verwelkomen inwoners graag 
op 19 maart. Voor meer informatie 
over de actie kan contact opgenomen 
worden met Greet Brouwer, 
gbrouwer@zeilfort.nl, de haven-
meester via 06-1076 7630 of met 
Stichting MeerGroen: Franke van der 
Laan, info@stichtingmeergroen.nl.

Gratis boom voor inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart

Watertoren in blauw en geel: Steunbetuiging voor Oekraïne
Aalsmeer - In tal van landen en 
steden zijn gebouwen en monu-
menten sinds enkele dagen in blauw 
en geel licht gezet. Het zijn de kleuren 
van de vlag van Oekraïne en is een 
steunbetuiging aan dit land en haar 
bewoners dat aangevallen wordt door 
Rusland. De watertoren van Aalsmeer 
is al diverse malen kleurig aange-
kleed, als vrolijk gebaar in rood, groen 
en zwart en in oranje en groen om 
aandacht te vragen voor goede 
doelen. En nu is de watertoren een 
lichtpuntje voor inwoners van het 
door oorlog geteisterde Oekraïne. 
Sinds afgelopen maandag 28 februari 
is de toren van Sangster blauw en 

Aalsmeer - Meer groen in de gemeente. Daar kunnen inwoners ook aan 
bijdragen! Op 19 maart kunnen Aalsmeerders en Kudelstaarters een 
gratis boom voor in de tuin ophalen bij de oude waterzuiveringsinstal-
latie aan de Molenvlietweg. Deze actie, die wordt georganiseerd door 
Zeilfort Kudelstaart en Stichting MeerGroen, sluit aan op het bomenplan 
van de gemeente Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl

geel gekleurd. Initiatiefnemer is Mike 
van der Laarse, die deze actie super-
snel heeft geregeld met Bass4events. 
Echter in opdracht van een goede 
vriend uit Aalsmeer. De voormalige 
bloemenexporteur heeft vele jaren 
zaken gedaan met bedrijven in 
Oekraïne en deze oorlog vindt hij 
vreselijk voor de bevolking van dit 
mooie land. “Ik ben er vaak geweest 
en heb er veel vrienden en bekenden 
wonen. Een oud-collega van mij is 
vorig jaar verhuisd naar Oekraïne. Ik 
krijg net bericht dat hij gevlucht is 
met zijn vrouw kind. De oorlog geeft 
zo’n gevoel van frustratie en machte-
loosheid. De watertoren in blauw en 
geel licht zetten als steunbetuiging is 
het enige wat we vanuit ons bloe-

mendorp kunnen doen. Er zijn in Aals-
meer veel bedrijven die zaken doen 
met Oekraïne. Het is toch vreselijk dat 
één persoon in deze tijd zo’n chaos 
weet te creëren.” De foto’s van de 
watertoren zijn al naar diverse 
contacten in Oekraïne gestuurd. 
“Allen zijn blij en voelen zich 
gesteund door dit gebaar”, vertelt de 
oud bloemenman. De watertoren 
blijft minimaal een week in blauw en 
geel gekleurd. “Tot zolang het rele-
vant is”, besluit de voormalige expor-
teur. “Ik hoop dat door de economi-
sche maatregelen die genomen zijn 
een wereldoorlog voorkomen wordt. 
Dit machtsvertoon van Rusland moet 
snel stoppen. Het is zo zonde en zo 
triest voor alle mensen in Oekraïne.”
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 6 MAART

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag Netkerk, 
kerk in kleine groepen. Zie: 
www.cama-aalsmeer.nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. J. van Dijken uit Nieuw-
Vennep. Op 9 maart dienst om 
19.30u. met ds. R.C. Verburg uit 
Veenendaal. Biddag.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. K.D. 
Huizinga uit Hoorn en 16.30u. 
gez. dienst in CGK met ds. J. van 
Dijken uit Nieuw-Vennep.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte 
voor WereldWerk. 

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. John 
Vrijhof uit Zandvoort. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Joshua Prins. 
Om 18.30u. Zangdienst. Op 9 
maart 19.30u. dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: Johan v/d 
Zwaard. Biddag gewas en arbeid 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen, Biddag. Organist: 
Jan Terlouw. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.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. Eucharistie-
viering m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met pastoor 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. 
Joanne Vrijhof. Info: www.kerk-
dienstgemist.nl.

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

dienst met mw. ds. M.W. Gehrels 
uit Tienhoven. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Voorstelviering 
eerste communiekantjes m.m.v. 
kinderkoor. Info: sjangeboorte-
secretariaat@live.nl of 
0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

om 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 7 maart met 
drs. Steve van Deventer. 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 - Wegens de vele positieve 
reacties op de eerste Johannes de 
Heer zangavond in november is er 
aanstaande zondag 6 maart om 
18.30 uur een tweede editie in de 
Dorpskerk van Aalsmeer in de 
Kanaalstraat. Iedereen wordt weer 
van harte uitgenodigd om samen te 
komen zingen en te komen luisteren. 
De organist Joshua Prins zal deze 
avond de samenzang begeleiden op 
het prachtige Knipscheer orgel van 
de Dorpskerk. Joshua is ondertussen 
geen onbekende meer in Aalsmeer, 
hij verleent vaker medewerking aan 

zangdiensten en hij is ook geregeld 
te horen tijdens de eredienst. Zijn 
stijl kenmerkt zich door zijn frivole 
improvisatievermogen. Voor deze 
zangavond is er wederom gekozen 
om nummers te gaan zingen die 
komen uit de bekende blauwe 
bundel van Johannes de Heer. 
Het belooft wederom een mooie 
muzikale avond te worden. In 
verband met de grootte van de kerk 
is het goed mogelijk om afstand te 
houden. De dienst zal onder leiding 
staan van de eigen wijkpredikant 
dominee G.H. de Ruiter. 

Zondag tweede Johannes de 
Heer zangavond in Dorpskerk

Aalsmeer - De Raad van Kerken Aals-
meer organiseert voor de zeventiende 
keer in de Veertigdagentijd een 
Passieronde langs Aalsmeerse en 
Kudelstaartse kerken voor een weke-
lijks moment van stilte, bezinning en 
inkeer ter voorbereiding op het 
komende Paasfeest. De Veertigdagen-
tijd wordt ook wel Vastentijd 
genoemd. Al vrij vroeg in de geschie-
denis van de kerk was er sprake van 
een Veertigdagentijd. Veertig is een 
symbolisch bijbels getal. De tocht van 
het volk Israël door de woestijn op 
weg naar het beloofde land duurde 
veertig jaar. De voorbereidingstijd van 
Jezus op zijn roeping duurde veertig 
dagen. Veertig dagen in de woestijn, 
een tijd van beproeving en onderzoek 
voor hij actief werd in woord en daad. 
Veertig dagen of jaren in de woestijn 
werden zo een symbolisch beeld van 
de tocht van de mens door de woes-
tijn van het leven. Zo biedt de traditie 
een veelheid aan aanknopingspunten 
om ons te bezinnen op onze eigen 

voorbereiding op Pasen. Zes weken 
- op woensdagavond van 19.15 tot 
19.45 uur - bent u van harte welkom 
in één van de kerken. Elke deelne-
mende geloofsgemeenschap geeft op 
eigen wijze inhoud aan het half uurtje 
van samenkomst. Zo wordt samen 
oecumenisch op weg naar Pasen 
gegaan! 
De ‘haltes’ in 2022 zijn:
9 maart: Doopsgezinde kerk
www.dgaalsmeer.nl 
16 maart: Open Hof Kerk
www.pgaalsmeer.nl 
23 maart: Hervormde Dorpskerk 
www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk 
30 maart: Karmelkerk 
www.rkkerkaalsmeer.nl 
6 april: Lijnbaankerk 
www.lijnbaankerk.nl 
13 april: Samen Op Weg Kudelstaart
www.sow-kudelstaart.nl 
Zie ook de websites van de betref-
fende kerken en de website van de 
Raad van Kerken Aalsmeer: 
www.kerkpleinaalsmeer.nl 

Raad van Kerken organiseert 
zeventiende Passieronde

Eerste halte van de Passieronde: Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 27 
februari was er een jubileum viering in 
de goed gevulde Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. Het was al een feest op 
zich dat alle corona beperkingen waren 
opgeheven, het koor weer voltallig 
mocht zingen en de kerkgangers weer 
mochten meezingen. Wat is het heerlijk 
dat iedereen zich weer volledig mag 
inzetten in de kerk waar iedereen weer 
welkom is. Dat is toch zo’n twee jaren 
gemist. Er waren drie jubilarissen bij 
het dames en heren kerkkoor. Nel van 
de Kroon en Loek Pieterse beiden 40 
jaar lid (gouden speld) en Afra Boersma 
50 jaar lid ( gouden+speld). In een zeer 
inspirerende dienst onder voorganger 
diaken Hr. R. Mascini werden de 
pannen van het dak gezongen voor 
zover deze al niet door de storm waren 
weggeblazen. Aan het begin van de 
dienst werden de jubilarissen toege-
sproken door de voorzitter van het 
Parochie Bestuur, Carlo Renne, en 
kregen door hem de versierselen opge-

speld en de oorkondes van de Sint 
Gregorius Vereniging en bloemen 
aangereikt. Een speciaal voor de feest-
gangers gecomponeerd lied werd 
daarna ingezet. In de mooie overwe-
ging van diaken Mascini werd stilge-
staan bij de dramatische gebeurte-
nissen in oost Europa en werd het 
verzoek van Paus Franciscus voorge-
lezen om de Oekraïners bij te staan. Na 
a�oop van de dienst was er voor alle 
koorleden en familie een gezellig 
samenzijn met ko�e en een borrel. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom bij om bij het koor van de 
Karmelkerk te komen zingen. 

Jubileumviering in Karmelkerk

Bidden voor vrede 
in de Dorpskerk
Aalsmeer - De kerken van Aalsmeer 
hebben sinds het uitbreken van de 
oorlog in de Oekraïne al diverse 
gebedssamenkomsten gehouden. 
Aanstaande woensdag 9 maart is 
iedereen welkom in de Dorpskerk . In 
deze korte viering gaan de aanwezigen 
zingen, lezen, overdenken en bidden 
rondom het thema Vrede. De tweede 
woensdag van maart is van oudsher 
biddag voor gewas en arbeid. Er wordt 
niet alleen gebeden voor een goede 
oogst, maar ook voor alles wat wordt 
gedaan om mensen te voorzien van 
‘ons dagelijks brood’. In de kerk wordt 
ook altijd voor anderen gebeden. Dit 
jaar speciaal voor vrede in de Oekraïne, 
zodat ook daar weer gezaaid kan 
worden en mensen gewoon aan het 
werk kunnen. Iedereen is welkom. 
Voorganger is dominee Gert de Ruiter. 
Aanvang 19.30 uur in de Dorpskerk in 
de Kanaalstraat in het Centrum. Meer 
informatie op hervormdaalsmeer.nl

Reünie drie scholen in Bovenkerk
Bovenkerk - Er is weer nieuws uit Bovenkerk. Er is gevraagd aan het reünie comité van de 
Aloysius en Maria school of de Pro.f Kohnstammschool misschien ook mag komen op de 
Bovenkerkse scholenreünie 2022. En natuurlijk zijn die ook van harte welkom. Vanaf nu 
kunnen alle leerlingen en medewerkers inschrijven. Ga naar de website en schrijf je in 
onder het knopje Prof Kohnstammschool. De inschrijvingen komen al gestaag binnen en 
dat is ook verstandig want er komt natuurlijk een moment dat er niet meer personen toege-
laten mogen en kunnen worden in het vernieuwde Noorddamcentrum. Het wordt een echt 
dorpsfeest op zaterdag 17 september. Nu nog leuker omdat het echt een complete Boven-
kerkse scholenreünie is met de kleuterschool St. Josehpschool en de beide lagere scholen.
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Uw uitvaart goed geregeld!

Adri van den Bergh
Uitvaartconsulent

Pro�teer van een 
uitvaartdeposito
• Uw uitvaartwensen op 

een rij
• Voordelig geld reserveren
• Geen gezondheidsvragen
• Directe uitbetaling bij 

overlijden

Het adres voor al uw bloemwerk,
boeketten, rouwarrangementen, bruidswerk 
en abonnementen, zowel zakelijk als privé.

Kijk voor meer info op duoplant.nl

UITVAARTZORG

- Betrokken en Zorgvuldig -
www.saskiadriezen.nl

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

Iedere uitvaart krijgt bij 
ons de grootst mogelijke 
persoonlijke zorg

Directe hulp na overlijden: 
0297 325 865 
(dag en nacht bereikbaar)

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het 
verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd 
worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. 
Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. 

Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare 
momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren 
team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te 
ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom 
een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in 
alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum
Finnema

Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis

www.uitvaartcentrumfi nnema.nl

kleinschalig - korte lijnen - oog voor details   
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

06 - 576 275 40
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

           Jacco van der Laarse              Jaap van der Maarl
  www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

Wat je bewaart in je hart,
raak je nooit meer kwijt.

Voor uw belangstelling, prachtige bloemen, fijne 
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en 
onze super-oma

Mary 
Mooij-Nijnuis

willen wij u hartelijk bedanken.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot
de moed om verder te gaan.

Jacques Mooij

Karin
    Nick en Kimy
    Damian

Saartje  en Joy 

Aalsmeer, maart 2022

Familieberichten
OOK ONLINE



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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

Gloger F.R.M. 29-06-1998 21-02-2022

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.

BENOEMING TOT LOCOSECRETARIS

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 1 maart 
2022 besloten de volgende persoon met onmiddellijke ingang 
te benoemen als loco-gemeentesecretaris: Mevrouw P. Si-
monse. Het B&W besluit D2014/123516 van 6 mei 2014 is met 
onmiddellijke ingang ingetrokken.

BAGGERWERKZAAMHEDEN HORTENSIALAAN

Vanaf 7 maart vinden er baggerwerkzaamheden plaats bij de 
Hortensialaan. Het water stroomt hier onvoldoende door en 
dat geeft problemen met de waterhuishouding. Na het bag-
geren is dit opgelost. Doordat het water dan dieper zal zijn, 
verbetert ook de waterkwaliteit. Naar verwachting zullen de 
werkzaamheden ongeveer een week duren.

VERGADERING DONDERDAG 10 MAART 2022

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 10 maart 2022, in de raadzaal van het raadhuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 27 januari 2022 
   en 1 februari 2022
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  BEHANDELSTUKKEN

20.05 R-2 Inbesteding nascheiding en verwerking 
  restafval gemeente Aalsmeer
20.15 R-3 Vaststellen Warmtevisie Aalsmeer 2021 
20.45 R-4 Aanpak dak- en thuisloosheid en 
  doordecentralisatie Beschermd wonen
21.15 R-5 Overdrachtsdocument gemeenteraad 
  2018-2022
21.35 R-6 Wijziging vergaderstructuur 
  gemeenteraad
21.55 R-7 Vragenkwartier

   SLUITING 

GEMEENTE AALSMEER – OMGEVINGSVERGUNNING 
HERENWEG 78E AALSMEER (Z20-061559)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een 
omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de 
(nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e 
in Kudelstaart. Op dit perceel bevindt zich een voormalige 
woonark die in 2017 tot woning is gelegaliseerd. De eigenaar 
is voornemens dit gebouw te slopen en een nieuwe woning 
te realiseren. De bestaande woning wordt geheel afgebroken 
en vervangen door een energie neutrale nieuwbouw-woning 
met twee woonlagen. Tevens wordt de tuin opnieuw ingericht 
en worden er 2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. 
De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan 
en kan mogelijk worden gemaakt via een uitgebreide afwij-
kingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 
3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 4 maart 2022 voor 6 
weken, op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAN-VG01
- de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. 

Beroepsmogelijkheid
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is ge-
legd kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het be-
sluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Post-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak ma-
ken voor een één op één gesprek. Neemt u tel. contact 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

Tyrka E.M. 30-06-1980 21-02-2022
Tyrka G.M. 20-10-2001 21-02-2022
Witek M. 28-05-2001 21-02-2022

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 

bus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan voor 
burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Let op: 
het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit 
niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aan-
vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor de 
behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek 
om een voorlopige voorziening bent u gri�erecht verschul-
digd. Over de hoogte van het gri�erecht en de wijze van beta-
ling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

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.
- Hornweg 308, 1432 GT, (Z22-014379), het plaatsen van een 

erfafscheiding (legalisatie) 
- Meervalstraat 20, 1431 WG, (Z22-014073), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- Gerrit van Rietveltlaan 9, 1431 MK, (Z22-013795), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- Gerrit van Rietveltlaan 7, 1431 MK, (Z22-013793), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- Oosteinderweg 377a ws3, 1432 AZ, (Z22-013553), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. legaal wonen op 
het terrein 

- Hornweg 187A, 1432 GH, (Z22-013552), het plaatsen van 
een I-MSR station voor project Greenpark 

- Kudelstaartseweg 210, 1433 GP, (Z22-013437), het ver-
plaatsen van de in- en uitrit 

- Hortensialaan, nabij 53-01 t/m 53-17 en Hortensialaan 
55, 55-01 tm 55-03, (Z22-013486), het inrichten van een 
bouwplaats i.v.m. nutswerkzaamheden en de voortgang 
van bouwwwerkzaamheden tot juni 2022 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Kamerlingh Onnesweg 102, 1433 LK, (Z22-009853), het 

plaatsen van een puincontainer i.v.m. een verbouwing. 
Verzonden: 28 februari 2022



O�ciële Mededelingen
3 maart 2022

- Aalsmeerderweg, t.h.v. nr. 133 (kad. perc. B nrs 3696 , 5100 
en 9321), (Z22-003716), het inrichten van een bouwplaats 
t.b.v. werkzaamheden aan een middenspanningsruimte 
tot 25 februari 2022. Verzonden: 28 februari 2022

- Stuurboordstraat 6a, 1433 SC, (Z21-094647), het plaatsen 
van een douglas overkapping met schuur. Verzonden: 22 
februari 2022

- Stommeerkade 62, 1431 EL, (Z21-091534), het plaatsen 
van een kapschuur te gebruiken als overkapte parkeer-
plaats. Verzonden: 22 februari 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de wabo verlengd:
- Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-095102), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur en het 
plaatsen van een extra kozijn in de linkerzijgevel van de 
woning Verzonden: 23 februari 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z22-002608), het plaat-

sen van een zeecontainer op een parkeerplaats voor de 
woning tot 28 februari 2022. Verzonden: 28 februari 2022

- Oosteinderweg 573, 1432 BM, (Z21-084603), het uitbou-
wen van de woning. Verzonden: 22 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:
- Uiterweg 139 en 141, 1431 AD, (Z20-018522), het aanleg-

gen van een onderheid betonpad richting de jachthaven 
en terrassen rondom de woning. Toelichting: in de publi-
catie van 1 april jl. is niet het volledige adres gecommuni-
ceerd. Verzonden: 25 februari 2022

- Andorraweg 1, 1432 DB, (Z21-090887), het plaatsen van 
verlichte handelsreclame op de voor- en rechtergevel van 
het pand. Verzonden: 25 februari 2022

- Stommeerkade 66, (Z21-073297), het bouwen van een wo-
ning. Verzonden: 23 februari 2022

- Herenweg 60, 1433 HB, (Z21-088601), het bouwen van een 
overkapping voor het stallen van auto’s. Verzonden: 23 fe-
bruari 2022

- Westeinderplassen, kad. perc. H 445, (Z21-081964), het 
plaatsen van een metalen schuilhut op een recreatie-ei-
land. Verzonden: 18 februari 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 523 (kad. perc. A 3010), 1432 BK, (Z22-

001939), het uitbreiden van de bestaande in- en uitrit. Ver-
zonden: 28 februari 2022

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Apollostraat 66, 1431 WT, (Z21-084660), brandveilig ge-

bruik KDC De Lotusbloem 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 04 maart 2022 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Stommeerkade/Stokkeland (Z22-013958) Junior Pramen-

race op 18 juni 2022, ontvangen 24 februari 2022
- Pontweg (Z22-013987) Pramenrace Aalsmeer op 10 sep-

tember 2022, ontvangen 24 februari 2022

COLLECTES

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

LOTERIJVERGUNNING (VERLEEND)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Wet op de Kansspelen de volgende vergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Schoolstraat 5A (Z22-004739) Loterij op 31 maart 2022, 

verzonden 25 februari 2022

TER INZAGE

t/m 15-04-22 De aanvraag omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, en 
de overige daarop betrekking hebbende 
stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een wo-
ning op het perceel Herenweg 78e in Kudel-
staart (Z20-061559). 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer – Op zaterdag 12 maart, 
tijdens NL Doet, gaan vrijwilligers en 
bestuursleden van SPIE het water van 
de Westeinderplassen op voor de 
jaarlijkse schoonmaak-actie. Doel is 

om z’n allen de natuur weer een 
beetje mooier en schoner te maken, 
zodat er van de zomer weer volop 
genoten kan worden van de Poel 
met haar vele eilanden. Voor de actie 

SPIE zoekt vrijwilligers voor 
schoonmaakactie op de Poel

zoekt SPIE nog enkele schippers met 
een vlet, praam of werkschuit, die in 
de ochtend van 12 maart beschik-
baar zijn. Uiteraard zijn ook vele 
helpende handen welkom. Het 
verzamelen is vanaf 08.00 uur, en net 
als de laatste keer, in De Brasserie  bij 
Watersport Vereniging De Nieuwe 
Meer aan de Stommeerweg 2, bij de 
Kolenhaven. Natuurlijk is er een kop 
ko�e of thee en een lekkere koek 
van Bakkerij Vooges tijdens de korte 
instructie voordat iedereen het water 
op gaat om het zwerfvuil zoveel 
mogelijk te verwijderen. De vuilnis-
wagen van De Meerlanden zal vanaf 
11.00 uur bij de Kolenhaven klaar 
staan om alles in te nemen. Daarna 
krijgen alle deelnemers een kop 
snert van Slagerij Kruijswijk met 
roggebrood en spek aangeboden. 
Maar er is ook gelegenheid voor een 
drankje. Boot beschikbaar en/of de 
handen uit de mouwen steken? Geef 
je op via www.nldoet.nl

Aalsmeer - Bij kinderboerderij 
Boerenvreugd houden ze van 
aanpakken. In maart staan er meer-
dere klusdagen op het programma. 
Het bestuur van de boerderij is nog 
op zoek naar mensen die een dag 
zouden willen helpen. Aanstaande 
zaterdag 5 maart gaat een groep vrij-
willigers ’s ochtends om 9 uur verder 
met de straatwerkzaamheden. Het 
hele straatwerk op de boerderij 
wordt opnieuw gelegd. Hulp bij deze 
zware klus is van harte welkom. Zin 
om buiten lekker de handen uit de 
mouwen te steken met een gezellige 
groep harde werkers? Meldt u dan 
aan door een mail te sturen aan 
bestuur@boerenvreugd.nl 

Vrijwilligersactie NL-doet
Op 11 en 12 maart is de landelijke 
vrijwilligersactie NL-doet. In het hele 
land kunnen mensen zich aanmelden 

bij verschillende organisaties als vrij-
williger voor een dag. Boerenvreugd 
doet al jaren mee met NL-doet en op 
deze dagen wordt er altijd heel veel 
werk verzet. De dagen zijn ook nog 
eens heel gezellig. Dit jaar bestaan 
de werkzaamheden uit het aanvullen 
van de speeltuinbodem met extra 
schors, reparaties aan hekwerk en er 
zijn tal van andere kleinere klussen 
waaronder schoonmaakwerkzaam-
heden. Aanmelden voor deze gezel-
lige klusdagen kan via de site van 
NL-doet of door een mail te sturen 
naar bestuur@boerenvreugd.nl Beide 
dagen starten om 9.00 uur en duren 
tot ongeveer 15.00/16.00 uur. Ook 
vrijwilligers die maar een paar uur 
kunnen helpen zijn van harte 
welkom aan de Beethovenlaan 118. 
Op 12 maart zal Boerenvreugd tradi-
tiegetrouw zorgen voor een lekkere 
lunch.

Klussen op de kinderboerderij

Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart van 
10.00 tot 15.00 uur doet Scouting 
Ti�o weer mee aan NLdoet, georgani-
seerd door het Oranje Fonds. Ti�o is 
een jonge, enthousiaste scouting-
groep met zowel land- als 
waterscouts. Iedere vrijdagavond en 
zaterdagochtend en middag worden 
opkomsten georganiseerd voor 
kinderen en jongeren in de leeftijd 

van 5 tot 18 jaar. De opkomsten 
bestaan uit zeilen op de Westeinder 
plassen, het spelen van spelletjes op 
het schoolplein van de Jozefschool, 
het bakken van allerlei heerlijke 
baksels en er worden de meest crea-
tieve kunstwerken geknutseld! Vorig 
jaar heeft Ti�o haar eiland een �inke 
opknapbeurt gegeven en nu is het 
thuishonk aan de beurt. Het thuis-

Klussen bij thuishonk Scouting 
i o tijdens doet 

Aalsmeer - De coronamaatregelen 
worden steeds meer teruggedraaid 
en dat geeft ook weer ruimte voor 
het taalcafé in de bibliotheek op 
dinsdagmiddag van half 2 tot half 3. 
De vrijwilligers en bezoekers praten 
over allerlei onderwerpen met elkaar, 
doen taalspelletjes en hebben vooral 
veel plezier!! Bijna twee jaar hebben 
zij deze ontmoetingen moeten 
missen. Maar nu is het dus weer 

zover: het taalcafé is vanaf dinsdag 8 
maart weer geopend. De doelgroep 
heeft veelal moeite met het lezen 
van deze krant. 
Kent u iemand die regelmatig het 
taalcafé bezocht dan verzoeken de 
vrijwilligers u vriendelijk om hem of 
haar dit bericht te vertellen. De vrij-
willigers en deelnemers hopen dat 
het taalcafé voor langere tijd open 
kan blijven.

Taalcafé opent de deuren weer

honk bevindt zich op Stommeerweg 
13 (volg het pad naar beneden tussen 
de Karmelkerk en het klooster). De 
hoofdmoot tijdens NLdoet zal 
bestaan uit het schilderen van muren, 
deuren, vloeren en het �etsenhok. 
Verder liggen nog een paar tegels 
niet helemaal goed meer, heeft Ti�o 
een buitendeur met speling en is een 
lichtje nodig in de cv-ruimte. Mensen 
die bij Ti�o in actie willen komen 
kunnen zich aanmelden via www.
nldoet.nl of stuur een mail naar info@
ti�o.nl. Iedereen is welkom.

Aalsmeer - Snoeien is belangrijk om je 
tuin op orde en optimale conditie te 
houden.  Maar wanneer en hoe moet je 
snoeien? Het antwoord hierop wordt 
gegeven op zaterdag 5 maart tijdens 
de jaarlijkse snoeicursus op de Histori-
sche Tuin. De tuinchefs Gerben en Dick 

staan deze dag samen met deskundige 
vrijwilligers klaar om de belangrijkste 
lessen bij te brengen over het snoeien 
van bomen en struiken. Tijdens de 
cursusmiddag gaan de deelnemers ook 
zelf aan de slag, zo kan de opgedane 
kennis direct in de praktijk gebracht 

Snoeicursus op Historische Tuin worden. De snoeicursus op 5 maart 
begint om 13.30 uur en duurt tot circa 
16.00 uur. De kosten zijn 14,50 euro en 
dit bedrag is inclusief ko�e of thee en 
een handleiding snoeien. Er is nog 
plaats, dus meld je snel aan voor deze 
leuke en informatieve middag via coor-
dinator@historischetuinaalsmeer.nl of 
bel 0297-322562.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Voor gitaren,
violen en 
ukelele’s

Ook diverse
muziek(les)

boeken

AGENDA

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 3 MAART:
* 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.
* Lathyrus presentatie bij Groei & 

Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanf 20u.

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

* Business Club FC Aalsmeer. 
Thema-avond over recruitment 
en arbeidsmarkt ontwikke-
lingen. Vanaf 19.30u. bij Yuverta, 
Linnaeuslaan 2.

* Klaverjasavond Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

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

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

Kudelstaart van 10 tot 12u. 
* 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.

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

ZATERDAG 5 MAART:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open van 
10.30 tot 16.30u.

* 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.

* KCA Jazzavond met The Prea-
cher Men in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

MAANDAG 7 MAART:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

* Kaarten bij Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt vanaf 20u.

* Lezing en veiling Postzegelver-
eniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

DINSDAG 8 MAART:
* Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 9 MAART:
* OVAK kaartsoos in Parochiehuis, 

Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 

in Dorpshuis Kudelstaart,  20u.

DONDERDAG 10 MAART:
* Raadsvergadering in Raadzaal, 

gemeentehuis vanaf 20u.
* Pubkwis over Kudelstaart en 

2021 in café Op de Hoek vanaf 
20.30u. Inschrijven via info@
cafeopdehoek.nl

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

TOT APRIL:
* Schilderijen van Henry Calvetti 

bij Eveleens Makelaars, Punter-
straat, Centrum. Open op werk-
dagen 9 tot 17.30u.Aalsmeer - Kom genieten van heavy 

soul en groovy blues door Edison 
winnaars The Preacher Men zaterdag-
avond 5 maart in cultureel café 
Bacchus. Scheurende saxofoonkreten, 
gruizig diep-groovend hammond-

orgel, back beats waarbij stilzitten 
praktisch onmogelijk is. Met het 
conceptalbum ‘Blue’ wonnen The Prea-
cher Men met overgrote meerderheid 
van stemmen de Edison Publieksprijs 
(beste jazz/world album 2019). Elke 

KCA Jazz met The Preacher Men

Aalsmeerderbrug - Crash pakt de 
draad verder op en organiseert op 
zaterdag 12 en zondag 13 maar weer 
het jaarlijkse Spit�re weekend. In dit 
weekend staat de Supermarine Spit-
�re centraal en in diverse zalen speelt 
de Spit�re een belangrijke rol in het 
verhaal dat de vrijwilligers van Crash 
graag aan bezoekers vertellen. Zo 
moest de Australische piloot John 
Carmichael uit zijn Spit�re springen 
nadat hij een colonne voertuigen op 
de Oude Haagweg had beschoten. 
Zijn vliegtuig liep motorschade op, 

maar hij kwam veilig aan de grond bij 
Vondels Landleeuw tussen Nieuw-
Vennep en Abbenes. Een aantal 
resten zijn in het museum te bewon-
deren. Met hulp van het verzet kon hij 
onderduiken in Leimuiden. De Spit�re 
speelt ook een rol bij de missie die 
geheimagente Jos Gemmeke heeft 
uitgevoerd, naar haar dropping bij 
Nieuwkoop. In 2003 heeft Crash een 
reconstructie van de Spit�re met code 
3W-S in de collectie opgenomen. 
Sindsdien is dit mooie vliegtuig een 
grote publiekstrekker binnen het 
museum. In de Radiokamer is een 
zendinstallatie te bewonderen, die 
onder andere in een Spit�re is 
gebruikt. Verder kunnen bezoekers 
van het museum gratis een van de 
lezingen over de Spit�re bijwonen. 
Deze worden zowel zaterdag 12 als 
zondag 13 maart twee keer gegeven, 
de eerste om 11.00 uur en de tweede 
om 13.00 uur. Rick Franke vertelt over 
de ontwikkeling, de bouw, de 

itfire ee end ras  se

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wat was er door de Bob & 
Gon liefhebbers uitgekeken naar 
weer een �jn zondagmiddag 
optreden. Zondag 27 februari was 
het gelukkig zover. Iedereen werd 
feestelijk begroet. Buiten scheen 
uitbundig de zon alsof de natuur 
mee jubelde. Het podium in De Oude 
Veiling werd door het optredende 
duo omgetoverd tot een gezellige 
huiskamer. Tapijt op de grond, sche-
merlampjes aan. Voor dat Bob de 
gasten, schrijver Thomas Verbogt en 
zangeres Beatrice van der Poel, 
aankondigde, refereerde hij aan de 
oorlog in Oekraïne en gaf het publiek 

als troost mee dat deze middag zou 
kunnen bijdragen tot inspiratie.  

Beschouwer en fantast
Als opening was er de prachtige �lo-
so�sche beschouwing hoe de 
schrijver de corona periode had 
beleefd. “Stilte kan ook van een 
wonderlijke gestolde schoonheid 
zijn. Zoals de schoonheid van een 
lege lucht.” De song die Beatrice 
daarop liet volgen sloot daar mooi bij 
aan: Na de stilte opnieuw beginnen. 
Thomas heeft niet alleen de gave van 
het woord, hij weet het publiek 
gevangen te houden met zijn 
humorvolle teksten. Hij is een prach-
tige beschouwer van details en een 

Bob & Gon: Een mooie vertelling

heerlijke fantast. Al zijn belevenissen 
hebben een bepaalde herkenbaarheid 
die worden uitvergroot tot het 
absurde en dat maakt zijn optreden zo 
feestelijk. Hoe hij als verlegen man zijn 
binnenkomst in een kamer vol visite 
weet te vertolken of zijn kraambezoek 
aan een ex. Verrukkelijk! Zijn beschrij-
ving over het uitmaken van een 
relatie: “Je leert veel van het leven 
maar dat niet.” Daarna zong Beatrice 
als volgt: “Mijn hart huilt, jankt, bloedt, 
afgedankt. Liefde is mooi, liefde is de 
hel.” Hilarisch was ook zijn vertelling 
van het optreden op een middelbare 
school. Als eerste de reis en er naar 
toe, vervolgens de ontvangst en als 
klap op de vuurpijl de introductie van 
de docent: “Zijn boeken hebben als 
thematiek: erotiek en alledaagse 
waanzin.” De middag werd afgesloten 
met het door Beatrice gezongen ‘Laat 
mij niet alleen’. “Het avontuur van het 
dagelijkse leven blijft voortbestaan. 
Dat wij elkaar mogen meemaken. Laat 
mij niet alleen.” Na het applaus het 
ontvangen van de bloemen werd de 
gezellige huiskamer weer een 
podium. Gingen de gordijnen open en 
kwamen de laatste zonnestralen van 
de dag binnen. De eerste Bob & Gon 
middag was weer ten einde. Gelukkig 
volgen er nog drie vrolijke ontmoe-
tingen als eerste; zondag 20 maart; 
dan treedt Edwin Rutten op.

Foto: Astrid Knaap

jazzliefhebber moet ze beslist live zien 
en horen. Zo op elkaar ingespeeld 
leiden de kleinste variaties tot de 
meest ingenieuze en virtuoze improvi-
saties. De bluesinvloeden mengen 
zich hierbij met het soul-jazz-geluid 
van Trujillo en de diepe klanken van 
Mostert. Al met een al een show om je 
te laten verrassen en inspireren. Want 
op het podium komt de muziek van 
The Preacher Men pas echt tot zijn 
recht. De band bestaat uit Efraïm 
Trujillo (saxofoon), Rob Mostert 
(hammondorgel) en Chris Strik 
(drums). Het optreden begint 
aanstaande zaterdag om 20.30 uur, 
zaal Bacchus in de Gerberastraat open 
vanaf 20.00 uur. De entree is 20  euro, 
jazzclubleden betalen 15 euro en 
jongeren tot en met 25 jaar 10 euro. 
Kaartverkoop uitsluitend in de KCA 
Ticketshop via: www.skca.nl. Voor 
inlichtingen kan contact opgenomen 
worden met Pierre Tuning via 
0297-360355. 

bouwers en de belangrijke acties van 
dit mooie vliegtuig tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De verschillende 
versies van dit vliegtuig worden 
besproken en ook de verschillende 
motoren passeren de revue. De lezing 
heeft een verhalende insteek, dus 
interessant voor iedereen die wat 
meer over dit mooie vliegtuigtype wil 
weten. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug. Het 
museum is tijdens het Spit�re 
weekend open op zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.30 uur. De 
toegang voor het museum inclusief 
de lezing bedraagt 7,50 euro voor 
volwassenen en kinderen van 12 jaar 
en ouder en 4 euro voor kinderen van 
6 tot 12 jaar. Donateurs van de stich-
ting en veteranen hebben gratis 
toegang. Kijk voor meer informatie 
over het museum en het werk van 
Crash op de website www.crash40-45.
nl of raadpleeg Facebook of 
Instagram.

Afgelopen zaterdag speelde de Pianoman Band bekende en minder bekende hits 
van Elton John en Bily Joel in Bacchus. Pianist Daniel Roos, drummer Ferdi Schaap en 
bassist Thom Goosens kregen waardering van het aanwezige publiek. Na ieder 
nummer klonk applaus. 
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Aalsmeer - Maandagavond 7 maart 
komen de postzegelverzamelaars 
weer bijeen in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. Wim Roodenburg 
komt nu wel met prachtig beeldma-
teriaal van oud, minder oud en nieuw 
Aalsmeer. Thema: Het midden- en 
kleinbedrijf in Aalsmeer in de afge-
lopen eeuw. Naast deze lezing wordt 
ook een veiling gehouden. De avond 
begint om 20.00 uur, maar de zaal is 
al vanaf 19.15 uur open om te kijken 

wat er deze avond aan postzegels 
wordt aangeboden en geveild.
De complete veilinglijst staat op de 
website van de vereniging (www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl).
Verder zijn er vele nieuwe stok-
boeken met zegels voor slechts 5 
cent om in te snu�elen. Er is uiter-
aard ko�e (gratis) en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal en er volop 
gratis parkeergelegenheid voor de 
deur.

Lezing over midden- en klein-
bedrijf bij Postzegelvereniging

Kudelstaart - Na lang wachten is 
het lang gehoopte moment dan 
toch aangebroken. Toneelvereniging 
Kudelstaart mag weer de planken 
op! De repetities zijn weer in volle 
gang om in het voorjaar van 2022 
weer een mooie show te mogen 
neerzetten. De spelers zijn er in 
ieder geval weer helemaal klaar voor 
en kunnen niet wachten om u een 
super avondje uit te kunnen voor-
schotelen. Dit voorjaar trakteren 
Liesbeth Zeldenthuis, Jitse Krenn, 
Anita van Leeuwen, Peter Schenkius, 
Tiny Maas, Wim Zandvliet, Monique 
Liesker en Marcel Harting op de 

voorstelling ‘Plaza-Suite’ onder 
leiding van regisseur Harry Maarse.

Hilariteit
‘Plaza-Suite’ is een toneelstuk dat is 
onderverdeeld in drie bedrijven. Alle 
drie de bedrijven spelen zich af in 
Suite 719 in een chique hotel. Of het 
nu gaat om weer wat romantiek in 
de relatie te brengen, twee oude 
vlammen die elkaar opnieuw 
ontmoeten of de voorbereidingen 
van een spannende trouwdag, in 
deze suite maakt u het allemaal 
mee. Een ding kunnen de spelers 
alvast beloven, u gaat veel hilariteit 

Toneelvereniging Kudelstaart 
trakteert op ‘Plaza-Suite’ meemaken. De spetterende 

première is vrijdag 8 april. Verder 
zijn er voorstellingen op de zater-
dagen 9 en 16 april.

Voorverkoop
Zaterdag 26 start de voorverkoop 
tussen 11.00 en 13.00 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Vanaf 
maandag 28 maart kunnen kaarten 
online gereserveerd via de website 
van de Toneelvereniging en te koop 
bij de Slijter in winkelcentrum 
Kudelstaart en bij Bakkerij Vooges in 
de Zijdstraat. Uitsluitend verkrijg-
baar via contante betaling. Pinnen is 
niet mogelijk. Kijk op: 
www.toneelverenigingkudelstaart.nl 
voor verdere info.

Aalsmeer - Er wordt veel gewerkt in 
en rondom kinderopvang Solidoe 
Oostkroost aan de Machineweg. De 
weg is voor deze werkzaamheden 
gedeeltelijk afgesloten en om het 
verkeer te goed te laten doorstromen 
zijn verkeersregelaars ingeschakeld. 
Ondanks het slechte weer ontbrak 
het de verkeersregelaars niet aan 
enthousiasme. 
Bij iedere rit met het busje van en 
naar school zwaaiden zij met beide 
handen heel enthousiast naar de 
kinderen van Solidoe Oostkroost. 
Dit bracht de collega’s, maar vooral 
de kinderen een lach op de 
gezichten. Iedere rit werd er weer 

gezwaaid, toch zo’n zestien keer per 
dag. Om de verkeersregelaars te 
bedanken voor hun vrolijkheid 
hebben de kinderen en de leer-
krachten heerlijke koekjes gebakken 
en persoonlijk bij de verkeersrege-
laars gebracht.

Houtsnippers
Tevens is rond het gebouw van Oost-
kroost gesnoeid, erg �jn! Zeker nu de 
opvang ook nog eens alle houtsnip-
pers mogen gebruiken voor het 
eigen schoolplein. Het is even 
werken maar ook hier werden de 
kinderen en de medewerkers van 
BSO Solidoe heel blij van.

Zwaaiende verkeersregelaars 
door Oostkroost getrakteerd

Amstelland - Welkom op Camping 
Pavarotti: een hele bijzondere muzi-
kale camping vol met onvergetelijke 
personages. Ga met Carmen op 
onderzoek uit en maak kennis met 
de tuinier Jan Sevilla, hond Domingo, 

toiletdiva mevrouw Callas en natuur-
lijk de campingbaas zelf: meneer 
Varotti! Door bekende aria’s te 
vertalen en aan elkaar te rijgen als 
een modern spannend sprookje 
komen deze op aansprekende wijze 

Familievoorstelling Camping 
Pavarotti in Poppentheater

Op reis met OBS de 
Zuidooster
Aalsmeer - Op OBS de Zuid-
ooster is het thema ‘landen’, ‘wij 
gaan op reis’, voor de groepen 
1/2 geopend. Leerkrachten en 
kinderen zongen het lied ‘ik ga 
op reis’ en liepen afgelopen 
maandag 28 februari heerlijk in 
het zonnetje met ko�ertjes op 
het schoolplein. Vier weken lang 
wordt er gepraat , gespeeld en 
gewerkt over dit onderwerp. De 
leerlingen gaan in vier weken de 
wereld rond en sluiten de 
thema-maand af met heel veel 
meer kennis en ervaring.

tot leven. Met verfrissende, grappige 
teksten die elk kind zo mee kan 
zingen! Onder andere de opera’s 
Carmen, De Tover�uit en De Barbier 
van Sevilla komen op verrassende 
wijze in een nieuw jasje voorbij. De 
familievoorstelling Camping Pava-
rotti wordt gespeeld door Mark van 
Vliet Theater op zondag 6 maart om 
14.30 uur in het Amstelveens 
Poppentheater. Toegang: 9 euro. 
Kaarten reserveren kan via: www.
amstelveenspoppentheater.nl, 

Knu�els en pleisters
Het Amstelveens Poppentheater 
heeft kleine inzamelingsactie 
opgezet voor Oekraïense kinderen.
Kleine knu�els (maximaal 20 centi-
meter) en/of kinderpleisters kunnen 
gedoneerd worden in de gele grap-
pige afvalbak die tot 27 maart 
binnen of buiten het theater staat.
Via de Stichting Caritas Ukraine-
Holland zullen de knu�els naar 
Oekraïne gebracht worden. 

Aalsmeer - Titus Brandsma speelde 
een rol bij het vaststellen van de 
grens tussen Aalsmeer en Kudel-
staart. Rond 1930 ging een kogel 
door de rooms-katholieke kerken. In 
dat jaar werden de grenzen van de 
nieuwe RK-parochie Aalsmeer vast-
gesteld. Historicus Jan Willem de 
Wijn kwam tot de ontdekking dat 
karmeliet Titus Brandsma in 1930 tot 
de ondertekenaars van de overeen-
komst behoorde. Hij vertelt hierover 
in de nieuwe Oud Nuus die nu 
verkrijgbaar is bij de boekwinkels. 
Bijzonderheid: diezelfde Titus 
Brandsma staat op de nominatie van 
het Vaticaan om dit jaar heilig 
verklaard te worden. 

Spijt betuigen
Het Vaticaan komt in Oud Nuus nog 
twee keer voor. De eerste keer is in 
oktober 1519 als Aalsmeerder Jacop 
Heijrikcx zich keert tegen een besluit 

van de dijkgraaf van Rijnland. Hij 
wordt als voorbeeld gesteld: zijn 
boete wordt verdubbeld en boven-
dien wordt hij veroordeeld . Nog 
voor het einde van de maand moet 
hij vertrokken zijn naar Rome voor 
een bedevaart en hij moet terug-
komen met een bewijs dat hij bij het 
Vaticaan heeft aangeklopt. Daarna 
moet hij knielen voor de dijkgraaf en 
zijn spijt betuigen. Dat waren nog ’s 
tijden!

Vreemde krijgsdienst
In 1868 vertrekken vier Kudelstaartse 
katholieke jongemannen naar Italië 
om daar dienst te nemen in het leger 
van de paus. Leo XI stelt zich te weer 
tegen Garibaldi die met z’n zwart-
hemden streeft naar een eenheids-
staat. Uit heel Europa en Noord-
Afrika worden soldaten (als zoeaven) 
in blauw-rode uniformen gehesen. In 
1870 heeft de paus het onderspit 
gedolven en keren de Kudelstaarters 
terug naar hun dorp. Tijdens hun 
afwezigheid is de houten noodkerk 
aan het Robend vervangen door de 
huidige stenen Sint Jan. De zoeaven 
zijn dus in vreemde krijgsdienst 
geweest, wat was de sanctie daarop 
dat ze hun nationaliteit verloren?

Plassen en meren
Verschillende auteurs schreven 
verhalen over Aalsmeerse watermas-
sa’s. Dit jaar is het precies 400 jaar 

Nieuwe Oud Nuus over Titus 
Brandsma en het Vaticaan

geleden dat het octrooi voor de 
droogmaking van het Stommeer 
werd uitgegeven (1622). De wijze 
waarop dit gebeurde, vond eerder 
plaats in Lisse. Die prelude van de 
Lisserpoelpolder wordt belicht door 
Jan Hofstra. Jan-Maarten Pekelharing 
beschrijft tijdens het �etsen van 
rondjes rond het Legmeer en z’n 
uitbreiding tot de Legmeerplassen. 
Het eerste deel bevat de Noorder 
Legmeerplassen. 

Ketens en Bloemenlust
In een serie verhalen over de Aals-
meerse ambtsketens komt Luci 
Beumer-Persoon met de historie van 
ketens. Zij vult de hele lijst van alle 
Aalsmeerse burgemeesters sinds 
1850 aan met het onderscheid lijsten 
of zij de eerste, dan wel tweede 
keten droegen. De huidige is de 
derde. De wittebroodsweken van Cor 
Harting en Marian Boomhouwer 
vielen samen met de periode rond 
de bevrijding in mei 1945. Dochter 
Magda van der Schilden-Harting 
reconstrueert die periode aan de 
hand van haar vaders dagboekje.
In het verhaal over de Hongaarse 
kindertreinen komt Jan Willem de 
Wijn uit bij twee nieuwe kinderen die 
ruwweg tussen 1920 en 1930 uit 
Hongarije kwamen. Broer en zus 
Jenö en Jolan Dobos kwamen bij 
Aalsmeerse pleegouders onder de 
pannen. 
Dirk Jongkind tekent de historische 
ervaringen van Henk de Gooijer aan 
veiling Bloemenlust op, dit keer gaan 
ze over verpakkingen.
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Aalsmeer - Kinderburgemeester 
Anne van Duijn heeft een video 
gemaakt over techniek die gebruikt is 
bij de aanleg van het Waterfront. De 
video is bedoeld om kinderen in 
groep 6, 7 en 8 van de basisschool te 
laten zien wat er zoal aan techniek 
komt kijken bij een groot (water-
bouw)project. En om ze te mee te 
geven hoe belangrijk techniek is bij 
het mooier en veiliger maken van 
hun directe omgeving. 
In de week van de techniek van 21 tot 

en met 25 maart krijgen basisscholen 
de mogelijkheid om de video van 
Anne in de klas te laten zien. De week 
is bedoeld om kinderen enthousiast 
te maken over de vele mogelijkheden 
van werken in de technische sector. 

Belangrijk werk
“De mensen die ik tegenkwam bij het 
Waterfront doen allemaal heel 
belangrijk werk”, zegt Anne. “Ze 
zorgen er voor dat de dijk rond de 
Westeinderplassen veilig is en dat je 

Kinderburgemeester Anne van 
ijn fil  te nie  ater ront

lekker kunt wandelen en genieten op 
de wandelboulevard en de bankjes. 
Het was ook hartstikke leuk om mee 
te maken, al was er wel heel veel 
wind.” 
De aannemerscombinatie Martens en 
Van Oord & Van der Ven, die het 
Waterfront heeft gerealiseerd, gaf 
zonder aarzelen medewerking aan de 
video. Bedrijven in de technische 
sector zitten al jaren te springen om 
goed opgeleid vakkundig personeel 
en zien graag kinderen kiezen voor 
een technische opleiding. 

Techniek promoten
“De week van de techniek promoot 
het leren en werken in technische 
branches”, zegt wethouder onderwijs 
Bart Kabout. “Als gemeente dragen 
wij daar graag een steentje aan bij, 
omdat we het belang van technische 
beroepen en technisch onderwijs 
zien. We hebben deze video dan ook 
met volle overtuiging gemaakt. En 
zoals Anne zegt, wel �ink met ons 
hoofd in de wind, maar dat hoort er 
in Nederland ook bij als je lekker 
buiten aan de slag bent.” 
Meer informatie over techniek en 
onderwijs is te vinden op: 
https://technetamstelenvenen.nl. Het 
�lmpje van kinderburgemeester 
Anne van Duijn is te zien via: 
https://youtu.be/Ed4xQQ8VAJc

Aalsmeer - “Sfeervol ingericht, vrien-
delijke bediening en heerlijke pizza’s”, 
een lovende reactie over Christiani 
Vino E Cibo en uiteraard zijn de eige-
naren van dit een jaar geleden 
gestartte restaurant hier bijzonder 
trots op. Het restaurant met uitzicht 
op de Westeinder biedt een gevari-
eerd en ruim aanbod aan Romeinse 
pizza’s, maar ook pasta’s en planken 
met antipasti en borrelhapjes zijn op 
de menukaart te vinden. Bovendien 
worden met regelmaat speciale 
gerechten gepresenteerd. De bodem 

van de Romeinse pizza’s worden op 
een speciale manier bereid en zijn 
dun en knapperig. Voor de topping 
worden alleen oorspronkelijke Itali-
aanse producten gebruikt. Het 
restaurant is zeven dagen per week 
geopend voor gasten. 
Sinds twee weken heeft Christiani 
Vino e Cibo een nieuwe dimensie 
toegevoegd aan haar concept, met 
een uitgaansavond voor 25-plussers. 
Vanaf 22.00 uur is er een DJ in de 
wijnbar op de eerste verdieping en 
kan er gedanst en gesjanst worden 

rijda  dansen en sjansen oor 
 bij ristiani ino E ibo

Amstelland - Stress: Iedereen kent 
het en iedereen heeft het wel eens, 
ook mantelzorgers. Daarom organi-
seert Mantelzorg & Meer op dinsdag 
22 maart een online mantelzorg café 
rond dit thema. Bij het mantelzorgen 
is het vinden van een balans tussen 
zorgtaken en eigen welzijn soms 
lastig. Dat heeft invloed op de vitali-
teit. Tijdens de bijeenkomst krijgen 
de deelnemers handvatten aange-
reikt om die vitaliteit en balans te 
bewaken. Aan het einde van de 
avond kent u het verschil tussen 
positieve en negatieve stress, kunt u 

signalen van stress herkennen en 
weet u hoe u met stress om kunt 
gaan. U weet waar u voor ondersteu-
ning terecht kunt en waar deze 
ondersteuning uit kan bestaan. Het 
Online Stress Café op dinsdag 22 
maart is van 19.30 tot 21.30 uur. 
Vragen? Bel met 020-5127250 of mail 
info@mantelzorgenmeer.nl. 
Aanmelden kan via: https://www.
mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/
agenda/algemeen/1844-2/. Na 
aanmelding ontvangt u de inlog-
gegevens voor het Mantelzorg Café.
Deelname is gratis

nline antel or  a  o er 
o aan et stress

Aalsmeer - Ieder voorjaar en najaar 
organiseert Sam’s Kledingactie een 
aantal speciale landelijke actiedagen, 
om zo extra veel kleding op te 
kunnen halen voor het goede doel. 
Dit voorjaar is er nogmaals gekozen 
voor hulp aan schoolkinderen en hun 
ouders in Oeganda zodat zij, 
wanneer corona voorbij is, weer 
terug naar school kunnen.

Actiedag op 19 maart
De honderden vrijwilligers van Sam’s 
Kledingactie zamelen, grotendeels, 
het hele jaar door kleding en 
schoenen in voor het goede doel. Zij 
doen dit vanuit een depot aan huis 
of bij een bedrijf, school of kerk. 
Op zaterdag 19 maart kunnen in 
Aalsmeer kleding en schoenen inge-
leverd worden bij de Open Hof Kerk 
aan de Ophelialaan 247. De Sam’s 
vrijwilligers zijn dan van 9.00 tot 
12.00 uur aanwezig om de goederen 
in ontvangst te nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed 
en knu�els, handdoeken, kussens en 
dekbedden nemen zij niet aan.

Uw steun is onbetaalbaar
Een �nanciële bijdrage van 75.000 

euro biedt kinderen in Oeganda iets 
onbetaalbaars: door naar school te 
gaan, maken zij kans te kunnen 
ontsnappen uit de armoedecirkel en 
een betere toekomst voor zichzelf te 
creëren! Met uw steun in de vorm 
van kleding en schoenen zorgt Sam’s 
Kledingactie er samen met Cordaid 
voor dat de kinderen die niet (meer) 
naar school gaan of na corona niet 
terug zouden komen, na de herope-
ning toch weer naar school gaan of 
op school blijven. Hoe meer kinderen 
naar school toe gaan, hoe meer kans 
ze hebben op betaald werk en hoe 
beter hun toekomstperspectief 
wordt. En dit geven zij weer door aan 
hun kinderen. Sam’s en Cordaid 
hopen samen met u hiervoor te 
kunnen zorgen.

Projecten
Kijk voor meer informatie over het 
werk van Sam’s Kledingactie, de 
projecten die zij ondersteunt en over 
wat er wel en niet mag worden inge-
leverd op de website www.samskle-
dingactie.nl. Inwoners die als vrijwil-
liger aan de slag willen kunnen zich 
eveneens via de website informeren 
en aanmelden. 

a ’s ledin a tie in als eer 
oor s ool inderen in e anda

Amstelland - Op dinsdag 8 maart 
wordt vanaf 19.30 uur een �lmlezing 
ver boekver�lmingen gehouden in 
Cinema Amstelveen. Al sinds het 
begin van de cinema is het boek een 
welkome bron voor �lmmakers 
geweest. Toch wordt er altijd een 
vergelijking gemaakt tussen het 
boek en de �lm waarbij de laatste 
meestal het onderspit delft. De 
uitspraak: “Ik vond het boek beter 
dan de �lm”, wordt maar al te vaak 
gehoord. Kan een boek werkelijk 
onver�lmbaar zijn? Daarover kan 
gediscussieerd worden. 
Filmmaker Stanley Kubrick zei ooit: “If 

it can be written or thought, it can be 
�lmed.” Toch kunnen er verschillende 
obstakels zijn bij het ver�lmen van 
bepaalde boeken. Wat kan een �lm-
maker allemaal doen om dat wat op 
papier staat naar zijn of haar tevre-
denheid naar �lm te vertalen? En hoe 
wordt omgegaan met de beper-
kingen die opgelegd worden?
Aan de hand van �lmfragmenten laat 
Rudy de Boer, �lmwetenschapper, 
zien hoe het staat met de boekver�l-
mingen, achtergronden en andere 
weetjes. Aanmeldenvoor de �lmle-
zing kan via de website: www.cine-
maamstelveen.nl

e in  o er boe erfil in en
Aalsmeer - Op uitnodiging van de 
initiatiefnemers Martijn de Liefde van 
Zeilfort Kudelstaart en Franke van der 
Laan van Meer Groen heeft de VVD 
fractie een bijdrage geleverd aan een 
mooier Fort en daarmee aan een 
groener Aalsmeer. Beide heren zijn al 
geruime tijd bezig met een actie om 
de buitenruimte van het Fort Kudel-
staart verantwoord te beheren. Ze 
onderhouden de groene buitenruimte 
van het Fort, zorgen dat onkruid 
verwijderd wordt en dat zaailingen 
van bomen gered worden. Deze zaai-

lingen worden verzameld en klaar 
gemaakt voor transport. Voor dit 
beheer en het oogsten van zaailingen 
en jonge stekjes op Fort Kudelstaart is 
er een vaste groep vrijwilligers, maar 
zoals altijd is er behoefte aan meer 
hulp. Het was 28 februari een prach-
tige dag, een verademing na alle 
stormen en regenachtige dagen. De 
VVD fractie had zich rond 13.00 uur 
verzameld op het terrein van het Fort. 
Een handvol andere vrijwilligers waren 
ook aanwezig en na een korte uitleg 
en een leerzame instructie kon 

aailin en redden en sorteren 
bij ort delstaart

iedereen aan de slag. Scheppen, krui-
wagens, snoeischaren en hand-
schoenen waren beschikbaar en al snel 
stonden de vrijwilligers enthousiast en 
e�ciënt zaailingen uit te steken, 
stekjes te determineren, wortelstelsels 
te beoordelen en zaailingen te 
sorteren. In totaal wisten de vrijwilli-
gers na een aantal uur meer dan 250 
zaailingen gereed te maken voor 
transport naar de oude zuiveringsin-
stallatie, waar ze voorlopig ingekuild 
worden. Overigens kan iedereen die 
dat wil op 19 maart deze zaailingen en 
jonge boompjes gratis komen ophalen 
bij de oude zuiveringsinstallatie aan de 
Molenvlietweg, zodat deze weer 
geplant kunnen worden. 

Uniek object
Joost de Vries, kandidaat raadslid voor 
de VVD over deze middag: “Ik vond het 
super om mee te helpen aan dit mooi 
initiatief. Handen uit de mouwen en 
samen je best doen voor herstel van 
het Fort. De uitleg over het nut en 
noodzaak van zaailingen is mij duide-
lijk. Ik zit graag op het water en vaar 
soms langs het Fort. Er is lang niets aan 
het Fort gedaan, zo zonde van het 
prachtige en unieke object. Hoe mooi 
zou het zijn als er binnenkort een 
opgeknapt en schitterend Fort bij 
Kudelstaart staat.”

met elkaar onder het genot van een 
glas wijn, (alcoholvrije) cocktails of 
een koud pilsje. Uiteraard kunnen 
tijdens de uitgaansavond (borrel)
hapjes besteld worden. Het betreft 
overigens niet een eenmalig feest, 
ontmoeten, dansen en borrelen kan 
vanaf 4 maart iedere vrijdagavond.
Er wordt geen toegang gevraagd, 
maar wie verzekerd wilt zijn van een 
tafeltje kan reserveren via ciao@
christiani-aalsmeer.nl. De medewer-
kers van Christiani Vino E Cibo hopen 
vrijdag vele gasten te mogen 
begroeten. Voor de zekerheid nog 
even het adres: Stommeerweg 91 
(het restaurant met een auto op het 
dak). 
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Kudelstaart - Geen carnavalsoptocht 
dit jaar in het tot Poelgilderdam 
omgetoverde Kudelstaart, maar het 
Prinsenbal mocht vanwege onver-
wacht, snelle coronaversoepelingen 
toch doorgaan. En dit feestje wilden 
de heren en dames van de 55-jarige 
Carnavalsvereniging De Pretpeurders 
natuurlijk graag vieren met alle lief-
hebbers van carnaval na twee jaar 
onthouding door het virus. In korte 
tijd werd het Prinsenbal opgezet voor 
kinderen in de middag en voor 
iedereen vanaf 16+ in de avond. En 

Kudelstaart bleek wel zin in dit feestje 
te hebben, want binnen enkele dagen 
waren alle kaarten voor het Prin-
senbal uitverkocht. Afgelopen 
zaterdag 26 februari arriveerden jong 
en oud vrolijk verkleed en in opper-
beste stemming bij het Dorpshuis. 
Natuurlijk waren jeugdprins Stein en 
jeugdprinses Maud aanwezig bij het 
kindercarnaval en werd het Prin-
senbal voor de groten o�cieel gestart 
met het overhandigen van de sleutel 
van Poelgilderdam door wethouder 
Bart Kabout aan Prins Richard de 

Eindelijk weer carnaval vieren!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Eerste, adjudant Ronald en Prinses 
Jessica. De feestvierders hadden �ink 
hun best gedaan op hun out�t. Bij het 
kindercarnaval werden cowboys, 
Robin Hood, cheerleaders en onder 
andere een Spaanse danseres gespot 
en bij het Prinsenbal ondermeer 
pakketbezorgers, zombies, hippies en 
boeren en boerinnen. Er werd polo-
naise gelopen en gedanst, maar dit 
keer ook veel gekletst: Het carnaval 
en elkaar was duidelijk gemist. 
Carnaval 2022: Eindelijk weer feest 
met een hoofdletter!



  Meer informatie?
T 020 - 333 5100
E ledenservice@amstelring.nl 
I www.amstelringledenservice.nl 

Kom bij
de club!

Nieuw voor alle leden:
Amstelring Ledendeals

Wij zorgen dat het kan!

Word lid en profiteer direct van de voordelen:

  Voordelige en gezellige dagtochten
  Korting bij theaters en culturele belevenissen
  Korting op cursussen, diensten (aan huis)
  Gratis krukken, looprekken en rollators lenen
  10% korting bij de thuiszorgwinkels van Medipoint
  Collectiviteitskorting bij VGZ, Zilveren Kruis, en Zorg en Zekerheid
  Korting op schadeverzekeringen bij Univé. Gratis cyberhulp

En nog veel meer

Veel leden maken gebruik van handige diensten, volgen 
interessante cursussen en ontmoeten elkaar tijdens dagtochten 
die wij volgens de RIVM-richtlijnen organiseren. Al 30.000 
huishoudens zijn aangesloten bij Amstelring Ledenservice.
Ook iets voor u?

Tot wel 70% korting
op producten voor thuis, 
uitstapjes en veel meer

Tijdelijke actie
Word nu lid en betaal tot
31 maart 2023 slechts € 10,-*
Deze actie loopt tot 31 maart 2022
*Het reguliere lidmaatschap kost € 22,- per jaar
voor het hele gezin

Autobedrijf

“Het Wiel”
Erkend bedrijf voor afgifte 
R.D.W. vrijwaringsbewijzen.

- Verkoop onderdelen
- In- en verkoop loop- en sloopauto’s

- Laswerk en reparatie voor APK
Molenvlietweg 24 - 1432 GW Aalsmeer

Tel. 0297-340473 - Fax 0297-342542
Aangesloten bij Auto Recycling Nederland

Dirk van der Zwaag

Doe je mee? Stem VVD
Wij doen het samen in Aalsmeer

Scan de QR code en lees ons
verkiezingsprogramma

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon: 1

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.MEERBODE.NL/KABALEN-OPGEVEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Te koop:
100 Corona zelftesten, �ow�ex-
sars-cov2-antigen testen incl. handl., 
van particulier, p.st. €1.30. 
Tel. 0297-546285

Te koop:
Teak houten 6-kantige vitrinekast 
met gesloten onderkant. afm. 180 cm 
hg x voet 70 cm br. €125,-. 
Tel. 0297-256301

Gevraagd:
Oude spijkerbroeken, scheur/vlekje 
is niet erg.  max p.st. €1,- (Uithoorn). 
06-18082446
. Tel. 06-18082446
Gevraagd:
Grote modeltreinbaan of treinverza-
meling, alle merken en schalen zijn 
welkom. Tel. 0172-538936
Te koop:
Sparta amazone moeder�ets mt 54 
3v met als nw polisport achter en 
Bobike voorzitje met windscherm 
€240,-. Tel. 06-27363677
Te koop:
Trapleuning 2.50 mr €10,-. Lange 
zwarte hr.jas wol cashmere, mt 46 
€10,-. Plastic plantenhanger, bruin 
€0,50/ Tel. 0297-282842
Te koop:
Motorhelmen, i.g.st. merk Nolan mt S 
€25,-. Merk Naw mt M €25,-. 
Tel. 0297-286379
Te koop:
Werkschoenen mt 43 z.g.n. €27,50. 
Div. spullen voor de rommelmarkt 
5 dozen €35,-. Koperen koetslamp 
€17,50 . Tv kastje wortelen met deur-
tjes en klep z.g.a.n. hg 110 x br 1 mtr 
dp 45 cm €47,50. Tel. 06-51756029
Te koop: Spinningschoenen Shima-
no mt 39, grijs z.g.a.n. €5,-. Spin-
ningschoenen agu mt 42 weinig 
gedragen €5,-. Tel. 06-12281152
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Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 25 
februari heeft een deel van de fractie 
van het CDA Aalsmeer-Kudelstaart 
een werkbezoek afgelegd aan Firma 
D. Weening en Zonen, een Aals-
meerse seringenkwekerij op de Oost-
einderweg. De fractie werd welkom 
geheten door vader en zoon 
Weening met een uitgebreide uitleg 
over het werk op de kwekerij en de 
geschiedenis van het bedrijf. Zoon 

Frank Weening is de vierde generatie 
kwekers die het familiebedrijf runt. 
Het bedrijf is oorspronkelijk door zijn 
overgrootvader begonnen aan de 
Pontweg, maar zit nu al sinds medio 
1950 aan de Oosteinderweg. De 
�rma beschikt over vijf kassen waar 
jaarlijks zo’n 12.000 tot 13.000 Step-
mannen, witte seringen, en 4.500 
Prunussen verbouwd worden. Elke 
kas laat een ander deel van het groei-

CDA bezoekt seringenkweker 
Weening en Zonen

Aalsmeer - De Ledenraad van Royal 
FloraHolland stemde eind vorig jaar 
o�cieel in met de benodigde inves-
teringen voor de doorontwikkeling 
van Aalsmeer-Oost langs de N201. 
“Het positieve besluit van de Leden-
raad is echt een mijlpaal. Het getuigt 
van visie op en geloof in de toekomst 
van de sierteeltsector. Het brengt 
nieuwe energie. Van dromen en 
plannen gaan we nu echt naar de 
realisatie van Aalsmeer-Oost. De 
plannen werken we nu verder uit”, 
vertelt Coen Meijeraan, manager Real 
Estate en Facility Management Royal 
FloraHolland. Op dit moment worden 
er voorbereidingen getro�en om de 
ruimtelijke ordeningsprocedures te 
kunnen starten. Zo wordt het schets-
ontwerp naar het de�nitief ontwerp 
gebracht en onderzoeken voor onder 
andere geluidsnormering, verkeers-
onderzoek, Flora & Fauna en derge-
lijke uitgevoerd. 
Deze trajecten vragen veel tijd. Pas 
nadat ze zijn afgerond kunnen de 
de�nitieve omgevingsvergunning en 
het herziene bestemmingsplan bij de 
gemeente worden ingediend. De 
verwachting is dan ook dat de voor-
bereidingen en het vervolgens door-
lopen van alle procedures tot na de 
zomer in beslag nemen. Hierna kan 
de inschrijving starten.

Groeibehoeften van klanten
Met de doorontwikkeling van Aals-
meer-Oost, in totaal zo’n 135.000 
vierkante meter extra vloeropper-
vlak, speelt Royal FloraHolland in op 
de groeibehoeften van haar klanten. 

Kwekers en kopers kunnen in Aals-
meer doorgroeien en vernieuwen. 
Het versterkt het sierteeltcluster, de 
fysieke marktplaats én de coöperatie. 
“We nemen alle betrokkenen mee bij 
elke stap in het proces. We geloven 
dat als je samenwerkt, je sterker staat 
en meer kunt bereiken. Niet voor 
niets zetten we ons in om samen de 
sector te laten groeien: Connect to 
Grow”, aldus Coen.

Ontwikkelingen
Het bouwrijp maken van het ontwik-
kelgebied is inmiddels begonnen. De 
realisatie van het gebouw voor 
Marginpar en het eerste deel van de 
productstraat is gestart. De verdere 
bebouwing langs de N201 is voor 
klanten die de grond in erfpacht 
afnemen. Aan de zijde van de 
Veilingboulevard realiseert Royal 
FloraHolland zelf gebouwen voor 
haar logistieke dienstverlening en 
voor verhuur aan haar klanten.
Met de aanleg van de Ongestoorde 
Logistieke Verbinding (OLV) verbe-
tert de bereikbaarheid van Royal 
FloraHolland Aalsmeer, ook met het 
bijkomende verkeer van het ontwik-
kelgebied Oost, richting A4, A9 en 
Schiphol. 
De uitvoering van deze verbeterde 
infrastructuur ligt in handen van 
zowel de provincie Noord-Holland 
(OLV-ingang aan de Legmeerdijk) en 
de gemeente Aalsmeer (OLV-uitgang 
naar de Middenweg met een onge-
lijkvloerse kruising met de Hornweg) 
en is naar verwachting in 2023 
gereed.

Doorontwikkeling Aalsmeer-
Oost: Van dromen naar plannen

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wanneer je als missie 
hebt; het organiseren van bijzondere 
evenementen waarvan de Sky the 
limit is dan leg je de lat voor jezelf 
hoog. Maar Kaylee Vermeulen laat 
zich graag uitdagen. Zij heeft met een 
rijk sport verleden een echt topspor-
ters mentaliteit en weet wat afzien is. 
Door nu te kiezen voor de evenemen-
tenbranche is zij terecht gekomen in 
een wereld vol vrolijkheid. “Super leuk 
om te doen”, zegt zij daar zelf over. 
Samen met Gita Engel startte zij het 
bedrijf Golden Circle Events en dit 
betekende een nieuw avontuur met 
een succesvol verloop. 

Reddingsloep 
Recent is er een oude reddingsloep 
aangekocht, bedoeld voor bedrijfs-
uitjes, babyshowers of een gezellige 
vijf uur borrel, zowel zakelijk als privé. 
Nu zijn veel Aalsmeerder in het bezit 
van een boot en bekend met de Poel 
daarom richten zij zich meer op de 
regio, want de Westeinder is meer dan 
een ontdekking waard, vinden 

beiden. Wie daarna nog zin heeft in 
een barbecue kan nog rustig even 
doorfeesten op één van de eilanden.
Kaylee is een meester in het scheppen 
van sfeer. Dat liet zij vorig jaar zien in 
het Raadhuis, toch een wat kille 
ruimte die door een prachtig gedekte 
tafel met mooi servies en vernuftig 
gevouwen servetten iets sprookjes-
achtig kreeg. “Meestal hebben onze 
opdrachtgevers wel een idee hoe zij 
hun feest willen aankleden, maar wij 
voegen er onze eigen creativiteit aan 
toe waardoor het toch nog wat meer 
bijzonder wordt.” Dat zij veel lof 
toegezwaaid krijgen is de bevestiging 
dat zij tevreden klanten hebben. Hun 
netwerk breidt zich meer en meer uit 
en voor de toekomst is ook een 
samenwerking met Kirsten Verhoef 
(Sylt Support) gepland. “Een feestje is 
altijd leuk om over te praten, het 
maakt mensen blij en dát is natuurlijk 
precies het gevoel wat wij mensen 
willen geven.”

Dromen 
Ambitieuze mensen hebben altijd 
plannen en dromen. Voor Kaylee is 

Kaylee Vermeulen: 
“Zaai zorgt voor inzicht”

krijg je vakkundige antwoorden op al 
jouw vragen. Bij de beurzen van 
Wedding Fair ontvangen alle bruiden 
een goodiebag en het splinter-
nieuwe jaarboek van de Bride-to-be 
Weddingplanner vol met tips and 
tricks voor het plannen van de brui-
loft. Meer dan 200 pagina’s die je 
kunnen helpen met de voorberei-
ding voor jullie grote dag. Als kers op 
de taart krijgen alle kids een leuk 
cadeautje! 
De Wedding Fair op zondag 13 maart 
is van 10.30 tot 16.30 uur in de 
Emergohal aan Langs de Akker 3 in 
Amstelveen. De entree is gratis. Alle 
informatie is te vinden op de website: 
https://weddingfair.nl/trouwbeurzen 
trouwbeurs-amsterdam-amstelveen/ 
of volg het event op Facebook: 
www.facebook.com/events/ 
1104014873751919 

Wedding Fair in Amstelveen

dat trouwerijen organiseren over de 
grens. Zorgen voor mooie �lmische 
beelden in een omgeving van zon, 
zee en strand en mooie zonsonder-
gangen. “Ik heb heel veel aan de Zaai 
masterclasses en de personal coach-
sessies. De lat hoog leggen, daar is 
niets mis mee, maar het mag niet ten 
koste gaan van mijzelf en dat heb ik 
geleerd. Zaai heeft mij meer inzicht 
gegeven waardoor ik nu mijn 
krachten beter kan verdelen.” Voor 
meer informatie over Zaai kan contact 
opgenomen worden met Kirsten 
Verhoef (project-organisator) via 
0297-633182 of stuur een mail naar 
kirsten @syltsupport.nl 

proces van de seringen zien en heeft 
daarom ook een eigen temperatuur 
en handelswijze. Aangrenzend aan 
de kassen ligt de akker waarop de 
seringen buiten worden geteeld. De 
seringenteelt is een typisch Aals-
meers product en wordt eigenlijk 
alleen nog in Aalsmeer geteeld, op 
een kweker in De Kwakel na. Waar er 
een aantal jaar geleden nog 
honderden seringenkwekers in Aals-
meer waren, zijn er nu nog maar zo’n 
vijftien over. Frank gaf aan dat de stij-
gende gasprijzen ook voor zijn 
bedrijf in de toekomst een zorg zijn. 
Alhoewel hij met vaste prijzen werkt, 
verloopt ook zijn contract op den 
duur. Zeker in het begin van het 
seizoen moeten seringen in een 
warme kas staan, waardoor hoge 
gasprijzen ook voor hem een 
probleem zijn. Daarnaast heeft de 
oorlog in Oekraïne en Rusland ook 
op de seringenverkoop invloed. 
Alhoewel de meeste seringen voor 
Internationale Vrouwendag al voor 
het uitbreken van de oorlog naar 
Rusland onderweg waren, brengt dit 
wel de nodige kopzorgen met zich 
mee. Het CDA is trots op deze mooie 
onderneming die met liefde dit 
Aalsmeerse product teelt!

Amstelveen - Begin je net met de 
planning van jullie perfecte 
wedding? Dan wil je zeker alle prach-
tige trouwringen, locaties en trouw-

jurken niet missen. Tijdens de 
Wedding Fair op zondag 13 maart in 
Amstelveen krijg je informatie en 
inspiratie van trouwspecialisten en 

OVAK-soos in het 
Parochiehuis
Aalsmeer - Woensdag 23 februari is er 
weer geklaverjast in het Parochiehuis. 
Iets minder druk dan vorige week 
werden de kaarten weer geschud. 
Anthonia van der Voort heeft de smaak 
te pakken en eindigde weer als eerste 
met 5402 punten. Ruud Bartels vindt de 
tweede plaats wel leuk en behaalde 
5237 gevolgd door Riet Meijer met 5042 
punten. Geeske Hulsegge vond het wel 

best en eindigde als laatste met 3816 
punten. Thea Reuling, vorige week nog 
laatste, behaalde vanmiddag maar liefst 
5 marsen. Er wordt iedere woensdag 
geklaverjast in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Aanvang 13.30 uur. Het 
Parochiehuis is echter al eerder open 
voor een praatje en voor ko�e of thee. 
De kaartmiddag is alleen toegankelijk 
voor OVAK-leden. Meer voor meer 
informatie hierover op de website 
www.ovakaalsmeer.nl. De volgende 
kaartmiddag is woensdag 9 maart.

Aalsmeer - In de coronatijd is er weinig terecht gekomen van de gebrui-
kelijke winkelinzamelingen voor de Voedselbank. Omdat het niet kon of 
mocht van de winkels en omdat de Voedselbank dat niet wilde vragen 
van vrijwilligers. Dat heeft een behoorlijke daling veroorzaakt in de 
verwerving van houdbare producten. Aanstaande zaterdag 5 maart wil 
de Voedselbank Aalsmeer weer een beetje goedmaken met een grote 
winkelinzameling. Er wordt in maar liefst twee AH’s ingezameld: Polder-
meesterplein en Praamplein. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar 
en AH helpt ook mee. Zoals gebruikelijk krijgen klanten aan de super-
markt bij de ingang een brie�e met voorbeelden van gewenste 
producten. Die vindt u in een aparte stelling in de winkel en kunt u na de 
kassa bij de tafel van de Voedselbank inleveren. De Voedselbank Aalsmeer 
hoopt op een grote opbrengst!

Grote winkelinzameling bij AH’s 
voor Voedselbank Aalsmeer





18 inderegio.nl • 3 maart 2022NIEUWS

Aalsmeer - Op maandagavond 7 
maart is er weer wijkoverleg in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef. Er kan 
weer bijna gewoon vergaderd 
worden. Natuurlijk houdt het bestuur 
van de wijkraad nog wel rekening met 
de kwetsbaren. Het overleg krijgt een 
bijzonder (buitengewoon) accent. 
Saamhorigheid in de wijk heeft te 
lijden gehad door de coronamaatre-
gelen en de aandacht voor de woon-
omgeving was niet optimaal. Maar er 
werden bouwplannen gemaakt en 
projecten uitgevoerd, alleen op het 
sociale vlak werd geen winst geboekt. 

Het is daarom verheugend dat 
wethouder Robert van Rijn heeft 
toegezegd deze avond aanwezig te 
willen zijn om het beleid in de 
gemeente, en in het bijzonder in de 
Hornmeer, toe te lichten. Denk aan de 
geplande nieuwbouw bij de Roer-
domplaan, maar ook aan bijvoorbeeld 
de verkeersperikelen. Naast dit 
belangrijke en uitvoerige agendapunt 
wordt met de stichting WSV aandacht 
besteed aan preventie om vallen op 
straat te voorkomen. Na het afscheid 
van buurtverbinder Helma Keesom 
komt haar opvolgster bij Participe 

Wethouder Robert van Rijn bij 
wijkoverleg Hornmeer

zich voorstellen. Het bestuur gaat er 
van uit dat veel wijkbewoners de 
draad weer op willen pakken en 
rekent op een goede opkomst. Het 
wijkoverleg begint om 20.00 uur en 
wordt om 22.00 uur afgesloten.

INGEZONDEN

Kudelstaart - Verbaasd in de krant het bericht gelezen dat een tweede 
supermarkt in Kudelstaart opnieuw niet gerealiseerd gaat worden. Er zou 
geen draagvlak zijn bij een handjevol bestaande winkeliers in het 
centrum van het dorp die liever geen concurrentie wensen. Ook zouden 
enkele omwonenden van de nieuwe wijk bezwaar hebben vanwege meer 
verkeersoverlast. Sinds wanneer bepalen zij of en zo ja waar er wel of 
geen winkels mogen komen in een gemeente? Het zouden natuurlijk de 
inwoners moeten zijn die dat draagvlak zouden moeten bepalen en niet 
ondernemers. Bij de inwoners van Kudelstaart is dat draagvlak al meer 
dan 10 jaar ruimschoots aanwezig en terecht want met de komst van 
twee nieuwe wijken zal het totale aantal de 10.000 ruimschoots gaan 
passeren. Nieuwe wijken die aantonen dat de gemeente weinig oog heeft 
voor het feit dat deze bijna recht onder de uit/aanvliegroute van de 
Zwanenburgbaan komen te liggen. Diezelfde gemeente die uit de Omge-
vingsraad Schiphol is gestapt, en hiermee de bewonervertegenwoordi-
gers in dit overleg in de steek heeft gelaten, heeft gekozen voor economi-
sche motieven en bouwen boven welzijn van zijn (toekomstige) inwoners. 
Het strookt natuurlijk niet met wat zij al jaren vekondigen, namelijk dat ze 
de overlast zo veel mogelijk willen beperken. In Aalsmeer-Oost en 
Centrum kunnen mensen kiezen uit drie verschillende supermarkten en 
zijn hierdoor al jaren voordeliger uit door deze keuzemogelijkheid, want 
die ene in Kudelstaart is in verhouding ook nog een relatief dure super-
markt. Ouderen zonder vervoer zijn hier vooral de dupe van want een 
OV-verbinding met het centrum ontbreekt al sinds jaar en dag.
Een knappe busverbinding met Schiphol is ook nog steeds niet gereali-
seerd; er moet minstens twee keer worden overgestapt als men op de 
luchthaven werkzaam is en voor vakantiegangers met ko�ers is het ook 
best een gedoe. Al met al is met minstens 45 minuten onderweg en dat 
voor een afstand van 13 kilometer! Kudelstaartse gemeenteraadsleden 
zijn kennenlijk niet in staat om de belangen van hun dorp goed te behar-
tigen en de inwoners van Kudelstaart hebben op 16 maart de mogelijk-
heid om dit kenbaar te maken bij de gemeenteraadverkiezing. 

Rien van der Laan, Kudelstaart
rienvdlaan@caiway.net

Kudelstaart - De discussie over een tweede supermarkt in Kudelstaart is 
al decennia aan de gang. Opnieuw is nu door een (meerderheid van de)
politiek besloten dat er geen supermarkt in Kudelstaart komt. Vreemde 
gang van zaken. Wat is er toch zo moeilijk aan dit punt? Als je kijkt naar 
het aantal inwoners van Aalsmeer (zonder Oosteinde) dan is dat nauwe-
lijks groter dan Kudelstaart. Aalsmeer heeft vijf supermarkten en Kudel-
staart slechts één! Oosteinde is vrijwel even groot als Kudelstaart en heeft 
drie supermarkten. Met de nieuwbouw die nu binnenkort gaat beginnen 
groeit Kudelstaart en zal dan meer inwoners hebben dan Oosteinde en 
bijna net zo veel inwoners als Aalsmeer. Toch een goede reden voor een 
supermarkt. Of niet? Het landelijk gemiddelde in Nederland is 2.751 inwo-
ners per supermarkt. Aalsmeer en Oosteinde zitten rond dit landelijk 
gemiddelde. Kudelstaart heeft nu ongeveer 9.700 inwoners en groeit 
door de uitbreiding met de nieuwbouw in Westeinderhage en Hoofdweg-
Zuid met 600 nieuwe woningen naar 11.500 inwoners. Gebaseerd op het 
gemiddelde in Nederland zou er in Kudelstaart dan ruimte zijn voor vier 
supermarkten. Maar nee, B&W besluiten dus dat er nog niet eens 1 extra 
supermarkt bij mag komen. Nu gaan veel inwoners van Kudelstaart naar 
Aalsmeer en Uithoorn voor hun boodschappen, omdat die ene super-
markt in Kudelstaart veel te duur is en een monopolie positie heeft die 
alleen maar groter gaat worden. Dat is schandelijk en bedroevend. Inwo-
ners van Kudelstaart stappen nu in de auto om op een milieuonvriende-
lijke manier te gaan rijden om hun goedkopere boodschappen te halen. 
Dit is extra milieubelastend wat niet nodig is als er een tweede super-
markt in Kudelstaart komt. Wat drijft de politiek (CDA en VVD) er toe om 
Kudelstaart een tweede supermarkt te ontzeggen en het milieu te 
belasten met extra vervuiling? Dit riekt naar een belang wat niet het 
Kudelstaartse dient, maar waarschijnlijk wel een Aalsmeers belang. Nu er 
geen tweede supermarkt in Kudelstaart mag komen gaat mijn stem op 16 
maart in elk geval niet naar de VVD en CDA. Hopelijk gaan veel Kudel-
staarters hetzelfde doen in maart en kunnen we deze onterechte beslis-
sing snel terugdraaien en een tweede supermarkt tegemoetzien.

Harry Pollemans
Telefoon: 06-57627623

Tweede supermarkt Kudelstaart

2e Supermarkt in Kudelstaart?

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wat is het toch mooi om 
in je leven bijzondere mensen tegen 
te komen. Gerda Kockelkorn is zo 
iemand. Veertig jaar lid en zestien jaar 
turntrainster van Omnia (voorheen 
GV Kudelstaart, Olympia Aalsmeer)  
“Kinderen die ik les gaf zijn inmiddels 
getrouwd en een aantal van hen heeft 
zelfs al kinderen.” Met één groep 
studenten gaat zij eens per jaar 
gezellig uit eten. Velen zijn uitge-
vlogen, maar via Facebook is er nog 
altijd contact. Door omstandigheden 
kon Gerda helaas haar werk niet meer 
voortzetten. Maar - en daar ligt abso-
luut haar kracht - is zij absoluut geen 
type die bij de pakken neer gaat 
zitten. Zij zocht naar nieuwe wegen 
en kwam op Facebook hobby-sites 
tegen. Zij ging tekenen “Ik wist hele-
maal niet of ik dat kon, maar ik werd 
gestimuleerd door mijn omgeving.” 
Nu heeft zij zelfs eigen Facebookpa-
gina: Gerda’s Tekentijd. Maar het was 
de site van het beschilderen van 
steentjes dat haar grote passie werd. 
Inmiddels heeft zij honderden steen-
tjes beschilderd. 

Kei Tof
Kei Tof is een landelijk initiatief en telt 
inmiddels over de 80.000 leden. Kei 
Tof is de basis van alle daarna opge-
zette subgroepen waaronder ook de 
Happy Stones.  Gerda heeft het 
project Kei Tof twee jaar geleden 

geïntroduceerd in Aalsmeer. De 
steentjes van Gerda zijn stuk voor stuk 
juweeltjes. Met een grote precisie 
getekend en ongeloo�ijk geestig. De 
bedoeling van deze steentjes is dat je 
de blijheid en vreugde die jezelf 
beleeft bij het creëren daarvan deelt 
met anderen. Dat kan leiden tot 
wonderen. Een angstig kindje dat niet 
meer in haar/zijn eigen bedje durfde 
te slapen. Gerda had - alsof het zo 
moest zijn - een steentje neergelegd 
op de oprit van zijn/haar huis. Een 
rond steentje dat een vogeltje was 
geworden - het werd gevonden door 
het kindje en het wondersteentje 
werd een talisman waardoor het 
slapen in eigen bedje geen probleem 
meer was. Hoe mooi de steentjes ook 
zijn, zij gaan allemaal een eigen leven 
leiden. “Soms geef ik ze weg of leg ik 
ze op een bewust gekozen plek. 
Mensen mogen ze ook houden maar 
je kunt ze ook weer delen. Hoe mooi 
is het niet om datgene waar jij 
gelukkig van wordt door te geven aan 
anderen?”

Project 888
Dat Gerda werd gevraagd voor het 
door de Gemeente bedachte project 
888 mag duidelijk zijn. Een leuk 
project ter gelegenheid van het 888 
jarig bestaan van de Gemeente Aals-
meer. Er zou een kunstwerk komen; 
bestaande uit 888 beschilderde steen-
tjes gemaakt door 888 Aalsmeerse 
bewoners die allemaal een bepaalde 

Kei Tof present op Geluksroute link hebben met het getal 8. Dat 
kunstwerk zou een plek krijgen in de 
burgerzaal. Gerda ging onmiddellijk 
aan de slag en maakte op Aalsmeer 
gerichte tekeningen, motiveerde ook 
andere leden van Kei Tof die allemaal 
enthousiast reageerden.  Gerda 
beschilderde maar liefst 60 steentjes. 
Ook andere leden lieten zich niet 
onbetuigd. Tot haar schrik las Gerda 
recent in de krant dat de steentjes 
voor een bepaalde tijd te zien zijn in 
de burgerzaal, maar zij daarna 
worden weggeven. “Voor heel veel 
mensen is dit een grote teleurstelling. 
Juist omdat het een kunstwerk zou 
worden voor en door alle Aalsmeer-
ders, waren er hele persoonlijke 
steentjes ingeleverd. Dat wij niet zijn 
gekend in deze beslissing is voor 
velen zeer pijnlijk en teleurstellend.”

Geluksroute
Wie Gerda op 28 en 29 mei tijdens de 
Geluksroute aan het werk wil zien kan 
voor meer informatie kijken op de 
website www.geluksroute.nu 

Aalsmeer - Donderdag 24 februari 
organiseerde het jeugd- en jongeren-
werk van gro-up Buurtwerk een 
informatieavond voor raadsleden en 
-kandidaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart. Tijdens 
deze avond vertelden de jongeren-
werkers met een aantal jongeren 
over verschillende gebieden van het 
werk. Er werd verteld over meiden-

werk en individuele begeleiding, 
mediacoaching en online jongeren-
werk, schooljongerenwerk en het 
straatwerk (ambulant), eenzaamheid 
en het project ‘The Social Game’ en 
het basisschoolwerk en de onder-
steuning van jongereninitiatieven. 
De bezoekers konden daarnaast 
vragen stellen over het werk van de 
jongerenwerkers en wat jongeren 

Raadsleden en -kandidaten te 
gast bij gro-up Buurtwerk

Aalsmeer - In 2018 zette de lokale 
VVD zich in voor een veilige rotonde 
in Aalsmeer-Oost moest komen. De 
kruising van op de Catharina Amalia-
laan en Machineweg zorgde voor een 
onveilig kruispunt waar ongelukken 
plaatsvonden. Via een motie is hier 
toen gepleit voor aanpassing van dit 
kruispunt en een rotonde te onder-

zoeken. In de afgelopen periode is dit 
verder uitgezocht en heeft dit positief 
resultaat gehad. Zo zal de gehele 
Machineweg worden aangepakt met 
de weg en kruispunten. Zo heeft het 
college van B&W afgelopen dinsdag 
een besluit genomen om dit project 
in 2022 in de planning en budgette-
ring op te nemen en de eerste helft 

Veilige rotonde Aalsmeer-Oost

bezighoudt binnen de gemeente. 
Vanuit de raadsleden en kandidaat 
raadsleden kwamen veel goede en 
interessante vragen over verschil-
lende onderwerpen. “Je merkt dat de 
raadsleden betrokken zijn bij hun 
omgeving en de jeugd. Dat is goed 
om te ervaren. Daarnaast zijn wij 
tevreden dat wij de raadsleden en 
kandidaat raadsleden mee kunnen 
geven hoe belangrijk het jeugd- en 
jongerenwerk is”, aldus Thijmen 
Klinkhamer, teamleider bij gro-up 
Buurtwerk. 

van 2023 daadwerkelijk uit te gaan 
voeren. Gezien de omvang van deze 
infrastructurele verbetering is er 
onderzoek verricht, en hebben er 
gesprekken plaatsgevonden met 
diverse grondeigenaren/bewoners. 
Dit heeft tijd gekost, maar het is alle-
maal positief verlopen waardoor na 
de verkiezingen, wanneer de 
gemeenteraad akkoord gaat, 
begonnen kan worden met de 

aanpassingen. Al eerder liet 
wethouder Van Rijn, op verzoek van 
de VVD en in afwachting van een 
de�nitieve oplossing, passende tijde-
lijke verkeersmaatregelen op de krui-
sing plaatsen.

Afscheid
Nanda Hauet: “De lokale VVD is 
ontzettend blij voor Aalsmeer-Oost 
dat de rotonde er gaat komen net als 

ook de investering in de Machi-
neweg. Ook wordt in Aalsmeer-Oost 
gewerkt aan de realisatie van het Jac. 
Stammespark aan de rand van de 
woonwijk. Tevens wordt ingezet om 
kleinschalige horeca te realiseren.
Ontzettend mooi dat we dit bereikt 
hebben en ik hiermee afscheid kan 
nemen van 8 jaar raadswerk. Die 
rotonde komt er dus gewoon, zoals 
beloofd.”
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#AltijdDichtbij
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Zijdstraat 38, Aalsmeer
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Aalsmeer is een prachtige gemeente 
met een fi jne dorpse sfeer. Mensen 
kijken om naar elkaar, we hebben een 
rijk verenigingsleven en vele vrijwil-
ligers. Het CDA wil dit behouden en 
versterken.

We hebben onze zaken goed op orde 
in Aalsmeer. Onlangs hebben we 
nieuwe afspraken gemaakt met de 
gemeente Amstelveen, waardoor we 
ook in de toekomst een zelfstandige 
gemeente blijven.
Bovendien staan we er fi nancieel 
sterk voor. Daarmee kan de gemeente 
dichtbij haar inwoners staan en beleid 
voeren dat past bij wat leeft in Aals-
meer en Kudelstaart.

We hebben ook fl inke uitdagingen 
voor ons, zoals de woningnood. 
Daarom bouwen we de komende jaren 
duizenden woningen in Aalsmeer en 
Kudelstaart voor alle doelgroepen. 
Tegelijkertijd blijven we investeren 
in mooie voorzieningen voor onze 
inwoners, waarvan het Waterfront een 
prachtig voorbeeld is!

Een andere belangrijke uitdaging 

is eenzaamheid. Het is schrijnend 
hoeveel mensen iedere dag aandacht 
moeten missen. Laten we samen met 
onze verenigingen en bedrijven de 
handen ineen slaan en ervoor zorgen 
dat iedereen zich gezien en gewaar-
deerd voelt in onze mooie gemeente!

Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 
CDA Aalsmeer-Kudelstaart, Altijd 
Dichtbij!

GroenLinks is trots op wat ze heeft be-
reikt. Denk maar aan het rapport over 
Schiphol dat klip en klaar aantoont dat 
krimp beter is voor onze gezondheid, 
maar ook voor onze portemonnee.

Wat wil GroenLinks de komende 
periode bereiken:

Klimaat: 
•  een aparte wethouder voor duur-

zaamheid aanstellen
•  het aantal bomen verdubbelen
•  meer natuurlijke oevers aanleggen
•  water absorberende dakbedekking 

stimuleren
•  ecologisch maaibeleid opstellen en 

uitvoeren
•  subsidie voor zonnepanelen verlenen

Schiphol: 
•  krimp naar 0 nachtvluchten af-

dwingen
•  halvering aantal dagvluchten af-

dwingen
•  fi nanciële steun verlenen aan de 

Stichting RBV om de juridische strijd 
tegen Schiphol te blijven voeren voor 
ons Recht op Bescherming tegen 
Vliegtuighinder

Wonen: 
•  minimaal 500 tijdelijke fl exwoningen 

toestaan daar waar het past
•  minimaal 250 jongerenwoningen 

extra realiseren door aanpassing 
plannen Nieuw Oosteinde, 
Westeinderhage en Hoofdweg Zuid

•  speculatie voorkomen door zelf-
bewoningsplicht

Participatie: 
•  fractievergaderingen GroenLinks 

openbaar maken
•  samen over de toekomst nadenken
•  samen plannen maken
•  en samen beslissen
•  heldere rol wijkraden in participatie

Samen wonen:  
“Er zijn genoeg verschillende woningen 
op een bereikbare plek waar wij ons 
thuis voelen.”
•  Ruimte maken om te bouwen
•  Tijdelijke woningen voor jongeren
•  Voorrang voor Aalsmeerders 
•  Goede en veilige voetpaden, fi ets-

paden en autowegen
•   Goede dag- en nachtverbindingen met 

Amsterdam, Amstelveen en Schiphol
•   Schiphol groeit niet verder, de 

overlast wordt minder
Samen ondernemen: 
“Wij stimuleren ondernemer schap 
door te investeren en met regels en 
procedures die werken.”
•  Ondernemers krijgen de ruimte te 

ontwikkelen
•  Lokaal ondernemerschap wordt 

verder versterkt
•   Er komt extra geld voor het lokale investe-

ringsprogramma voor jonge ondernemers
•  Bedrijventerreinen zoals Hornmeer en 

Schinkelpolder maken wij toekomst-
bestendig

•  Procedures worden versneld en ver-
soepeld

Samen duurzaam: 
“Wij kiezen voor groen, milieubewust en 

realistisch.”
•  Milieuvriendelijke bedrijven
•  Geen windmolens in Aalsmeer
•   Geen zonneparken, maar zonnepane-

len op gebouwen
•  Een minimumpercentage groen bij 

bebouwing
•   Bomen mogen (met terugplantplicht) 

gekapt worden voor woningbouw
Samen zorgen: 
“Wij helpen, zorgen voor goede zorg en 
doen dit samen.”
•  Ondernemers en inwoners met fi nanci-

ele problemen helpen we
•  Een loket op het Raadhuis waar Aals-

meerders terecht kunnen met vragen
•  De zorg die nodig is, wordt geboden
•  Wonen en zorg op maat voor ouderen
•  Wij ondersteunen en waarderen onze 

vrijwilligers
Samen ontspannen: 
“Wij genieten, zijn trots en gastvrij.”
•  Gevarieerd aanbod kunst en cultuur en 

evenementen
•  Goede voorzieningen voor sport en 

recreatie
•   Dagrecreanten en toeristen zijn 

welkom, ze betalen wel mee
•  Een toeristisch aanbod van hoge 

kwaliteit

D66 voor iedereen 
D66 is een sociaal-liberale partij. Dat 
betekent dat we staan voor een zo 
groot mogelijke vrijheid voor iedereen, 
en dus niet voor alleen voor een kleine 
groep.  Mensen die ondersteuning no-
dig hebben moeten geholpen worden.

Wij geloven niet dat er 1 oplossing 
is voor ieder probleem. Ieder mens 
verdient gerespecteerd te worden als 
individu en niet als onderdeel van een 
groep. En daarom verdient iedereen 
ook een behandeling die past bij de 
persoon. Je verdient gezien te worden 
als mens, en niet als groep of nummer.

Kennis, ervaring, vernieuwing 
We hebben ons ook de afgelopen 
periode weer kunnen inzetten als een 
partij van oplossingen. Een partij die 
andere partijen bij elkaar brengt. En 
op die basis willen we verder gaan. 
We koppelen kennis en ervaring aan 
vernieuwing. We zorgen dat we weten 
waar we over praten voordat we onze 
mening geven. Maar we respecteren 
het wanneer mensen het niet met ons 
eens zijn.

Speerpunten 2022 - 2026 
De komende periode willen we ons 
vooral concentreren op het verbeteren 
van de verkeersveiligheid, het zorgen 
voor meer woningen voor groepen die 
nu buiten de boot vallen zoals  jonge-
ren, starters en ouderen en hoe we de 
energietransitie op een voor iedereen 
acceptabele manier op gang blijven 
houden.

De komende periode zal ook een 
belangrijke tijd worden wat betreft de 
toekomst van Schiphol. Wij voeren op 
dit punt een krachtige campagne met 
het regionale netwerk van D66 en 
zullen vol druk blijven uitoefenen 
richting Den Haag om te komen tot 
minder vluchten en minder overlast.

Aalsmeer  =  Aalsmeer
Aalsmeer heeft een eigen identiteit en 
dat willen wij zo houden! 
We zullen onze controlerende taak 
blijven uitoefenen. 
Aandacht voor de menselijke maat
De gemeente is er voor de inwoners!
We streven naar een vast aanspreek-
punt per deelgebied.
Zorg en aandacht voor de buurt 
waarin je woont
De zorg en aandacht voor de buurt 
waar je woont kan niet alleen de zorg 
zijn van de inwoners.
Groene gemeente
Voor iedere boom die wordt gekapt 
moeten er minimaal twee bomen wor-
den teruggeplaatst.
Groen is ook de staat van onderhoud 
van perken langs de wegen, de parken 
en de natuurgebieden.
Huisvesting
Wij ondersteunen initiatieven voor be-
taalbare huisvesting en zijn voorstan-
der van een voorrang regeling voor 
Aalsmeerders. Ook willen wij aandacht 
voor arbeidsmigrantenhuisvesting in 
goede balans met de omgeving.
Gerichte informatie
Goede en actuele informatie vanuit de 

gemeente voor alle inwoners.  
Maatwerk in zorg, onderwijs, sport 
en cultuur
De situatie van d e Jeugdzorg is voor 
onze fractie een belangrijk aandachts-
gebied. 
Absoluut Aalsmeer zet zich in voor 
veilige voet en fi etspaden naar de 
scholen.
Duurzaamheid
Van het gas af als het kan, niet als het 
moet.
Aandacht voor alternatieve energie-
vormen als wind- en zonne-energie. 
Schiphol 
Stevig geluid richting luchthaven 
Schiphol
Substantiële krimp van het aantal 
vluchten.
Absoluut Aalsmeer zal kritisch reage-
ren op kwesties rond Schiphol.
Financiën
De fi nanciële positie van de gemeente 
Aalsmeer is goed en dat willen we 
graag zo houden. Wij staan voor een 
evenredige verdeling van de lasten.

De PvdA is voor een warm Aalsmeer, 
een gemeente die dicht bij de 
bewoner staat
Een goed contact tussen gemeente en 
burger kan alleen ontstaan als de ge-
meente dicht bij de bewoner staat, niet 
in Amstelveen, maar bij u in de buurt. 

Een gemeenschap met oog voor 
elkaar
We leven in een verharde individualis-
tische wereld. Dat zal en moet anders: 
socialer en menselijker, gewoon liever 

Waar iedere mening telt 
Gemeentelijke besluiten hebben impact 
op het leven van mensen. 
Vanzelfsprekend moeten deze in sa-
menspraak worden voorbereid. 

Die iedereen zoveel mogelijk kansen 
biedt
Mensen die wat minder goed mee 
kunnen komen of die een achterstand 
hebben, verdienen ondersteuning.

Waar wonen weer een recht is 
Iedereen verdient het om te wonen. 
Voor velen is dat onbereikbaar. De hu-
ren rijzen de pan uit en een betaalbare 

woning is nauwelijks te vinden. Jonge-
ren, starters en ook arbeidsmigranten, 
zijn de dupe. Dat moet en kan anders!  

Die ook op de lange termijn 
houdbaar is
We zetten in op herstel en verbetering.
Bij ieder besluit dat we nemen kijken 
we naar de gevolgen voor mens, milieu 
en maatschappij.  

Waar zorg wordt gezien als 
mensenwerk   
Aalsmeer moet een huisartsenpost 
hebben die ook in de avonden, nachten 
en weekenden bezet is.

Waar alle delen goed bereikbaar zijn
Met nadruk op openbaar vervoer en 
fi etsverbindingen. Voordat nieuwe 
ontwikkelingen worden opgestart moet 
eerst de ontsluiting goed geregeld zijn.

Waar kritisch naar Schiphol wordt 
gekeken
Zonder krimpstrategie heeft Schiphol 
geen toekomst.
 Meer weten? Kijk op www.facebook.
com/PvdAAalsmeer/
Jelle Buisma Lijsttrekker

XX Laat iedereen vrij, maar niemand vallenSamen plannen maken, Samen beslissen

Op 16 maart kiest u de nieuwe gemeente-
raadsleden voor de komende vier jaar. 
Besluiten van de gemeenteraad hebben 
direct invloed op uw leefomgeving.  Het is 
daarom belangrijk dat u stemt op een  partij 
die het best bij uw wensen voor  Aalsmeer 
en Kudelstaart past.  Maak uw keuze en kom 
stemmen, want #ElkeStemTelt!  

Op deze pagina leest u welke partijen  
meedoen aan de verkiezingen en wat zij  
belangrijk vinden. 
Zij stellen zich zelf aan u voor. U kunt de 
QR-codes scannen voor meer informatie. 

16 maart 2022 
gemeenteraadsverkiezingen

Digitale stemhulp 
Om u te helpen bij het maken van een
keuze is er de digitale stemhulp. 
Ga naar www.mijnstem.nl/aalsmeer
of scan de QR-code om de stemhulp te
openen en ontdek welke partij het best
bij uw wensen voor Aalsmeer past. 

Debatavonden
De gemeente organiseert debatavon-
den met de lijsttrekkers van de politieke 
partijen. Deze zijn zowel in de zaal als via 
diverse online kanalen en het tv-kanaal 
van Radio Aalsmeer te volgen. Elke avond 
vindt plaats op een andere locatie waar 
andere onderwerpen aan bod komen. 
U bent van harte welkom! 

9 maart Dorpshuis Kudelstaart
14 maart Raadhuis Aalsmeer 

Zaal open om 19.30 uur, start om 
20.00 uur. 

Stel uw vraag 
Heeft u een vraag voor één van de 
lijsttrekkers? Stel deze zelf op een 
van de debatavonden of stuur ’m naar 
griffi  e@aalsmeer.nl 

Bekijk de debatten online en meer 
informatie: www.aalsmeer.nl/verkiezingen  

 #E
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Liever Aalsmeer     

Lijst 4: GroenLinks Lijst 6: PvdALijst 5: D66

Lijst 2: VVDLijst 1: CDA Lijst 3: Absoluut Aalsmeer

Wij doen het samen in Aalsmeer Altijd Dichtbij! Stem Lokaal!



Aalsmeer is een prachtige gemeente 
met een fi jne dorpse sfeer. Mensen 
kijken om naar elkaar, we hebben een 
rijk verenigingsleven en vele vrijwil-
ligers. Het CDA wil dit behouden en 
versterken.

We hebben onze zaken goed op orde 
in Aalsmeer. Onlangs hebben we 
nieuwe afspraken gemaakt met de 
gemeente Amstelveen, waardoor we 
ook in de toekomst een zelfstandige 
gemeente blijven.
Bovendien staan we er fi nancieel 
sterk voor. Daarmee kan de gemeente 
dichtbij haar inwoners staan en beleid 
voeren dat past bij wat leeft in Aals-
meer en Kudelstaart.

We hebben ook fl inke uitdagingen 
voor ons, zoals de woningnood. 
Daarom bouwen we de komende jaren 
duizenden woningen in Aalsmeer en 
Kudelstaart voor alle doelgroepen. 
Tegelijkertijd blijven we investeren 
in mooie voorzieningen voor onze 
inwoners, waarvan het Waterfront een 
prachtig voorbeeld is!

Een andere belangrijke uitdaging 

is eenzaamheid. Het is schrijnend 
hoeveel mensen iedere dag aandacht 
moeten missen. Laten we samen met 
onze verenigingen en bedrijven de 
handen ineen slaan en ervoor zorgen 
dat iedereen zich gezien en gewaar-
deerd voelt in onze mooie gemeente!

Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 
CDA Aalsmeer-Kudelstaart, Altijd 
Dichtbij!

GroenLinks is trots op wat ze heeft be-
reikt. Denk maar aan het rapport over 
Schiphol dat klip en klaar aantoont dat 
krimp beter is voor onze gezondheid, 
maar ook voor onze portemonnee.

Wat wil GroenLinks de komende 
periode bereiken:

Klimaat: 
•  een aparte wethouder voor duur-

zaamheid aanstellen
•  het aantal bomen verdubbelen
•  meer natuurlijke oevers aanleggen
•  water absorberende dakbedekking 

stimuleren
•  ecologisch maaibeleid opstellen en 

uitvoeren
•  subsidie voor zonnepanelen verlenen

Schiphol: 
•  krimp naar 0 nachtvluchten af-

dwingen
•  halvering aantal dagvluchten af-

dwingen
•  fi nanciële steun verlenen aan de 

Stichting RBV om de juridische strijd 
tegen Schiphol te blijven voeren voor 
ons Recht op Bescherming tegen 
Vliegtuighinder

Wonen: 
•  minimaal 500 tijdelijke fl exwoningen 

toestaan daar waar het past
•  minimaal 250 jongerenwoningen 

extra realiseren door aanpassing 
plannen Nieuw Oosteinde, 
Westeinderhage en Hoofdweg Zuid

•  speculatie voorkomen door zelf-
bewoningsplicht

Participatie: 
•  fractievergaderingen GroenLinks 

openbaar maken
•  samen over de toekomst nadenken
•  samen plannen maken
•  en samen beslissen
•  heldere rol wijkraden in participatie

Samen wonen:  
“Er zijn genoeg verschillende woningen 
op een bereikbare plek waar wij ons 
thuis voelen.”
•  Ruimte maken om te bouwen
•  Tijdelijke woningen voor jongeren
•  Voorrang voor Aalsmeerders 
•  Goede en veilige voetpaden, fi ets-

paden en autowegen
•   Goede dag- en nachtverbindingen met 

Amsterdam, Amstelveen en Schiphol
•   Schiphol groeit niet verder, de 

overlast wordt minder
Samen ondernemen: 
“Wij stimuleren ondernemer schap 
door te investeren en met regels en 
procedures die werken.”
•  Ondernemers krijgen de ruimte te 

ontwikkelen
•  Lokaal ondernemerschap wordt 

verder versterkt
•   Er komt extra geld voor het lokale investe-

ringsprogramma voor jonge ondernemers
•  Bedrijventerreinen zoals Hornmeer en 

Schinkelpolder maken wij toekomst-
bestendig

•  Procedures worden versneld en ver-
soepeld

Samen duurzaam: 
“Wij kiezen voor groen, milieubewust en 

realistisch.”
•  Milieuvriendelijke bedrijven
•  Geen windmolens in Aalsmeer
•   Geen zonneparken, maar zonnepane-

len op gebouwen
•  Een minimumpercentage groen bij 

bebouwing
•   Bomen mogen (met terugplantplicht) 

gekapt worden voor woningbouw
Samen zorgen: 
“Wij helpen, zorgen voor goede zorg en 
doen dit samen.”
•  Ondernemers en inwoners met fi nanci-

ele problemen helpen we
•  Een loket op het Raadhuis waar Aals-

meerders terecht kunnen met vragen
•  De zorg die nodig is, wordt geboden
•  Wonen en zorg op maat voor ouderen
•  Wij ondersteunen en waarderen onze 

vrijwilligers
Samen ontspannen: 
“Wij genieten, zijn trots en gastvrij.”
•  Gevarieerd aanbod kunst en cultuur en 

evenementen
•  Goede voorzieningen voor sport en 

recreatie
•   Dagrecreanten en toeristen zijn 

welkom, ze betalen wel mee
•  Een toeristisch aanbod van hoge 

kwaliteit

D66 voor iedereen 
D66 is een sociaal-liberale partij. Dat 
betekent dat we staan voor een zo 
groot mogelijke vrijheid voor iedereen, 
en dus niet voor alleen voor een kleine 
groep.  Mensen die ondersteuning no-
dig hebben moeten geholpen worden.

Wij geloven niet dat er 1 oplossing 
is voor ieder probleem. Ieder mens 
verdient gerespecteerd te worden als 
individu en niet als onderdeel van een 
groep. En daarom verdient iedereen 
ook een behandeling die past bij de 
persoon. Je verdient gezien te worden 
als mens, en niet als groep of nummer.

Kennis, ervaring, vernieuwing 
We hebben ons ook de afgelopen 
periode weer kunnen inzetten als een 
partij van oplossingen. Een partij die 
andere partijen bij elkaar brengt. En 
op die basis willen we verder gaan. 
We koppelen kennis en ervaring aan 
vernieuwing. We zorgen dat we weten 
waar we over praten voordat we onze 
mening geven. Maar we respecteren 
het wanneer mensen het niet met ons 
eens zijn.

Speerpunten 2022 - 2026 
De komende periode willen we ons 
vooral concentreren op het verbeteren 
van de verkeersveiligheid, het zorgen 
voor meer woningen voor groepen die 
nu buiten de boot vallen zoals  jonge-
ren, starters en ouderen en hoe we de 
energietransitie op een voor iedereen 
acceptabele manier op gang blijven 
houden.

De komende periode zal ook een 
belangrijke tijd worden wat betreft de 
toekomst van Schiphol. Wij voeren op 
dit punt een krachtige campagne met 
het regionale netwerk van D66 en 
zullen vol druk blijven uitoefenen 
richting Den Haag om te komen tot 
minder vluchten en minder overlast.

Aalsmeer  =  Aalsmeer
Aalsmeer heeft een eigen identiteit en 
dat willen wij zo houden! 
We zullen onze controlerende taak 
blijven uitoefenen. 
Aandacht voor de menselijke maat
De gemeente is er voor de inwoners!
We streven naar een vast aanspreek-
punt per deelgebied.
Zorg en aandacht voor de buurt 
waarin je woont
De zorg en aandacht voor de buurt 
waar je woont kan niet alleen de zorg 
zijn van de inwoners.
Groene gemeente
Voor iedere boom die wordt gekapt 
moeten er minimaal twee bomen wor-
den teruggeplaatst.
Groen is ook de staat van onderhoud 
van perken langs de wegen, de parken 
en de natuurgebieden.
Huisvesting
Wij ondersteunen initiatieven voor be-
taalbare huisvesting en zijn voorstan-
der van een voorrang regeling voor 
Aalsmeerders. Ook willen wij aandacht 
voor arbeidsmigrantenhuisvesting in 
goede balans met de omgeving.
Gerichte informatie
Goede en actuele informatie vanuit de 

gemeente voor alle inwoners.  
Maatwerk in zorg, onderwijs, sport 
en cultuur
De situatie van d e Jeugdzorg is voor 
onze fractie een belangrijk aandachts-
gebied. 
Absoluut Aalsmeer zet zich in voor 
veilige voet en fi etspaden naar de 
scholen.
Duurzaamheid
Van het gas af als het kan, niet als het 
moet.
Aandacht voor alternatieve energie-
vormen als wind- en zonne-energie. 
Schiphol 
Stevig geluid richting luchthaven 
Schiphol
Substantiële krimp van het aantal 
vluchten.
Absoluut Aalsmeer zal kritisch reage-
ren op kwesties rond Schiphol.
Financiën
De fi nanciële positie van de gemeente 
Aalsmeer is goed en dat willen we 
graag zo houden. Wij staan voor een 
evenredige verdeling van de lasten.

De PvdA is voor een warm Aalsmeer, 
een gemeente die dicht bij de 
bewoner staat
Een goed contact tussen gemeente en 
burger kan alleen ontstaan als de ge-
meente dicht bij de bewoner staat, niet 
in Amstelveen, maar bij u in de buurt. 

Een gemeenschap met oog voor 
elkaar
We leven in een verharde individualis-
tische wereld. Dat zal en moet anders: 
socialer en menselijker, gewoon liever 

Waar iedere mening telt 
Gemeentelijke besluiten hebben impact 
op het leven van mensen. 
Vanzelfsprekend moeten deze in sa-
menspraak worden voorbereid. 

Die iedereen zoveel mogelijk kansen 
biedt
Mensen die wat minder goed mee 
kunnen komen of die een achterstand 
hebben, verdienen ondersteuning.

Waar wonen weer een recht is 
Iedereen verdient het om te wonen. 
Voor velen is dat onbereikbaar. De hu-
ren rijzen de pan uit en een betaalbare 

woning is nauwelijks te vinden. Jonge-
ren, starters en ook arbeidsmigranten, 
zijn de dupe. Dat moet en kan anders!  

Die ook op de lange termijn 
houdbaar is
We zetten in op herstel en verbetering.
Bij ieder besluit dat we nemen kijken 
we naar de gevolgen voor mens, milieu 
en maatschappij.  

Waar zorg wordt gezien als 
mensenwerk   
Aalsmeer moet een huisartsenpost 
hebben die ook in de avonden, nachten 
en weekenden bezet is.

Waar alle delen goed bereikbaar zijn
Met nadruk op openbaar vervoer en 
fi etsverbindingen. Voordat nieuwe 
ontwikkelingen worden opgestart moet 
eerst de ontsluiting goed geregeld zijn.

Waar kritisch naar Schiphol wordt 
gekeken
Zonder krimpstrategie heeft Schiphol 
geen toekomst.
 Meer weten? Kijk op www.facebook.
com/PvdAAalsmeer/
Jelle Buisma Lijsttrekker

XX Laat iedereen vrij, maar niemand vallenSamen plannen maken, Samen beslissen

Op 16 maart kiest u de nieuwe gemeente-
raadsleden voor de komende vier jaar. 
Besluiten van de gemeenteraad hebben 
direct invloed op uw leefomgeving.  Het is 
daarom belangrijk dat u stemt op een  partij 
die het best bij uw wensen voor  Aalsmeer 
en Kudelstaart past.  Maak uw keuze en kom 
stemmen, want #ElkeStemTelt!  

Op deze pagina leest u welke partijen  
meedoen aan de verkiezingen en wat zij  
belangrijk vinden. 
Zij stellen zich zelf aan u voor. U kunt de 
QR-codes scannen voor meer informatie. 

16 maart 2022 
gemeenteraadsverkiezingen

Digitale stemhulp 
Om u te helpen bij het maken van een
keuze is er de digitale stemhulp. 
Ga naar www.mijnstem.nl/aalsmeer
of scan de QR-code om de stemhulp te
openen en ontdek welke partij het best
bij uw wensen voor Aalsmeer past. 

Debatavonden
De gemeente organiseert debatavon-
den met de lijsttrekkers van de politieke 
partijen. Deze zijn zowel in de zaal als via 
diverse online kanalen en het tv-kanaal 
van Radio Aalsmeer te volgen. Elke avond 
vindt plaats op een andere locatie waar 
andere onderwerpen aan bod komen. 
U bent van harte welkom! 

9 maart Dorpshuis Kudelstaart
14 maart Raadhuis Aalsmeer 

Zaal open om 19.30 uur, start om 
20.00 uur. 

Stel uw vraag 
Heeft u een vraag voor één van de 
lijsttrekkers? Stel deze zelf op een 
van de debatavonden of stuur ’m naar 
griffi  e@aalsmeer.nl 

Bekijk de debatten online en meer 
informatie: www.aalsmeer.nl/verkiezingen  

 #E
lkeS

tem
Telt

Liever Aalsmeer     

Lijst 4: GroenLinks Lijst 6: PvdALijst 5: D66

Lijst 2: VVDLijst 1: CDA Lijst 3: Absoluut Aalsmeer

Wij doen het samen in Aalsmeer Altijd Dichtbij! Stem Lokaal!



Regio - De coronaepidemie heeft het 
lerarentekort in het voortgezet 
onderwijs in de regio’s Zuid-Kenne-
merland en Groot-Amsterdam 
behoorlijk blootgelegd. Het project 
Talent als Docent, ge�nancierd door 
het ministerie van OCW, is opgezet 
om dit tekort tegen te gaan.
 Experts die verbonden zijn aan het 
project informeren potentiële over-
stappers over de switch naar het 
leraarschap in het voortgezet onder-
wijs. Met voorlichtingsbijeenkom-
sten, persoonlijk advies en trainingen 
als ‘Ontdek je talent als docent’ en 
‘Opfriscursus herintreders’, worden 
potentiële ‘second-career teachers’ 
ondersteund op hun weg om 

bevoegd docent te worden. Die weg 
kan op verschillende manieren 
worden bewandeld. Sandra van 
Dalen, projectleider van Talent als 
Docent: “Overstappers zijn ontzet-
tend belangrijk om het lerarentekort 
in het voortgezet onderwijs op te 
vangen. Bij Talent als Docent onder-
steunen we, in samenwerking met de 
VU, UvA en de HvA, deze overstap-
pers op hun weg naar die opleiding 
tot docent en die baan voor de klas. 
Maar dat brengt ook verantwoorde-
lijkheden met zich mee. Daarom 
bieden we ook ondersteuning aan 
ervaren docenten, team- en school-
leiders om overstappers op de juiste 
manier te begeleiden én te 
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Talent als Docent helpt bij 
carrière-switch

Het project Talent als Docent is 
opgezet om het leerkrachtentekort 
tegen te gaan. Foto: aangeleverd

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Wim Engel is blij met Aalsmeer; en over de Westeinder zegt 
hij: “Een waanzinnig mooi gebied, waar ik helemaal verliefd op ben.” Voor 
dit interview varen we naar ‘Engeland’, het eiland waar hij heel wat leuke 
dingen onderneemt. 

Motorbegeleider
“Wij proberen ons momenteel een beetje nuttig te maken voor de 
samenleving. Vorig jaar zijn we heel druk geweest met ALS en hebben we 
heel veel geld op gehaald. Een heel team uit Aalsmeer is de Mont Ventoux 
op ge�etst om geld in te zamelen. Ik ga mee als motorbegeleider, net als 
Cees. We worden o�cieel opgeleid door politie en marechaussee en 
mogen ons daarom ‘motard’ noemen. We kunnen �etsers begeleiden, 
duidelijk maken wat wel een niet kan, mensen van de baan af halen als 
we denken dat het niet goed gaat en water en suiker uitdelen. We bege-
leiden de hele toer. Zelf doe ik dat ik al zo’n jaar of acht, maar vorig jaar 
zijn we voor het eerst met een heel team afgereisd en dat was zo’n succes 
dat alle deelnemers dit jaar weer mee doen.”

De bakkerij is verleden tijd?
“Als je ondernemer bent en 25 jaar lang dag en nacht aan het werk, ben je 
best wel egoïstisch bezig, want je bent alleen maar gefocust op geld 
verdienen en een bedrijf draaiende houden. Als maatschappelijk project 
ging wel alles wat overbleef in de winkel naar een voedselbank in 
Amsterdam. Drie jaar geleden heeft onze zoon Jasper de bakkerij overge-
nomen. Als je je zoon, die je tegen alles wil beschermen, de vrijheid wil 
geven, dan moet je terugtreden. In mijn geval was dat tenminste zo. Ik 
bleef me er veel te veel mee bemoeien. Gaf adviezen als: dat kun je beter 
niet doen, want dat heb ik al een keer geprobeerd en toen ging dat niet 
goed. En dan zei hij: maar ik ga het net even anders doen en dan gaat het 
wel goed. Negen van de tien keer had hij gelijk en ging het ook goed. 
Maar dan had ik het al weer tegen gehouden. Dat was niet wijs. Financieel 
was het mogelijk om eruit te stappen en dat heb ik gedaan, want het was 
doodzonde om met elkaar van mening te blijven verschillen. Hij moet de 
kans krijgen om zijn eigen fouten te maken. Maar onze zoon doet het 
hartstikke goed, ondanks corona. Ik had het eerlijk gezegd niet gekund; 
wij waren gewend dat heel veel vanzelf ging. En de afgelopen twee jaar 
ging niks vanzelf. Maar hij heeft daar prima op ingespeeld. Toen ik ermee 
stopte hebben we Engelhof ontwikkeld; op de plaats waar de voormalige 
bakkerij stond is een appartementencomplex neergezet. Ik ben er zelf 
een jaar lang opzichter geweest, ik heb de bouwvakkers geholpen, en de 
bouw opgeruind. Mijn vrouw Corine heeft de hele �nanciële kant afge-
wikkeld. Het is een project dat heel goed gelukt is en waar we met trots 
op terug kunnen kijken.”

En wat gebeurt er allemaal op dit eiland?
“We organiseren er barbecues en dat doen we samen met Gita en Kaylee 
van Golden Circle; twee jonge meiden die voor zichzelf zijn begonnen in 
de entertainment wereld. Zij kleden op het eiland alles feestelijk aan, mijn 
vrouw Corine maakt thuis alle schalen met eten klaar en ik zorg ervoor 
dat op het eiland alles op de barbecue en in de buitenkeuken bereid kan 
worden. Het is een fantastische plek om een feestje te geven, de gasten 
die we ontvangen zijn er erg enthousiast over. Ik beleef veel plezier aan 
het onderhouden van het eiland. Dat doe ik ook bij andere mensen, in de 
zomerperiode vaar ik naar de verschillende eilanden om het gras te 
maaien. Het hele jaar door is het heerlijk om buiten in de natuur te 
werken. Dat doe ik samen met mijn maatje, die me bij alles helpt. Maar 
we hebben een belangrijke strategie: we gaan alleen als het goed weer is. 
Bij regen blijven we thuis.” 

Jullie zijn ook opa en oma; hoe is dat? 
“We hebben drie kleinkinderen van 1, 3 en 6 jaar oud. Natuurlijk passen 
we op en dat is hartstikke leuk. Maar daarnaast zijn we ook in contact 
gekomen met ‘Buurtgezinnen’. Via die organisatie passen we elke week 
een dag op een jongetje van acht. Zijn moeder heeft gezondheidspro-
blemen en tijdens een middagje bij ons thuis of op het eiland geniet hij 
en kan hij zijn energie kwijt. We leveren hem aan het eind van de dag met 
rode wangen weer bij zijn moeder af.” 

Wie nodig jij uit voor de volgende Schijnwerper? 
“Esther Karssing. Zij is coördinator bij Buurtgezinnen.”

Wim Engel: “Het is heerlijk om 
buiten in de natuur te werken”

Wim Engel in zijn ko�ekeetje op eiland ‘Engeland’.

behouden.” Zo geeft Talent als docent 
vorm aan het motto ‘Docent worden, 
zijn én blijven!’ Geïnteresseerd? Kijk 
op de website 
Talentalsdocent.nl.

Aalsmeer - De Dorcas-winkel in Aals-
meer voert de komende weken actie 
voor noodhulp in Oekraïne. In de 
winkel kunt u bij uw aankoop een 
donatie doen. Het geld zal besteed 
worden aan eerste noodhulp aan 
mensen op de vlucht voor het 
geweld. Dorcas helpt bijvoorbeeld 
met voedselpakketten, hygiënepro-
ducten en slaapzakken. De organi-

satie doet dit in Oekraïne, maar ook in 
buurlanden Roemenië en Moldavië, 
waar vluchtelingen worden opge-
vangen. Dorcas werkt al 25 jaar in 
Oekraïne en kent daardoor de situatie 
goed. Ze heeft een groot netwerk 
opgebouwd van lokale partners. 
Daardoor is de organisatie in staat om 
snel noodhulp te verlenen. Om meer 
te bereiken voert Dorcas actie samen 

Dorcas-winkel Aalsmeer in actie 
voor noodhulp Oekraïne

met het Christelijk Noodhulpcluster 
dat bestaat uit Dorcas, Kom over en 
Help, Tearfund, Red een Kind, Woord 
en Daad en ZOA. Dorcas heeft 
verspreid over heel Nederland 42 
kringloopwinkels. Duizenden vrijwil-
ligers en donateurs dragen bij aan het 
werk voor mensen in nood. De 
Dorcaswinkel in Aalsmeer is geves-
tigd aan de Turfstekerstraat 15-19 
(bedrijventerrein Hornmeer) en is 
iedere dinsdag, donderdag en 
zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Meer informatie via: 0297-361043

Aalsmeer - Bij kinderboerderij 
Boerenvreugd zijn alle binnen-
ruimtes weer open voor publiek. De 
stolp en hooiberg waren doorde-

weeks nog altijd gesloten om de 
boeren en boerinnen van stichting 
Ons Tweede Thuis de ruimte te geven 
om hun werkzaamheden te doen. 

Boerenvreugd helemaal open! In de stolp kunnen de kinderen weer 
spelen met de speelboerderij, 
boekjes lezen, konijntjes aaien en 
kijken bij de cavia’s. In de infohoek is 
een minitentoonstelling over kerk-
uilen te bekijken. Kinderen komen er 
te weten wat kerkuilen eten, hoe 
braakballen er uit zien, wat nou 
eigenlijk een uilskuiken is en veel 
meer leuke uilenweetjes. Het is ook 
weer mogelijk om de zolder van de 
boerderij te huren voor een kinder-
partijtje. Meer informatie hierover is 
te vinden op www.boerenvreugd.nl. 
De kinderboerderij in de Beethoven-
laan 118 in de Hornmeer is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 16.30 uur. 

Aalsmeer - De VVD fractie heeft de 
afgelopen week op diverse plekken in 
de Ophelialaan de handen uit de 
mouwen gestoken. Op zaterdag heeft 
de fractie rond het middaguur 
gesprekken gevoerd en �yers uitge-
deeld. Het begon die middag met het 
parkeren van de inmiddels al iconi-
sche VVD campagneauto op een 
prominente hoek aan de Ophelialaan, 
waarna bijna de gehele fractie 
beschikbaar was voor het beant-
woorden van vragen en geven van 
informatie. Ging het vorige zaterdag 

nog veel over de stormen, deze 
zaterdag was iedereen toch diep 
onder de indruk van de oorlog in 
Oekraïne. Zoals een van de inwoners 
het tre�end verwoorde: “Wij maken 
ons hier druk over de nattigheid in 
het Seringenpark, terwijl daar een 
land onder de voet wordt gelopen.” 
Zo voelde het ook voor de VVD fractie. 
Toch waren er veel mensen die, met 
de verkiezingen nu binnen twee 
weken in aantocht, meer wilde weten 
over de VVD standpunten en 
behaalde resultaten. Het begint nu 

VVD fractie steekt handen uit 
de mouwen in de Ophelialaan

merkbaar te leven. Op dinsdag 1 
maart was de VVD fractie weer 
aanwezig in de Ophelialaan, nu om 
de nieuwe ETOS in de Ophelialaan 
een handje te helpen. Het inrichten 
van een drogisterij en het vullen van 
de schappen is een behoorlijke klus. 
Wie kan je daar beter bij helpen dan 
de raadsleden en kandidaat-raads-
leden van de VVD. Zij steken graag de 
handen uit de mouwen om deze 
ondernemer te helpen met een vlie-
gende start. De nieuwe ETOS is 
gisteren, woensdag 2 maart geopend.  
Dirk van der Zwaag, fractievoorzitter 
en lijsttrekker van de VVD Aalsmeer 
en Kudelstaart over de activiteiten in 
de Ophelialaan: “Ik woon zelf op een 
steenworp afstand van de Ophelia-
laan en kom daar dus regelmatig. Ik 
vind de Ophelialaan echt een voor-
beeld van een knusse winkelstraat, 
waar ik veel van mijn dagelijkse- en 
reguliere boodschappen haal. Daar-
naast kan ik er een heerlijk broodje 
halen of s ‘avonds prima dineren, en 
dat allemaal zo om de hoek. Daarmee 
ondersteun ik ook meteen de actie 
Koop Lokaal.” 



MEETUP SCHIPHOL
& DUURZAAMHEID

MET OA: SUZANNE KROGER
TWEEDE KAMERLID GROENLINKS

8 MAART 19:30
THE BEACH AALSMEER

GENOEG GEPRAAT
STEUN DE RECHTZAAK

TEGEN OVERLAST SCHIPHOL
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Aalsmeer - De gemeente zet samen 
met de politie, het openbaar minis-
terie en het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum stevig in op de 
aanpak van ondermijning. De instan-
ties hebben daar uw hulp als 
inwoner en ondernemer bij nodig. 
Melden van (het vermoeden van) 
ondermijning kan vanaf nu ook via 
het e-mailadres meldpuntondermij-
ning@aalsmeer.nl. Om een 
vermoeden van ondermijning te 
kunnen melden bij de instanties is 
het belangrijk dat ondermijning 

door u kan worden herkend. Van 
‘ondermijning’ wordt gesproken als 
criminelen gebruik maken van legale 
structuren voor illegale praktijken. 
Het wordt ook wel vermenging van 
‘de onderwereld’ met ‘de bovenwe-
reld’ genoemd. Ondermijning is een 
verzamelnaam voor verschillende 
vormen van criminaliteit, zoals 
hennepteelt, drugshandel, mensen-
handel, zorgfraude vastgoedfraude 
en witwassen. Dat maakt ondermij-
ning een lastig te herkennen en aan 
te pakken fenomeen. Toch kunt u 

zelf aan een aantal kenmerken 
herkennen of er sprake is van crimi-
nele activiteiten in een ‘legaal’ jasje. 

‘Niet pluis’ gevoel
Criminelen (‘de onderwereld’) 
hebben voor hun activiteiten 
woningen, bedrijfsruimten en voer-
tuigen nodig. Ze maken daarvoor in 
‘de bovenwereld’ bijvoorbeeld 
gebruik van makelaars, belwinkels 
en �nancieel adviseurs. Er wordt dan 
vaak met contant geld betaald en er 
worden mogelijkheden gezocht om 

Meldpunt ondermijning door de 
gemeente geopend

Aalsmeer - Op het voormalige VVA 
terrein in de Hornmeer bouwt Eigen 
Haard 56 sociale huurwoningen. Het 
project bestaat uit twee blokken van 
28 woningen. Het plan is dat de 
woningen na de zomervakantie klaar 
zijn. Wethouder Robert van Rijn, 
bestuursvoorzitter Bert Halm van 
Eigen Haard en Bea van Doorn en 
Wendy Pouw van Huurdersvereni-
ging Aalsmeer Kudelstaart namen 
een kijkje op de bouwplaats.

Woonagenda
Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben 
heel blij met de bouw van deze 
woningen. Het worden betaalbare 
woonruimten voor vooral jongeren. 
Dit concept sluit mooi aan bij onze 
woonagenda en voorziet in een 
grote behoefte in Aalsmeer.” Bert 

Halm voegt hier aan toe: “Ook wij zijn 
heel blij met de start van de bouw 
van deze woningen. In januari 
hebben wij 44 seniorenwoningen 
opgeleverd aan het Laurierhof. Daar 
komen in het najaar deze prachtige 
starterswoningen bij. Dit sluit aan bij 
onze wens om voor verschillende 
doelgroepen betaalbare en goede 
woningen te bouwen.” 

Gasloos en duurzaam
Aannemer Heddes Bouw en Ontwik-
keling bouwt hier in opdracht van 
Eigen Haard 28 studio’s van circa 30 
vierkante meter en 28 tweekamer-
woningen van circa 45 vierkante 
meter. Deze woningen zijn geschikt 
voor één- en tweepersoonshuishou-
dens. De heiwerkzaamheden en de 
boringen voor de warmtepompen 

zijn inmiddels gedaan. De woningen 
worden modulair gebouwd. Dit 
houdt in dat de woningen groten-
deels in de fabriek gebouwd worden 
en daarna getransporteerd naar de 
bouwplaats, gestapeld en verder 
afgebouwd. De woningen zijn 
gasloos en duurzaam. Zo heeft 
iedere woning een warmtepomp. 
Een kenmerk van de gebouwen is dat 
de gevels grotendeels van hout zijn. 
Ook komt er een gemeenschappelijk 
dakterras met picknicktafels om 
buiten te recreëren en als ontmoe-
tingsplek voor bewoners.

Inschrijven 
De woningen worden aangeboden 
via woningnet. Waarschijnlijk start de 
verhuur van de woningen in het 
derde kwartaal van dit jaar.

Realisatie huurwoningen voor 
starters op oude VVA-terrein

plus foto

Van links naar rechts: Wethouder Robert van Rijn, Wendy Pouw en Bea van Doorn van Huurdersvereniging Aalsmeer en Eigen 
Haard-bestuursvoorzitter Bert Halm.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Als we een weekje door 
Nederland toeren, vertel ik nader-
hand aan vrienden en familieleden 
dat ik ‘in’ Friesland’ ‘was, of ‘in’ 
Drenthe, ‘in’ Noord-Holland, ‘in’ 
Gelderland of ‘in’ Brabant. Bivak-
keren we echter op de wadden-
elanden dan heet dat ‘op’ Texel, of 
‘op’ Vlieland. Hoewel het Verenigd 
Koninkrijk  toch echt een eiland is’ geldt het daar weer niet, dan zijn we 
gewoon ‘in’ Engeland geweest. Om maar een paar taalkronkels te 
noemen. Maar afgelopen week was ik toch serieus ‘op’ Engeland. Een 
spontane actie en een kwestie van het ijzer smeden als het heet is. Ik 
belde Wim Engel en maakte voor de dag erna een afspraak voor de 
rubriek de Schijnwerper. “Ik wilde eigenlijk even met je de Poel op”, zei hij, 
“voor de juiste beleving, maar kom maar naar mijn huis want het wordt 
morgen hartstikke slecht weer.” Hoewel ik, na mijn volledig verzopen 
�etsvakantie van afgelopen voorjaar, niks meer heb van regen, was ik het 
toch met hem eens. Niets zo on-charmant dan als een verzopen kat een 
gesprek met iemand te voeren. Ik had nog niet opgehangen of ik dacht: 
maar waarom niet vandaag? Het is prachtig weer en zo’n tochtje op de 
Poel wil ik me niet door de neus laten boren. Dus belde ik gelijk weer 
terug en zei brutaalweg: ik kan ook nu. “Goed plan”, reageerde Wim 
meteen. “Doe een warme jas aan, zie ik je straks.” Volledig uitgerust, met 
warme jas, sjaal, muts en handschoenen, �etste ik richting jachthaven. Ik 
had zelfs mijn eilandschoenen aangetrokken, stevige stappers, geiten-
wollen sokken erin. Het ziet er niet uit, maar ze zijn reuze e�ectief als het 
om modderig terrein gaat. En dat leek me, gezien het weer van de afge-
lopen dagen, niet onwaarschijnlijk. Op woensdagmiddag, de mooiste dag 
van de week, droog en zonnig, tufte ik, zonnebril op, op een platte schuit 
met schipper Wim heerlijk tussen de eilandjes door. We genoten van het 
unieke gebied, de prachtige uitzichten en keken met bewondering naar 
een buizerd die bovenop een paal een veld Ilex stond te bewaken. Onder-
tussen voerden we geanimeerde gesprekken; over hoe leuk het is om 
kleinkinderen te hebben en hoe �jn dat je eigen kinderen het goed doen. 
En zoveel jaar getrouwd zijn met dezelfde partner vonden we ook een 
pluspunt. ”Wel de strijd blijven aanknopen hè”, zeiden we tegen elkaar. 
Een relatie gedijt nou eenmaal het best onder het motto: ‘kiften tot in de 
kist’. Op Engeland aangekomen bleken die eilandschoenen een vooruit-
ziende blik. Maar aan de picknicktafel zaten we droog, uit de wind en in 
de zon. Ik kreeg thee en een reep. “Gebak lukte niet”, zei Wim, “maar we 
kunnen niet zonder chocola.” Ik was het weer met hem eens. Een uur - en 
een goed gesprek over het bakkersvak, over zijn idealen en zijn passie 
voor de natuur - later, tuften we weer richting de jachthaven. Dankzij mijn 
spontane voorstel, had ik zomaar, totaal onverwacht, een heerlijke 
middag.   
Reageren?
Truus@oudendijk.gmail.com

Op Engeland

crimineel verkregen geld wit te 
wassen. U zou bijvoorbeeld een ‘niet 
pluis’ gevoel kunnen hebben bij een 
winkel die niet of nauwelijks klanten 
ontvangt. Een kwekerij waar niet 
elke dag bloemen worden 
gesneden. Of een woning waarvan 
de ramen zijn afgeplakt. Ondermij-
ning vindt overal plaats: op bedrij-
venterreinen en in buitengebieden, 
maar ook in woonwijken en 
winkelstraten. 
“Ondermijning raakt ons allemaal. 
Omdat criminaliteit een rechtstreeks 
gevolg heeft voor de omgeving, 
omwonenden en directe slachtof-
fers”, zegt burgemeester Gido Oude 
Kotte. “Daarom is het meldpunt 
ondermijning geopend. Als u een 
‘niet pluis’ gevoel heeft bij activi-

teiten in uw omgeving is dat de plek 
om het aan te geven. Ziet, hoort, of 
ruikt u onraad? Wordt u bedreigd? 
Voelt u zich bedreigd? Meld het! 
Altijd. In de nieuwe digitale postbus 
van de gemeente Aalsmeer via het 
e-mailadres meldpuntondermij-
ning@aalsmeer.nl.” 

Ook anoniem melden kan
Een vermoeden van strafbare feiten 
kan ook worden gemeld bij de wijk-
agent via 0900-8844 of op https://
www.politie.nl/mijn-buurt/wijk-
agenten. Anoniem melden kan via 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-
7000 of een melding via de website 
https://www.meldmisdaadanoniem.
nl. Bij acuut gevaar belt u altijd 
alarmnummer 112. 

Onlangs is een hennepkwekerij ontmanteld in een doodnormale woning aan het Molenpad, midden in het centrum. Doordat er illegaal stroom werd afgetapt was een �ink gevaar voor de omgeving ontstaan.





Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius

Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius

023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl

Auping Store Amsterdam Buitenveldert

A.J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkelAltijd Goedemorgen

De grootste
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Aalsmeer - Burgers Carrosserie won 
in november 2021 de Ondernemer 
van het jaar award in de categorie 
MKB groot. “Door innovatie, maat-
werk en vakmanschap leveren ze 
geen standaardproduct. Dit is een 
bedrijf waar heel Aalsmeer trots op 
kan zijn”, aldus het juryrapport. 
Genoeg reden het voor het college 
van Aalsmeer om een bezoek te 
brengen aan Burgers Carrosserie, dat 
nu ook nog eens genomineerd is 
voor Noord Hollands ondernemer 
van het jaar.

Grote waarde
Op dinsdag 1 maart bezocht het 
college de specialist in gesloten 
carrosserieën. Al 96 jaar is het bedrijf 
gevestigd in Aalsmeer. Burgers levert 
onder andere op maat gemaakte trai-
lers aan Action en Jumbo. Burge-
meester Gido Oude Kotte: “Iedereen 
in Nederland heeft weleens een 
vrachtwagen met opbouw voorbij 
zien rijden van deze Aalsmeerse 
carrosseriebouwer. Dit bedrijf is van 
zeer grote waarde voor onze 
gemeente. Het is inderdaad echt iets 

College onder de indruk van 
Burgers Carrosserie

Van links naar rechts: Wethouders Bart Kabout en Robert van Rijn, Ton Burgers, 
burgemeester Gido Oude Kotte en gemeentesecretaris Sjoerd Vellenga.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
krijgt een goede waardering voor de 
uitvoering van Schuldhulpverlening. 
In de uitvoering is vooral de focus 
gelegd op preventie en vroeg signa-
lering. Uit het klanttevredenheidson-
derzoek onder 112 inwoners van 
Aalsmeer blijkt dat inwoners 
tevreden zijn met de hulpverlening 
en de dienstverlening waarderen met 
een 7,8. Ruim 75% van de cliënten 
geven aan dat zij door de hulp van 
Balans positiever te zijn over de 
toekomst, minder stress ervaren en 
weten waar ze heen moeten voor 
hulp met geldzaken. 
Wethouder Robert van Rijn: “Vroeg-
signalering is belangrijk. Hierdoor 
worden vaak grote problemen voor-
komen. Het is mooi om te zien dat de 
ingezette weg goed werkt. Met het 
schuldhulpverleningsprogramma 
hebben we zowel ondernemers als 
jongeren bereikt.”
 Inwoners komen in contact met 
Balans omdat ze de vaste lasten niet 
meer kunnen betalen of omdat er 
beslag werd gelegd op hun inkomen. 
De achterliggende oorzaken die 
leiden tot �nanciële problemen, zijn 
onder andere ziekte, verlies van werk 
of minder inkomen uit het bedrijf en 
door echtscheiding. 

Jongeren
Naast dat er een aantal jongeren 

schuldhulpverlening ontvangen via 
Balans is hier ook ingezet op 
preventie. Zo hebben in 2021 twaalf 
klassen in het Voortgezet Onderwijs 
preventieve budgetlessen van 
Moneyways gevolgd. In deze lessen 
werd vooral aandacht gegeven aan 
bewustwording en het belang om je 
geldzaken goed te regelen. Daarnaast 
werd inzicht gegeven in de gevolgen 
van het eigen �nanciële gedrag. 

Ondernemers
Inmiddels hebben 27 Aalsmeerse 
ondernemers de weg naar de schuld-
hulpverlening gevonden en zijn de 
medewerkers van de gemeente 
opgeleid om de Aalsmeerse onderne-
mers te ondersteunen. Naast de 
ondersteuning van de gemeente 
biedt de gemeente samen met 
Nieuwe Ondernemend Aalsmeer 
gratis hulp aan ondernemers in zwaar 
weer. Dit doen zij via het programma 
Over Rood. Meer hierover is te vinden 
op de website: www.nieuwonderne-
mendaalsmeer.nl. 

Hulp nodig bij schulden?
Het is belangrijk om snel contact op 
te nemen bij schulden. Hoe eerder 
hoe beter. Want, hoe hoger de 
schulden oplopen, hoe moeilijker het 
is om er weer uit te komen. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl/
schuldhulpverlening.

Goede waardering gemeente 
voor schuldhulpverlening

waar we trots op kunnen zijn. We zien 
het als een prachtig voorbeeld van de 
Aalsmeerse ondernemersmentaliteit.”

Veelzijdig
Het college werd rondgeleid door 
directeur Ton Burgers en kreeg een 
inkijkje in de wereld van de carrosse-
riebouw. Een markt met potentie. “We 
blijven groeien en zijn constant op 
zoek naar personeel”, aldus een 
tevreden Burgers. Als kers op de taart 
kon het college naar binnen in een 
door Burgers gesponsorde carros-
serie van de Jumbo-Visma wieler-
ploeg. De veelzijdigheid van de 
bouwer bleek uit de ingenieus uitge-
ruste trailer met onder andere een 
uitgebreide keuken.

Strategie werklocaties
Burgers Carrosserie Aalsmeer bevindt 
zich aan de Lakenblekerstraat, op het 
industrieterrein Hornmeer, naast 
Flora Holland. Het is één van de loca-
ties die is aangewezen als bedrijven-
terrein/industrieterrein in het docu-
ment ‘Strategie werklocaties Aals-
meer’. Dit document geeft richting 
aan de economische ambities van de 
gemeente en laat het aanbod van 
werklocaties aansluiten op de markt. 
Het is daarbij van belang dat de 
bereikbaarheid van de werklocaties 
goed is, maar zonder dat dit ten koste 
gaat van een prettig woon- en leefkli-
maat voor inwoners.

Aalsmeer - Veilig verkeer op de 
Machineweg voor alle weggebrui-
kers, aanleg van rotondes op de 
kruisingen met de Catharina-Amali-
alaan en de Aalsmeerderweg, een 
vrijliggend �ets- en voetpad tussen 
de Hornweg en de Japanlaan en 
een goede 30 km/uur-inrichting 
tussen de Japanlaan en de 
Legmeerdijk. Dat is wat de 
gemeente wil bereiken met nieuwe 
inrichtingsplannen voor de 
Machineweg. 

Reconstructie
De voorbereidingen voor de recon-
structie van de Machineweg zijn in 
2020 gestart. Een ingrijpende 
operatie omdat er binnen de 
huidige infrastructuur weinig ruimte 
is voor aanpassingen. Om de kruis-

punten opnieuw in te richten is 
bijvoorbeeld een �inke verbreding 
van de bestaande bruggen nodig. 
Wethouder Robert van Rijn: “De 
gemeente heeft in april 2021 een 
voorlopig ontwerp voor het plan 
vastgesteld. Bij het opstellen van dit 
ontwerp én na het bespreken van 
het ontwerp op enkele informatie-
avonden is zo veel mogelijk reke-
ning gehouden met de wensen van 
diverse omwonenden en belangen-
organisaties. Vervolgens zijn ook 
diverse technische, ruimtelijke en 
milieukundige onderzoeken uitge-
voerd om tot een technisch bouw-
baar ontwerp te komen. Dat is 
gelukt. Het de�nitieve ontwerp voor 
de reconstructie is op 1 maart 2022 
vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders.”

Nieuwe inrichtingsplannen voor 
de Machineweg vastgesteld

Start in de zomer
In het tweede kwartaal wordt het 
project voorgelegd aan de gemeen-
teraad en de Vervoerregio, die ook 
�nancieel bijdraagt aan het project. 
Bij een positief besluit start de 
aanbesteding van de eerste grote 
fase (gehele project exclusief de krui-
sing Aalsmeerderweg) in de zomer. 
In de tweede helft van 2022 treft de 
aannemer de technische voorberei-
dingen. De werkzaamheden buiten 
starten naar verwachting in de eerste 
helft van 2023. Meer informatie over 
het project is te vinden op www.aals-
meer.nl/werkinuitvoering: klik op de 
tegel Machineweg. Hier staat onder 
andere een tekening van de nieuwe 
inrichting van de weg, een ontwerp-
verantwoording en uitleg over de 
procedures.

Aalsmeer – Met de gemeenteraad-
verkiezingen voor de deur besteedt 
de ‘Mark en Eric Show’ aanstaande 
vrijdag uiteraard aandacht aan deze 
stemronde. Tijdens de show zullen 
de leden die zich verkiesbaar hebben 
gesteld gevraagd worden zo 
eenvoudig mogelijk uit te leggen 
waar zij voor staan. Nu de maatre-
gelen teruggeschroefd zijn heeft de 
evenementensector weer ruimte om 
feestelijke bijeenkomsten te organi-
seren. De dames van Golden Circle 
komen met een belangrijke save the 
date voor een feest waar heel Aals-
meer en omstreken bij wilt zijn. Dat 
belooft wat!
Gratis kaarten musical
En de producent van ONE de Musical 
komt langs om te vertellen hoe zo’n 
professionele musical tot stand komt 
en hij geeft gratis kaarten weg. Op de 
instagrampagina @markeneric loopt 
een winactie. Geef antwoord op de 
benaderingsvraag ‘Hoeveel mensen 
werken aan deze productie mee?’ 
door te reageren onder de post. 
Meedoen kan tot en met vrijdag 4 
maart 21.00 uur. De winnaar wordt 
tijdens de show bekend gemaakt.

Koken en kinderboerderij
De hoofdgast bij ‘EchtWel’ donderdag 
3 maart om 19.00 uur is Nancy Wong. 
Ze is therapeut in de traditionele 
Chinese geneeskunde en komt inte-
ressante dingen vertellen over 
voeding en koken met kinderen. 
Naast Esther Sparnaaij zit de 
11-jarige sidekick Fay. Samen bellen 
ze met de kinderboerderij en telefo-
nisch leest Teddy weer een gedicht 
voor uit haar eigen werk. 

 ‘Door de Mangel’ op herhaling
Afgelopen maandag was verkeers-

schoolhouder Barry van der Laan te 
gast in ‘Door de Mangel’. Regelmatig 
is de goedlachse en makkelijk 
pratende Aalsmeerder met zijn 
’lesbus’ te vinden op de regionale 
wegen, maar ook bij de feestweek 
‘zit’ hij op de bus. Als nieuwe gast 
voor de uitzending van 14 maart 
heeft hij een oud-kandidaat van zijn 
verkeersschool gevraagd. Antoon 
van den Hoorn heeft een eigen 
vrachtauto met een kraan erop en is 
volgens Van der Laan berucht en 
beroemd in Aalsmeer. Komende 
maandag 7 maart om 19.00 uur is er 
een herhaling te horen van vorig jaar 
met Jos de Jong. De geboren Kwake-
laar heeft in zijn jeugd op het inter-
naat gezeten en is in de tuinbouw 
terecht gekomen. De Jong is, nu hij 
gepensioneerd is, actief op het 
toneel en wandelt graag met 
cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl.  

‘Mark en Eric show’ met politiek 
tintje op Radio Aalsmeer

Gratis kaarten winnen voor musical 
ONE tijdens de Mark en Eric show.





Alles gaat weer open en wat zĳn we hier met elkaar aan toe.  Toch hebben veel branches het zwaar 
gehad en hebben veel bedrĳven te maken gehad met het coronavirus. Sommige zĳn hard geraakt 
zoals bĳvoorbeeld de evenementenbranche, horeca en detailhandel. 

Naast het kabinet namen wĳ als gemeente ook verschillende maatregelen om ondernemers te 
ondersteunen. Denk aan de actie KoopMeerLokaal, de teruggave van het gebruikersdeel OZB in 
2020, oprichting van Aalsmeer Lokaal (Platform van Business, Banen en Events) en de oprichting 
van een noodfonds.

Maar met het teruglopen van de coronacĳfers en het loslaten van de coronamaatregelen zĳn de pro-
blemen bĳ veel bedrĳven niet opgelost. Ze zĳn blĳ dat ze weer open kunnen maar zĳn nog niet terug 
op hun oude niveau. Daarom hebben we als college samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer een 
Herstelplan voor de Aalsmeerse economie opgezet en heeft de gemeente nog extra geld vrĳgemaakt 
om ook in deze komende herstelfase de bedrĳven in problemen zoveel als mogelĳk te ondersteunen. 

Wethouder Robert van Rĳn

SAMEN
DE CORONACRISIS UIT!

Regelingen voor ondernemers

Wĳ 
kunnen 
gratis

helpen!



Stimuleringsfonds voor initiatieven 
die lokale economie versterken
Om de Aalsmeerse economie een extra boost te geven, heeft het college vorig 
jaar in samenwerking met ondernemers een Stimuleringsfonds opgericht. 
Inmiddels zĳ n er al diverse aanvragen binnen gekomen en toegekend. Maar 
er is nog budget over. Het is de bedoeling dat de initiatieven bĳ dragen aan 
de lokale economie en dat de resultaten ten goede komen aan het collectief. 
Een initiatief moet daarom door minimaal twee bedrĳ ven worden ingediend. 
Je kunt bĳ voorbeeld denken aan een evenement, een gezamenlĳ k terras, het 
verfraaien van de winkelstraat of gemeenschappelĳ ke promotie. De initiatie-
ven worden beoordeeld door een onafhankelĳ ke adviescommissie, bestaande 
uit vier ondernemers en een onafhankelĳ k voorzitter: Marco van Zĳ verden. 
Heeft u een idee om de lokale economie te versterken? Neem contact op met 
accountmanager bedrĳ ven van de gemeente Aalsmeer, Dick Helsloot. Meer 
informatie over deze regeling staat op: www.aalsmeer.nl/stimuleringsfonds 

Ondersteuningspakket voor 
bedrijven in moeilijkheden 
Hoewel het Rĳ k veel coronaregelingen in het leven heeft 
geroepen om bedrĳ ven te ondersteunen, blĳ kt dat sommige 
bedrĳ ven toch tussen wal en schip te vallen. Naast de schuld-
hulpverlening van de gemeente is ook een extra regeling 
voor deze bedrĳ ven ontwikkeld. Met deze regeling kan een 
ondernemer van de gemeente een voucher krĳ gen om onder-
steuning in te kopen, voor bĳ voorbeeld een marketing-, nieuw 
businessplan of hulp bĳ  de administratie. Deze extra begeleiding 
wordt verzorgd door vrĳ willigers en trajectmanagers van “Over 
Rood” in plaats van door de gemeente. Wellicht maakt dat de 
drempel wat lager. Deze aanpak is bedacht en besproken met 
Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA). 

Vragen om hulp is niet gemakkelĳ k, want ondernemers lossen 
graag alles zelf op. Maar het kan misschien net het verschil 
maken. Er wordt gezamenlĳ k gekeken wat er nodig is om een 
bedrĳ f weer op de rails te krĳ gen. Ondernemers die hier meer 
over willen weten, kunnen contact opnemen met NOA, 
via www.nieuwondernemendaalsmeer.nl. 

Extra subsidies
Gemeente Aalsmeer biedt gerichte ondersteuning aan 
sectoren die opnieuw getroff en zĳ n door de coronacrisis. 
Voor deze sectoren zĳ n de volgende specifi eke regelingen 
opgesteld:

De subsidieregeling coronamaterialen Aalsmeer
Met de regeling komen we lokale ondernemingen met 
maximaal 50 werknemers tegemoet in de noodzakelĳ ke 
kosten voor het herinrichten van hun onderneming om 
te voldoen aan de verplichte coronamaatregelen.  Er is 
gekozen voor deze subsidieregeling omdat deze niet 
ten koste gaan van de andere rĳ ksregelingen zoals 
NOW en TVL.

Maatwerkregeling voor ondernemers 
die buiten bestaande regelingen vallen 
Een andere belangrĳ ke categorie zĳ n de ondernemers, 
vaak ZZP’ers, die geen of beperkte ondersteuning krĳ gen. 
Het gaat bĳ voorbeeld om ondernemers die geen 
ondersteuning  ontvangen vanwege het inkomen van 
de partner. Het uitgavenpatroon van deze ondernemers 
kan niet zo snel worden aangepast. Samen met deze 
ondernemers kĳ ken wĳ  welke ondersteuning nodig is. Dit 
doen wĳ  in samenwerking met Nieuw 
Ondernemend Aalsmeer.

Als u meer wilt weten over deze extra subsidies en hoe u 
hiervoor in aanmerking kunt komen kunt u contact opnemen 
met onze accountmanager bedrĳ ven: Dick Helsloot.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Dick Helsloot, accountmanager bedrĳ ven: 
06 - 14 80 36 66, e-mail dick.helsloot@aalsmeer.nl. 

Als Nieuw Ondernemend Aalsmeer zĳn we blĳ dat we dit traject met de gemeente hebben 
opgezet. Op dit moment helpen we al een aantal bedrĳven. Ik roep ook bedrĳven die het 
moeilĳ k hebben op om contact met ons op te nemen. Telefonisch: 0297-366182 of per e-mail: 
info@nieuwondernemendaalsmeer.nl

Kirsten Verhoef
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Aalsmeer - Op donderdag 10 maart 
vindt de raadsvergadering van Aals-
meer voor het eerst in twee jaar tijd 
weer plaats in de raadzaal. Doordat 
niet meer 1,5 meter afstand 
gehouden hoeft te worden, is dit 
weer mogelijk. Het moment is extra 
bijzonder, want dit is de laatste 
raadsvergadering voor de verkie-
zingen en daarmee de laatste keer 
dat de huidige gemeenteraad inhou-
delijke besluiten neemt. De vergade-
ring begint om 20.00 uur. Na de 
opening door voorzitter Gido Oude 
Kotte en het vaststellen van de lijst 
met ingekomen stukken wordt 
gesproken over de inbesteding 
nascheiding en verwerking van het 
restafval in Aalsmeer. Het contract 
voor de verwerking van restafval met 
de AEB verloopt per 31 december. 
Het doel is om per 1 januari 2023 een 
nieuwe overeenkomst te hebben 
met een afvalverwerker voor de 
verwerking van het restafval, tegen 
zo laag mogelijke kosten en zo min 
mogelijk milieue�ect. 

Warmtevisie
Vervolgens komt de warmtevisie 
Aalsmeer aan de orde.
Het doel van dit voorstel is om de 
transitie naar een fossielonafhanke-
lijke gemeente in gang te zetten. De 
warmtevisie geeft richting aan de 
wijze waarop de gemeente toewerkt 
naar een duurzame warmtevoorzie-
ning van de gebouwde omgeving.
Daarna staat aanpak dak- en thuis-
loosheid en doordecentralisatie 
beschermd wonen op de agenda. 
Het doel van dit voorstel is dat de 
gemeenten in de regio Amsterdam-
Amstelland de komende jaren een 

beter perspectief kunnen bieden bij 
(dreigende) dakloosheid, waarbij 
gemeenten meer (budget)verant-
woordelijkheid krijgen voor het 
beleidsveld maatschappelijke 
opvang en begeleid wonen, de zoge-
naamde doordecentralisatie.

Van oud naar nieuw
Een na laatste onderwerp ter behan-
deling is het overdrachtsdocument 
gemeenteraad 2018-2022. Het doel 
van het overdrachtsdocument is om 
te zorgen voor een goede overdracht 
van de oude naar de nieuwe 
gemeenteraad door middel van het 
meegeven van een aantal adviezen.
De vergadering wordt besloten met 
het voorstel om een wijziging in de 
vergaderstructuur van de gemeente-
raad in te voeren. Het doel van deze 
wijziging is om de kwaliteit van de 
besluitvorming te verbeteren en de 
politieke meningsvorming meer 
zichtbaar te maken. Daarvoor gaat 
onderscheid gemaakt worden in de 
fasen van het besluitvormingsproces 
per vergadering. Verder beoogt dit 
voorstel een meer evenwichtigere 
verdeling van de werkdruk tussen 
beide raadscommissies door het 
aantal onderwerpen van de 
commissie Ruimte te beperken tot 
ruimtelijke ordening en openbare 
ruimte en verkeer. Tot slot is er het 
vragenkwartier waarin de raadsleden 
onderwerpen aan de orde mogen 
stellen. De sluiting is rond 22.00 uur 
gepland. 
De vergadering is openbaar, belang-
stellenden zijn welkom. Inspreken 
over onderwerpen is niet mogelijk, 
dit kan alleen tijdens 
commissievergaderingen.

Gemeenteraad in vergadering

Aalsmeer - Het zal niemand nog zijn 
ontgaan: Witte, rode, groene en 
zwarte jassen zijn op campagne in de 
verschillende wijken, stemmen 
winnen voor de verkiezing van de 
leden van de gemeenteraad op 16 
maart. De stempassen zijn inmiddels 
door de gemeente naar alle stemge-
rechtigden gestuurd en liggen bij de 
inwoners klaar om over een kleine 
twee weken naar de stembus te 
gaan. 
De gemeente gaat veertien stembu-
reaus inrichten in het Centrum, de 
Hornmeer, Zuid, Oosteinde en Kudel-
staart. Om de drukte te spreiden 
kunnen inwoners ook op maandag 
14 en dinsdag 15 maart hun stem 
gaan uitbrengen. Hiervoor zijn alleen 
het Raadhuis in het Centrum en de 
Proosdijhal in Kudelstaart deze twee 
dagen extra geopend. Stemmen kan 
drie dagen lang tussen 7.30 en 21.00 
uur. Niet meer zoals tijdens vorige 
verkiezingen in de ouderentehuizen, 
vanwege corona wordt in deze nog 

voorzichtigheid in acht genomen. In 
het Centrum kunnen inwoners het 
rode potlood ter hand nemen in het 
Raadhuis en in de Bibliotheek in de 
Marktstraat, in Zuid worden stembu-
reaus ingericht in het clubhuis van 
AV Aalsmeer en wijkcentrum ‘t Baken 
in de Sportlaan, het Wellantcollege in 
de Linnaeuslaan en het Parochiehuis 
in de Gerberastraat, bewoners van de 
Hornmeer gaan elkaar tegen komen 
in het enige stemlokaal in het buurt-
huis aaan de Dreef en in Oost gaan 
de deuren open voor de verkie-
zingen van buurthuis ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat, sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg en wijk-
centrum ‘t Anker aan de 
Oosteinderweg. 
In Kudelstaart kan de keuze in de 
stembussen gedaan worden in de 
Proosdijhal, in het clubgebouw van 
VZOD aan de Wim Kandreef, in de 
Antoniusschool aan de Zonnedauw-
laan en in het Dorpshuis van Kudel-
staart. Vergeet niet de stempas en 

een identiteitsbewijs mee te nemen. 

Website en debatten
De keuze al gemaakt? Wordt het 
CDA, VVD of Absoluut Aalsmeer of 
gaat de voorkeur uit naar D66, 
GroenLinks of de PvdA? Meer oriën-
teren op de partijprogramma’s en de 
kandidatenlijsten kan via www.aals-
meer.nl/verkiezingen en tijdens de 
nog komende debatten op 
woensdag 9 maart in het Dorpshuis 
van Kudelstaart en maandag 14 
maart in het Raadhuis van Aalsmeer. 
Beide bijeenkomsten zijn van 20.00 
tot 21.30 uur.

Heel benieuwd of er (grote) verande-
ringen plaats gaan vinden in Aals-
meer: Blijven het CDA en de VVD de 
grootste partijen, weet Absoluut 
Aalsmeer verder te groeien of krijgen 
de nu nog kleinere fracties D66, 
GroenLinks en PvdA meer zeggen-
schap? De keuze is aan u/jou op 14, 
15 en 16 maart aanstaande! 

14 Stembureaus in Aalsmeer en 
Kudelstaart voor verkiezingen

Aalsmeer - Zaterdag 26 februari 
stonden de fractieleden van Abso-
luut Aalsmeer op twee plekken in 
Aalsmeer ko�e te schenken. ‘s 
Morgens bij de winkels in de Beetho-
venlaan en ‘s middags in het Winkel-
centrum in de Ophelialaan. Heerlijk 
in het zonnetje en de aanloop was 
dan ook hoog. Er werden ook dit 
weekend door inwoners veel 
verschillende vragen gesteld en 
onderwerpen aangedragen, zoals 
een ontmoetingsplek voor jong en 
oud, de overlast van het Waterfront, 
de N196 en haar onduidelijkheden, 
het veel te hard rijden en gebrek aan 
handhaving. Ook het te kort aan 
woningen en de doorstroom voor 
ouderen kwam aan bod. Meerdere 
keren kwam de vraag wat de fractie 
van Absoluut Aalsmeer van Schiphol 
denkt. Alle bovenstaande punten 
komen terug in de kernpunten en 
ook over Schiphol is Absoluut Aals-
meer duidelijk; Schiphol moet 

krimpen. Groei betekent meer over-
last, meer ultra�jnstof en meer 
lawaai. Krimp betekent meer woon-
genot, een betere nachtrust en een 
gezondere leefomgeving. 
Duidelijk is dat de behoefte ligt bij 
een �jne leefomgeving met veel 
groen, woningen voor jong en oud, 
goede doorstroming van woningen, 
goede �etspaden en een verbetering 
van het openbaar vervoer. 
De kernpunten van Absoluut Aals-
meer werden op beide locaties goed 
ontvangen en besproken onder een 
verse kop ko�e.
Ook graag in gesprek gaat met de 
fractieleden van Absoluut Aalsmeer? 
Aanstaande zaterdag 5 maart staat 
de ko�e voor u klaar bij de Hoogvliet 
aan de Aalsmeerderweg en op het 
Poldermeesterplein in Oost. Houd 
ook de social media van Absoluut 
Aalsmeer in de gaten voor actueel 
nieuws en de tijden waarop u de 
fractieleden kunt ontmoeten.

In gesprek met fractieleden AA

Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer-Kudel-
staart is druk bezig met campagne-
voeren voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 16 maart 2022. Lijst-
trekker Bart Kabout: “De komende 
weken rijden we door Aalsmeer en 
Kudelstaart met onze eigen CDA-
camper om mensen te ontmoeten en 
te praten over waar zij mee zitten. 
Onder het genot van een kopje ko�e 
kunnen mensen vragen stellen of 
hun zorgen uiten over het leven in 
Aalsmeer en Kudelstaart.” Het 
campagneteam van het CDA heeft 
zich behoorlijk uitgeleefd op de 

groene camper, een heuse blikvanger 
op de Aalsmeerse wegen. “We willen 
bereikbaar zijn als partij en de beste 
manier om dat te doen is om naar de 
mensen zelf toe te gaan! We staan 
niet alleen in winkelcentra, maar we 
rijden de hele gemeente door als een 
soort groene golf. Houd onze social 
media pagina’s in de gaten om te 
weten waar we allemaal zijn”, vervolgt 
Kabout. Maar, gaat hij verder: “In de 
campagnetijd doet het CDA dingen 
niet per se anders dan de partij 
normaal gesproken doet. De afge-
lopen vier jaar zijn we bij veel 

CDA druk bezig met campagne 
voor verkiezingen

Aalsmeer - Zondag waren bijna alle 
mensen op de kieslijst van Absoluut 
Aalsmeer met partners aanwezig in The 
Beach Aalsmeer. Doel van de middag 
was om met elkaar vooruit te kijken en 
de onderwerpen tijdens de gesprekken 
met de inwoners te bespreken. Er leeft 
veel onder de inwoners en dat geeft de 
fractieleden veel energie om er 
tegenaan te gaan. Na een gezellige 
borrel, toespraak van het bestuur en de 
fractievoorzitter waren er voor de 
huidige fractieleden mooie bloemen. 
Want ook al wordt vooruit gekeken, er 
wordt ook afscheid genomen van een 
periode met elkaar in deze samenstel-
ling. Natuurlijk hoort daar ook de 
gedachte aan de plots overleden Peter 

Smolders bij. Tenslotte werd iedereen 
getrakteerd op een mooi en leuk 
poppenkast optreden van Jan 
Klaassen. Mooi om de politiek te zien 
door de ogen van Jan Klaassen die 
gebruik maakt van zijn inspreekrecht, 
welk recht iedere inwoner heeft bij 
commissievergaderingen. Een poppen-
kast optreden met humor, maar zeker 
ook met een kern van waarheid. 

Politieke poppenkast
“Tussen nu en 16 maart kan poppen-
kastman Jan op de gekste plaatsen 
opduiken, tot genoegen en onge-
noegen misschien van enkele of velen”, 
aldus bedenker Gerard Zelen. “De 
boodschap is luid en duidelijk: Met 

Bijeenkomst Absoluut Aalsmeer

Een mooi cadeau voor Gerard Zelen 
van fractievoorzitter Dick Kuin.

humor komt de stemming voor 16 
maart er nog beter in!”

bedrijven, zorginstellingen en 
scholen op werkbezoek geweest en 
dat doen we nu nog steeds. Weten 
wat er leeft in de gemeente zou niet 
alleen een verkiezingsstunt moeten 
zijn, maar iets wat alle partijen, net 
zoals het CDA, de hele raadsperiode 
moeten doen!” De afgelopen 
maanden zijn bijvoorbeeld de Jozef-
school, het mbo Yuverta, de seringen-
kwerkerij Weening en Greenpark 
Aalsmeer Handbal bezocht door de 
fractie. Toch is er ook vernieuwing 
deze campagne: de CDA Speer-
punten Podcast! Lijsttrekker Bart 
Kabout heeft samen met interviewer 
Jelmer een podcast-reeks opge-
nomen waarvan de eerste vier a�eve-
ring nu op Spotify te beluisteren zijn. 
“De podcast opnemen was heel leuk 
en iets compleet anders dan wat ik 
normaal gesproken doe”, aldus 
Kabout. “Via a�everingen van onge-
veer twintig minuten kunnen mensen 
inhoudelijk meer over ons 
programma en over onze stand-
punten te weten komen, een ideale 
manier om het CDA te leren kennen.” 
Ook zijn er van de eerste twaalf 
kandidaten op de lijst �lmpjes opge-
nomen door het Aalsmeerse Interna-
tional Video Company en zal er tradi-
tiegetrouw ge�yerd worden in de 
wijken. Kortom, het CDA is druk 
bezig!
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Aalsmeer - Na een roerige periode 
de afgelopen twee jaar door diverse 
lockdowns, is het eindelijk weer 
volledig mogelijk voor Dansschool 
Robert Bogaart om de deuren open 
te gooien en zich volledig op het 
dansen te storten. Afgelopen zondag 
was er bij de eerste regiowedstrijd 
Dansregio West een leuk succes voor 
Sietse en Mariëlle de Ridder, leer-
lingen van Robert Bogaart. Zij wisten 
in een groot veld bij de open klasse 
een prachtige derde plaats te 
bemachtigen. Het was deze wedstrijd 
taak voor Chantal Bogaart om als één 

van de juryleden actief te zijn. Robert 
Bogaart heeft komende maand ook 
een aantal landelijke wedstrijden op 
de planning waar hij als jurylid aan 
zal treden. 
Behalve de wedstrijden, zijn ook de 
reguliere danslessen, de 
workoutlessen en de dansavonden 
weer in volle gang. Zaterdag 5 maart 
is er weer een dansavond als 
vanouds in De Oude Veiling in de 
Marktstraat vanaf 20.30 uur. Robert 
en Chantal kijken er naar uit om alle 
dansliefhebbers welkom te mogen 
heten.

Stijldansen weer van start bij 
dansschool Robert Bogaart

Aalsmeer - Dit jaar bestaat IJszeilver-
eniging De Westeinder 40 jaar. Deze 
werd in 1982 opgericht en in die tijd 
konden de winters behoorlijk streng 
zijn en werd er veel geschaatst. Ook 
de plaatselijke ijszeilers waren actief. 
Een van de ijszeilers van toen was Jan 
Jongkind, nu het oudste lid van de 
vereniging. Toen al vond Jan het 
veiliger om naast de schaatsijsclubs 
een ijszeilvereniging op te richten, 
zodat ze elkaar op de Westeinderplas 
niet in de weg zaten. Samen met 
ijszeilers Dirk van der Wal, Jos 
Kempers, Jan van Maanen en Karel 
Geel werd de oprichtingsvergadering 
gehouden in het Kraaiennest bij 
jachthaven Kempers. Direct al 
werden tijdens deze bijeenkomst 34 
leden ingeschreven. Later werd in 
overleg met de Gemeente een groot 
deel van de Westeinder aangewezen 
als o�cieel ijszeilgebied. En dit geldt 
nog steeds. In de loop der jaren is de 
club verder uitgegroeid naar 63 
leden in 2022, ondanks de mildere 
winters. In 1985 werden zelfs interna-
tionale wedstrijden georganiseerd 
met een aantal Duitse deelnemers. 
Een jaar later organiseerde de vereni-
ging het NK met vele deelnemers en 
mooie wedstrijden. Toen werd Floor 
Lagerweij Nederlands Kampioen. 

Door het ijs gezakt
Ook werden clubwedstrijden 
gehouden mits de conditie en veilig-
heid van het ijs goed waren. Als deze 
niet voldeden aan de norm werden 
de wedstrijden afgelast. De West-
einder is namelijk een groot water en 
het ijs is niet altijd even betrouwbaar. 
Er zijn nogal wat leden door het ijs 
gegaan en in wakken terechtge-
komen, soms met als gevolg dat ze in 
het ziekenhuis belandden. Zoals in 
de winter van 1996 toen Jaap van der 
Weijden zijn been brak en John van 
de Polder een hamstringblessure 
kreeg. Beiden belandden in het 

ziekenhuis op dezelfde kamer. Later 
met slechte ijswinters werd zelfs een 
wakkendiploma in het leven 
geroepen.

Doe-het-zelvers
De vereniging bestaan uit vele 
handige doe-het-zelvers. Arie 
Kaslander, John van de Polder, Theo 
de Kruij� en Dirk van der Wal hebben 
menig DN gebouwd en Gé Been 
bouwde in 1998 zelfs drie prachtige 
Monotypes en later ook een Oudhol-
landse. Jaap en Peter bouwden 
verschillende DN’s en in 2014 tevens 
met Gerard Burgers alle drie hun 
Westeinder Skeeter, die super 
comfortabel zeilt, en zelfs later ook 
een tweezitter en een Kolibrie ijszeil-
kajuitboot van John. Vele DN’s waren 
vroeger voorzien van een Jongkind 
zeil. De leden met de Monotype 
zeilden regelmatig wedstrijden in het 
buitenland. Vanaf 2004 zijn meerdere 
leden ook met de DN en/of Oudhol-
landse in het buitenland gaan zeilen 
tot zelfs in Baikal en Noord Amerika, 
waar Margreet, Peter en Dideric 
naartoe gingen. 

Nog steeds actief
Vanaf 2009 is het ledenaantal weer 
toegenomen met wat verjonging, 
dankzij een goede winter op de 
Westeinder, een mooi clubkampioen-
schap na twaalf jaar en een website 
voor de vereniging. Het was nodig 
om wat jonge leden te krijgen, want 
de gemiddelde leeftijd is 60+. Deson-
danks zijn vele leden van het eerste 
uur nog steeds actief. Een groot deel 
van de leden zeilt alleen in Neder-
land wanneer ergens ijs ligt. Een 
ander deel zeilt ook wedstrijden en/
of voor de fun in het buitenland. De 
meest favoriete landen waar gezeild 
wordt zijn Zweden, Polen, Duitsland 
en Tsjechië. Ruud van Wees, Robbert 
Lammers zeilen nog de EK en/of WK 
in de DN klasse. 

Website, EHBO en ereleden
Sinds enkele jaren beheert Margreet 
Elfring de nieuwe website. Daarnaast 
is zij ook de penningmeester van de 
vereniging. Een andere belangrijke 
man voor de vereniging is Karel Geel. 
Als bestuurslid binnengekomen en 
de laatste jaren de Eerste Hulp man. 
Karel heeft altijd zijn Rode Kruis 
medicijnkist bij zich met verster-
kende middelen inclusief inname 
materiaal. Nog enkele wetenswaar-
digheden van de vereniging:
Er zijn drie ereleden, te weten: Jan 
van Maanen, Jan Jongkind en Dirk 
van der Wal. Allen een lange periode 
in een bestuursfunctie en/of actief 
voor de vereniging.
De clubkampioenen hebben in de 
loop der jaren vaak van plek gewis-
seld. Jaap van der Weijden (2x), Ruud 
van Wees (1x), Peter van Klink in 2009 
bij het laatste kampioenschap op de 
Westeinder en in de Monotype in 
1996 was Bouw van Wijk junior de 
kampioen.

Weer op Westeinder
De 40-jarige IJszeilvereniging heeft 
Inmiddels een rijke historie en is nog 
immer een actieve vereniging 
ondanks de zachte winters in Neder-
land. In 2016 hadden meer dan 
dertig leden in het buitenland 
gezeild. Gelukkig in 2021 vroor eind 
februari de Westeinder na 12 jaar 
weer mooi dicht met bezeilbaar spie-
gelijs. Een groot aantal leden heeft 
twee tot drie dagen volop genoten 
en allen hopen dat de volgende keer 
niet weer 12 jaar gaat duren.

IJszeilvereniging De Westeinder 
houdt op vrijdag 11 maart haar 
ledenvergadering vanaf 20.00 uur in 
dorpshuis het Podium Kudelstaart.
Alle leden worden uitgenodigd voor 
deze vergadering waar natuurlijk ook 
gepraat zal worden over het 40-jarige 
jubileum. 

IJszeilvereniging Westeinder 40 jaar

Aalsmeer - Kom lekker meedansen 
met een van de danslessen of activi-
teiten in de dansstudio van 
DanceSport Academy NL aan de 
Oosteinderweg.

Klassiek Ballet en yoga
Op de maandagavond start van 
18.00 tot 19.00 uur de les klassiek 
ballet voor volwassenen. Heb je ooit 
gedanst en wil je dit graag weer 
oppakken? Of heb je er altijd al van 
gedroomd om les te hebben in klas-
siek ballet? Dan is dit de les voor jou! 
Op de woensdagavond staat van 
18.30 tot 19.30 uur een wekelijks 
rustpunt op het programma tijdens 
de les Yoga. In deze les wordt 
aandacht besteed aan ademhaling, 
diverse houdingen en vooral ook 
innerlijke rust. De les is opgebouwd 
uit een combinatie van Yin Yoga en 
Yang Yoga. 

Solo Latin en Easydance
Vanaf eind april start de les Solo Latin 
1 weer. Tijdens deze les gaan de 
dansers aan de slag met de basis van 
Latin dansen zonder dat je hierbij 
een partner nodig hebt. Dus altijd al 

willen dansen maar geen partner, dit 
is jouw kans! Houd de website in de 
gaten voor meer informatie! 
Halverwege het voorjaar gaat er ook 
een nieuwe cursus Easydance van 
start. Deze cursus is perfect voor 
mensen die graag zouden willen 
dansen, maar vanwege blessures of 
overgewicht wat drempels ervaren. 
De les duurt een half uur. 
Een les proberen? Dat kan! Een 
proe�es is altijd gratis en is aan te 
vragen via de website. Naast deze 
nieuwe lessen is het uiteraard altijd 
mogelijk om een gratis proe�es aan 
te vragen voor de reeds bestaande 
lessen. Instromen is altijd mogelijk 
zowel in de kinderlessen als de lessen 
voor volwassenen. 
Nieuwsgierig geworden naar het 
volledige aanbod? Kijk dan op www.
dancesportacademy.nl. 
DanceSport Academy is sinds 2018 
gevestigd aan de Oosteinderweg 
287f. 
Naast veel verschillende soorten 
danslessen zijn er gedurende de 
week ook veel mogelijkheden voor 
sportlessen, openingsdansen, privé-
lessen en personal training. 

Dansen bij DanceSport Academy NL

Aalsmeer - Informatie over corona, 
het aantal positief getesten en 
ziekenhuisopnames is iets naar de 
achtergrond geschoven en begrijpe-
lijk, vol ongeloof wordt nu vooral 
gekeken naar de oorlog in Oekraïne. 
Vreselijk om de kapot geschoten 
gebouwen en gewonde mensen te 
zien. Over corona is overigens wel 
goed nieuws te melden. Het virus 
maakt minder mensen (ernstig) ziek, 
de opnames in ziekenhuizen dalen 
gestaag. In Aalsmeer zijn van 18 
februari tot 1 maart 894 inwoners 

positief getest op corona en dat zijn 
er 342 minder dan de eerste twee 
weken van februari. Er zijn geen 
inwoners opgenomen met corona 
opgenomen in het ziekenhuis en er 
zijn geen inwoners overleden aan het 
virus. In de omliggende gemeenten 
blijven de corona-cijfers eveneens 
dalen. In Uithoorn 759 (-206) positief 
getesten, in Haarlemmermeer 3.997 
(-1.433) inwoners besmet en in 
Amstelveen kregen 2.147 (-789) 
inwoners te horen een week thuis te 
moeten blijven om verspreiding van 

Aantal corona-besmettingen in 
Aalsmeer en regio blijft dalen

het virus te voorkomen. Vanuit 
Uithoorn zijn 4 inwoners opgenomen 
in het ziekenhuis, vanuit Haarlem-
mermeer 6 inwoners en vanuit 
Amstelveen 4 inwoners. In Haarlem-
mermeer is 1 inwoner overleden aan 
het virus, in Amstelveen 2. Het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners 
is in Aalsmeer het hoogst (2.794,5), 
maar de verschillen met Uithoorn 
(2.512,7), Haarlemmermeer (2.533,1) 
en Amstelveen (2.363,8) zijn klein. 
Het blijft belangrijk om rekening te 
houden met kwetsbaren in uw/jouw 
omgeving, regelmatig de handen te 
wassen, thuis te blijven bij een 
verkoudheid en ga testen bij 
klachten. Samen tegen corona! 

Aalsmeer - In de storm zijn vier 
bomen als een domino-e�ect binnen 
enkele minuten omgevallen langs 
het prachtige wandelpaadje in de 
Hornmeer. Tot veel verdriet van de 
omwonende. De gemeente kan het 
niet bijbenen alle omgewaaide 
bomen te ruimen. Met als resultaat 
dat het een hele hindernis is 
geworden om een weg te banen 
langs het pad. Na de storm wordt het 
prachtig weer met veel zon. Het 
obstakel van de bomen heeft zich 

inmiddels omgetoverd tot speelpara-
dijs voor jong en oud. Een walhalla 
voor de jeugd als klauter boom. 
Wandelaars zitten even op de stam 
om te genieten van de zon. Ook een 
Chimpie champ voor alle viervoeters. 
Het wandelpad mag wel weer vrij 
worden gemaakt, maar de bewoners 
hopen dat de prachtige boom-
stammen als natuurschoon mag 
voortleven als een Eunice souvenir 
en troost voor zoveel bomenleed in 
Aalsmeer. 

Omgevallen bomen in Hornmeer 
speelparadijs voor mens en dier



Klaar om de weg op te gaan? 
Wij zoeken nieuwe collega’s 
voor ons chauff eursteam.

Interesse? 
Stuur je cv, met eventueel een moti vati ebrief, naar: Carina Marchena Garcia: 
c.garcia@vanvlietcontainers.nl. Bij vragen kun je bellen naar 0297-23 17 33 of check 
onze website. 

Wat vragen we van jou?
•  Je bent positi ef ingesteld en je hebt 

een gezonde dosis humor.
•  Je hebt een geldig rijbewijs CE;
• Code 95;
•  Je bent in het bezit van een geldige 

tachograafk aart (bestuurderskaart);
•   Je hebt de nodige ervaring of wilt graag 

ervaring opdoen;
•  Je spreekt goed Nederlands en Engels;
•  Een fullti me dienstverband.

Wat bieden we jou?
•  Veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
•  Een goede pensioenregeling;
•  De goederen laden en lossen met een 

elektrische pompwagen;
•  Eigen trekker en oplegger;
•  Auto van de zaak (bestelwagen);
•  Werkti jden tussen 7:00 uur – 16:00 uur;
•  Een bovengemiddeld salaris;
•   Uitstekende secundaire arbeidsvoor-

waarden, waaronder 29 vakanti edagen 
op fullti me basis;

•  Volledig- en representati ef kleding pakket;
•  Opleidingsmogelijkheden.

vanvlietcontainers.nl

JACKOOIJ ZOEKT COLLEGA’S

Gemotiveerd en op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?

Wij zoeken:       Magazijn- / Montagemedewerker
 Lasser / Lasrobotoperator

         Medewerker Poedercoatstraat

Neem snel contact op of kijk op www.jackooij.nl voor meer informatie!

Middenweg 1, 
1432 DE  AALSMEER

0297 32 45 30
info@jackooij.nl
WWW.JACKOOIJ.NL

Open sollicitaties zijn ook 
welkom. 

Bij ons is inzet belangrijker dan 
kunnen. Ben je gemotiveerd? 

Dan leren wij je de rest!

Gemeente Aalsmeer is per direct op zoek naar:

Algemene informatie:
De Lokale Erfgoedcommissie brengt advies uit aan het college van Burgemeester en 
Wethouders over het lokale erfgoed, de monumenten en archeologische aangelegenheden 
die betrekking hebben op de gemeente Aalsmeer. De commissie bestaat uit drie leden, 
en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. 

De leden van de commissie zijn deskundig op het gebied van erfgoed, cultuurhistorie, 
de monumentenzorg en/of archeologie. Bovendien zijn zij bekend met Aalsmeer en
Kudelstaart, zowel de historie als het nu. 

Functie pro�el:
Van de commissieleden wordt verwacht dat zij in staat zijn in teamverband, 
onafhankelijk van andere belangen, te adviseren over het lokale erfgoed. 
De commissieleden beschikken over goede communicatieve vaardigheden en kunnen 
hun advies vlot verwoorden in begrijpelijke taal. De leden zijn bij voorkeur woonachtig in 
Aalsmeer, of hebben tenminste een sterke a�niteit met de gemeente Aalsmeer. In verband 
met de gewenste contacten met de culturele verenigingen van Aalsmeer is het een pré als 
u lid bent van één van deze verenigingen. 

Vergaderfrequentie en vergoeding:
De commissieleden komen viermaal per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast 
kunnen zij het gehele jaar door gevraagd worden te adviseren over erfgoed-gerelateerde 
kwesties. De leden van de Lokale Erfgoedcommissie ontvangen voor hun werkzaamheden 
een vergoeding van 500 euro op jaarbasis.

Procedure:
Wilt u meer informatie over de vacature, neem dan contact op met de secretaris mevrouw 
W. Paijmans, telefoon 020-540 4321 of per mail w.paijmans@amstelveen.nl.
Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u iemand voordragen, stuur dan vóór 
15 april 2022 een motivatiebrief naar de gemeente Aalsmeer, t.a.v. mevrouw W. Paijmans, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, of mail naar w.paijmans@amstelveen.nl. 

LID LOKALE ERFGOEDCOMMISSIE

Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer • Tel. 0297-326454

HARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

WIJ ZOEKEN EEN

nieuwe handige collega
met verantwoordelijkheidsgevoel, voor de bezorging en het 

installeren van wasmachine’s, vaatwassers etc.
Maar ook voor het plaatsen en installeren van tv’s, geluids-

apparatuur en het  inbouwen van diverse apparatuur,
zoals koelkasten etc.

We hechten niet zoveel waarde aan diploma’s, maar enige
spierballen, wat handigheid en technisch en commercieel inzicht 
zijn wel vereist. Bovendien dient deze collega wel in het bezit te zijn 
van rijbewijs B. Wij bieden een goed salaris, een prettige (kleine) 

werkgroep, interessant, afwisselend, technisch werk. 

Kortom: Een leuke baan bij een leuk bedrijf!

Sollicitatie’s bij voorkeur via mail: info@hartelust.nl
t.a.v. Peter Eveleens of Annelies v.d. Schaft.

Aangeboden:
Schapenwol van eigen bonte 
schapen voor div. doeleinde te 
gebruiken, ruilen voor een doosje 
chocolade Tel. 06-17426335

Te koop:
Fietsendrager voor 3 �etsen 
trekhaakmontage max. bel. 60 kg 
7-polige stekker 1x brede banden 
mog. €75,-. Tel. 0297-283036

Te koop:
Dames golfuitrusting, uitgebr. 
setgolfclubs, tas, elektr. golfcar met 
transportbag, golfcar, draagtas 
€400,-. Tel. 06-29531734
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KORT
WEDSTRIJDEN 
VELDVOETBAL

ZATERDAG 5 MAART:
F.C. Aalsmeer
FCA. 1 - HBOK 1 14.30 u
FCA 2 - HCSC 2 11.45 u
FCA 5 - VEW 2 14.30 u
FCA 8 - CSW 7 14.30 u
FCA 35+1 - CTO’70.35+1 14.30 u
FCA VR1 - DSS.VR3 14.30 u
vv.IJmuiden VR1 - FCA VR2 12.00 u
FCA. VR3 - Nw.Sloten VR1 14.30 u
Buitenv.V35 - FCA VR35+1 10.15 u
R.K.D.E.S. 
RKDES VR1 - VVH VR1 13.00 u
S.C.W.
Sc.Buitenboys 1 - SCW 1 15.00 u
SCW023-1 - HBC.023-2 10.30 u
Swift 8 - SCW 3 13.00 u
SCW 4 - United/DAVO 2 12.00 u
Jong Hercules 9 - SCW 5 14.00 u

ZONDAG 6 MAART:
FCA 1 - ZSGO/WMS 1 14.00 u
FCA 2 - sv.Hillegom 6 11.30 u
Sv NW United 1 - RKDES 1 14.30 u
Asv.Arsenal 2 - RKDES 2 13.00 u
HYS 3 - RKDES 3 10.00 u
HSV’69 2 – RKDES 4 11.00 u
Alliance.023-1 - RKDES.023-111.45 u

SJOELCOMPETITIE IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Er wordt weer 
gesjoeld in buurthuis ‘t Middel-
punt. Afgelopen donderdag-
avond 24 was de eerste speel-
avond. De opkomst was nog wat 
matig, maar iedereen was blij 
elkaar weer te zien. Jan Joore en 
Joke Schuttel stonden in de 
competitie bovenaan en blijven 
na deze eerste sjoelavond 
bovenaan, wie kan ze verslaan? 
Onder in de lijst zijn Tini van der 
Merbel, Henny van de Neut en 
Bertus Baas met sprongen 
omhoog gegaan. De groep is 
net begonnen met sjoelen en er 
worden aan elkaar aanwijzingen 
gegeven om het beter te leren. 
Er is nog plaats voor enkele 
spelers. Meer weten? Neem dan 
contact op met Wim van der 
Merbel via 06 20403362. De 
volgende sjoelavond is 
donderdag 10 maart in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55 in Nieuw-Oosteinde 
vanaf 20.00 uur.

WINST VOOR JOPIE
 BIJ OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag voor 55+ers in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Op 
donderdag 24 februari is het 
klaverjassen gewonnen door 
Yvonne van Schuilenburg met 
5432 punten en 4 marsen. 
Plaats twee was voor Rita 
Moeke met 5104 punten en 1 
mars en op drie is Greet de Jong 
geëindigd met 5072 punten en 
1 mars. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Jopie de 
Grauw met 161 punten. De 
leden van de Ouderensoos 
heten nieuwe spelers, zowel 
klaverjassers als jokeraars, van 
harte welkom. De volgende 
kaartmiddag is 3 maart. Voor 
inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met penning-
meester Hans van Schuilenburg 
via 06-12699009.

Kudelstaart - Met een 6-1 overwin-
ning op Spaarnwoude nestelt RKDES 
zich voor nu even in de middenmoot 
en geeft het wat lucht om onder de 
degradatie vandaan te komen. In de 
eerste helft ging het van af het begin 
af aan snel op en neer. Beide ploegen 
kregen meerdere kansen, maar het 
was RKDES dat door middel van een 
vroege penalty op 1-0 kwam door 
Indy van Koert na het vloeren van 
Rick Verkuyl. Nog geen 30 seconden 
later dreigde gevaar voor het doel 
van DES, maar het schot van de voet-
baller van Spaarnwoude belandde 
tegen de paal. In minuut 19 was het 
Mike v/d Bergen die op het midden 
werd aangespeeld en Roy Endhoven 
met een knappe diepte pass 
bediende die rustig de 2-0 maakte. 
RKDES bleef goed geconcentreerd 
voetballen en kansen creëren. Zoals 
met de goed opkomende Ruben 
Onderwater die vanaf de zijkant de 
bal strak voorgaf waar Endhoven de 
bal net voor de keeper in het doel 
kon tikken. Het doelpunt werd echter 
afgekeurd en het bleef dus 2-0. Niet 
veel later, in de 31ste minuut, was het 
Spaarnwoude die met een lange bal 
vanaf de zijkant makkelijk kon 
inkoppen en er 2-1 van maakte. En 
dit was tevens de ruststand. 
Met wat kleine kansjes aan de kant 
van RKDES aan het begin van de 

tweede helft was het Lennart Kok die 
bij een corner Robin van der Steeg 
vond die knap bij de tweede paal de 
bal naar beneden in het doel kopte 
en zo de 3-1 aantekende. Snel 
daarna, in minuut 65, was het Indy 
van Koert aan de linkerkant die de 
bal netjes terug lag op Ruben Onder-
water die wedermaal strak voor zette 
voor de inkomende Roy Endhoven 
die zo gemakkelijk de 4-1 intikte. DES 
bleef, ondanks dat de winst wel 
binnen was, kansen creëren. Zoals 
met Indy van Koert die de bal rustig 
aannam in het strafschop gebied, 
maar daarna toch iets te wild van 
dichtbij over het doel schoot. Met 
een individuele actie van Rick Verkuyl 
en schoten van Kok en v/d Bergen 
kwamen de kansen zo voorbij 
gesneld. Met de wind tegen had de 
keeper van Spaarnwoude veel 
moeite met uitschieten waar Arnaud 
van Leeuwen de bal kon ontvangen 
op het middenveld en direct met een 
perfecte boogbal met het windje 
mee de bal over de keeper in het 
doel kon plaatsen: 5-1. Een geweldig 
fantastisch mooi doelpunt. Maar 
RKDES was er nog niet klaar mee. Roy 
Endhoven kon nog even de bal 
intikken na aangespeeld te zijn door 
Rick Verkuyl. Eindstand: 6-1. Een 
mooie overwinning voor het hele 
team!

Voetbal: RKDES haalt uit en wint 
met 6-1 van Spaarnwoude

Aalsmeer - De Heren 1 handballers 
van Green Park Aalsmeer vertrokken 
afgelopen zaterdag 26 februari naar 
België om het in de BeNe League op 
te nemen tegen Tongeren. Aalsmeer 
nam vanaf de aanvang van de 
wedstrijd de leiding en wist een 
�inke voorsprong op te bouwen. De 
rust gingen de teams in met 9-19 
voor Green Park. In de tweede helft 
werd het spannender en was het 
vooral Tongeren die de wedstrijd 
aanvoerde en al scorende steeds 
dichterbij kwam, tot zelfs enkele 
punten verschil. De handballers van 
Aalsmeer lieten zich echter niet 
geheel overrompelen en wisten 
uiteindelijk te winnen met drie 
punten meer: 31-34. Enkele dagen 
later, op 1 maart, kwamen de hand-
ballers opnieuw in actie. In 
Panningen werd de inhaalwedstrijd 
gespeeld van de in februari gestaakte 
wedstrijd na de vechtpartij tussen 
enkele spelers van Visé en Aalsmeer. 
Green Park speelde opnieuw gecon-

centreerd, met name in de eerste 
helft, ging met 18-16 de rust in en 
wist na een bloedstollende tweede 
helft (met een sterk Visé) uiteindelijk 
te winnen met 30-28. Topscorer bij 
Aalsmeer was Vaidas Trainavicius (9 
doelpunten). Door de winst op Visé is 
Aalsmeer gestegen in de top vier van 
de BeNe League. Met nog twee 
speelrondes te gaan, is Green Park 
nagenoeg zeker van deelname aan 
het �nalweekend op 26 en 27 maart. 
Aanstaande zaterdag 5 maart speelt 
Aalsmeer uit tegen koploper Bocholt 
vanaf 20.00 uur. Op zaterdag 12 
maart komt Atomix Haacht naar De 
Bloemhof om het op te nemen tegen 
Aalsmeer. Deze wedstrijd begint om 
20 uur. 

Eredivisie
Aanstaande zaterdag 5 maart gaat 
ook de eredivisie voor Green Park 
Heren 2 weer verder. Er wacht een 
uitwedstrijd tegen Vlug en Lenig, 
aanvang is 20.45 uur. 

Handbal: Twee keer winst voor 
Greenpark Aalsmeer Heren  

Aalsmeer - Vrijdag 18 februari is, na 
het afgelaste darttoernooi van 2020 
en het verplaatste darttoernooi van 
2021, eindelijk het vijfde Nieuwkoop 
BV open darttoernooi gespeeld op 
het industrieterrein aan de Aalsmeer-
derweg 249. Vanwege de storm was 
de zaal al om 16.00 uur open en 
kwamen de eerste deelnemers de 
borden inspecteren alvorens er 
loodjes getrokken werden voor de 
poule-indelingen. Vanwege het 
Hollandse thema hadden de banen 
ook Hollandse namen gekregen 
waardoor het voor veel spelers maar 
ook de wedstrijdleiding even zoeken 
was naar onder andere baan Sinter-
klaas, Haring Happen, Frikandel 
Speciaal en baan Kringverjaardag. 
Omdat de titelverdediger Harm ‘The 
Rocket’ niet aanwezig was wisten de 
deelnemers zeker er zou een nieuwe 
naam op de wisseltrofee zou komen 
te staan. Joost ‘Dekhengst’ en Joost 
‘The Host’ hadden het lettertype 
waarin hun naam op de beker moest 
komen te staan al doorgegeven maar 
kwamen er in de eerste ronde al 
achter dat je daarvoor wel nieuwko-
mers Jan-Willem ‘Big Angel’, Gita 
‘Golden Angel’, Dyon ‘Lieuw’ plus 
outsiders Mike ‘Italian Stallion’ en 
Mirjam ‘Pink Panter’ achter je moet 
laten om in de winnaarspoule te 
komen. De grootste verrassing van 
de avond was Robin ‘Aversion’. Alleen 
broer Danny ‘Double’ kon hem een 
punt afhandig maken in de eerste 
ronde op zijn weg naar de halve 
�nale. Hier kwam ‘Aversion’ ‘Italian 
Stallion’ tegen. Door meerdere 
kansen op zijn laatste dubbel te 
missen lukte het niet om in de �nale 
revanche te nemen. De ander heren 
�nalist kwam uit de thriller tussen 
eerdere winnaar Roald ‘The Flirt’ en 

Danny ‘Double’. Ook deze halve �nale 
had drie legs nodig waarbij beide 
darters kansen hadden op dubbels. 
Danny deed zijn stagename eer aan 
en gooide als eerste z’n ‘double’. Bij 
de dames bleek het voor eerdere 
�nalisten ‘The Biepster’, ‘Pink Panter’ 
en ‘Fabulous’ niet mogelijk om dit 
jaar de �nale te bereiken. Deze werd 
gespeeld door Annemiek ‘Mighty 
Miek’ tegen Gita ‘The Golden Angel’. 
Ondanks aanmoedigingen van het 
publiek die voor deze �nale van de 
organisatie ‘Oranje’ led-tubes had 
gekregen lukte het beide rookies niet 
om in de �nale binnen de tijd een leg 
uit te gooien waardoor the best of 
nine darts de beslissing moest geven. 
Met 1 punt verschil wist ‘The Golden 
Angel’ de hoogste score te gooien en 
daarmee haar naam voor altijd aan 
het Nieuwkoop BV Darttoernooi 
verbonden zag worden. Bij de heren 
was de �nale tussen ‘Danny Double’ 
en ‘The Italian Stallion’ eveneens een 
thriller. 
Uiteindelijk was het ‘Danny Double’ 
die de wisselbeker voor een jaar mee 
naar huis mocht nemen. Voor de 
originaliteitsprijs bleek het echter 
niet mogelijk voor de spelleider met 
hulp van eerdere winnaar Bla�er, om 
een keuze te maken. Daarom werd 
deze zware taak aan ‘Double D’ over-
gelaten. De medaille werd uiteinde-
lijk aan Max ‘The Squidinator’ uitge-
reikt en Ronald ‘De Coniferenka-
bouter’ ontving de grote wisselbeker 
voor ‘The Best Dressed Man’ voor zijn 
totaal oranje out�t, inclusief oranje 
sokken. Allebei winnaars dus!
Gelukkig heeft storm Eunice geen Al 
met al een gezellige dartavond met 
een hapje en biertje. Er wordt nu al 
uitgekeken naar het volgende 
darttoernooi. 

Oud-Hollands spektakel bij het 
Nieuwkoop Darttoernooi

Kudelstaart - De vijfde speelavond 
van het seizoen van dartclub Poel’s 
Eye in de Proosdijhal van Kudelstaart 
werd gewonnen door Patrick van 
Santen. Het was zijn tweede overwin-
ning ooit. Remy van Groeningen was 
de �nalist. Het tweede niveau werd 
gewonnen door Johan Witte, Rick de 
Bruin werd tweede. Het niveau op 
deze avond was hoog, dat bleek ook 
wel uit de winnaar van het derde 
niveau; René Kruit. Uiteraard was hij 
kanshebber om de speelavond te 
winnen, maar de loting in de poule 
strooide twee verschillende zandkor-
rels in de motor; Floortje van Zanten 
en Patrick van Santen. René krab-
belde natuurlijk weer overeind, Mick 
van Miltenburg hoefde zichzelf in de 
�nale niets te verwijten. Buurman 
Maarten van Amsterdam bereikte 
weer de �nale van het vierde niveau, 
van de vier keren dat hij aanwezig 
was bereikte hij drie keer de �nale. In 
deze �nale liet hij voor de tweede 
keer deze avond zien dat hij beter in 
vorm was dan Huib Gootjes. Het was 
zijn tweede overwinning dit seizoen, 
en derde ooit. Ronald Baars had met 
een zeer mooie �nsih 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.
Morgen, vrijdag 4 maart, is de 
volgende speelavond, met hopelijk 
weer veel nieuwe gezichten. Elke 
darter kan zonder opgave vooraf 
meedoen, de Poel’s Eye is laagdrem-
pelig en geschikt voor alle niveaus. 
Man en vrouw, jong en oud, iedereen 
speelt door elkaar, maar dankzij het 
vier niveau systeem komt iedereen 
op zijn eigen niveau terecht. De 
avonden zijn dartstoernooitjes op 
zich. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost 4 euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Maarten van Amsterdam wint 
dartfinale bij Poel’s Eye
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Aalsmeer - Van 25 tot en met 27 
februari vond in Caïro een wereldbe-
kertoernooi �oretschermen voor 
heren plaats. Dit was de tweede 
wereldbeker van het seizoen nadat 
alle toernooien meer dan een jaar 
hadden stilgelegen door de 
pandemie. Daniël Giacon van 
Schermcentrum Amsterdam 
schermde op vrijdag een goede 
pouleronde met slechts één verlies-
partij. Daarmee had hij een vrijstel-
ling voor de eerste eliminatieronde. 
Met een 15-12 winst op de Kroaat 
Files stelde hij een plaats veilig op 
het hoofdtoernooi. De 21-jarige 
schermer uit Aalsmeer trof op 
zaterdag bij de beste 64 schermers 
de Turk Minuto. Lange tijd ging de 
partij gelijk op, maar uiteindelijk 
verloor Giacon met 11-15. Hij 
eindigde op de 48e plaats en 
behaalde daarmee 2 punten op de 
wereldranglijst.
 In januari wist Giacon op de wereld-
beker in Parijs ook al het hoofdtoer-
nooi te behalen met bijbehorende 
ranglijstpunten. 

Olympische Spelen
Het ultieme doel van Giacon is deel-
name aan de Olympische Spelen in 
2024 in Parijs. Daarvoor heeft hij 
deze ranglijstpunten hard nodig. Hij 
wil dan ook aan zoveel mogelijk 
wereldbeker- en Grand Prix 
wedstrijden meedoen om ranglijst-
punten te vergaren. Het probleem is 
dat voor de Nederlandse schermers 
alle kosten voor toernooien en trai-
ningsstages voor eigen rekening zijn. 
Giacon studeert naast zijn scherm-
loopbaan aan de Haagse Hogeschool 
en heeft nog geen inkomen. Om de 
wedstrijden, die over de hele wereld 
plaatsvinden, te kunnen bekostigen 
is Giacon een crowdfundingsactie op 

het platform Talentboek (www.
talentboek.nl) gestart. Doneren kan 
al vanaf 5 Euro.

Landenwedstrijd
Op zondag vond de landenwedstrijd 
plaats. Het Nederlandse equipe, dat 
als 20e geplaatst was, won de eerste 
ontmoeting tegen Brazilië en 
bereikte daarmee voor het eerst de 
top 16 op een wereldbeker. Na 
verliespartijen tegen respectievelijk 
Italië en Georgië, toen winst op 
Hongarije en tot slot verlies van 
Duitsland, claimde het Nederlandse 
equipe uiteindelijk de 14e plaats. 
Tijdens de landenwedstrijd werd 
geschiedenis geschreven door het 
equipe uit Oekraïne. De schermers 
waren al in Egypte toen de Russische 
aanval op hun land plaatsvond. 
Tijdens de landenwedstrijd waren ze 
voor de tweede ronde geplaatst 
tegen Rusland. Voorafgaand aan de 
partij gaven zij een verklaring af dat 
ze in de huidige situatie niet tegen 
Rusland konden spelen en trokken 
zich onder luid applaus terug van het 
toernooi.

Floretschermer Daniël Giacon 
48ste op wereldbekertoernooi

Floretschermer Daniël Giacon die in 
Caïro het hoofdtoernooi op de 
wereldbekerwedstrijd heeft behaald. 
Foto: Emmy Beijlen

Kudelstaart – De korfballers van 
VZOD/FIQAS 1 reisden afgelopen 
zaterdag af naar Haarlem voor de 
tweede competitiewedstrijd. Door 
corona een verkortte competitie met 
alleen een promotieregeling. De 
eerste helft was voor de Kudelstaar-
ters uiterst teleurstellend, Haarlem 
pro�teerde van het ‘fouten festival’ 
van VZOD en de thuisclub sloot de 
eerste helft af met een 7-4 voor-
sprong. Binnen 11 minuten stond 
VZOD met 4-1 achter. Joëlle Heil 
scoorde van afstand de aansluitings-
tre�er, 4-2. Maar Haarlem bleef 

scoren en liep uit via 6-2 naar een 
ruststand van 7-4. De start van de 
tweede helft leek een kopie van de 
eerste helft te worden. Haarlem 
speler Jeroen Spier was een ware 
plaag voor de Kudelstaarters. Hij 
scoorde totaal acht maal. Zo keek 
VZOD in de 40e minuut tegen een 
11-6 achterstand aan. 
Maar VZOD richtte zich halverwege 
de tweede helft op dat resulteerde in 
meer overtuiging in de afwerking en 
ook verdedigend werden nu wel de 
juiste keuzes gemaakt. Doelpunten 
van Arian Maat en Josine Verburg 
brachten de spanning weer terug, bij 
een stand van 11-10 in de 45e 
minuut. Haarlem scoorde nog wel, 
12-10, maar een ontketende Josine 
Verburg zorgde met twee afstands-
schoten voor een gelijke stand: 
12-12. Haarlem kwam nog wel op 
voorsprong: 13-12. Maar in de slot-
fase was het weer Arian Maat die de 
gelijkmaker scoorde: 13-13. In de 
slotminuten was het Josine Verburg 
die met twee spectaculaire doel-
punten de eindstand bepaalde op 
13-15. VZOD toonde na een drama-
tisch eerste helft, karakter en de 
overwinning was een prachtige 
teamprestatie.
Doelpunten VZOD: Josine Verburg 
(9), Arian Maat (3), Joëlle Heil, Eric 
Spaargaren en Vincent Algra (elk 1).

Korfbal: VZOD stelt in tweede 
helft orde op zaken

Aalsmeer - De AVA Flexrun op 
zondagochtend 27 februari met veel 
deelnemers van Ons Tweede Thuis in 
Aalsmeer, maar ook andere sportieve-
lingen en hun broertjes of zusjes, was 
een superleuk evenement. Het was 
maar enkele graden boven nul, maar 
dankzij een heerlijk zonnetje was het 
goed toeven op en rond de atletiek-
baan bij Atletiekvereniging Aalsmeer. 
Vele enthousiaste �exrunners en hun 

supporters maakten er een hartver-
warmend evenement van en legden 
drie ronden (in totaal 1200 meter) af 
op de atletiekbaan aan de Sportlaan. 
Flexrunners (ookwel G-runners 
genoemd) zijn hardlopers zonder of 
gesteund door een loopmaatje of met 
de hulp van een loop�ets. Alle deelne-
mers ontvingen na a�oop een mooie 
medaille. Vele foto’s zijn te vinden op 
de website: www.avaalsmeer.nl.

Superleuke Flexrun bij AVA

Rijsenhout – Voor wielrenner Nils 
Eekho� is het seizoen afgelopen 
weekeinde op memorabele wijze 
begonnen. Afgelopen zaterdag testte 
de Rijsenhouter kort voor de start 
van de Omloop Het Nieuwsblad posi-
tief op corona, maar een dag later 
mocht hij toch meerijden in Kuurne-
Brussel-Kuurne. Een knappe 
zestiende plek was het resultaat.
Eekho� toonde zich zaterdagmorgen 
uiterst verrast toen hij vlak voor de 
start van de Omloop positief testte 
op corona. “Ik voelde me niet ziek, 
had geen koorts of andere symp-
tomen die op een besmetting 
konden wijzen”, aldus Nils, die naar 
huis terugkeerde om in isolatie te 
gaan. Op Schiphol liet hij zich echter 
voor de zekerheid nog een keer 
testen. Het resultaat van een PCR-test 
was ditmaal negatief. Een tweede 
test met ander testmateriaal gaf 
dezelfde uitkomst. Na een belletje 
met de leiding van zijn Team DSM 
mocht de renner vervolgens rechts-
omkeert maken naar België voor 
deelname aan de wedstrijd op 
zondag.

Breuken 
Het dubbele retourtje over de grens 
had weinig invloed op de sportieve 
kwaliteiten van Eekho� in Kuurne-
Brussel-Kuurne. Hij reed een goede 
koers in het geleidelijkaan krim-
pende peloton. Wel had hij op het 
vernieuwde parcours moeite met het 

kennen van belangrijke zones. Nils, 
zelfkritisch: “Soms zat ik te ver in de 
groep als het veld op de kassei-
stroken en klimmetjes uit elkaar viel. 
Maar mede met steun van mijn 
ploeggenoten kon ik toch telkens 
aansluiten.” De race draaide uit op 
een sprint van een gehalveerd 
peloton met talrijke snelle mannen. 
Net achter Mike Teunissen en Jasper 
Stuyven eindigde Eekho�, goed 
geholpen door ploeggenoot John 
Degenkolb, als zestiende. Fabio 
Jakobsen werd winnaar van de 
wedstrijd. Mits Nils Eekho� niet 
opnieuw door een positieve corona-
test wordt getackeld kan hij 
komende zondag 6 maart starten in 
Parijs-Nice. De Rijsenhouter rijdt dan 
in de acht dagen durende wedstrijd 
als helper van zijn kopmannen Cees 
Bol en John Degenkolb (voor de 
sprints) en Søren Kragh Andersen 
(voor het klassement).

Kampioenschap van Amstelland
In Amstelveen werd afgelopen 
zondag het regionale seizoen 
geopend met wedstrijden om de 
kampioenschappen van Amstelland. 
Bij de eliterenners kwam Tristan 
Geleijn uit Rijsenhout als twaalfde 
over de streep. Wessel Mouris was de 
snelste in het veld van 53 starters. Bij 
de oudste jeugdrenners werd Aals-
meerse Jytte Timmermans, in de slot-
ronde gehinderd door een stukje 
bermrijden, dertiende.

Coronasoap Nils Eekhoff krijgt 
toch nog een mooi slot

Nils Eekho� (rechts) en zijn Duitse teammaat John Degenkolb bespreken na de 
�nish de koersverloop van Kuurne-Brussel-Kuurne. Foto: @Team DSM

KORT
KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt iedere 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Het klaverjassen op 
23 februari is gewonnen door Ben 
v/d Voort met 5563 punten. Ubel 
v/d Blom werd tweede met 5520 
punten en Willy Mulder derde met 
5485 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Loes Versteeg met 
3566 punten.

WEER KAARTEN BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - De coronaregels zijn 
versoepeld, dus zijn de kaart-
avonden bij Allen Weerbaar weer 
gestart. Er was gelijk een grote 
opkomst. Iedereen had er naar 
uitgekeken om elkaar weer te 
ontmoeten. Er mochten zelfs 
nieuwkomers welkom geheten 
worden. Ook eens een avond 
geen tv kijken, kom dan langs en 
proef de gezelligheid. Na drie 
rondes werd de einduitslag 
bekend gemaakt. Er waren drie 
winnaars in de 5000 punten en 
dat waren: Wijntje Heijink op de 
eerste plaats met 5433 punten, 
Henk van der Stroom met 5172 
punten op twee en de derde 
plaats was voor Wil Oor met 5020 
punten. Helemaal onderaan is 
Maarten van der Vaart geëindigd 
met 3687 punten. Daarna werden 
er nog een paar bosjes tulpen 
uitgereikt en ging ieder weer naar 
huis. De volgende speelavond is 
op maandag 7 maart in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55. De deuren gaan om 
19.30 uur open voor inschrijving 
en ko�e of thee. De eerste ronde 
start vervolgens om 20.00 uur. De 
inleg is 1,50 per persoon. Het 
bestuur van Allen Weerbaar 
nodigt belangstellenden uit om 
een keer te komen kijken en/of 
mee te spelen.

HOGE SCORES BIJ KOPPEL-
KAARTEN BUURTVERENIGING 
HORNMEER

Aalsmeer - De kaarters waren 
afgelopen vrijdag 25 februari op 
dreef bij buurtvereniging Horn-
meer, maar liefst vijf koppels 
wisten boven de 5.000 punten te 
eindigen. Met negen tafels bezet, 
plus weer een paar oude leden 
aanwezig, was het gezellig druk. 
Vanaf het begin werd direct de 
grens van de 2000 punten opge-
zocht, een koppel presteerde dit 
zelfs twee keer. Het koppel Bert 
van de Jagt en Corrie wist de 
meeste punten bijeen te kaarten 
en werd eerste met 5750 punten. 
Op de voet gevolgd door Co Eike-
lenboom en Arie Brouwer met 
5442 punten en Jan de Bok en 
Elizabeth Romkema met 5360 
punten. De zeer gewilde poedel-
prijs was voor het koppel Frits de 
Jong en George Lemmerzaal met 
3770 punten. Komende vrijdag 4 
maart is er weer gewoon kaarten 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1. Vanaf 19.30 uur worden 
de kaarten verdeeld. Zaal open 
om 19.00 uur voor inschrijving, 
ko�e en thee.





ÉXTRA VOORDEEL
VOOR DE OUD DEEN-FANS ÉN ALLE NIEUWE FANS

BEDANKT!
VOOR JE VERTROUWEN IN VOMAR! 

Februari vorig jaar werd bekend welke 
DEEN-winkels zouden veranderen in een 
Vomar Voordeelmarkt. Misschien best even 
wennen. Voor jou, maar ook voor ons! In-
middels verwelkomen we dagelijks duizen-
den nieuwe tevreden klanten in onze nieuwe 
én bestaande Vomar-winkels. Daar zijn we 
ontzettend trots op. 

Om je te bedanken voor het vertrouwen 
trakteren we dit weekend op éxtra voor-
deel! Voordeel op producten die misschien al 
vertrouwd voor je waren bij Deen. Of mis-
schien heb je ze net ontdekt? Je vindt het 
nu allemaal bij Vomar, gegarandeerd voor de 
laagste prijs!
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3 FLESSEN
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 2.95

PER FLES

1t
 3.49

PER STUK

5a
 6.98

2 STUKS

Vomar 
Knofl ooksaus
Fles 500 ml

Los Pinguïnos
Chileense wijn. Keuze uit: 
• Sauvignon Blanc 
• Chardonnay 
• Merlot 
• Cabernet Sauvignon

Slagerij Bakkertje 
Leverworst
330 gram
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Vers Gebak 
• Mini Bosvruchtengebakjes 4 stuks 
• Mini Mokkagebakjes 4 stuks 
• Mini Aardbeiengebakjes 4 stuks 
• Mini Choco Banaangebakjes 4 stuks

Deze acties zijn geldig op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2022.




