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Gemeenteraad en
lijsttrekkers geven
statement over Oekraïne

Tentoonstelling in Flower Art
Museum: Wonderland, een
magische wereld vol kleur

Na snoeicursus maakt
Historische Tuin zich op voor
‘Snipperdag’

REGIO MEDIA GROEP

Bibliotheek één dag stemlocatie
Aalsmeer – De Bibliotheek in de Marktstraat is op woensdag 16 maart
een van de stemlocaties voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aalsmeer. Klanten kunnen deze dag niet bij de bibliotheek terecht voor het
lenen van boeken, verblijven in de bibliotheek of een activiteit bezoeken.
De geleende materialen mogen door deze extra sluitingsdag een dag
later teruggebracht worden. Stemmers zijn van harte welkom om op 16
maart hun stem uit te brengen in de Bibliotheek van Aalsmeer. Speciaal
voor deze verkiezingen heeft de gemeente alle informatie over de
partijen en de kandidaten waarop men kan stemmen overzichtelijk op
hun website gezet : www.aalsmeer (verkiezingen).

HARTELUST
Inzameling goederen
voor Oekraïne
Verkiezingsbord in Kudelstaart: op woensdag 16 maart maken we een keuze. In Kudelstaart is de Proosdijhal een van de twee
locaties binnen de gemeente Aalsmeer waar ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart al kan worden gestemd.
De andere locatie is het gemeentehuis in het Centrum.

Uitslagenavond verkiezingen volgen in
het gemeentehuis, op tv en online
Aalsmeer – Volgende week woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen in een
van de 14 stembureaus in Aalsmeer en Kudelstaart. Daarna bent u van
harte welkom om in het raadhuis de uitslagenavond bij te wonen. Onder
het genot van een hapje en een drankje worden live alle voorlopige
uitslagen van de stembureaus gepresenteerd.
Eerste prognose
Juist in deze tijd waar democratie op
diverse plekken onder grote druk
staat, vindt de gemeente het belangrijk om bij onze democratie stil te
staan. Vandaar dat er toch een
samenzijn is in het gemeentehuis,
het huis van de democratie. Rond
21.30 uur worden de eerste uitslagen
verwacht. Dit zijn de stemmen die op
maandag 14 en dinsdag 15 maart
zijn uitgebracht, want ook dan kan
op een tweetal stembureaus worden

gestemd (alleen in het gemeentehuis
en in de Proosdijhal). Vervolgens
zullen gedurende de avond alle voorlopige uitslagen van de stembureaus
bekendgemaakt worden. Aan het
einde van de avond zal min of meer
duidelijk zijn hoeveel zetels elke
partij behaald heeft.
Definitieve uitslag
De definitieve uitslag wordt
maandag 21 maart om 10.00 uur
bekendgemaakt tijdens een open-

14 maart: Slotdebat in het Raadhuis
Zaal open om 19.30 uur, start om 20.00 uur.
Stuur je vraag voor de lijsttrekkers naar
griffie@aalsmeer.nl
16 maart: Uitslagenavond
Iedereen is vanaf 21.00 uur van harte welkom
in het Raadhuis om de binnenkomst van alle
voorlopige uitslagen live te volgen.
Beide avonden zijn ook online te volgen en
via TV Radio Aalsmeer. Alle informatie staat
op www.aalsmeer.nl/verkiezingen

#ElkeStemTelt

16 maart 2022 zijn er
gemeenteraadsverkiezingen

bare zitting van het centraal stembureau in de raadszaal. Deze bijeenkomst wordt ook via de website
uitgezonden. Tijdens deze zitting
wordt ook duidelijk of er eventueel
raadsleden zijn die door voorkeursstemmen een zetel behaald hebben.
Dan wordt bekend wie de inwoners
van Aalsmeer de komende vier jaar
zullen vertegenwoordigen in de
gemeenteraad.
Uitslag op televisie of online
volgen
Van de gehele uitslagenavond wordt
rechtstreeks verslag gedaan door
Radio Aalsmeer. U kunt de avond ook
volgen via het tv-kanaal van Radio
Aalsmeer en via de Facebookpagina
van gemeente Aalsmeer.

Aalsmeer – Een aantal Poolse initiatiefnemers zamelt allerlei spullen in
voor Oekraïne. Men is op zoek naar
dekens, kussens, matrassen, houdbaar voedsel, artikelen voor persoonlijke hygiëne, medicijnen, luiers en
andere spullen voor kinderen.
De goederen kunnen worden afgegeven bij de Poolse Supermarkt Polo
Smak in het Centrum aan het
Molenpad 3 (hoek Dorpsstraat/
Zijdstraat).

HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 13 MAART

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
134e jaargang
Oplage: 17.600
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.

Zestig jaar lid van de
Vogelvrienden Aalsmeer
Aalsmeer - In het jubileumjaar van
70 jaar Vogelvrienden Aalsmeer is er
dubbel feest: er zijn namelijk ook
jubilarissen. Zij zijn geportretteerd.
Op de foto achter rechts jubilaris L.J.
de Vries, die maar liefst 60 jaar lid is!
Het is het eerste lid dat zo’n lange
staat van dienst heeft bij de Vogelvrienden Aalsmeer. Daarnaast op de
foto voorzitter J.R. Vollmuller. Hij is 25
jaar lid. Daarvoor aan de rechterzijde,

Th. Buytenhek die 40 jaar lid is en
naast hem secretaris G. Goeijenbier
met eveneens een mooie staat van
dienst: 50 jaar lid.
Wegens persoonlijke omstandigheden zijn thuis gehuldigd de jubilarissen W. van Lammeren (25 jaar lid),
J.A. v.d. Hoek (tevens 25 jaar lid) en
G.J. v.d. Geest (40 jaar lid).
Een felicitatie is op zijn plaats!

Infoavond Oosterkerk over
gastgezinnen op 23 maart
Aalsmeer - Een stroom Oekraïense
vluchtelingen komt naar de omliggende landen. Ook in Nederland
zullen er vluchtelingen komen en
voor hen zal een huis gevonden
moeten worden. Er zijn ook mensen
die hun huis voor hen beschikbaar
willen stellen. Los daarvan heeft ‘Aalsmeer over Hoop’, samen met mensen
uit Nieuw-Vennep de wens om in
navolging van de ‘Rustplek Nederland’ ook in onze regio een netwerk
van gastgezinnen op te gaan zetten.
Het gaat hierbij om het openstellen
van je eigen huis voor mensen - vanaf
de tienerleeftijd - die in een kwetsbare periode van hun leven zijn. En
dat voor de duur van maximaal 6
maanden. Er is professionele begeleiding, zodat er door de persoon, die
tijdelijk bij het gastgezin verblijft,
vervolgstappen gezet worden. Voor
de duidelijkheid: het gaat hierbij niet
om mensen met ernstige psychiatrische klachten, verslaafden, mensen

met een schuldprobleem of nog een
straf open hebben staan. In verschillende kerken in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Bollenstreek wordt in
deze weken een promotiefilmpje
gedraaid en is er een flyer met meer
informatie. Het is best spannend om
iemand in huis te nemen: Klikt het
tussen de gast en het gastgezin? Hoe
is de kennismaking? Hoe is de begeleiding? Wordt er een vergoeding
gevraagd? Kortom nog veel vragen
en daarom is er op 23 maart in Aalsmeer, in de Oosterkerk om 19.30 uur
een infoavond. Om het netwerk van
gastgezinnen op te zetten zijn er niet
alleen gastgezinnen nodig maar ook
mensen die gesprekken willen voeren
of administratieve taken willen doen.
Wilt u nu al meer weten, dan kunt u
bellen met Bernard Sparnaaij op
06-10149136 of met Marjo van
Leeuwen op 06-30640861. Vragen
kunt u ook stellen via
info@aalsmeeroverhoop.nl.
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Boomfeestdag: Gratis bomen
voor klimaat en biodiversiteit

Bomen verzamelen is makkelijk, leuk
en een goede manier om de zorg over
klimaat en biodiversiteit handen en
voeten te geven.
Foto: Meergroen.

Aalsmeer – Op zaterdag 19 maart
stelt ‘Meerbomen’ gratis boompjes
beschikbaar voor mensen die hun
tuin of terrein natuurvriendelijker
willen inrichten. Dit gebeurt op de
locatie Molenvlietweg 30 (Oude
waterzuivering). Ook in Haarlemmermeer (16 maart) en Teylingen
(20 maart) worden bomen beschikbaar uitgedeeld. Er wordt gewerkt
met een tijdslot. Het is sinds 2009
een traditie dat er in het kader van
de nationale Boomplantdag gratis
bomen beschikbaar worden gesteld.
Vorig jaar werden 500.000 bomen
uitgedeeld in heel Nederland onder
de naam ‘Meerbomen.nu’. Dit jaar is
het streefgetal 1 miljoen. Alle boompjes zijn ‘gered’ van plekken waar ze
anders door de bosmaaier of gebrek
aan licht doodgegaan zouden zijn.
De boompjes worden verstrekt
volgens het principe ‘wie het eerst

komt, het eerst maalt’. Er zijn ca
100 soorten beschikbaar in variërende typen zoals kersenbomen,
meidoorn, vlinderstruik maar ook
boswilgen, tamme kastanje, etc. En
voor de liefhebber zijn er mammoetbomen, princessenbomen, tamme
kastanje en andere. Dit jaar zijn er
ook grote bomen beschikbaar tot
4 meter.
Meld je aan
Als iedereen tegelijk boompjes komt
halen, wordt het chaos. Je mag
zoveel meenemen als je maar wilt,
zolang de voorraad strekt. Meld je
aan voor een tijdslot: https://meerbomen.nu/gratis-bomen-voor-aalsmeer . De zaailingen zijn tussen de
halve en anderhalve meter groot en
de kleinere passen in een fietstas. De
meeste bomen zijn zonder pot, dus
neem iets mee om ze in te wikkelen.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info.www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. ds. D. Visser/
Amersfoort. 16.30u. ds. N.C.
Smits/Purmerend.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. ds. S.B. v.d.
Meulen, Delft. 16.30u. ds. N.C.
Smits, Purmerend, gez. dienst in
CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Matthijs de Vries.
Collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder.
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. T.
Prins. Biddag. Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. dienst met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Peter Burger.
Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag 10u. dienst met ds. M.J.
Zandbergen. Organist: Hugo v.d.
Meij.
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst. Info:
www.leg.nl.
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Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor
Con Amore wil geeft zaterdag 19
maart een benefietconcert voor
Oekraïne. Dit vindt plaats in de
Burgerzaal van het gemeentehuis en
begint om 13.30 uur. Medewerking
aan dit concert geeft Ronald
Willemse en zijn vocaal ensemble,
Oksana Polman zorgt voor begeleiding. De opbrengst is voor hulp aan
Oekraïne. De gemeente stelt de
Burgerzaal beschikbaar.

ns r
an

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag in Kloosterhof 17u.
Woordcommunieviering. Voorganger: B. Dullens. Zondag in
Karmelkerk 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige
Liturgie. Vg: Father Ion. Diaken:
Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds.
Fredrikze, Harderwijk. Biddag
voor gewas en arbeid. Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. N.J.M. Goedhart,
Utrecht. Info:
https://sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistie met
d/h-koor.
Info: sjangeboortesecretariaat@
live.nl of 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
om 20u. in gebouw Irene,
Kanaalstraat. Op 14 maart met
evang. Kees Goedhart. Info:
www.begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
vanaf 20u. om de twee weken in
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 22 maart met Hoite
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’. Info: 0297-323736.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Aalsmeer - Op donderdag 7 april
vindt de jaarlijkse huurdersvergadering van de wijk Stommeer en Seringenstraat plaats. Huurders zijn van
harte welkom de vergadering bij te
wonen op de locatie Zwarteweg 133
D (eerste verdieping). Aanvang is
20.00 uur en de inloop met koffie of
thee begint om 19.45 uur. Graag
verneemt de organisatie vóór 22
maart of u aanwezig bent via:
stommeer.bc@gmail.com.
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Kudelstaart - Afgelopen donderdag
3 maart zag het ‘groen’ van de
mensen op het plein voor Wijkpunt
Voor elkaar in Kudelstaart. In de afgelopen weken hebben 8 nieuwe vrijwilligers zich aangemeld bij Stichting
SAM om in het komende seizoen, dat
volgende week begint, te gaan
fietsen met ouderen uit de Zorgcentra alsook met thuiswonende
ouderen. Uiteraard werden de
nieuwe fietsers volledig geïnstrueerd
over de werking van de duo fietsen
en moesten ze, samen met de
instructeurs, een proefritje maken.
Gelukkig ging dat bij iedereen voorbeeldig en zijn ze klaar om vanaf
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volgende week te gaan fietsen. Het
nieuwe fietsseizoen begint op
15 maart. Om 14.30 uur zal burgemeester Oude Kotte op het Raadhuisplein het startsein geven.
Hopelijk krijgen meer mensen de
kriebels om mee te doen. Mee te
fietsen met een oudere dame of heer
naast u. ‘SAMen fietsen!’ kan nog veel
meer fietsers gebruiken. Hoe meer
hoe beter want zowel de mensen in
de Zorgcentra als thuiswonenden
snakken ernaar om lekker naar buiten
te kunnen, de wind te voelen en dan
ook nog te bewegen. Voor meer
informatie: www.stichtingsam.eu of
info@stichtingsam.eu.
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Officiële Mededelingen
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 tijdelijk 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/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. 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 wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële 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 omgevingsvergunningen 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 worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel 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, schuldhulpverlening 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 telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken 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
Woensdag

08.30-12.00 uur
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
Karbowski

Voorletters

Geboortedatum

Datum
beschikking

L.J.

16-02-1983

28-02-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v.
Juridische 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 kopie 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 telefoonnr 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 “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het
gemeentehuis.
AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Op de volgende locatie staan al geruime tijd de onderstaande
auto: Sportlaan 43B, op het parkeerterrein van Atletiek vereniging Aalsmeer. Het gaat om een zwarte Ford Focus uit het jaar
2003 met het kenteken 04-NK-JP. Gelet op artikel 5.4 en 5.5.
(defecte voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaat-

selijke Verordening van
de gemeente Aalsmeer,
is het verboden dit
voertuig op de weg te
plaatsen of te hebben.
De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig
mogelijk in verbinding
te stellen met team Handhaving Openbare Buitenruimte (HOR)
van de gemeente Amstelveen, tel. 020-5404911. De gemeente
is voornemens op grond van artikel 5.29 t/m 5.31 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen,
door dit voertuig op maandag 23 maart 2022 van de openbare
weg mee te voeren, op te slaan en zo nodig te verkopen of vernietigen. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object
van de openbare weg te verwijderen en wel t/m maandag 22
maart 2022. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met team HOR van de gemeente Amstelveen tel. 020-5404911.
GEMEENTE AALSMEER - ONTWERP
OMGEVINGSVERGUNNING RECONSTRUCTIE
MACHINEWEG (Z21-025925)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in
afwijking van het bestemmingsplan. De gemeente wil de Machineweg in fases reconstrueren met als doel om de weg en
de kruispunten veiliger in te richten voor alle weggebruikers.
De ontwerp omgevingsvergunning ziet op de 1e fase van de
reconstructie, die in hoofdlijnen als volgt kan worden samengevat:
- Op de kruising met de Catharina-Amalialaan en de Middenweg wordt een rotonde met een apart fiets- en voetpad aangelegd. Hiervoor moet de bestaande brug worden
verbreed.
- Tussen de Hornweg en de Japanlaan komt een vrijliggend
fietspad en een voetpad. De rotonde bij de Hornweg blijft
behouden, maar wordt aangepast.
- De vrijliggende fietspaden langs de Machineweg worden
geasfalteerd.
- Het gedeelte tussen Japanlaan en Legmeerdijk wordt beter
ingericht als 30 km/uur-gebied, wordt versmald en krijgt
een apart trottoir.
- Op diverse wegvakken van de Machineweg wordt het asfalt
vernieuwd.
De reconstructie is op onderdelen in strijd met de ter plaatse
geldende bestemmingsplannen en kan mogelijk worden gemaakt via een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van
artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Ter inzage
Met ingang van 11 maart 2022 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB03xG-OW01;
- bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
kader van corona (Covid-19) dient voor inzage van de stukken eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297387575;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient voor inzage van de stukken eerst een afspraak te worden gemaakt
via tel. 020-5404911.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer)
kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder
vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning
reconstructie Machineweg, Z21-025925”. Eventueel kunt u uw
reactie mondeling naar voren brengen. Hiervoor kunt u via het
centrale nummer 0297-387575 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 127 ws6, 1431 AD, (Z22-017153), het plaatsen van
twee schuifpuien, het vervangen van de regengoot en het
houtwerk van het terras
- Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z22-017142), het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Aletta Jacobsstraat 32, 1433 PE, (Z22-016573), het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping aan de achtergevel
- Kudelstaartseweg achter nr. 150 (kad.perc. D 6088), (Z22016503), het bouwen van een woning
- Uiterweg 395 (kad. perc. H. nrs. 2182, 2423, 2426 en 3412),
1431 AL, (Z22-016333), het verplaatsen van de bestaande
kassen en het bouwen van drie bedrijfsgebouwen
- Hortensialaan 94, 1431 VD, (Z22-015877), het plaatsen van
een dakopbouw

-

Oosteinderweg naast nr. 398 (kad. perc. B nr. 4465), (Z22014949), het plaatsen van een keet unit t.b.v. de kadeophoging
Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-014753), het vervangen van
een condensor en het plaatsen van een WTW-unit op het
dak

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/
zijn ingetrokken:
- Marktstraat 1, 1431 BD, (Z22-011715), het plaatsen van een
puincontainer op de stoep voor de woning van 18 t/m 21
februari 2022. Verzonden: 04 maart 2022
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de
volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van
de wabo verlengd:
- Uiterweg 127 ws19, 1431 AD, (Z22-005307), het wijzigen
van de gevelbekleding en het gedeeltelijk uitbreiden van de
woonboot aan de rechterzijde. Verzonden: 04 maart 2022
- Braziliëlaan (kad. perc. B 10495, 10497 en 6955), (Z21092973), het bouwen van een distributiecentrum met bijgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding en vlaggenmasten en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 03
maart 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 bestuursrecht
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Dorpsstraat 44, 1431 CD, (Z21-089768), het vervangen en
vergroten van de huidige aanbouw. Verzonden: 01 maart
2022
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen 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:
- Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-073170), het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes aan de gevel
van de kerktoren (gemeentelijk monument). Verzonden: 04
maart 2022
- Oosteinderweg 563, 1432 BL, (Z21-084091), het maken van
een aanbouw met een kap en een dakkapel en het plaatsen
van twee dakkapellen en een nieuwe entreedeur aan de
voorzijde van de woning. Verzonden: 04 maart 2022
- Zuid-Afrikaweg 2A t/m 2F, 4A t/m 4H, 6A t/m 6H, 8A t/m 8H
en 10A t/m 10F (Sectie B, nr. 10372, 10375, 10381, 10386,
10392, 10394 en 10397), (Z21-085793), het bouwen van drie
bedrijfsverzamelgebouwen, het aanbrengen van handelsreclame en het aanleggen van in- en uitritten. Verzonden: 28
februari 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële 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 Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

10 maart 2022

Officiële Mededelingen
VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet
meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd.
U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl
via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn
waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
- Reconstructie - Machineweg
WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN
HORECA
EVENEMENTEN

-

Zijdstraat 51 (Z22-016354) Fashion Paas Event op 2 april
2022, ontvangen 3 maart 2022
Dreef 7, op parkeerterrein (Z22-016373), Kermis Aalsmeer
op 24 mei tot 29 mei 2022, ontvangen 3 maart 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 313, Bloemenveiling Royal FloraHolland
(Z22-010829) Spring Fair op 6 en 7 april 2022, verzonden
3 maart 2022
COLLECTES

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van
de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

INGETROKKEN AANVRAGEN

-

Dorpsstraat 15/ Het terrein achter Hotel het Wapen van
Aalsmeer (Z22-014674) Voorjaars Fair op 2 april 2022, ingetrokken 2 maart 2022
GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd:
- In het kader van sloopwerkzaamheden op 23 en 24 april
2022, op het perceel Ophelialaan 124 (Z22-016168), ontvangen d.d. 3 maart 2022.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen
bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend:
- In het kader van nachtelijke werkzaamheden in de periode
van 28 maart t/m 3 mei 2022, op het perceel Burgemeester
Kasteleinweg (Z22-012489) verzonden d.d. 4 maart 2022.
Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
TER INZAGE
t/m 15-04-22

t/m 22-04-22

De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en
de overige daarop betrekking hebbende
stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).
Ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met
de daarbij behorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Nieuwe leden ‘Adviesraad
Sociaal Domein’ geïnstalleerd
Aalsmeer - Tijdens de januaribijeenkomst van de Adviesraad Sociaal
Domein Aalsmeer zijn door
wethouder Robert van Rijn drie
nieuwe leden geïnstalleerd als lid van
deze adviesraad. Afke Dappers, Marije
Klaassen en Ashna Vishnudatt gaan
zich de komende jaren inzetten om samen met de andere negen leden -

mee te denken hoe de beste adviezen
aan het College van B&W
kunnen worden gegeven op het
gebied van de beleidsadviezen Sociaal
Domein. Deze adviesraad wordt
gevormd door twaalf inwoners vanuit
de gemeente die allen een ’link’
hebben met een of meer onderdelen
van het Sociale Domein. Deze onder-

delen zijn de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Veelal een
complexe materie, waarin deze leden
zich goed dienen te verdiepen om
met gedegen adviezen te komen.
Vanuit de ambtenaren wordt meestentijds een concept beleidsvoorstel
voorgelegd aan de leden van de
adviesraad en een toelichting
gegeven tijdens de vergaderingen. In
werkgroepverband gaat men dan aan
de slag om te kijken of er aanvullende
adviezen gegeven kunnen worden
met het inwonersperspectief als de
achterliggende gedachte. Vaak zijn
het gevraagde adviezen vanuit het
college, maar de adviesraad kan ook
ongevraagde adviezen geven, als zij
dit nuttig en noodzakelijk acht. Door
de deskundigheid van de ambtenaren, bestuurders, gemeenteraadsleden en de adviezen vanuit de
adviesraad worden uiteindelijk goed
doordachte beleidsstukken uitgevoerd ten behoeve van de inwoners
van Aalsmeer. Informatie over de
Adviesraad Sociaal Domein:
www.asd-aalsmeer.nl.

Gemeenteraad en lijsttrekkers
geven statement over Oekraïne
Aalsmeer – “Niet ver bij ons vandaan
voltrekt zich een humanitaire ramp.
Het is lang geleden dat de dreiging
zo dicht bij ons en Nederland is
geweest. Het is niet de eerste keer
dat we vluchtelingen moeten
opvangen, maar nu de oorlog een
groot buurland van Europa raakt,
komt het dichtbij en vraagt dit om
een snelle actie. Ook het gemeentebestuur van Aalsmeer is met een
crisisteam bezig om huisvestiging
gereed te maken voor Oekraïense
vluchtelingen. Deze week hebben wij
de eerste vluchtelingen al opvangen
in Aalsmeer. Het is hartverwarmend
om te zien dat er talrijke Aalsmeerse
maatschappelijke initiatieven
ontstaan voor het bieden van hulp.
Uiteraard is huisvesting niet het
enige dat georganiseerd zal moeten
worden. In de scenario’s die wij voorbereiden wordt ook zicht op zorg,
onderwijs en werk betrokken en
gaan wij ervan uit dat het gaat om
een langer verblijf. Iedereen die

vragen heeft over de vluchtelingenopvang kan terecht bij het volgende
e-mailadres: vluchtelingen@aalsmeer.nl. Het is een periode waarin
ingrijpende gebeurtenissen elkaar
opvolgen. De coronacrisis is nog niet
achter de rug of de volgende crisis
staat alweer voor de deur. Ook deze
crisis gaan we met elkaar overwinnen. Crisis is niet te plannen.
Deze valt nu samen met de verkiezing van een nieuw gemeentebestuur. Alle lijstrekkers hebben
bijzonder oog voor de ingewikkelde
tijd waarin we met elkaar leven. Het
moge duidelijk zijn dat de campagne
en de politieke debatten in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet de plek zijn om deze
oorlog en de gevolgen daarvan te
bespreken. Maar natuurlijk zijn de
lokale politici als privépersoon net als
u betrokken en begaan bij de
gevolgen van oorlog. De Aalsmeerse
watertoren stond, als signaal van
ondersteuning, terecht in de kleuren

Afscheidsreceptie voor ‘bekend
gezicht’ Erik van den Brun
Aalsmeer - Zondag 13 maart is er
gelegenheid om tijdens een gezellige receptie in Café Joppe gedag te
zeggen tegen Erik van den Brun. De
vriendelijke wijkagent is al enige tijd
niet meer actief in Aalsmeer
Centrum. Helaas laat zijn verminderde mobiliteit dat niet meer toe.
Erik was 15 jaar een bekend gezicht
in Aalsmeer, met altijd een vriendelijke glimlach deed hij zijn rondes
door het centrum op zijn fiets. Velen
kenden Erik als een politieagent die
dicht bij de mensen stond, altijd
betrokken en tijd voor een praatje en
nooit te beroerd om vragen te beantwoorden, maar altijd oplettend op
‘zijn wijk’. Erik zei bij zijn afscheid in

augustus dat hij Aalsmeer, en vooral
haar bewoners zal gaan missen, maar
de bewoners zullen Erik ook zeker
gaan missen. Daarom is er gelegenheid om hem dat te vertellen in Café
Joppe, aanstaande zondag van 14.00
tot 16.00 uur.

SPIE zoekt vrijwilligers schoonmaakactie Poel
Aalsmeer – Tijdens NL-Doet, aanstaande zaterdag 12 maart, gaan vrijwilligers en bestuursleden van SPIE de Westeinderplassen op voor de jaarlijkse schoonmaakactie. SPIE zoekt nog enkele schippers met een vlet,
praam of werkschuit die in de ochtend van 12 maart beschikbaar zijn.
Helpende handen zijn ook welkom! Verzamelen gebeurt om 8.00 uur in
de brasserie bij Watersport Vereniging De Nieuwe Meer, Stommeerweg 2,
bij de Kolenhaven. De vuilniswagen van Meerlanden zal vanaf 11.00 uur
klaarstaan om al het verzamelde vuil van de Poel in te nemen.
Meehelpen? Meld je aan via www.nldoet.nl.

Aantal coronabesmettingen
stijgt weer, ook in Aalsmeer

Foto: www.kicksfotos.nl

van de Oekraïense vlag. Als gemeenschap en gemeentebestuur doen we
wat we kunnen. Deze oorlog en de
gevolgen ervan overkomt ons allemaal, niet alleen de Oekraïense en
Russische bevolking, maar ook ons.
Dit vraagt om eendracht en gezamenlijk optreden.”

Aalsmeer - Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week in heel
Nederland toegenomen, maar
gelukkig heeft dit niet geleid tot een
toename in ziekenhuisopnames. Met
name in het zuiden van Nederland
stegen de cijfers en hier is natuurlijk
uitbundig carnaval gevierd. Ook in het
tot Poelgilderdam omgetoverde
Kudelstaart is carnaval groots gevierd
met jong en oud. Dit, en de versoepelde regels, heeft mogelijk het
besmettingsaantal omhoog gevoerd.
Aalsmeer telde van 23 februari tot en
met 8 maart 1.100 positief geteste
inwoners en dat zijn er 206 meer dan
de vorige periode. Ook in de buurgemeenten zijn de besmettingen toegenomen, in Uithoorn 841 (+82), in
Amstelveen 2.526 (+379) en in Haar-

lemmermeer zijn 4.737 (+740) inwoners positief getest op corona. Aalsmeer blijft de ranglijst per 100.000
aanvoeren: 3.438,5, gevolgd door
Haarlemmermeer (3.002,1), Uithoorn
(2.784,2) en Amstelveen (2.781,1). Er is
vanuit Aalsmeer 1 inwoner opgenomen met corona in het ziekenhuis,
vanuit Uithoorn en Amstelveen elk 4
en vanuit Haarlemmermeer 7 inwoners. Deze cijfers zijn nagenoeg gelijk
gebleven, net als het aantal aan corona
overleden inwoners, in Uithoorn en
Amstelveen elk 1. In Aalsmeer en Haarlemmermeer elk 0. Regelmatig de
handen wassen blijft belangrijk,
evenals thuis blijven bij een verkoudheid en gaan testen bij klachten. Hou
rekening met kwetsbaren, geef hen de
ruimte. Samen tegen corona!
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‘Non-actief’, cabaret met Fieke
Opdam in Bacchus op 19 maart
Aalsmeer – Zaterdag 19 maart kan
er weer met volle teugen worden
genoten van cabaret in Cultureel
Café Bacchus. Fieke Opdam presenteer haar voorstelling ‘Non-actief’.
Fieke, 33. Is vrouw. Was non.
Studeerde in 2020 af aan de
Koningstheateracademie te ’s-Hertogenbosch waar zij de hoogst haalbare onderscheiding behaalde voor
haar voorstelling Présence. Ze zingt.
Spreekt. Speelt. Onderzoekt. Leeft.
Volgt sinds kort balletlessen. En
schrijft een boek over haar dynamische levensverhaal. Op 18-jarige
leeftijd haalde ze de krantenkoppen
als ‘de jongste non van Nederland’
en wisselde ze haar rode scooter in
voor een 8,5 jaar durend leven als
Zuster Luca. Een veelbewogen leven
bestaande uit het zingen van
psalmen, het poetsen van lange
vloeren, het werken met weeskin-

deren in Chicago en hoogbejaarden
in St. Louis, Missouri. Ook bestudeerde ze de psychologie van de
vrouw in Rome. Het klooster was
haar thuis, een plek waar ze met veel
liefde en humor op terugkijkt.
Tijdens de studie pedagogische
wetenschappen, die ze volgde in
Amsterdam, keerde het tij en sloten
de dikke kloosterdeuren zich achter
haar. Verbaasd over hoe de wereld
veranderd was (vroeger had je maar
twee soorten pindakaas nu ineens
tien) begon ze opnieuw aan een
leven buiten de muren. Die weg was
pittig maar veranderde in één groot
avontuur toen zij kleinkunstgezelschap ‘De Andersons’ ontmoette, en
de weg naar het podium ontdekte.
De diepe ‘downs’ en de euforische
‘ups’ die haar leven rijk is, maken
haar pallet schrijnend veelkleurig en
onverwacht humoristisch. Als

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 10 MAART:

aanstormend cabaretière heeft ze
maar één doel: de wereld met beide
handen vastgrijpen, haar flink door
elkaar schudden, en alles wat met
conventies en taboes te maken
heeft vertrappen tot een podium.
Haar podium. Muziek van de voorstelling geschreven is door Erik Vlasblom en Karin Bloemen heeft de
regie. De voorstelling begint om
20.30 en de zaal gaat op 20.00 open.
Kaarten a 15 euro zijn te bestellen
via de website van KCA - zie
Ticketshop.

Gedanst tijdens
topavond met
The Hucksters
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5
maart was het volle bak in café
Joppe. The Hucksters traden op en
trakteerde het publiek op een avond
vol bekende rock-klassiekers. De
band zou een week eerder komen
spelen maar corona gooide roet in
het eten. Gelukkig konden en gingen
The Hucksters de week erop weer
lekker ‘los’. Er werd gedanst en zo
werd het een topavond!

Nieuwe tentoonstelling in Flower Art Museum:
Wonderland, een magische wereld vol kleur
Aalsmeer - Het Flower Art Museum
in Aalsmeer presenteert vanaf 13
maart de tentoonstelling Wonderland. Meer dan vijftig schilderijen van
de Maltese-Iraanse kunstenares Lida
Sherafatmand zijn te bewonderen,
evenals grote bloemsculpturen van
Alisa Lis. Samen vormen zij een magische wereld vol kleur en diepere
lagen. Lida Sherafatmand is een
kunstenares met een bijzonder
verhaal. Zij groeide op in Iran ten
tijde van de oorlog met Irak. Als kind
tekende zij vredige fantasiewerelden
om te ontsnappen aan het geweld.
Dit zou de basis vormen voor haar
werk als kunstenaar. Begin jaren
negentig kreeg Sherafatmand als
politiek vluchteling onderdak op
Malta. Hier maakte zij naam als
schilder, dichter en schrijver. Inmiddels is haar werk geëxposeerd in
meer dan twintig landen, bij onder

Lida Sherafatmand - Duet of Love,
2018

Lida Sherafatmand, Affinity, 2018

meer musea, universiteiten en organisaties als de Verenigde Naties en
Unesco. Schilderen is voor Sherafatmand een manier om de minder
mooie kanten van het menselijk
bestaan te bestrijden: “The more I
hear violent news, the more I paint
gentle flowers.” In 2016 bedacht ze
het artistieke concept Florescencisme, dat een dubbele betekenis
heeft: bloemen zijn het belangrijkste
fysieke onderwerp in haar schilderkunst en tegelijkertijd een metafoor
die in veel culturen en talen wordt
gebruikt om de bloei van een individu of een beschaving te symboliseren. De schilderijen van Lida Sherafatmand laten bijna altijd een zachte,
sprookjesachtige wereld zien. Oneindige hoeveelheden bloemen dansen
over het doek. De onderwerpen zijn
vaak sociaal geëngageerd en mede
geïnspireerd op persoonlijke ervaringen. Het gebruik van ‘magisch
licht’ en oude symbolen draagt bij
aan een meditatief effect. Deze
tentoonstelling, haar eerste in Nederland, geeft een overzicht van haar
werk in de laatste tien jaar.

Reusachtige bloemsculpturen
In Wonderland zijn ook de reusachtige
bloemsculpturen te bewonderen van
Alisa Lis. Met een achtergrond als
bloemist ontwikkelde zij een belangstelling voor het werken met papier
en textiel. Dit leidde tot de creatie van
metershoge bloemen, die doen
denken aan de sfeer van haar favoriete
jeugdboek Alice in Wonderland. De
kleurrijke bloemen van Alisa Lis
vormen een prachtige combinatie met
de schilderijen van Sherafatmand.
Naast de nieuwe tentoonstelling is in
het Flower Art Museum werk te zien
van het duo Rob de Heer en Marion
Karremans (mixed media) en een
groot mozaïekproject van Lian de Gier.
Het Flower Art Museum is gevestigd
aan Kudelstaartseweg 1. Openingstijden: donderdag t/m zondag van
13-17 uur. Te bezichtigen tot 22 mei.
Meer info: www.flowerartmuseum.nl.

* Koffieclub 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.
* 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 Dorpshuis ‘t Podium,
Kudelstaart, vanaf 20u.
VRIJDAG 11 MAART:

* 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.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
van 20 tot 01u.
* NL Doet: Snipperdag Historische
Tuin, 9-15u.
ZATERDAG 12 MAART:

* Poppenkast (kindervoorstelling)
op het Molenplein v/a 13u.
* Spitfire weekend in Crash
Museum in Fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Zaterdag en
zondag van 10.30 tot 16.30u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
van 20 tot 01u.
* Handbal BeNe League: Green
park Heren 1 tegen Atomix in de
Bloemhof, Hornweg, v/a 20u.
* Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat, v/a
20.30u.
ZONDAG 13 MAART:

Bacchus, Gerberastraat v/a 15u.
* Handbal eredivisie Green Park
Heren 2 tegen Tachos, Bloemhof.
v/a 15u.
MAANDAG 14 MAART:

* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart open vanaf 10u. Ook op
dinsdag en donderdag.
* Koffieclub special in Middelpunt,
Wilhelminastraat, 10.30-12u.
* Sam’s Creatief van 14 tot 16u. in
Parochiehuis, Gerberastraat.
* Schilderijen van Henry Calvetti
bij Eveleens Makelaars, Punterstraat, Centrum. Open op werkdagen 9 tot 17.30u.
DINSDAG 15 MAART:

* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
* Om 14.30u. geeft burgemeester
Oude Kotte op het Raadhuisplein het startsein voor fietseizoen duo fietsen SAM.
WOENSDAG 16 MAART:

* OVAK kaartsoos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
DONDERDAG 17 MAART:

* Sjoelen in Dorpshuis ‘t Podium,
Kudelstaart, vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout, 19.30-22.30u.
* Eerste cursusavond ‘droogbloemen’ Groei&Bloei,
19.30-21.30u.
*

ZATERDAG 19 MAART:

* Cabaretavond met Fieke Opdam
in Bacchus, Gerberastraat v/a
20.30u.
* Benefietconcert voor Oekraïne
in Burgerzaal Gemeentehuis,
13.30u.
ZONDAG 20 MAART:

* Viering Eerste Werkdag met dj’s
Kees en Marcel in The Beach,
Oosteinderweg 247a.
* KCA Bob & Gon in De Oude
Veiling, Marktstraat met Edwin
Rutten. Aanvang: 15.30u.

* Gedichtendag, thema Natuur, in

Expositie ‘Helden in de Zorg’ in Oude Raadhuis

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Voor gitaren,
violen en
ukelele’s
Ook diverse
muziek(les)
boeken
Alisa Lis - Narcissus

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Poetin van het gas

Helden in de Zorg expositie
Oude Raadhuis ‘komt binnen’
Aalsmeer – In het Oude Raadhuis is
nog tot en met 3 april de expositie
‘Helden in de Zorg’ te zien. Kunstenaars Jennifer Bergkamp en fotograaf Erik de Rijk portretteerden resp.
met pasteltekeningen en foto’s op
invoelende manier een aantal zorghelden. Samen met een ontroerend,
soms hoopgevend, soms treurig
verhaal over elke zorgheld schetst
deze bijzondere kunstexpositie een
ontzagwekkend beeld van hun belevingswereld. Zorg en kunst komen
hier echt samen.
Waar in het begin van de pandemie
nog massaal geapplaudisseerd werd

voor de zorg, blijft het de laatste tijd
stil. De hoogste tijd dus – zo vond
organisator KCA – om ook Aalsmeerse en Kudelstaartse zorghelden
die waardering te laten toekomen
die ze verdienen. KCA doet dat met
kunst.
Een ronde langs de kunstwerken en
mooie foto’s zorgt ervoor dat het
beeld echt ‘binnenkomt’, het is soms
aangrijpend om te zien en tegelijkertijd steekt de trots op voor al die
zorgverleners, de helden in de zorg.
Het Oude Raadhuis Aalsmeer, Dorpsstraat 9, is elke vrijdag, zaterdag en
zondag open van 14.00 tot 17.00 uur.

Veilig vanuit een metersdik Kremlin
Kijkt hij uit op een plein
Dat almaar bloedroder wordt.
Omringd door een halo van
Oligarchen weet hij zich beschermd
Tegen “Zwaarste sancties ooit”,
Zal een val van de roebel
Zijn schedel niet raken,
Weerhouden een Songfestival
Minder of de Paralympics
Zonder hamer en sikkel hem niet van
Het laten regenen van clusters
En bommen die vacuüm creëren
In de gezinnen van
Zijn vredige buren
Een warme trui aan.
De thermostaat van de cv-installatie,
Gevoed door Russisch gas.
Mag een graadje lager,
Maar niet meer dan dat,
Want zo koud
Hoeft deze oorlog
Niet te zijn.
Terwijl we toekijken
Vanuit een comfortabele stoel
Naar beelden van de vernietiging
Van een dapper volk dat vecht
Om onze principes
Te mogen delen
Door: Marcel Harting

Workshop ‘porselein stippen,
thema Pasen’ bij Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit Aalsmeer
geeft naast cursussen ook workshops
zoals binnenkort een workshop
Porselein stippen, thema Pasen.
Deze wordt gehouden op zaterdag 2
april van 14.30 tot 17.00 uur. Tijdens
deze (vervolg)workshop leer je de
stiptechniek breder toepassen en
maak je een of twee kunstwerkjes op
porselein met behulp van leuke
sjablonen. Heb je nog nooit gestipt,
geen probleem, dan stip je bijvoorbeeld eerst een schoteltje zonder
gebruik te maken van sjablonen om
er een beetje in te komen. Na het

volgen van deze workshop tover je
ieder schaaltje, bordje of ander
serviesgoed om tot een kleurrijke
creatie, voor jezelf of als cadeau voor
je dierbaren. Je kunstwerkje kan na
de workshop direct mee naar huis,
waar je het na het drogen, zelf kunt
afbakken in een keukenoven (je
krijgt uiteraard afbakinstructies mee).
Eventueel extra porselein en gereedschap voor eigen gebruik is verkrijgbaar bij de docent. Deelname aan de
workshop is mogelijk als je 14 jaar of
ouder bent. Kijk op www.werkschuitaalsmeer.nl of bel voor inlichtingen

Foto: Anton Temme

Na snoeicursus maakt Historische
Tuin zich op voor ‘Snipperdag’
Aalsmeer - Onder een heerlijk
zonnetje vond zaterdag 5 maart in de
Historische Tuin de jaarlijkse snoeicursus plaats. Ongeveer vijftien deelnemers leerden de fijne kneepjes van
het snoeien van tuinmedewerkers
Gerben en Dick en enkele deskundige vrijwilligers van het museum.
Na een theoretisch deel in de veilingzaal verplaatste het gezelschap zich
naar buiten, waar de opgedane
kennis in de praktijk werd gebracht.

Wandelend in het verhaal (3)
Aalsmeer - Na het inspirerende
verhaal van Jaap heb ik een
paar keer de Uiterweg gelopen
en gefietst. Eén keer in mijn
verbeelding in het verleden,
waar ik langs de plekken kom
waar hij vol passie over vertelde,
en één keer in het heden.
1922, wegdromen
Ik wandel op een koude wintermiddag de ‘Buurt’ af. Af en toe
moet ik de graskant inspringen
als er een paard en wagen of
een hondenkar het weggetje
onveilig maakt. Links en rechts
is een sloot met voor ieder huis
een draaibrug. De bruggen staan allemaal opengedraaid, zo kan een
praam met planten, bloemen en groente er gemakkelijk doorheen. De
huizen aan weerskanten zien er verzorgd uit, zij hebben een rijke uitstraling. De tuinen zijn versierd met buxushagen en -siervormen. Fris-witte
lakens wapperen aan lijnen tussen de bomen. Halverwege de weg verandert het straatbeeld. Het weggetje is hier wat smaller, de huizen zijn
kleiner en staan dichter op elkaar, de kwekerijtjes zijn ook veel kleiner en
smaller dan aan het begin van de straat. Het wordt koud en links van mij
is een cafeetje waar ik een borrel neem. Het cafeetje stelt niet veel voor,
twee tafeltjes en een paar stoelen. De vrouw des huizes is tevens de
kastelein. Achter in het cafeetje verkoopt zij wat kruideniers-artikelen.
Opgewarmd door de borrel loop ik verder en kom ik langs de boerderij
van Jaap’s vader. Achter het huis in de kassen bloeien de warm gele
dubbelbloemige Pulling-chrysanten. Binnenkort zullen ze met de trekschuit naar Haarlem vervoerd worden, om op de markt verhandeld te
worden. Het begint te schemeren, de straatverlichting gaat aan…
‘Bij’namen
Jaap vertelde dat naast de boerderij van zijn vader Haasje en Lijpie
woonden, twee zusters met een sigaren- en sigarettenwinkel. Er waren
meer van deze nerinkjes maar bij de dames was het altijd gezellig voor
veel buurters. Jaap noemde meer bijzondere ‘bij’namen, zoals: de Vetjes,
Schijtebroekie, Klaas Plat, Grote Piet en Mooie Piet. Maar ook Morsige Nel,
die samen met haar zoon Dolle Dries verantwoordelijk was voor het
pontje. Met dochter/zus Margje woonden zij in een klein huisje met
lemen vloer en potkacheltje aan het einde van de Uiterweg. Na het
roepen van “over” werd er zelfs na sluitingstijd, om twaalf uur ’s nachts,
overgeroeid. Er werd wel eerst gekeken, met behulp van een schijnwerper, of het goed volk was. Jaap en zijn vriend Willem Die werden goed
bevonden.

met Margot Tepas: 06-12459347 of
Anja van Leeuwen 06-40384069.

van Het Oranje Fonds, is een van de
nationale vrijwilligersdagen waarbij
ons land zich massaal inzet voor
goede doelen. Het snipperpad
begint voorbij de rozenkas en loopt
helemaal tot aan de Ringvaart. Jaarlijks lopen er duizenden bezoekers
overheen; belangrijk dus om dit goed
bij te houden. Aanvang 11 maart is
om 9.00 uur. Voor koffie en lunch
wordt gezorgd. Uiterlijk 15.00 uur is
de klus gedaan. Wil je jezelf nuttig
maken en vind je het leuk om hier
met anderen aan te werken? Meld je
dan aan bij de tuinmedewerkers via
info@historischetuinaalsmeer.nl of
kom vrijdagochtend om 9.00 uur
naar de Tuin.

Mede dankzij het mooie weer was
het een aangename en nuttige
cursusdag.
Vrijdag 11 maart: ‘Snipperdag’
In het kader van NL Doet wordt op
vrijdag 11 maart het centrale
wandelpad in de Tuin van nieuwe
houtsnippers voorzien. Het museum
kan nog enkele vrijwilligers
gebruiken die hierbij (eenmalig)
willen helpen! NL Doet, een initiatief

BOB IN DE BOVENLANDEN

Foto: www.kicksfotos.nl

2022
Op mijn fiets trotseer ik de drukke Stommeerweg en sla linksaf de
Uiterweg op. Vracht- en bouwverkeer domineert hier hinderlijk. Links is
de sloot er nog, een enkel draaibruggetje knipoogt naar het verleden.
Rechts is al jaren geen sloot meer. Kwekerijen zijn grotendeels
verdwenen, zij hebben plaatsgemaakt voor jachthavens. Een enkele boerderij en een paar huizen met allure, uit vervlogen tijden, staan nog fier
overeind, een mooi nostalgisch beeld. De oude kwekershuisjes aan het
eind zijn helaas schaars. De huizen die er nu staan behoren bijna niet
meer aan de oude Buurters. De huidige villa’s geven mij een claustrofobisch gevoel. Het lijkt wel of iedere vierkante meter van de percelen is
volgebouwd. Zij ‘sieren’ nu het straatbeeld. Kleine kruideniers- en sigarenwinkeltjes zijn er niet meer. De cafeetjes zijn verdwenen, maar één schrale
troost: veel van de villa’s bezitten een privé-café.
Reacties zijn altijd welkom: bob.plaswijck@planet.nl

Zondag is het tijd voor de
uitgestelde Gedichtendag
Aalsmeer - KCA presenteert
aanstaande zondag 13 maart de
Gedichtendag, of eigenlijk Gedichtenmiddag, in Cultureel Café
Bacchus.
De jaarlijkse poëzie-activiteit vindt
plaats in het kleine, intieme gedeelte
van het culturele café aan de Gerberastraat om 15.00 uur. De zaal is open
vanaf 14.30 uur. Het thema is ‘Natuur’.
Het deelnemersveld kent veel diversiteit. Zo zijn er dichterlijke woorden
losgelaten over de schoonheid van
de natuur, anderen hebben de weerbarstige menselijke natuur als
uitgangspunt genomen. Bent u
benieuwd naar poëtische beschrij-

vingen, wilt u zich even laten
wegvoeren uit de dagelijkse beslommeringen, even aan de realiteit
ontsnappen of heeft u zelf dichterlijke aspiraties? Kom kijken en luisteren naar poëzie in Bacchus. De
deelnemende dichters dragen zelf
hun gedicht voor die allemaal zijn
opgenomen in een bundel. Optredens worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s en na de pauze
worden dichters geïnterviewd en/of
gevraagd een tweede gedicht voor
te dragen.De bundel is te koop voor
€5; dichters betalen €3. KCA Podiumkunsten & Literatuur heet iedereen
van harte welkom!
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CDA: wens tweede supermarkt
blijft en zorgen om ‘de knip’
Aalsmeer - Het CDA was, is en blijft
voorstander van een tweede supermarkt in Kudelstaart. De partij zegt
hierover: “In 2021 is gekeken of het
mogelijk is om in het nieuwbouwproject Hoofdweg-Zuid een supermarkt te realiseren. Deze optie is
uitgewerkt door de ontwikkelaar en
de gemeente en is toen voorgelegd
aan de inwoners, winkeliers en aan
de gemeenteraad. Er was lokaal
weinig draagvlak voor deze locatie
en hier is door het CDA naar geluisterd. In januari 2022 werd duidelijk
dat alle partijen in de gemeenteraad
van mening zijn dat er geen supermarkt dient te komen op de locatie
Hoofdweg-Zuid. Wel werd door alle
partijen een motie omarmd met de
oproep te onderzoeken of er alsnog
een supermarkt in of nabij het
huidige winkelcentrum kan worden
gerealiseerd. Het CDA is blij dat de

zoektocht naar een geschikte locatie
wordt voortgezet. Een tweede
supermarkt blijft de wens van vele
inwoners en van het CDA.”
Knip N196 ‘blijft lastig’
Dan de ‘knip’ in de N196. Die blijft
een lastig verhaal, vindt het CDA.
“De afgelopen maanden is veel
onrust ontstaan over de knip in de
Burgemeester Kasteleinweg (N196).
De keuze voor de knip is vele jaren
geleden genomen. In 2013 is de
nieuwe N201 geopend en was het
de bedoeling om verkeer om het
dorp heen te leiden in plaats van er
doorheen. Om dit te realiseren is in
het gedeelte van de Burgemeester
Kasteleinweg tussen de Ophelialaan
en de Zwarteweg een zogeheten
knip gemaakt. Hier kunnen auto’s
niet ongehinderd doorrijden. Inmiddels is de nieuwe Kasteleinweg

inclusief de knip eind vorig jaar in
gebruik genomen. Helaas blijkt de
knip voor veel automobilisten lastig
en onoverzichtelijk. Een deel van
hen kiest daarom voor alternatieve
routes, onder andere via de Ophelialaan, Hortensialaan en Stommeerweg. Dit leidt op deze wegen
tot drukte en bewoners hebben
aangegeven dat zij hiervan overlast
ervaren en zorgen over verkeersveiligheid hebben. In reactie hierop zijn
al enkele maatregelen genomen om
de overlast te verminderen, zoals
bebording, het vrachtwagenverbod
en een onderzoek naar het weggebruik. We zijn blij met deze acties,
maar we zijn ons er ook van bewust
dat dit de overlast en de zorgen bij
bewoners nog niet volledig heeft
weggenomen.” De partij geeft aan
het onderzoek op de voet te volgen.
Tot slot: “Als dit aanleiding geeft
voor meer aanpassingen, dan
moeten deze opgepakt worden in
overleg met omwonenden en de
provincie.”

GroenLinks: Er moet een
nachtvluchtverbod komen
Aalsmeer - De stemming rondom
Schiphol is aan het kantelen. GroenLinks heeft van dat momentum
gebruik gemaakt om nu een initiatiefwet in te dienen over een nachtvluchtverbod zodat we in Aalsmeer in
ieder geval ’s nachts niet meer
gestoord worden door
vliegtuigoverlast.
Achterhoedegevecht
Woensdagavond was Suzanne Kröger,
Tweede Kamerlid GroenLinks, te gast
bij de Meetup over Schiphol en
klimaat. Naast Suzanne hebben Jan
Boomhouwer, vertegenwoordiger van
de Stichting Recht op Bescherming
tegen Vliegtuighinder en Ronald
Fransen, lijsttrekker GroenLinks Aalsmeer ook een praatje gehouden.
Suzanne Kröger is ervan overtuigd
dat de schiphollobby een achterhoedegevecht aan het leveren is. Onderzoeken tonen keer op keer aan dat
een kleiner Schiphol beter is voor
iedereen. Werkgelegenheid, een
mogelijke zorg van huidige medewerkers van KLM en Schiphol, ziet zij niet
als probleem. “Werk zat in allerlei
andere sectoren.” Haar initiatiefwet
om een nachtvluchtverbod af te
kondigen is nu voor advies naar de
Raad van State. Ze heeft er goede

hoop op de wet door de beide
Kamers te kunnen loodsen en dan is
het nachtvluchtverbod een feit.
Vereisten
Jan Boomhouwer hield namens de
Stichting RBV een helder verhaal over
de eisen die RBV namens alle inwoners heeft: RBV concludeert dat de
Staat handelt in strijd met de op hem
rustende zorgplicht om de omwonenden van Schiphol te beschermen
tegen hinder als gevolg van geluidsoverlast en uitstoot door vliegverkeer.
Om deze onrechtmatige situatie te
beëindigen, is in elk geval vereist dat
de Staat:
a. Maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de
geluidsbelasting de WHO-normen
niet overschrijdt en ook niet-equivalente en non akoestische
factoren worden meegewogen;
b. Waarborgen creëert om de omwonenden van Schiphol een praktische en effectieve bescherming te
bieden door het vaststellen van
maxima voor individuele
geluidsbelasting;
c. Ervoor zorgdraagt dat de uitstoot
van schadelijke stoffen door vliegverkeer, waaronder ultrafijnstof,

Wethouder op bezoek bij
Mijnsheerlijckheid
Kudelstaart - Maandag 7 maart ging
wethouder Robert van Rijn op bezoek
bij Mijnsheerlijckheid. Hij deed dit op

verzoek van bewoners die klachten
hadden over onder andere het
verwarmingssysteem en balkons in de

wordt gereduceerd. RBV meent dat
de verwezenlijking van deze eisen
niet haalbaar is zonder een significante reductie van het vliegverkeer
van en naar Schiphol.
Ronald Fransen gaf aan dat de
verschillende crises, klimaat, Schiphol,
wonen en nu zeer actueel oorlog,
eigenlijk allemaal terug te voeren zijn
tot één oorzaak: egoïsme en
hebzucht. “Als we de manier van met
elkaar omgaan niet bespreken, is
steeds een nieuwe crisis het gevolg.”
Fransen gaf aan dat de in huidige
periode van goede samenwerking
GroenLinks zich daarbij vooral heeft
ingespannen om een unaniem geluid
over Schiphol te laten horen. Dat is
bijna gelukt. Alleen met het leveren
van een financiële bijdrage aan de
rechtszaak van RBV konden CDA en
VVD niet akkoord gaan. Jan Boomhouwer overhandigde, als dank voor
haar inzet, Suzanne Kröger een
paraplu met RBV opdruk.

gebouwen met de huurwoningen. De
woningen worden verhuurd door
Habion en hebben vloerverwarming
via een warmte–koude opslag. Voor
dit systeem hebben de bewoners een
apart contract. De klacht van de
bewoners is dat diverse woningen niet
goed verwarmd worden. Een andere
klacht van de bewoners was dat de
balkons schimmel vertonen. Omdat zij
niet goed in contact kunnen komen
met Habion hadden zij de wethouder
uitgenodigd. Wethouder Robert van
Rijn: “Wij kunnen als gemeente deze
problemen niet oplossen omdat het
hier om woningen van Habion gaat,
maar ik ben er uiteraard wel voor alle
inwoners van Aalsmeer. Daarom heb
ik de bewoners beloofd dat ik met de
directie van Habion contact opneem
om te vragen wat zij gaan doen voor
de bewoners om deze problemen op
te lossen.”

‘Om personeel te vangen heb je
het juiste aas nodig’
Aalsmeer - De schreeuw om personeel die al geruime tijd klinkt in veel
ondernemingen zal de komende
jaren niet verstommen. Die conclusie
kan getrokken worden uit de Meer
Voor Ondernemers-avond die Businessclub FC Aalsmeer donderdag
organiseerde in een goed gevulde
aula van Yuverta mbo. Een vijftal
sprekers liet hier zijn licht schijnen op
de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Hoewel er een tamelijk
somber toekomstbeeld voor de
werkgevers geschetst werd, zijn er
gelukkig ook lichtpuntjes voor
degenen die op creatieve manieren
in de vijver van werkzoekenden
weten te vissen. Het jaar 2022 wordt
het ‘jaar van de arbeider’ zo vertelde
Antenna directeur Frank Spring in’ t
Veld de aanwezigen. “De economie
belandt elke zeven à tien jaar in een
crisis, waarbij het dan óf eb óf vloed
is. Maar momenteel zitten we in een
periode van springtij. Er is sprake van
historische krapte, vooral veroorzaakt
door vergrijzing. De arbeider heeft
nog nooit zo’n sterke onderhandelingspositie gehad als nu.”
Rollen zijn omgedraaid
Zijn uitspraken werden eerder op de
avond al bevestigd door spreekster
Marieke Wehner, bekend van onder
meer de Sollicitatiedokter en de
Virtuele Banenbeurs. De vraag: Waar
zijn de mensen? ziet ze frequent
voorbijkomen. Volgens Wehner zijn
de mensen er wel maar hebben ze de
banen momenteel voor het
uitzoeken. De rollen zijn volgens haar
duidelijk omgedraaid. Het is niet
meer: Waarom zou je hier willen
werken? maar: Waarom zou ik hier
moeten komen werken...
Simpel
Aan de hand van een interactieve
quiz met de zaal waarbij ze de
Mbo’ers van de Generatie Z (ruwweg
tussen de 15-24 jaar) als uitgangspunt nam, werd het voor de aanwezigen helemaal helder. “Een personeelsadvertentie plaatsen op een
vacaturesite is weggegooid geld,” zo
zei ze, “jongeren vinden vooral een
baan via vrienden en sociale media.
Vraag ze ook niet om een cv in te
sturen of een formulier in te vullen
want dan haken ze helemaal af. Het
moet vooral simpel zijn. “Moeten wij
ons aanpassen aan deze generatie?
Ja, dat moet!” zo klonk het stellig.
Boswandeling
Namens Debo Projects voerde Kaj
Udinga het woord. Als er in Aalsmeer
een onderneming is die dicht bij de
jongeren staat is dat dit ICT bedrijf.
Udinga prikkelde de zaal om unieke
manieren te bedenken om hun

bedrijf in de markt te zetten. “Ga
bijvoorbeeld eens een boswandeling
maken tijdens een sollicitatiegesprek.” Ook benadrukte hij het belang
van relaties: “Je bouwt geen relatie
op met het bedrijf maar met de
mensen in het bedrijf.” Zo volgde de
ene eye-opener na de andere.
Inspireer medewerkers
Ook interessant was de uiteenzetting
van Priscilla van Rijn, de HR-manager
van veredelaar Dümmen Orange met
een personeelsbestand van 8000
mensen wereldwijd. Haar boodschap
was onder meer dat het personeel
zich moet blijven ontwikkelen en
innoveren. Niet voor niets hanteert
de onderneming de slogan: ‘Inspireer
medewerkers om te excelleren’. Zo
blijft het interessant en uitdagend op
de werkvloer voor werkgever en
werknemer.
Goed in de markt
Uiteraard was er ook spreektijd voor
vertegenwoordigers van Yuverta mbo
die verantwoordelijk was voor het
gastvrije onthaal van de businessclubleden en hun introducées. Zo stipte
schoolmanager Lorinda de Winter het
groene karakter van de school aan en
het feit dat de studenten straks goed
in de markt zullen liggen. Op het mbo
wordt de nadruk gelegd om projectmatig te denken, “want,” zo zei ze, “de
vraag in het bedrijfsleven gaat enorm
worden voor projectmatige denkers.”
Na haar woorden kon je de spreekwoordelijke netten om de studenten
te vangen al bijkans uitgerold zien
worden door de verschillende naar
personeel hongerende ondernemers.
Werken in Aalsmeer
De aansluitende borrel werd dankbaar aangegrepen om te netwerken
en ideeën uit te wisselen. Hierbij was
ook aandacht voor het platform
werkeninaalsmeer.nl, een maatschappelijk initiatief om werkzoekenden en scholieren in contact te
brengen met bedrijven in de regio.
Hans van der Linden, aan de wieg
van het platform in februari 2020, is
er enthousiast over: “Werken in Aalsmeer werkt. We willen laten zien dat
het superleuk en interessant is om in
de regio Aalsmeer te leren en te
werken en daarmee het wonen en
leven in Aalsmeer te stimuleren. Veel
bedrijven hebben op deze manier
hun vraag naar personeel onder de
aandacht gebracht van ‘young
professionals’.” De volgende Meer
Voor Ondernemers avond vindt
plaats op 12 mei in Funmania aan de
Beethovenlaan. Thema is Crypto
Currency. Aanmelden voor ondernemers voor deze avond via:
info@businessclubfcaalsmeer.nl
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Participe timmert
aardig aan de weg
Door: Janna van Zon
Aalsmeer - Zowel dinsdagavond 1
maart in Bacchus als woensdag
avond 2 maart in de Bibliotheek had
Participe een aantal mensen uitgenodigd om te praten over de voortgang
van diverse activiteiten waarbij de
Aalsmeerse bewoners zich meer
veilig, thuis en heilzaam kunnen
voelen. De recent afscheid genomen
buurtverbinder Helma Keesom heeft
haar taak vol vertrouwen overgedragen aan Milene Luteyn (buurtverbinder en maatschappelijk werk)
Dyane Stam (buurtverbinder en
maatschappelijk werk) Rianne
Bleeker (maatschappelijk werker)
Zij organiseerden de avonden om
zelf bijgepraat te worden maar vooral
ook om de vrijwilligers te
ondersteunen.
Lief en Leedstraat
Dinsdagavond waren het de gangmakers van de elf Lief en Leed
straten, die met elkaar hun ervaringen deelden. In drie rondes van 15
minuten werden drie vragen
besproken: Succes en positieve ervaringen; Welke ideeën zijn er in de
toekomst nodig; Sparren over tips en
Welke hobbels moeten overwonnen
worden? Om elkaar beter te leren
kennen werd er na iedere ronde van
tafel gewisseld. Wat vooral opviel is
de inventiviteit van degenen die zich
inzetten om het sociale karakter van
de straat nog meer te benadrukken.
Dat de samenstelling van de straat
een eigen aanpak bepaalt. Wonen er
veel kinderen of zijn het juist de
ouderen die gezien en gehoord
willen worden? Toegegeven... daar is

best een lange adem voor nodig.
Maar uiteindelijk is het toch zo dat de
gekregen aandacht in de vorm van
een kaartje in de bus, een lekkere
bonbon, een praatje, een hele grappige sleutelhanger, een wapperende
vlag, een bloemetje, een speurtocht,
dankbaarheid en blijdschap oplevert.
Naast de Lief en Leed straat blijken
ook de buurtboekenkastjes een
grote verbindende factor te zijn. Het
samen sparren maakte deze avond
tot een nuttige en interessante
bijeenkomst. Brainstormen levert
altijd weer nieuwe invalshoeken op.
De eindconclusie was dat het mooi
zou zijn wanneer er nog meer Lief en
Leed straten bij komen. Participe
gaat alle leerzame ervaringen en
suggesties evalueren en kijken hoe
de bekendheid van de Lief en Leed
straat kan worden vergroot. Want ten
slotte is wel zoveel duidelijk; het
kleine gebaar zorgt voor een groot
effect. Voor meer informatie of
aanmelding: Milena Luteyn
06-53745267 of via de mail; liefenleed.aalsmeer@participe.nu.
Vrouwengroep
Participe is ook ingegaan op de wens
van een groep vrouwen die de
verbinding mist. Hen lijkt een vrouwengroep wel wat. Bij deze tweede
bijeenkomst werd opnieuw naar die
mogelijkheden gekeken. Woensdagavond was er een aantal nieuwe
gezichten dus was er een voorstelrondje waar de vraag: Waar word je
blij van? centraal stond. Het maakte
de diversiteit van de groep en de
uiteenlopende belangstelling duidelijk. Zo werd o.a. genoemd: Vrijwilligerswerk bij kinderen, haken, in de

DE SCHIJNWERPER OP...

Esther Karssing: “Ik ben een
soort matchmaker”

tuin werken, kunst en cultuur, paardrijden, sjoelen, mode, surfen. Ook de
leeftijd - van dertig tot midden zestig
jaar - varieerde. Er werden verschillende thema’s besproken zoals: Wat
wil je ontdekken; wat wil je doorgeven; wat vind je leuk om te doen?
Ook nu bleek de inventiviteit en de
wil van het samen iets doen ter
verhoging van het welzijn een grote
wens. Er kwamen zoveel leuke
ideeën boven tafel waar vooral ook
gekeken was naar activiteiten die
geen geld kosten. Hoewel er niets
verplicht is, was iedereen het er wel
over eens dat er toch ook structuur
moet zijn. De KunstKas bood zich aan
als locatie, een medewerker bij de
politie gaat zich buigen over de
mogelijkheden van een eigen Facebookpagina. Participe gaf aan dat het
de bedoeling is dat in de toekomst
de vrouwengroep zelfvoorzienend
wordt. Voorlopig zullen zij echter hun
ondersteunende functie blijven
vervullen. Het is mooi om deze
enthousiaste vrouwen op weg te
helpen. Zij zien het helemaal zitten.
Blijft de vraag hoe communiceer je
dit naar buiten toe? Want hoe meer
zielen, hoe meer vreugd. Een
schrijfsel in de krant is in ieder geval
een goed begin. De volgende bijeenkomst is 15 maart 18.30 uur in De
Oude Veiling. Voor meer informatie:
r.bleeker@participe.nu of telefoon
06-18681572.

niseert het bekende Sixentoernooi.
Voor al deze activiteiten zijn natuurlijk vrijwilligers nodig. Het aanbod
vrijwilligers voor afgebakende taken
is redelijk en er wordt ook van leden
verwacht dat ze hierin participeren.
Een club wordt immers samen
draaiend gehouden. Echter, voor
bestuurlijke taken is het moeilijker
om vrijwilligers te vinden.

CDA langs bij FC Aalsmeer:
zorgen om Sportfonds
Aalsmeer - Op vrijdag 4 maart
bezocht de CDA-fractie FC Aalsmeer.
De fractie werd hartelijk ontvangen
door voorzitter Eef Niezing, secretaris
Elly Zekveld en penningmeester
Mark Stoffels voor een uitgebreide
uitleg over de werkzaamheden van
de club en een rondleiding over het
sportcomplex. FC Aalsmeer is in 2013
ontstaan uit een fusie van VV Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer United.
De club heeft 1200 leden, waarvan
500 senioren en 700 jeugdspelers,
onderverdeeld in verschillen competities. Zo is er een heren- en damescompetitie, zijn er jeugdelftallen en
seniorenteams van 35+ en 45+, als

ook een champions league voor de
kleintjes die nog niet in een jeugdelftal kunnen spelen. Voorzitter Eef
Niezing, die in het laatste jaar van
zijn termijn zit, gaf aan dat het doel
van FC Aalsmeer een combinatie is
van prestatie en gezelligheid. De club
werkt nauw samen met scholen voor
buitenschoolse activiteiten, maar ook
voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Op het complex van FC Aalsmeer worden niet alleen wedstrijden
gespeeld en getraind, er zijn ook
diverse activiteiten in samenwerking
met de Binding voor de Kindervakantieweek, het weekaatje vindt elk jaar
plaats en de Club van Honderd orga-

Toekomst ziet er goed uit
Ook FC Aalsmeer heeft onder de
coronacrisis te lijden gehad. Veel
leden en sponsors zijn de club
gelukkig trouw gebleven, maar de
inkomsten van de kantine zijn met
zeker 80% gedaald. Door uitstel van
betaling door de bank en het
ontvangen van subsidies heeft FC
Aalsmeer gelukkig wel aan zijn
verplichtingen kunnen voldoen en
de toekomst van de club ziet er goed
uit, al baren de stijgende energiekosten en de hoge inflatie ook hier
zorgen. FC Aalsmeer gaf het CDA ook
nog een aantal zorgen mee, waaronder de aanvragen voor een
bijdrage van het Sport- en Cultuurfonds. Via dit fonds kunnen ouders
met weinig geld hun kinderen alsnog
laten sporten bij een sportclub. Het
aanvragen van dit fonds is helaas
ingewikkeld en FC Aalsmeer is bang
dat er hierdoor te veel mensen
tussen wal en schip vallen. Ook zou
er een financiële voorziening moeten
komen voor 18+ers om gratis te
blijven sporten als zij hier zelf het
geld niet voor hebben.

Door Truus Oudendijk
Aalsmeer - Esther Karssing is een geboren Aalmeerse. Ze is coördinator
bij ‘Buurtgezinnen’, een prachtig beroep waarin ze het verschil kan maken,
voor zowel ouders als kinderen. Het is ontstaan uit haar ervaringen als
kind met een jeugd die aanvoelde als ‘een warm bad’.
“Ik ben opgegroeid in een woonark aan de Oosteinderweg. We waren
met vier kinderen thuis; twee jongens en twee meisjes. Ik had een heerlijke jeugd, we konden veel buitenspelen en vanaf mijn slaapkamerraam
sprong ik ’s zomers zo de Ringvaart in. Mijn vader werkte heel hard en in
de beginjaren toen wij nog klein waren, was mijn moeder thuis, nadat de
jongste 12 werd startte zij haar carrière. In een jong gezin met een stel
kinderen gebeurt altijd wel wat. Het voordeel was dat je in die tijd als
buren op elkaar kon rekenen. Er was altijd wel iemand die wilde helpen,
op ons wilde passen of voor ons wilde zorgen als we ziek waren.
Opvoeden deed je met elkaar. Veel mensen in Aalsmeer zullen dit
herkennen. Toen ik een jaar of 25 was, had ik genoeg van het dorp en ben
ik naar Utrecht verhuisd. Ik heb veertien jaar met plezier in Vleuten
gewoond, maar ik miste ‘het Aalsmeerse’ ontzettend. In de periode dat ik
er woonde merkte ik dat een sociaal netwerk heel belangrijk is. De manier
waarop ik opgegroeid ben, dat aanvoelde als een warm bad, miste ik in
Vleuten. Als er iets was moest mijn moeder drie kwartier in de auto om
mij te komen helpen, want anders was die ondersteuning er niet. Dat
vond ik eigenlijk wat armoedig en een beetje eenzaam. Toen ik hoorde
dat er huizen te koop stonden in de buurt van het centrum heb ik man en
kind overgehaald om weer naar Aalsmeer te verhuizen en inmiddels zit ik
al ruim drie jaar hier heel gelukkig te zijn.”
Wat houdt de organisatie Buurtgezinnen in?
“De oprichter van Buurtgezinnen is orthopedagoog en crisispleegouder.
In haar rol als crisis pleegouder kreeg ze regelmatig kinderen in huis en
vroeg ze zich vaak af: hoe kan het nou dat die kinderen niet thuis kunnen
wonen? Hoe is het zo uit de hand gelopen? Vanuit die overweging is zij
Buurtgezinnen gestart. Met als doelstelling: dat krachtige wat we vroeger
hadden en de gedachte: opvoeden doen we met elkaar, dat willen we
weer terug. Inmiddels doen wij alles waarvoor je bij de buurvrouw zou
aankloppen voor situaties rondom het gezin. Iedereen is welkom, van 0
tot 23 jaar. Ik ben een soort matchmaker. Ik kijk de hele dag welk gezin
heeft een vraag? Welk gezin kan steun bieden? En hoe koppelen we die
aan elkaar?”
Hoe ben je hier bij betrokken geraakt?
“Ik deed organisatorisch werk in een grote corporate onderneming, een
totaal andere commerciële achtergrond dan dit. In het begin werkte ik in
het bedrijf en deed ik buurtgezinnen ernaast, maar dat was al snel niet
meer te combineren. Zoiets doe je vanuit je hart en je passie en dat kost
veel tijd. Ik zag het op Facebook voorbijkomen en omdat ik zelf aan den
lijve had ondervonden hoe het vroeger ging, maar ook hoe het was toen
ik in Utrecht woonde, dacht ik: dit is het. Dit is precies wat ik toen nodig
had. Ik kon me letterlijk verplaatsen in de mensen die zich nu aanmelden.
De ene keer is het een expat gezin dat een opa en oma zoekt, de andere
keer is het een kindje waarvan de moeder gezondheidsproblemen heeft,
fysiek of mentaal, waardoor het thuis even niet lekker loopt. Of juist weer
de aanmelding van een kindje dat sociale contacten mist. Die diversiteit
maakt het heel bijzonder. Mijn dagindeling bestaat uit op bezoek gaan bij
mensen en luisteren naar hun verhalen. Ondertussen gaan mijn
gedachten al op zoek naar oplossingen. Wie in mijn netwerk past bij dit
gezin of deze situatie?”
Wat doet het met jezelf?
“Dit raakt mij volledig, ik ben er heel bevlogen in. Door gezinnen met
elkaar in contact te brengen, kan ik er voor zorgen dat iemand anders een
fijner leven heeft. Of ervoor zorgen dat er bij kinderen die het thuis erg
moeilijk hebben, een ander opvoedingspatroon komt en de gewoontes
die van generatie op generatie doorgegeven zijn doorbroken worden,
waardoor ze in de toekomst zelf andere keuzes gaan maken.” Voor meer
info: www.buurtgezinnen.nl of 06-55488221.
Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Mijn moeder Willy Karssing. Ze is als vrijwilliger heel actief bij de Doopsgezinde kerk. En ik waardeer haar enorm.”
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Noord-Holland denkt mee over
hyperloopnetwerk Europa
Regio - De hyperloop is een soort
trein die magnetisch door een buis
‘zweeft’. In die buis is bijna geen luchtweerstand. Daardoor kun je met
weinig energie heel hoge snelheden
halen. Om Noord-Holland bereikbaar
én leefbaar te houden denkt de
provincie mee over de mogelijkheden
voor een Europees hyperloopnetwerk.
Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie NoordHolland, Jeroen Olthof: “Dit zou wel
eens hét schone en snelle alternatief
voor vliegen binnen Europa kunnen
zijn. Noord-Holland is een economisch
belangrijke regio, waar veel mensen
wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. We willen af van de uitstoot,
de geluidsoverlast en de files van het
verkeer en tegelijk onze economische
voorspoed behouden. Dan is het

belangrijk om goed verbonden te zijn
met andere stedelijke gebieden en
metropolen in Europa. Stel je eens
voor dat je vracht binnen een half uur
in Düsseldorf is of dat je zelf binnen
drie kwartier aan de Seine in Parijs
staat. Dit kan dé gamechanger zijn
voor het echt verbinden van Europa.”
Europees netwerk
De provincie Noord-Holland denkt in
internationaal verband mee over hoe
een netwerk van hyperloopverbindingen in Europa eruit zou moeten
zien. Waar lopen de lijnen? Welke
steden en regio’s worden
verbonden? Hoe moeten de stations
eruit zien? In de zomer van 2022
verwacht men de eerste ideeën voor
een Hyperconnected Europe te
kunnen presenteren.

HilverdaFlorist neemt Royal
serie over van Takii
Aalsmeer - HilverdaFlorist is
verheugd de acquisitie aan te
kondigen van de gerbera Royal F1
serie van Takii. Sinds 2021 werken
beide partijen samen om de veredeling en zaadproductie van pot gerbera’s te versnellen. Deze succesvolle
samenwerking heeft geresulteerd in
een strategische stap voor beide
bedrijven; de overname van de
complete gerbera Royal serie door
HilverdaFlorist. HilverdaFlorist gaat
door met de veredelingsactiviteiten
en zaadproductie zoals die vorig jaar

zijn opgestart, en neemt daarnaast
vanaf 1 november 2022 de verkoop
over. De hybride Royal serie is een
perfecte aanvulling op het sterke Pot
Gerbera assortiment van HilverdaFlorist. Royal is een gevestigde serie met
een lange succesvolle geschiedenis.
De Royal serie staat bekend om de
hoge uniformiteit, sterke kleuren en
ideaal voor teelt in grotere potmaten.
Gecombineerd met het huidige
assortiment van FloriLine en
Sundayz, heeft HilverdaFlorist het
sterkste assortiment in pot gerbera

Dansen met ‘At your Service’
Janna van Zon
Aalsmeer - Op de grens van Aalsmeer en De Kwakel kwamen zondag
6 maart inwoners van beide
gemeentes in De Gasterij bijeen om
met elkaar een lekker feestje te
bouwen. Zij rekenden daarbij niet
tevergeefs op de band ‘At your
Service’. Vier professionele musici die
dolgelukkig waren om weer te
kunnen optreden en de 130 aanwezigen aan het dansen te krijgen.

Tijdens de pandemie online lesgeven
was toch behoorlijk behelpen,
verklaarde één van hen. Dat er nu
2000 kilometer verder een allesverwoestende oorlog woedt knaagt aan
iedereen maar toch is zingen,
dansen, elkaar ontmoeten, met
elkaar proosten, lachen om los te
komen van deze verschrikkelijke
zinloosheid mooi om mee te maken.
Het is de saamhorigheid die hoop
geeft voor de toekomst.
‘Wat heeft die jongen toch een groot

Cargoloop
In 2021 heeft Noord-Holland meegewerkt aan het onderzoek naar de
Cargoloop Holland, een hyperloop
voor goederen. De gedachte is dat
een Hyperloop voor goederen (cargoloop) sneller in gebruik genomen kan
worden dan een Hyperloop voor
personenvervoer (in verband met
technische aspecten en veiligheidseisen). Personenvervoer kan
uiteindelijk wel van dezelfde infrastructuur gebruik maken. Er zijn
ideeën om een cargoloop aan te
leggen langs de A4. Deze cargoloop
zou dan de bloemenveilingen van
Naaldwijk en Aalsmeer met Schiphol
en de havens van Amsterdam en
Rotterdam verbinden. De provincie
bracht hierover in december 2021 een
podcast uit, die te vinden is op de
website van de provincie.
Slim, schoon en veilig
Tot 2040 worden er minimaal 230.000
woningen bijgebouwd in NoordHolland. Dat betekent dat er de
komende jaren veel Noord-Hollanders
bijkomen. “Als we ons reisgedrag en
goederenvervoer niet veranderen,
leidt dat tot 40% meer verkeer en
CO2-uitstoot én we staan met z’n allen
stil. Het moet dus anders”, vervolgt
Olthof. “Het beleid van de provincie
Noord-Holland richt zich op het stimuleren van bewust reisgedrag met
schonere vervoermiddelen, geholpen
door slimme systemen.”

om aan elke klantvraag te kunnen
voldoen.
Samenwerking
De familiebedrijven hebben een
lange gemeenschappelijke geschiedenis en werken al samen op andere
gebieden. Door de overname van de
Royal serie behoudt HilverdaFlorist als
de gerberaspecialist een sterke positie
in een snel veranderende pot gerberamarkt, en stelt Takii in staat zich te
ontwikkelen in opkomende pot en
perk markten. Takii en HilverdaFlorist
werken nauw samen om een soepele
overgang te waarborgen waarbij de
levering van kwalitatief hoogwaardig
product gewaarborgd blijft.

netwerk.’ En met die jongen wordt
Thomas Visser bedoeld. Hij is degene
die De Gasterij heeft ontdekt, de
muzikanten kent en een publiek om
zich heen heeft verzameld waar leeftijd geen rol speelt. Thomas bedacht
- samen met de band - ook de
formule van de Muziekproeverij;
muziek, een hapje en een drankje. En
dat op een toplocatie want zo mag
De Gasterij zonder te overdrijven
genoemd worden. De imposante
loods ligt in een weids landschap en
bij binnenkomst voel je je als gast
meteen welkom. Het is de imposante
ruimte, de hoogte, de aankleding,
het binnenkomende licht. Het totaal
straalt een hedendaagse sfeer uit
met vele elementen uit vroeger
tijden. Zoals de vele oude klokken,
het nostalgische behang, de smeedijzeren deurknoppen, het is zo
smaakvol ingericht. Het geheim zit
hem wellicht in het feit dat het
gebouw naast de ruimte ook een
intimiteit kent. Geen wonder dat er
ook regelmatig uitvaarten worden
verzorgd. Maar afgelopen zondag
was het feest. Zondag 8 mei is er een
herkansing. Voor meer informatie;
info@gastrijdekwakel.nl.

Antoon van den Hoorn. Foto: www.kicksfotos.nl

Koffie en alles daaromheen bij
‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer
Aalsmeer – ‘Echt Esther’ duikt donderdagavond 10 maart om 19.00 uur in
het fenomeen koffie met verschillende
gasten. Jerry heeft zijn passie voor
koffie omgezet in een eigen branderij,
gewoon in de achtertuin. Marjon is
voedingscoach en heeft een mooie
lijst met tips over koffie. Gezondheidscoach Natasja gaat uitleggen hoe je
koffie op een gezonde manier in je
leven kunt nuttigen. En Truus Oudendijk leest een gezellige column voor.
Antoon van den Hoorn
Op 28 februari was verkeersschoolhouder Barry van der Laan te gast in
‘Door de Mangel’. Hij nodigde als
nieuwe gast Antoon van den Hoorn
uit. De Uiterweg-bewoner heeft een
eigen vrachtauto met een kraan erop
en is volgens Van der Laan berucht en
beroemd in Aalsmeer. “Ik zie telkens
zijn oranje zwaailampen om andere
Aalsmeerders te begroeten”, aldus
Barry. Hij wil graag weten wat zijn
ambities zijn met betrekking tot zijn
grondwerkbedrijf. Het antwoord op
deze vraag en meer hoor je maandag
14 maart vanaf 19.00 uur.
Mozart bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-

mezzo’ staat maandag 14 maart
vanaf 21.00 uur in het teken van
Mozart. Programmamaker Sem van
Hest laat een pianoconcert en
symfonie horen en neemt als
uitgangspunt de invloeden van de
Grand Tour door Europa die 3 jaar
duurde en begon toen Wolfgang 7
jaar jong was.
Derde verkiezingsdebat live op TV
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de
gemeente debatavonden. De laatste
avond is gepland voor maandag 14
maart in het huis van de democratie,
het raadhuis van Aalsmeer. Hier
wordt het debat gestart door VVD en
GroenLinks. Radio Aalsmeer zendt
deze avond live uit via haar
TV-kanaal. De uitzending start om
20.00 uur en is te bekijken via Caiway
kanaal 12 en KPN kanaal 1389.
Frequenties en terugluisteren
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De
omroep 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.

Subsidie Provincie voor cultuuren erfgoed-organisaties
Regio - De provincie Noord-Holland
zet dit jaar 1,5 miljoen euro in voor
twee nieuwe subsidieregelingen
voor professionele cultuur- en
erfgoedorganisaties. De subsidie is
bedoeld voor innovatieve- of samenwerkingsprojecten. Gedeputeerde
Cultuur Zita Pels: “De provincie
Noord-Holland vindt dat de culturele
en creatieve sector een belangrijke
bijdrage levert aan het economisch
klimaat, en daarnaast een onvervangbare rol speelt bij het geestelijk
welbevinden van de inwoners van
Noord-Holland. Daarom steunt de
provincie de culturele sector, die
hard is geraakt door de coronacrisis,
met een pakket aan maatregelen.
Het is al mogelijk om gebruik te
maken van Cultuurherstel en de
Cultuurlening. Nu komen er nog
twee subsidieregelingen bij.”
Nieuwe werkwijzen
De subsidie kan bijvoorbeeld worden
gebruikt voor het produceren van
voorstellingen door nieuwe makers,
of het maken van videoregistraties
waarmee meer en ander publiek kan
worden bereikt via livestreams. Er is
ook financiële ondersteuning mogelijk voor projecten die zich richten op

het versterken van de inzet van vrijwilligers en samenwerking met
bijvoorbeeld zorginstellingen of
sportverenigingen. Zita Pels: “Veel
culturele organisaties hebben de
coronacrisis aangrepen om ervaringen op te doen met nieuwe werkwijzen, variërend van livestreams en
online lessen tot digitalisering van
collecties en podcasts. Het blijkt dat
veel nieuwe werkwijzen een structureel karakter kunnen krijgen die ten
goede komt aan de continuïteit van
de culturele- en erfgoedsector. Daarnaast zien wij dat dit nieuwe lokale
en regionale samenwerking kansen
biedt.”
Pakket voor ondersteuning
Het budget voor de twee subsidieregelingen komt uit het Economisch
herstel- en duurzaamheidsfonds.
Provinciale Staten hebben dit fonds
in 2020 in het leven geroepen om de
economische en maatschappelijke
effecten als gevolg van de coronacrisis te verzachten en dit te combineren met de verduurzaming van de
gebouwde omgeving. Meer informatie over de subsidieregelingen
staat begin maart op www.noordholland.nl (subsidieregelingen).

AALSMEER
BOUWT DOOR!

Het college van Aalsmeer, v.l.n.r. Robert van Rĳn,
Bart Kabout, Gido Oude Kotte en Wilma Alink

Op de volgende twee pagina’s vindt u een overzicht van woningbouwprojecten in Aalsmeer. Als college van
burgemeester en wethouders, laten wĳ u graag zien dat wĳ, ondanks de beperkende regelgeving van het
Rĳk rond luchthaven Schiphol, denken in mogelĳkheden in onze gemeente.
Sommige van de hierna genoemde projecten zĳn al (zo goed als) afgerond, sommige zitten nog in de planfase.
Maar deze projecten samen gaan zorgen voor zo’n 3.000 extra woningen in 2030. En dat is mooi, want veel
inwoners, waaronder veel jongeren, willen hier graag blĳven wonen. Daarvoor is een goede doorstroming van
de woningmarkt van groot belang. We willen dan ook zorgen voor betaalbare woonruimte voor iedereen.
We bouwen volgens de woonagenda die door de gemeenteraad is opgesteld. Dat betekent bĳvoorbeeld dat er
in elk nieuwbouwproject dat bestaat uit meer dan 50 woningen er minimaal 25% gebouwd wordt in het sociale
segment en minimaal 30% in het middensegment. We vergroten de slaagkans voor jongeren en starters door
het bouwen van kleinere wooneenheden specifiek voor die doelgroepen. Dat doen we zowel als onderdeel van
de ontwikkeling van grote projectlocaties als bĳ kleinere ontwikkelingen. Ook worden woningen toegevoegd
die geschikt zĳn voor senioren en voor mensen in een kwetsbare positie. Bovenop de woningbouwprojecten
op de volgende pagina’s lopen er nog diverse kleinere projecten. Ook blĳft de gemeente op zoek naar extra
mogelĳkheden, zoals het ombouwen van kantoorpanden of tĳdelĳke woonvormen op locaties waar reguliere
woningbouw niet mogelĳk is.
Aalsmeer bouwt door!
Het college van Aalsmeer

Meer informatie www.aalsmeer.nl/bouwprojecten of via de ontwikkelende partĳen.

AALSMEER B
4. VVA-terrein, hoek Burgemeester Kasteleinweg/
Zwarteweg
 24 grondgebonden starterswoningen door Timpaan.
Alle woningen zĳn verkocht aan Aalsmeerders.
 Planning oplevering woningen 1e kwartaal 2022

1. Meervalstraat
 Op de locaties van de voormalige basisscholen komen
maximaal 80 grondgebonden woningen (goedkope
koop) en appartementen.
 Ontwikkelaar/bouwer en stedenbouwkundige invulling
midden 2021 bekend.
 Start bouwrĳp maken: eind 2022 – begin 2023
 Start bouw: voorjaar 2023

2. Roerdomplaan
 Bouwplan voor 61 (woonzorg-)appartementen.
 Heemraad realiseert hier in opdracht van Eigen Haard
30 sociale huurwoningen, de andere zĳn vrĳesectorhuurwoningen.
 Er komt tevens een ‘zorgplint’ voor huisvesting van
huisartsen, fysiotherapeuten e.d.
 Start bouwrĳp maken: 1e helft 2022
 Planning start bouw: najaar 2022

5. Zwarteweg
 Eind 2020 heeft de gemeenteraad middels een raadsmotie het programma voor de planlocatie “Zwarteweg”
vastgesteld op ca. 155 woningen. In samenwerking met de
betrokken ontwikkelaars wordt een plan uitgewerkt voor
20 stuks 2^1-kapwoningen en ca. 135 appartementen.
 Deze koopwoningen worden gerealiseerd door
Bohemen en Van Omme & De Groot
Projectontwikkelaars.
 Start bouwrĳp maken: Eind 2022
 Start bouw eind 2023 / begin 2024
6. Ophelialaan (De Hoeksteen)
 De ambities is dat op de locatie van de voormalige
school De Hoeksteen 26 woningen komen.
 Vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad
wordt verwacht in het 2e kwartaal 2022, daarna start de
bestemmingsplanprocedure.
 Start bouw wordt verwacht vanaf 2024

3. VVA-terrein (hoek Dreef/Zwarteweg)
 56 appartementen voor eenpersoonshuishoudens/
jongeren.
 Eigen Haard ontwikkelt hier woningen in de sociale
huursector.
 Bouw is gestart. Eind 2022 oplevering van de woningen.

8. Polderzoom (2e fase)
 24 appartementen, 29 beneden- en bovenwoningen
(bebo’s) en 99 grondgebonden woningen. Totaal 152
woningen. Het uitgangspunt is koop, in ieder geval voor
de woningen, die door Meer Vastgoed en Kennemerland
Beheer worden ontwikkeld. Over de overige woningen
is nog geen definitieve beslissing genomen, maar op dit
moment is het uitgangspunt koop.
 Fase 1 wordt gerealiseerd door Meer Vastgoed en bestaat
uit ongeveer 48 dure en middeldure koop woningen.
 In fase 2 worden 31 koopwoningen ontwikkeld door
Kennemerland Beheer.
 De bouw van fase 1 en 2 is gestart. Oplevering medio 2022

7. Polderzoom (1e fase/ noordwest)
 Gerealiseerd 37 grondgebonden huurwoningen,
51 sociale huurappartementen en 40 grondgebonden
koopwoningen
 Nog realiseren: Ongeveer 12 – 16 appartementen. Uitgangspunt is koop, maar daarover zĳn nog geen
definitieve afspraken gemaakt met de ontwikkelaar.
 Start bouw medio 2023

Meer informatie www.aalsmeer.nl/bouwprojecten of via de ontwikkelende partĳen.

BOUWT DOOR!

17. Machineweg (’t Rooie Dorp)
 63 woningen, waarvan 61 sociale huurwoningen en
2 vrĳesectorhuurwoningen.
 Opgeleverd in 2021.

18. Oosteindedriehoek
 Ongeveer 2300 woningen, divers woonprogramma.
1e fase Oosteindedriehoek bestaat uit ca. 850 woningen.
hiervoor is de startnotitie vastgesteld.
 Realisatie 1e fase voorzien tussen 2023 en 2030.
Realisatie van het volledige plangebied duurt tot 2040.

9. Parkmeer
 Vrĳe kavels voor 8 grondgebonden woningen en 17
middeldure koopappartementen langs de Stommeerkade.
 Meer Vastgoed heeft de zelfbouwkavels bouwrĳp gemaak
en verkocht. De eerste woning is gerealiseerd. Kopers
kunnen hun eigen woning realiseren aan de hand van een
‘kavelpaspoort’, waarin de kaders voor de bouw staan.
 De omgevingsvergunning voor het appartementengebouw is aangevraagd en in behandeling genomen.

11. Nieuw-Calslagen
 Van Berkel Aannemers realiseert 15 koopwoningen
rondom het historische kerkhofje van Calslagen aan de
Herenweg. Alle woningen zĳn verkocht.
 11 woningen zĳn inmiddels gerealiseerd. Planning laatste
vier woningen: 2e helft 2022
12. Westeinderhage
 Op deze voormalige glastuinbouwlocatie komen
circa 267 woningen, waarvan 66 sociale woningen,
78 middeldure woningen, 123 vrĳe sectorwoningen
 In 2022 bestemmingsplan vaststellen
 Start bouw 2e helft 2023
13. Vrouwentroost
 De Nĳs Bouw realiseert op het perceel aan de Kudelstaartseweg 60 het project Women’s Eye. Women’s Eye bestaat
uit twee geschakelde woningen, één vrĳstaande woning,
drie watervilla’s en één vrĳe kavel aan de Westeinderplas.
Vergunningen zĳn verleend.
 Bouw is gestart.
14. Hoofdweg Zuid
 Circa 300 woningen in alle categorieën waaronder sociale
huur, middeldure en vrĳe sector huur, koop in het basissegment, middeldure koop en vrĳesector koop. Een deel
van de woningen is grondgebonden en een deel in de vorm
van appartementen en beneden-boven woningen (bebo’s).
Er komt veel aandacht voor groen en duurzaamheid.
 Startnotitie vastgesteld in de raad. Zomer 2022
bestemmingplan ter visie.

10. Zuiderkerk
 Project is een combinatie van nieuwbouw en
herontwikkeling. De kerk wordt door ontwikkelaar
Tupla opgeknapt en verbouwd. In totaal worden er
55 senioren / zorgappartementen gerealiseerd.
Sociale en vrĳesector huurwoningen.
 Bouw is gestart, planning oplevering medio 2022.

19. Van Cleeffkade 5 (herontwikkelingStudio’s
Aalsmeer)
 De Raad Bouw ontwikkelt op de locatie van de Studio’s
ongeveer 600 woningen, met name appartementen.
 Realisatie voorzien tussen 2024 en 2030

20. Stationsweg 17
 De eigenaar van het voormalige postkantoor ontwikkelt
hier 29 middeldure appartementen onder de naam
‘De Posterĳen’.
 Bouw is gestart. Planning oplevering in mei 2022.
21. Spoorlaan (Laurierhof)
 Bohemen heeft hier samen met bouwer Trebbe 44
appartementen in de sociale huur gerealiseerd voor
woningcorporatie Eigen Haard. Verhuur van de
woningen is grotendeels naar Aalsmeerders gegaan.
 Gerealiseerd. Groen aanleg volgt nog in plantseizoen.

15. Kudelstaartseweg 67-73
 Hier worden 4 vrĳesectorwoningen gebouwd.
 Bouw is gestart.
16. Vrouwentroost-Zuid (Kudelstaartseweg 92)
 Vink Bouw bouwt hier 7 woningen in de vrĳe sector.
 Bouw is gestart.

U kunt geen rechten verlenen aan de inhoud van deze pagina.
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Mini-cursus bloemen drogen
bij Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Hoezo droogbloemen
hebben een stoffig imago, ze zijn
hipper dan ooit. Op dit moment zie
je vooral veel droogbloemen op de
vaas, maar je kunt er veel meer mee.
De KMTP afdeling Aalsmeer (Groei en
Bloei) wil deze trend niet voorbij
laten gaan en organiseert een leuke
mini-cursus om iets creatiefs met
deze trend te doen. De cursus
bestaat uit twee avonden . Op de
eerste cursusavond gaan de deelne-

mers een persoonlijke houten bloemenpers maken en decoreren. Met
deze bloemenpers kun je zelf
bloemen drogen. Welke bloemen en/
of bladeren hiervoor geschikt zijn en
hoe deze het best gedroogd kunnen
worden, gaat Regina de Jager, die
deze avonden zal leiden, uitleggen.
Op de tweede avond gaan de
cursisten zelf gedroogde bloemen en
bladeren decoreren in een mooie
glazen doorkijklijst. In de periode

Zaai Masterclass Sales:
Pitchen met gevoel
Door: Janna van Zon
Aalsmeer - Donderdag 3 maart ontving
de trotse oud-Zaailing Roy Baarse in de
showroom van het autobedrijf J.C.
Baarse de huidige Zaailingen voor de
Masterclass Sales. Als intro vertelde Roy
iets over zichzelf, hoe hij op jonge leeftijd het bedrijf van zijn vader moest
overnemen en hoe hij ervaart dat
ondernemen steeds in beweging
blijven is. Dat gaat hem overigens goed
af; hij straalt vertrouwen, wilskracht en
enthousiasme uit. De aanwezigheid van
zijn moeder Heleen en vriendin
Nathalie zijn daarbij een aardige
helpende hand in zijn succes.

Masterclass Sales
Arno Jongman van Sales Insight eveneens een oud-Zaailing - voelde
zich senang in deze sfeervolle omgeving en had er duidelijk veel plezier
in om de Zaailingen verder te helpen
met sales. Hij had zich zeer goed
voorbereid waardoor hij zich kon
verplaatsen in de vragen en
problemen van de Zaailingen. Hij
wist de juiste snaar te raken die alle
Zaailingen ten goede kwam. Kirsten
Verhoef vertaalde dat als volgt: “Het
werd een Zaai to the Max. Het
samenwerken, verbinden en durven
delen, die oprechte interesse was
top!”

Millennials coach Marion Geisler:
Zaai geeft geweldige begeleiding
Door: Janna van Zon

stellen.

Aalsmeer - Marion Geisler werkte
ruim dertig jaar voor IBM, haar
laatste klus was het coachen van
medewerkers tussen de 21 en 36 jaar
- de Millennials - en dat was zo interessant dat zij daar graag als zelfstandige meer mee wilde doen. Aan ervaring ontbreekt het haar niet. Zij was
ruim twintig jaar coach, trainde vijftien jaar in bedrijven, is bekend met
vele andere culturen in Europa,
Amerika en Zuid-Afrika. “Die ervaringen houden je scherp.” Op dit
moment schrijft zij een boek dat gaat
over de techniek van de juiste vragen

Ga in overleg
Geisler richt zich met name op
bedrijven tussen de 500 en 5000
medewerkers. Zij overlegt met
management en medewerkers hoe
de communicatie beter kan. Met
name tussen de millennials en
oudere medewerkers. Hoe je meer
greep krijgt op de verschillen van
inzicht en verwachting. “Bedrijven
zijn nog vaak gericht op oude structuren en millennials hebben andere
ideeën. Dus wijs ik hen daarop: ‘Ga
met elkaar in overleg. Stel de juiste
vragen.’ Ik blijf altijd kijken waar de

tussen de twee cursusavonden is het
de bedoeling dat de cursisten zelf op
zoek gaan naar allerlei kleine
bloemen en blaadjes om te droge.
Door het zoeken naar materiaal om
te drogen gaat u op een hele andere
manier kijken naar uw tuin of de
natuur. Natuurlijk willen uw kinderen
of kleinkinderen u daarmee helpen,
waardoor het een gezellig familieproject wordt. Dit is waar de KMTP
afdeling Aalsmeer voor staat, zoveel
mogelijk mensen meer of weer
bewust maken en daardoor nog
meer te laten genieten van het moois
in de tuin en de natuur op een informatieve en creatieve manier voor alle
leeftijden. Spreekt dit u aan? Kijk dan
op de KMTP-website (www.aalsmeer.
groei.nl) hoe u zich op kunt geven
voor deze minicursus en/of meer
informatie over deze en andere
workshops, cursussen en activiteiten,
die door een enthousiast team georganiseerd worden.
De eerste cursusavond is op 17 maart
en de tweede cursusavond vindt
plaats op 16 juni. Beide avonden zijn
van 19.30 tot 21.30 uur.

Onverwachte pitch
Vooraf hadden de Zaailingen huiswerk opgekregen. Arno koos er
echter ook voor om even het
gebaande pad te verlaten en zijn
toehoorders spontaan te laten
pitchen. Hij wist niet iedereen mee te
krijgen maar degenen die dachten
‘Kom maar op’ hielden een geweldige pitch vol passie en gevoel. Arno
deed deze leerzame ‘overval’ niet
voor niets. Want spreken vanuit je
hart geeft veel meer zeggingskracht
dan spreken vanuit het hoofd of
vanaf een papiertje. Hij gaf een
goede tip mee: “Doe een belofte in je
pitch en bouw een call to action in.”
Verder ging hij in op de ideale klant.
“Belangrijk is dat je eerst voor jezelf
goed omschreven hebt wat je jouw
klanten wilt vertellen.” Het werd een
avond met een mooie uitdaging.
Iedereen kreeg een ‘rugzak’ mee met
interessante informatie voor de
toekomst. Tevens was er de belofte
dat Zaailingen die de komende
maanden nog vragen hebben altijd
contact met hem op kunnen nemen.
Heleen en Nathalie verwenden alle
aanwezigen met een gezellige
na-borrel. Kortom, het was een inspirerende ZAAI avond!

COLUMN TRUUS OUDENDIJK
Hulp
Aalsmeer - Maandag was de actie voor Oekraïne en als u dit leest, is
bekend hoeveel dat heeft opgebracht. Ongetwijfeld miljoenen, want allemaal willen we dat er hulp geboden wordt. Toch ontkwam ik niet aan een
gevoel van twijfel. Ik zag vorige week het programma van de Belg Tom
Waes die een bezoek bracht aan Haïti waar 10 procent van de bevolking
schathemelrijk is en 90 procent nog steeds in bittere armoede leeft. En ik
weet niet of u het nog weet, maar enkele jaren geleden raasde er een
orkaan over dat eiland, die enorme verwoestingen veroorzaakte en heel
wat mensenlevens kostte. Massaal kwamen we in actie; optredens van
artiesten, tv uitzendingen, miljoenen bracht het op. Ze kwamen er nooit,
of misschien uiteindelijk wel, maar niet bij de mensen waarvoor ze
bestemd waren. Dat vraag ik mij nu ook af. Wie zorgt er straks voor dat al
dat geld op de juiste plek komt en niet in die waanzinnige oorlogsmachinerie verdwijnt? Ook denk ik dan: wat moeten ze met die paar tientjes
van mij? Ik weet wel als iedereen zo denkt gebeurt er niks. Maar toch
hoop ik altijd dat wat ik geef ook daadwerkelijk aan slachtoffers ten
goede komt en niet alleen als dekking gebruikt wordt voor administratieve kosten. En toen stootte ik vrijdagmiddag mijn ogen aan een
berichtje op Instagram; een verzoek om hulpgoederen voor Oekraïne.
‘Geen kleding’ stond erbij. Wel voedingsmiddelen en KINDEREN ETEN
HEEL VEEL NODIG. Dat laatste trof me, het lijstje was duidelijk gemaakt
door iemand voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Maar fijn dat het
een dichtbij-actie was. De producten konden afgeleverd worden bij een
bedrijf aan de Hoofdweg. Ik ging er de volgende dag gelijk wat aan doen.
Even later reed ik samen met manlief het pad af, op weg voor een hap bij
de Chinees. Met het lijstje nog in gedachte realiseerde ik mij wat voor
luxe dat eigenlijk is. Een paar meter verder stonden twee vrachtwagens
op de weg. “Wat staan die raar langs de kant geparkeerd”, zei mijn echtgenoot. Er stonden twee jonge mannen bij, donkere wollen mutsen op,
dikke jassen aan. Toen een van hen om de vrachtwagen heen liep en de
achterklep openmaakte zag ik daar met grote letters op staan: STOP WAR,
HELP UKRAINE. Dat kwam binnen. De volgende ochtend om acht uur
stonden man en ik samen in de supermarkt en laadde ik naast mijn eigen
boodschappen ook een doos vol met spullen van het lijstje: pasta, soep,
boter, bonen, hondenvoer, kattenvoer. Toen ik potjes Olvarit pakte en er
ook maar liga en appelmoesjes bij deed, moest ik huilen. En nu ik dit
schrijf weer. Waar in Godsvredesnaam zijn we in beland in ons beschaafde
Europa? Een half uur later reden we het bedrijventerrein op. Het was er
verdacht stil. Zou ik weer een beetje mosterd-na-de-maaltijderig zijn? Ik
mis nog wel eens wat op social media. Een chauffeur die zijn wagen aan
het laden was, stuurde me de loods in. En daar stonden de voedingsmiddelen, pallets vol, allemaal dichtgeseald. Ik heb mijn doosje er maar bij
gezet. Ik hoop dat ze het nog meenemen. Ik heb er een kaartje bij
gedaan; From Holland with love.
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Voor meer informatie: Kirsten
Verhoef (project-organisator), tel.
0297- 366182 of via de mail;
kirsten@syltsupport.nl.

aannames niet worden gecheckt. Ik
leer de medewerkers te communiceren met elkaar waardoor de
productiviteit en het werkplezier
wordt vergroot. In feite zijn de
problemen makkelijk op te lossen,
daarom doe ik dit vak ook zo graag.
Maar de bereidwilligheid van de
medewerkers en het management
speelt daarbij wel een belangrijke rol.
Iedereen moet zijn eigen steentje
bijdragen.”
Werkwijze
“Als eerste maak ik een generatie
profiel aan en bekijk ik waar de knelpunten liggen. Op basis daarvan
wordt een plan gemaakt. Daarna
wordt het plan: coaching en training
uitgezet. Er zijn een paar maanden
nodig om de veranderingen door te

voeren. Ook de nazorg is een onderdeel van het programma; de resultaten worden gemeten en aan de
hand van een evaluatie kunnen
aanvullende veranderingen worden
toegepast. Tijdens het proces
ontstaan er ook weer nieuwe denkbeelden, nieuwe behoeftes aan
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en begeleiding van het
bedrijf.”
Zaai
“Van de fundamentele masterclasses
krijg ik de informatie die ik nodig heb
als startende ondernemer. En ik heb
er een heel nieuw netwerk bij
gekregen. Leuk is ook het contact
met Zaailingen uit vorige jaargangen. De coach begeleiding is
geweldig. Ik kan mijzelf maar voor

helft zelf coachen. Voor die andere
helft heb je echt een ander nodig en
dat doet Anja de Die uitstekend. Ook
het contact met mijn buddy is goed,
wij spreken elkaar iedere twee
weken.” Voor meer informatie; Kirsten
Verhoef (project-organisator) telefoon 0297-366182 of per mail
kirsten@syltsupport.nl.
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positief effect heeft op de omgeving, zonder dat die krimp ten koste
gaat van de economie. Sterker nog,
in die economie zijn juist heel veel
groeikansen voor duurzame banen,
bijvoorbeeld op het gebied van de
energietransitie.

Bezoek D66 woordvoerder
Schiphol: “Burgerparticipaties
serieus nemen”
Aalsmeer - Afgelopen maandag 7
maart zijn Raoul Boucke (woordvoerder Schiphol D66 landelijk) en
Bouke van Hilten (politiek-assistent)
in Kudelstaart ontvangen door een
gecombineerde afvaardiging van
Aalsmeer en Uithoorn uit de
gemeenteraad en andere betrokkenen, waaronder de bewonersvertegenwoordiging Aalsmeerbaan en
een vertegenwoordiging vanuit de
Stichting Recht op bescherming
Vlieghinder (RBV). Sybrand de Vries,
lijsttrekker voor D66 Aalsmeer,
verwelkomde Raoul en Bouke en
legde uit dat de lokale vertegenwoordigers vanuit D66 zich meer en
meer bezighouden met Schiphol en
ook een stevig standpunt ten
opzichte van Schiphol innemen.
Genoeg is genoeg en alleen krimp
van het aantal vliegbewegingen is
de juiste en enige hinderbeper-

kende maatregel. Er wordt door
inwoners steeds meer overlast
ervaren, eigenlijk is de overlast de
afgelopen jaren door groei van het
aantal vliegbewegingen ondraaglijk
geworden. Iedereen kreeg uitgebreid de gelegenheid Raoul en
Bouke van hun visie en ervaringen
op de hoogte te brengen. Het werd
een geanimeerd gesprek waarbij
alle hinderaspecten op de omgeving van Schiphol aan bod zijn
gekomen. Onderwerpen als geluidsoverlast, gezondheidsschade, het
perverse slotsysteem, inbreuk op
het woongenot en kerosine maar
bovenal het welbevinden van inwoners passeerden de revue. Ook de
maatschappelijke kosten en batenanalyse uitgevoerd door CE Delft
kwamen aan de orde. Uit die
analyse blijkt overduidelijk dat
krimp van Schiphol juist een heel

Wantrouwen in de overheid
Raoul en Bouke maken uit het
gesprek op dat er vooral veel
wantrouwen in de overheid lijkt te
zijn. Zij vinden het belangrijk dat de
overheid haar burgers beschermt
en dat bewonersparticipaties
serieus worden genomen. Hij wijst
ook op het Europees Verdrag voor
de rechten van de Mens, waarin het
recht op bescherming van het
privé- en gezinsleven is opgenomen. Hij geeft ook aan dat als de
overheid niet of onvoldoende
beschermt de weg naar de rechter
openligt. In die zin begrijpt en waardeert hij de stap die de RBV
genomen heeft. Hij ziet de RBV dan
ook als belangrijke gesprekspartner
en steekt ze een hart onder de riem.
Raoul en Bouke worden graag op de
hoogte gehouden van de ervaringen van de aanwezigen. Dit is
ook de reden dat Raoul en Bouke dit
bezoek aflegden, om de ervaringen
rechtstreeks uit de monden van de
getroffenen te horen. Hij moedigt
de aanwezigen aan om dit te blijven
doen. Sybrand benadrukte dat de
enige weg die gelopen kan worden
de weg is van het beperken van het
aantal vliegbewegingen. Tegelijkertijd geeft hij aan niet tegen Schiphol
te zijn, maar tegen de onacceptabele (gezondheids-)overlast van
Schiphol op de inwoners van de
gemeenten en de natuur te zijn.

Verkeersveiligheid ter sprake
tijdens gesprekken met AA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was
de fractie van Absoluut Aalsmeer
opnieuw aanwezig op twee locaties
in Aalsmeer. Net als het weer
straalden ook de fractieleden. Het
was een mooie dag om lekker in het
zonnetje te genieten van een kop
koffie/thee en een goed gesprek.
Mooi om te merken dat inwoners
inmiddels echt naar de fractieleden
toe komen met gerichte vragen over
zaken waar ze zich zorgen over
maken of waarvan men meer wil
weten. Of men zoekt de fractieleden
van Absoluut Aalsmeer op met al
ingevulde kaartjes die op een eerder
koffiemoment zijn uitgedeeld. Er
waren meerdere vragen over de
stand van zaken van het bouwproject Oosteinderdriehoek. Hoe gaat
het eruit zien, voor wie zijn deze
woningen en wat gaan deze
woningen kosten? Hoe is de verkeersontsluiting en het parkeren geregeld? Veelvuldig kwam de verkeersveiligheid ter sprake. Met name over
de nieuwe busbaan met bijbehorende rotondes met verschillende
verkeersregels wat tot onveilige situaties leidt. Ook kreeg de fractie
vragen over de knip. Mensen willen
weten wat het standpunt is van
Absoluut Aalsmeer als het om de
N196 gaat. De situatie zoals die nu is,

is geen oplossing en moet wat Absoluut Aalsmeer betreft veranderen.
Het leidt nu tot te veel onduidelijkheid en ergernis. Ook is het door de
knip bijna onmogelijk geworden om
nog fatsoenlijk in Kudelstaart te
komen. De N196 is door de busbaan
dichter bij de huizen langs deze weg
komen te liggen. Zonder geluidsschermen. Waardoor veel mensen in
de omgeving ook last hebben
gekregen van geluidshinder door het
verkeer en van de bel van de bus. Een
oplossing voor de hele situatie is niet
snel gevonden. Het standpunt van
Absoluut Aalsmeer is dat de knip
weg moet en dat er spoedig naar
oplossingen moet worden gekeken
voor de ontstane problemen.
AA op de fiets
Aanstaande zaterdag 12 maart gaan
de fractieleden van Absoluut Aalsmeer op de fiets door de gemeente
om met de inwoners in gesprek te
gaan. De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. Dus
twijfelt u nog op wie u wilt
stemmen? Ga dan met de fractieleden in gesprek zodat u op de
hoogte bent van de standpunten.
Met 19 mensen op de kieslijst is
Absoluut Aalsmeer goed vertegenwoordigd in iedere wijk.

Lenteweer zorgt voor goede
opkomst bij politieke partijen

Foto aangeleverd door VVD Aalsmeer.

VVD-fractie ontvangt Tweede Kamerlid en
Schipholwoordvoerder Daniel Koerhuis
Aalsmeer - De VVD-fractie Aalsmeer
heeft onlangs op het gemeentehuis
een gesprek gevoerd met VVDTweede Kamerlid en woordvoerder
Schiphol, Daniel Koerhuis. De VVDfractie had al langer de behoefte om
in gesprek te gaan met de landelijke
VVD-vertegenwoordiger in de
Kamer. Nu de coronamaatregelen
aanzienlijk zijn versoepeld was er
eindelijk die gelegenheid. Daniel
Koerhuis, al geruime tijd VVDTweede Kamerlid, is sinds kort
woordvoerder weginfrastructuur,
luchtvaart en scheepvaart. Dat hij al
goed in het dossier Schiphol zit,
bleek al snel uit het gesprek. VVD
Aalsmeer raadsleden Erik Abbenhues en Jan Bouwmeester hadden
een korte presentatie voor Koerhuis
voorbereid en lichtten het lokale
VVD-standpunt toe: ‘Genoeg is
genoeg en eigenlijk al te veel’. Aan

de hand van cijfers en grafieken
toonden zij aan dat de groei van
Schiphol vooral via de secundaire
banen als de Aalsmeerbaan en de
Zwanenburgbaan Zuid gaat, wat
juist voor veel overlast zorgt. Dat de
lokale VVD niet tegen Schiphol is, is
een bekend gegeven. Tenslotte
werken er aanzienlijk veel inwoners
uit Aalsmeer en Kudelstaart op de
luchthaven of bij verbonden
bedrijven en zijn er meerdere lokale
ondernemingen die gebruik maken
van de luchthaven. Waar de lokale
VVD wel een fel tegenstander van is,
is de overlast die Schiphol in Aalsmeer en Kudelstaart veroorzaakt.
Niet alleen tegen de geluidsoverlast,
maar ook fijnstof, de stikstofuitstoot
en de kerosineresten die Aalsmeer te
verwerken krijgt. Daarnaast zorgt
Schiphol ervoor dat de gemeente
aanzienlijk beperkt wordt in haar

woningbouw opgave, aldus de VVD.
Uiteraard kon Daniel Koerhuis deze
avond geen concrete toezeggingen
doen, maar veel van de zaken die
besproken zijn vond hij bruikbare
informatie. Hij gaf aan het bezoek als
nuttig en verhelderend te ervaren,
met nuances die hij eerder nog niet
zo scherp had. Ook de VVD-fractie
vond het een goede meeting en had
na afloop zeker het idee dat ook
voor de landelijke VVD de hinderbeperking in de meest getroffen regio’s
een prioriteit is. Erik Abbenhues na
afloop van de meeting: “Ik vond het
positief dat de landelijke woordvoerder Schiphol naar Aalsmeer is
gekomen om met ons in gesprek te
gaan. Daarnaast was hij goed op de
hoogte van onze lokale problematiek en echt geïnteresseerd om te
kijken hoe de overlast voor Aalsmeer
(en omstreken) te verminderen is.”

Aalsmeer - En wederom was er,
evenals bij de bijeenkomst van de
PvdA vorige week in Kudelstaart, een
stralend blauwe hemel en een milde
lentezon die ervoor zorgden dat er
een flinke opkomst was, afgelopen
zaterdag op het Poldermeesterplein.
Naast de PvdA presenteerden zich in
Aalsmeer-Oost ook de delegaties van
D66 en AA. Dat er met name flinke
belangstelling was voor de presentatie van de flyerende PvdA-ers had
ongetwijfeld te maken met de spontaan ingezette klanken van ‘de Internationale’, het uit het eind van de
negentiende eeuw daterende
bekende lied dat oproept tot een
betere wereld voor de mensheid. Het
ingezette lied door de kandidaten

werd door een voorbijganger
compleet gemaakt.
Zeker in deze tijd weer actueel...
In de uitgereikte folders van de PvdA
werd met name aandacht gevraagd
voor mogelijkheden voor het
verkrijgen van betaalbare woningen
voor zowel jong als oud, een speerpunt in het verkiezingsprogramma
van de PvdA.
Aankomende zaterdag – 12 maart zal in het centrum van Aalsmeer de
campagne-caravan van de PvdA ook
aansluiten. De Tour de Provence
komt naar Aalsmeer! U kunt
stemmen vanaf 14 tot en met de 16
maart. De verkiezingsleus van de
PvdA is een ‘Liever Aalsmeer’.

De PvdA voerde campagne in Aalsmeer-Oost. Spontaan zetten de
campagnevoerders ‘de Internationale’ in...

Wat beloofden
wij u en wat
hebben wij bereikt
in 2018-2022?!

Dirk van der Zwaag

Fractieverantwoording
VVD Aalsmeer - Kudelstaart
Het zal niemand ontgaan zijn, de nieuwe
gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Traditioneel
het moment van de VVD Aalsmeer Kudelstaart fractie om
terug te kijken op de afgelopen vier jaar, de periode 20182022, omdat wij vinden dat we als fractie inzichtelijk moeten
maken wat er de afgelopen periode is gebeurd en bereikt.

Wij doen het samen
in Aalsmeer
•
•
•

Een realistisch en betaalbaar afvalplan voor inwoners.
Oosteinderweg voor een deel al opgeknapt,
vervolg volgt.
Aandacht voor groen en op de N196 zijn meer bomen
teruggeplant dan er waren.
Dirk van der Zwaag

Deze periode maakten wij weer deel uit van het college van
B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente Aalsmeer.
Hierdoor zijn er op de onderwerpen Economische
Zaken, Recreatie en Toerisme, de Buitenruimte, Wonen,
Verkeer, Organisatieontwikkeling, Werk en inkomen grote
sprongen gemaakt door achterstanden weg te werken en
toekomstbestendige plannen te maken die realiseerbaar en
betaalbaar zijn.
Dirk van der Zwaag

Een luisterende gemeente

Wij doen het samen
in Aalsmeer

• Goede plek voor 2de supermarkt Kudelstaart vinden.
duurzaam Zuid verbreden.
•SamenN231• Soepelere invoering van de knip, in het verleden bedacht,
maar in de praktijk nog niet optimaal.
• (Nog) Meer
woningen voor jongeren, starters en
Samen wonen
ouderen.
• Betere openbaar vervoerverbindingen, (slechts deels
met vervoer op maat gecompenseerd).
Marjanne Vleghaar

Er komt in het raadhuis weer een loket terug voor alles in
Aalsmeer.
duurzaam
•SamenDe
gemeente krijgt weer een eigen kernorganisatie.
• Ambtenaren komen weer op het raadhuis werken.
• Diverse initiatieven van inwoners gerealiseerd, zoals
zebrapaden
op initiatief van kinderen, een rotonde
Samen wonen
op de Zwarteweg, diverse bankjes en trapveldjes,
fietsverbinding Spoorlijnpad, geen bebouwing
Heegstrapark, en verkeer remmende maatregelen.
Marjanne Vleghaar

Jan Bouwmeester

Samen duurzaam

Jan Bouwmeester

Sissi Mijwaart

Samen zorgen

•

Marjanne Vleghaar

Wat hadden we (meer) willen
bereiken?

Wij doen het samen
in Aalsmeer

Jan Bouwmeester

Naast de doelstellingen van vier jaar terug beheerste drie
grote onderwerpen deze periode te weten:
de coronasituatie,
Samen ondernemende samenwerking Aalsmeer – Amstelveen
en de samenwerking met alle politieke partijen via een
raadsakkoord.
Erik Abbenhues

Samen wonen

Joost de Vries
Dirk van der Zwaag

Samen ontspannen

Corona

Wij doen het samen
in Aalsmeer

Sissi Mijwaart

Samen zorgen
Dirk van der Zwaag

Ruimte voor (lokaal) ondernemerschap en evenementen

Wij doen het samen
Erik
inAbbenhues
Aalsmeer

Samen ondernemen

Emile de la Haye

Door corona
we als politiek en bestuur minder
Doehebben
je mee?
dichtbij kunnen staan in de samenleving. Veel wijkoverleggen
Samen duurzaam
en
contactmomenten gingen helaas niet door. Voor veel
ondernemers zijn de afgelopen twee jaar een moeilijke
Stem VVD
periode
geweest. Onze inwoners mochten niet naar hun
14-15-16 maart
clubjes, gebruik
maken van hun sportvereniging, naar het
Samen wonen
restaurant of gewoon een biertje drinken ergens op een
terras. Gelukkig loopt deze pandemie op zijn laatste benen.
Wat de pandemie wel heeft opgeleverd is een uitzonderlijke
Samen zorgen
daadkracht van onze Burgemeester en Wethouders, die met
unanieme steun van alle politieke fracties, vrijwel gelijk na het
aankondigen van vergaande beperkende maatregelen een
Samen ondernemen
OZB belastingverlaging
voor ondernemers heeft ingevoerd
en een Corona noodfonds heeft opgericht, zodat de meest
getroffen ondernemers gesteund werden.
Chrisje Simon - Van Oosterhout

Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Jan Bouwmeester

• Ruimere openingstijden winkels.
duurzaam
•SamenHerstelpakket
en -fonds voor ondernemers vanwege
Samen ontspannen
de coronatijd.
• Veel banen zijn behouden gebleven, ook voor mensen
met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Samen wonen
Doe je mee?
• Oprichting
Aalsmeer Lokaal, samenwerken tussen
ondernemers.
• Alle evenementen gesteund en mogelijk gemaakt.
Samen zorgen
• Ondernemers weer directer geholpen worden door
Stem VVD
eenmaart
aanspreekpunt.
14-15-16
• Investering in het Centrumgebied.
Samen ondernemen
• Verbetering
van de wegen voor de bereikbaarheid
in de toekomst.
• Huisvesting voor arbeidsmigranten voor ondernemers.
Marjanne Vleghaar

Joost de Vries

Jan Bouwmeester

Emile de la Haye

Sissi Mijwaart

Chrisje Simon - Van Oosterhout

Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Erik Abbenhues

Joost de Vries

Sissi Mijwaart

Marjanne Vleghaar

Samen zorgen

Sissi Mijwaart

Erik Abbenhues

Erik Abbenhues

Joost de Vries

Samen ontspannen
Dirk van der Zwaag

Andere samenwerking
Aalsmeer - Amstelveen

Samen ondernemen

Wij doen het samen
in Aalsmeer
Emile de la Haye

Doe je mee?
Dirk van der Zwaag
Samen ontspannen

Zo laag mogelijke lasten

Wij doen het samen
in Aalsmeer

Gedurende de afgelopen vier jaar werd duidelijk dat de
Samen duurzaam
samenwerking
met de gemeente Amstelveen steeds meer
gingStem
knellen.
Naast de financiële component, de verlangde
VVD
14-15-16 maart
bijdrage
werd steeds hoger, bleef ook de dienstverlening
achter en was
er naar ons gevoel steeds minder oog voor
Samen wonen
de Aalsmeerse en Kudelstaartse cultuur. In 2020 is besloten
om de samenwerking met Amstelveen op te zeggen. Het
heeft tot eind 2021 geduurd om de afspraken en financiële
Samen zorgen
consequenties hiervan goed vast te leggen. Het uiteindelijke
resultaat is een eigen bescheiden gemeentelijke organisatie,
met diensten die we van (voornamelijk) Amstelveen inhuren.
Samen
Maar wel
opondernemen
onze eigen voorwaarden. De VVD is tevreden
over het resultaat en bedankt het college van B&W voor haar
vasthoudendheid.
Marjanne Vleghaar

Chrisje Simon - Van Oosterhout

Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Emile de la Haye

•

Doe je mee?
Tegemoetkoming
huishoudens met € 96,via afvalstoffenheffing.
duurzaam
•SamenDoelmatige
besteding van jeugdzorggelden.
• Gezonde gemeentebegroting zodat we ook na
Stem VVD
2022
14-15-16
maartkunnen investeren.
• Woonlasten
op acceptabel niveau.
Samen wonen
Marjanne Vleghaar

Chrisje Simon - Van Oosterhout

Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Jan Bouwmeester

Dirk van der Zwaag

Een gelukkig leven in Aalsmeer

Wij doen het samen
Sissi Mijwaart
in Aalsmeer
Samen zorgen

• Er worden ruim 3.000 woningen gebouwd.
• Er wordt voor diverse doelgroepen gebouwd.
duurzaam
•SamenEen
woonagenda
die huur- en koopprijzen maximeerde.
Samen
ondernemen
• Flexconcepten voor jongeren zoals op voormalig
proefstationterrein.
• Grote nieuwbouwplannen
zoals Oosteinderdriehoek
Samen wonen
Samen ontspannen
en Westeinderhage.
• Het realiseren van een rotonde Catharina Amalialaan –
Machineweg.
zorgen
•SamenToonaangevende
bruggen zijn verbeterd.
Doe je mee?
• Realiseren groene zone tussen Oost en Greenpark.
(Jac. Stammespark)
• Stevig
Samenstelling
ondernemengenomen balans in Schiphol
Stem VVD
en
vlieghinder.
14-15-16 maart
• Grote inhaalslag gemaakt in de buitenruimte. (excuses
voor de overlast)
Samen ontspannen
• Maatschappelijke concepten zoals een “jij en ik winkel”
zijn gebleven.
• Goede initiatieven rondom Waterfront en
Fort Kudelstaart.
Doe je mee?

Joost de Vries

Jan Bouwmeester

Sissi Mijwaart

Samen ontspannen

Erik Abbenhues

Joost de Vries

Marjanne Vleghaar

Erik Abbenhues

Jan Bouwmeester

Joost de Vries

Sissi Mijwaart

Emile de la Haye

Erik Abbenhues
Chrisje Simon - Van Oosterhout

Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Joost de Vries

Emile de la Haye

Samen ontspannen
Dirk van der Zwaag

Een samenwerking tussen
alle politieke partijen

Wij doen het samen
in Aalsmeer

Doe je mee?

De VVD vond dat Aalsmeer een nieuwe democratie nodig
Samen duurzaam
had.
De periode voor 2018 kenmerkte zich door grote
politieke
instabiliteit en gekissebis in de gemeentepolitiek. De
Stem VVD
14-15-16 maart
12 tegen
11 verhouding in de gemeenteraad deed daaraan
geen goed.
Na de verkiezingen van 2018 werd er door alle
Samen wonen
partijen gekozen om samen met elkaar te besturen, een
zogenaamd “raadsakkoord”. Dit heeft veel politieke rust
gegeven en bracht de gemeentepolitiek weer in rustiger
Samen zorgen
vaarwater. Dit raadsakkoord functioneert, tot tevredenheid
van de VVD, nog steeds, ondanks het opzeggen een jaar
geleden van dit akkoord door de fractie van AA. Partijen
ondernemen
als CDA,Samen
VVD,
GL, PVDA en GL hebben aangegeven de
schouders onder Aalsmeer te willen zetten door het ‘samen’
te doen. Samen bereik je meer!

Doe je mee?

Marjanne Vleghaar

Chrisje Simon - Van Oosterhout

Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Jan Bouwmeester

Sissi Mijwaart

Chrisje Simon - Van Oosterhout
Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Erik Abbenhues

Joost de Vries

Chrisje Simon - Van Oosterhout

Emile de la Haye

Emile de la Haye

Samen ontspannen

Lees hier ons
verkiezingsprogramma:

Stem VVD
14-15-16 maart
Emile de la Haye

Stem VVD
14-15-16 maart
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INGEZONDEN
2e Supermarkt Kudelstaart extra gevaar
voor kinderen: onzin

Avondvierdaagse Kudelstaart is dringend
op zoek naar nieuwe bestuursleden
Kudelstaart - Stichting avondvierdaagse Kudelstaart is naarstig op
zoek naar nieuwe bestuursleden. De
huidige geleding dunt uit en is, in
verband met het bestaansrecht van
de stichting, op zoek naar versterking.
De avond4daagse is een jaarlijks
evenement, waar alle kinderen van
de 3 basisscholen aan mee kunnen

doen. 2 afstanden kunnen worden
afgelegd, namelijk de 5 of de 10 kilometer. Op de laatste dag wordt er een
feestelijke intocht georganiseerd en
ontvangt elke wandelaar een welverdiende medaille. Vind je het leuk om
je voor al die honderden wandelende
kinderen in te zetten en kun je 7
avonden per jaar van je vrije tijd

missen? Meld je dan snel aan via
avondvierdaagsekudelstaart@gmail.
com. Indien het de stichting niet lukt
om voor 20 maart 2022 nieuwe
bestuursleden te vinden, dan zal dit
jaar de laatste avond4daagse worden
georganiseerd: van 30 mei tot en met
2 juni. Daarna zal dan helaas het doek
vallen voor de organisatie.

Tim van Tiem eerste in
hoofdklasse Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op 3 maart werd er sinds
tijden weer op de vertrouwde
donderdagavond gesjoeld voor de
competitie door Sjoelclub Aalsmeer.
Cock Tukker gooide in de Hoofdklasse
2 x 148 punten, maar dat hielp hem
niet aan een top-3 plaats. Tim van
Tiem werd in de hoofdklasse 1e met
26 punten en 1 x een 148 score. Hans
van Leeuwen scoorde 21 punten en
werd 2e, Wim Voorbij werd 3e met 18
punten. De meeste punten werden
behaald door Pia Mulder in de
A-klasse: 27 punten. Iko van Elburg,
die 1 x 148 gooide, werd 2e met 25
punten en Theo van Leijden
veroverde de 3e plek met 24 punten.
Theo gooide 1 x 145 punten. De
B-Klasse werd, zoals wel vaker de
laatste tijd, een prooi voor Anouschka
Ploeger met 25 punten. Mahjan Yari

volgde met 24 punten op de 2e plaats
en Wijnand Spring in’t Veld werd 3e
met 18 punten. Mirjam van den Berg
(B-klasse) gooide voor het eerst 147
punten. De winnaars van de B-klasse,
Pia Mulder en C-Klasse, Anouschka
Ploeger gooiden beiden een persoonlijk record. Pia’s record staat nu op
1297 en Anouschka op 1174. Dat Tim
van Tiem en Wim Voorbij goed in
vorm zijn, bleek ook wel uit de bekerwedstrijd van zaterdag 5 maart in
Beneden-Leeuwen. In de 3e wedstrijd
van het bekerseizoen werd Tim van
Tiem 2e, o.a. door zijn vader Leo en
clubgenoot Wim Voorbij te verslaan.
Alleen in de finale moest hij de winst
laten aan Henk van der Ree Doolaard.
Wim Voorbij behaalde ook een mooie
4eplaats bij de Heren. Bij de Dames
ging Hettie Kleine er met de dagwinst

Renner Nils Eekhoff mist
klassiekers na zware val
Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff
is voorlopig buiten strijd na een
harde val in de tweede rit van ParijsNice. De renner uit Rijsenhout kon na
zijn tuimeling de race niet vervolgen.
Bij een check in een ziekenhuis werd
een hersenschudding geconstateerd.
Bovendien moest een snijwond in
zijn gezicht worden gehecht en had
hij schaafwonden aan de linkerzijde
van zijn lichaam. Vader Dennis
Eekhoff: “Gevreesd werd dat Nils ook
een scheurtje in een nekwervel zou
hebben, maar dat was gelukkig niet
het geval. Na behandeling kon hij
zich ‘s avonds weer bij zijn ploeggenoten in het hotel aansluiten. Nils
kan zich niets van de val herinneren,
maar volgens omstanders was hij wel
meteen aanspreekbaar.” Teambaas
Rudi Kemna heeft de onfortuinlijke
renner dinsdag naar huis gebracht.

Het is niet in te schatten hoe lang
Eekhoff uit de roulatie zal zijn.
Volgende week zaterdag zou hij
debuteren in Milaan-San Remo. Die
race is logischerwijs uit zijn
programma geschrapt en zijn deelname aan de Belgische voorjaarsklassiekers in de slotweek van deze
maand is zeer twijfelachtig.
Waaiervorming
De val gebeurde zo’n zestig kilometer
na de start door waaiervorming en
het gedrang in het peloton. Met Nils
Eekhoff gingen ook Matteo Trentin
en klassementsfavoriet David Gaudu
tegen de grond. Beiden konden hun
weg vervolgen. Later kwamen ook tal
van andere renners ten val, maar bij
hen viel de schade mee. De blessure
komt voor Nils Eekhoff bijzonder
ongelegen, zo kort voor het begin

van door. De volgende competitieavond is op donderdag 10 maart om
20.00 uur in Dorpshuis ’t podium in
Kudelstaart. Dit betreft een inhaalavond, omdat er enkele competitiewedstrijden niet door konden gaan
door corona. Nieuwe leden zijn
welkom, na aanmelding via de
website. Voor uitslagen en informatie
zie ook de website:
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

van de voorjaarsklassiekers. Het
waren zijn hoofddoelen van het
seizoen. De renner van Team DSM
was er na drie lange trainingsstages
in Spanje op gebrand weer een stap
vooruit te kunnen zetten in zijn
carrière. Hij toonde zijn uitstekende
conditie afgelopen zondag nog in de
lastige openingsrit van Parijs-Nice en
sprintte in de eerste groep met bijna
alle favorieten voor de eindzege naar
een knappe veertiende plek.
Materiaalpech
Tegenslag was er vorige week
dinsdag ook voor Owen Geleijn uit
Rijsenhout. In de profkoers Le Samyn
moest de voor Team Jumbo-Visma
rijdende renner vijftig kilometer voor
de eindstreep de strijd staken na
materiaalpech. Bij de kampioenschappen van de Haarlemmermeer,
verreden in Zwanenburg, eindigde
Aalsmeerse Jytte Timmermans op
een mooie vierde plek in de categorie oudste jeugd.

Kudelstaart – Wat betreft een tweede supermarkt in Kudelstaart, die er
niet gaat komen, het volgende. Ik las dat het plan een tweede supermarkt
te realiseren in Kudelstaart-Zuid ook niet door kan gaan vanwege het
gevaar voor kinderen. Men heeft iets moeten bedenken dus dan dit maar.
Grote onzin natuurlijk. Als kinderen dan uit die nieuwe wijk naar school
gaan, moeten ze ook door bestaande wijken naar de Bilderdammerweg
en zo verder. Die Bilderdammerweg wordt alleen maar drukker en gevaarlijker, want daar wordt niet zachtjes gereden. Mensen uit die nieuwe wijk
moeten ook via de bestaande wijken naar de Bilderdammerweg naar de
supermarkt. En dit terwijl ze anders om de hoek naar de winkel zouden
kunnen, zodat al dat rijden door de bestaande wijken dan niet nodig is. Ja,
dan kunnen er ook nog meer woningen gebouwd worden daar, dus nog
meer auto’s en ook fietsverkeer. Dus een heen-en-weer rijden dat dan de
hele dag doorgaat; rustig zal het niet meer worden in de bestaande
wijken. We hebben het dan nog niet eens over de nieuwe wijk Westeinderhage, deze bewoners gaan ook via de Bilderdammerweg in file naar die
éne supermarkt. 100 parkeerplaatsen in het centrum erbij, waar komen die
dan? Hele rare beslissing.
E.A. Douma, Eddriet@caiway.nl

Het verdriet van Kudelstaart
Kudelstaart - Degenen die de geschiedenis van Kudelstaart enigszins
kennen, weten dat het dorp door de eeuwen heen het ondergeschoven
kindje van Aalsmeer was. Zo was de vuilnisbelt van Aalsmeer aan de
Herenweg in Kudelstaart gelegen. Toen Aalsmeer al jaren elektriciteit had,
zaten de inwoners van Kudelstaart nog bij een olielampje te lezen.
Dat gevoel van het ondergeschoven kindje bekruipt mij, als ik zie hoe de
verantwoordelijk wethouder en de twee coalitiepartijen in de gemeenteraad zijn omgegaan met het nieuwbouwproject Hoofdweg-Zuid.
Participatie bleek een papieren tijger. De verantwoordelijk wethouder
meent dat als hij slechts vertelt wat hij ‘bekokstoofd’ heeft met de projectontwikkelaar er sprake is van participatie. Als hij vervolgens wordt
‘gedwongen’ door de gemeenteraad om ‘opnieuw’ in gesprek te gaan met
inwoners en ondernemers van Kudelstaart, dan vind ik niets van hetgeen
ik naar voren heb gebracht terug in het gespreksverslag. “We doen het
samen in Aalsmeer” luidt de verkiezingsslogan van één van de coalitiepartijen. Het klinkt goed maar staat zo in schril contrast met de realiteit. Het
plan is nu om met een verkiezings-camper door Aalsmeer te toeren om
mensen te ontmoeten en te praten onder het genot van een kop koffie en
te vragen waar ze mee zitten. Geachte raadsleden van de groene camper:
Ik heb jullie allemaal een e-mail gestuurd en gepleit om de huidige wooncrisis aan te pakken door de woonagenda los te laten en in Kudelstaart
meer te bouwen voor jongeren en ouderen, te beginnen in het project
Hoofdweg-Zuid. Niemand van deze acht raadsleden heeft mij teruggemaild! Samen met jullie vier vriendjes van “We doen het samen in Aalsmeer” krijgt Kudelstaart nu nóch een tweede supermarkt, nóch significant
meer huisvesting voor jongeren en ouderen, tot verdriet van vele Kudelstaarters. Ik adviseer een ‘functie elders’ voor de huidige wethouders en ik
denk: wordt het niet eens tijd voor een eigen politieke partij, “Trots op
Kudelstaart“?
Hendrik Derlagen, Hendrik.Derlagen@gmail.com

Zonnebloemen als steunbetuiging Oekraïne
Aalsmeer - Op alle ‘fronten’ worden acties ondernomen en initiatieven
ontplooid als steunbetuiging voor het door oorlog geteisterde Oekraïne.
Ook de ongekende respons op de landelijke radio en tv-actie Giro 555
heeft aangetoond hoezeer de Nederlandse bevolking meeleeft met de
benarde en onmenselijke situatie van de Oekraïners. Wat tussen de rauwe
oorlogsbeelden direct opvalt is de kleurrijke zonnebloem; het symbool
van Oekraïne. In de tijd dat beide landen nog verenigd waren in de SovjetUnie was het de zilverberk die beide Slavische volken met elkaar verbond.
De berk als symbool voor vrede... Des te pijnlijker is het om te moeten zien
hoe, tussen al het oorlogsgeweld, ineens een zonnebloem de kop
opsteekt en fier of verfomfaaid omhoog wordt gehouden onder de vastberaden Oekraïense slogan: Slava Oekraïna! En ondanks de strijd die zich
nu tussen beide landen afspeelt, kan het toch niet vaak genoeg benadrukt
worden: Russen en Oekraïners zijn als broer en zus; vruchten uit dezelfde
tuin. Ook in Aalsmeer maken Russische en Oekraïense inwoners al heel
lang deel uit van de samenleving: zij leven naast en met elkaar. En hebben
ook zij deze oorlog niet gewild. Laten wij daarom, los van nationaliteit of
herkomst, jong en oud… eensgezind en en masse het Oekraïense volk een
hart onder de riem steken door zonnebloemen te zaaien! Let wel: er is
geen wedstrijd aan verbonden. Geen winnaar. Zoals er ook geen winnaar
is in de strijd, daarginds, hoe de uitkomst ook zal zijn. Het is de zonnebloem zelf, die wint… en ons door deze actie onderling verbindt. Wat een
bemoedigend vooruitzicht om straks door heel Aalsmeer, als bloemendorp nota bene (én als deze steunbetuiging navolging krijgt; ook in het
hele land!) zonnebloemen te zien staan.
Wat slechts een bloem al niet kan doen…
Marianne Knecht, (auteur van de Oekraïense/Russische roman De lijfeigenen)
knecht-marianne@caiway.net

andere teams van Qui Vive zijn weer
begonnen. De trainingen zijn vorige
week weer volop gestart en zij zijn
begonnen aan de lentecompetitie.
Ook bij deze teams was het vaak weer
gezellig druk langs de lijn.

F-stage voor jonge hockeyers.

Veldhockey weer van start
gegaan bij Qui Vive
De Kwakel - De hockeycompetitie is
afgelopen weekend weer van start
gegaan en eindelijk ook weer met
publiek. Er kon weer volop gebruik
gemaakt worden van het clubhuis dus
iedereen kon met een lekker kopje
koffie of thee aan de kant van het veld
staan. Helaas moesten bij Qui Vive de
eerste wedstrijden van 9.00 uur
worden afgelast. De velden waren op
dat moment vanwege de nachtvorst
nog bevroren maar gelukkig kon er
vanaf 10.00 uur volop gehockeyd
worden. Dat was voor de Benjamins
van Qui Vive wel heel fijn want hun
eerste wedstrijd stond op dat tijdstip
op het programma. Zij mochten
namelijk (als zij zich hiervoor opgegeven hadden) meedoen aan de F
stage. Bij de F stage kunnen de

kinderen een aantal zaterdagen
wedstrijden tegen andere clubs
spelen zodat ze weten hoe dat er
vanaf volgend seizoen (gezien ze dan
de F-leeftijd hebben) bij de ‘echte’
competitie aan toe gaat. De jongens
van de F stage en de meisjes van de F
stage 1 speelden hun eerste wedstrijd
direct uit bij hockeyvereniging HIC in
Amstelveen. De meisjes van de F stage
2 speelden thuis op Qui Vive tegen
HIC. Sommige kinderen kwamen met
wat gezonde spanning het veld op,
maar dat gevoel was bij iedereen heel
snel verdwenen. Gewonnen of
verloren, het maakte helemaal niet uit.
Er stonden heel veel blije kinderen, in
het zonnetje, heerlijk te hockeyen.
Superleuk om te zien. Net als de vele
trotse ouders langs de lijn. Ook alle

Open dag 13 maart
Aanstaande zondag organiseert Qui
Vive een Open Dag. Van 10.30-12.00
uur kan iedereen langskomen om te
bekijken of hockey wat voor hen is.
Jong en oud, iedereen is welkom.
Vanaf 11.00 uur start er een clinic voor
kinderen van de basisschool. Een stick
heeft Qui Vive voor je te leen, dus kom
gezellig langs! Op zondag spelen ook
zowel Dames 1 (aanvang 12.45 uur) als
Heren 1 (aanvang 14.45 uur) thuis bij
Qui Vive hun eerste competitiewedstrijd na de winterstop. Dit belooft dus
een mooie ‘Super Sunday’ te worden.
Op zondagochtend 20 maart start op
Qui Vive weer de Stokstaartjes-training. Tijdens dit trainingsblok van 8
trainingen leren kinderen die in groep
1 en 2 van de basisschool zitten op
een speelse manier wat voor leuke
sport hockey is. Een supergezellige,
sportieve start van de dag! Kom jij ook
gezellig meedoen? Jij kunt je hier nog
voor aanmelden door een mailtje te
sturen naar stokstaartjes@quivive.nl.
Ook kun je hiernaartoe mailen voor
meer informatie over deze trainingen.

IVN-rondleiding door Thijssepark
Amstelveen - Hebt u er ook zo naar
uitgekeken? De rondleidingen door
het Thijssepark Amstelveen kunnen nu
weer doorgaan. Zondag 13 maart gaan
IVN-natuurgidsen met u wandelen
door het Jaq. P. Thijssepark. Het park
staat er weer goed bij en de stinsenplanten staan in bloei. Stinsenplanten

zijn planten die van nature voorkomen
in zuidelijk Europa en in vorige
eeuwen naar Nederland gehaald zijn
om landerijen op te fleuren. En dus
ook het Thijssepark. De rondleiding
start om 10 uur, het vertrek is bij de
ingang Prins Bernhardlaan. Iedereen is
welkom, en deelname is gratis.

Bossanemoon Foto: Elly Riemens van
IVN Amstelveen fotowerkgroep

INGEZONDEN
VVD: tweede super alsnog realiseren, maar
dichter bij het winkelcentrum
Aalsmeer - In de Nieuwe Meerbode van 3 maart lees ik 2 ingezonden
brieven over de 2e supermarkt in Kudelstaart. Uit beide blijkt een
bepaalde teleurstelling dat het niet gelukt is om deze 2e supermarkt te
realiseren in het project Hoofdweg-Zuid. De werkelijkheid is toch wat
genuanceerder dan in de brieven wordt voorgesteld. De eerste briefschrijver vraagt zich af hoe het kan dat een kleine minderheid aan
bezorgde winkeliers en een handvol klagende inwoners, deze supermarkt
kunnen tegenhouden. De tweede briefschrijver is algemener in zijn kritiek,
maar rekent het de VVD en het CDA aan dat er geen supermarkt komt. Om
met de eerste briefschrijver te beginnen: het klinkt inderdaad heel onterecht dat een handvol bezwaarmakers de komst van deze al lang gekoesterde wens, een tweede supermarkt, kan tegenhouden. Als antwoord wil
ik meegeven dat de (lokale) politiek in het algemeen en de VVD in het
bijzonder, alle argumenten weegt en op basis daarvan een mening vormt.
Al enige tijd terug is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en locatie van een tweede super. Uitkomst destijds, ja, er is
voldoende ruimte voor. En de meest geschikte locatie daarvoor zou dicht
bij het bestaande winkelcentrum zijn. Helaas zijn gesprekken destijds met
de school, of een studie naar het verplaatsen van de sporthal, op niets
uitgelopen. De inhoudelijke argumenten van de bezorgde winkeliers
waren echter juist, de locatie in het project Hoofdweg-Zuid was niet
conform het eerder vastgestelde advies. Een sterk en bruisend winkelcentrum is in ieders belang, zowel van de ondernemers als van de inwoners.
Dus ondanks dat de kritiek van een kleine minderheid kwam, hebben wij
geluisterd en op basis daarvan een mening gevormd. Dan kom ik bij de
tweede briefschrijver, die de schuld in de schoenen schuift van de VVD en
het CDA. Het klopt, deze twee partijen samen hebben de meerderheid van
de stemmen. Dat is voor de VVD geen reden om een besluit erdoor te
drukken. Niet voor niets zeggen wij dat wij het “samen doen in Aalsmeer
en Kudelstaart.” Ook de andere, kleinere partijen waren tegen de komst
van de 2e supermarkt op deze locatie. Natuurlijk is het mogelijk om dan
voor de macht van het getal te gaan, maar de VVD probeert om argumenten als basis voor het vormen van een mening te gebruiken. Is de 2e
supermarkt nu van de baan? Geenszins. Die staat nog steeds hoog op het
verlanglijstje van de lokale VVD. Gelijk met de behandeling van het project
Hoofdweg-Zuid, waar de super geen plek kreeg, hebben CDA en VVD een
opdracht aan de wethouder meegegeven: Ga versneld in gesprek om de
tweede supermarkt alsnog te realiseren, maar dichter bij het winkelcentrum, zoals ooit bedacht.
Dirk van der Zwaag, fractievoorzitter VVD Aalsmeer Kudelstaart
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Aalsmeer in actie voor Oekraïne
Aalsmeer – Het raakt iedereen: de
oorlog in Oekraïne.
Her en der zijn acties op gang
gekomen, wordt aandacht gevraagd
voor de slachtoffers in het land en
worden geld en goederen ingezameld. Ook kinderen laat het niet
onberoerd.
Op Basisschool de Zuidooster in

Opgeven voor vrijwillig traineeship
Aalsmeer/Amstelland - Ben je
tussen de 16 en 27 jaar? En ben je
geïnteresseerd in het ‘vrijwillig traineeship’? Voor het doen van vrijwilligerswerk krijg je een certificaat
van MDT (Maatschappelijke Diensttijd) en het is nog leuk ook!
MDT in Aalsmeer: Het Vrijwillig
Traineeship
Voor de Vrijwilligerscentrale
Amstelland is Het Vrijwillig Traineeship een begrip. Al ruim 50

jongeren zetten zich in voor maatschappelijke organisaties in Amstelland. Op 1 april start er weer een
nieuwe groep van ongeveer 16
jongeren. Zij zullen 2x3 maanden, 4
uur per week een vrijwilligersopdracht doen. Trainees worden
begeleid door leeftijdsgenoten die
het traject al eerder afrondden. In
dit traject doen trainees niet alleen
vrijwilligerswerk. Persoonlijke
ontwikkeling is een belangrijk
onderdeel van het Traineeship. Er

Kinderburgemeester Anne
op bezoek bij CDA-fractie
Aalsmeer - Donderdag 3 maart was
de kinderburgemeester Anne van
Duijn op bezoek bij de CDA-fractie.
Anne kwam vertellen over alle
dingen die zij de afgelopen maanden
als kinderburgemeester heeft
gedaan en wat haar doelen voor de
komende maanden zijn.
Anne van Duijn werd in juli 2021 tot
kinderburgemeester benoemd nadat
zij door een strenge jury bestaande
uit de oude kinderburgemeester,
kinderen uit de kinderraad, mede-

werkers van de gemeente en CDAraadslid Thirsa van der Meer uitgeroepen werd tot winnaar. Anne is 11
jaar oud en zit in groep 8 van de OBS
Kudelstaart. Volgend jaar gaat ze
naar het Kaj Munk College in Hoofddorp en daarna wil Anne bij de
Koninklijke Marechaussee. Als
kinderburgemeester is Anne voorzitter van de kinderraad en samen
met de burgemeester mag ze meer
naar allerlei officiële openingen. Zo
was Anne afgelopen najaar samen

Jozefschool haalt ruim 3000
euro voor Giro555
Aalsmeer – De Jozefschool wil ook
graag zijn steentje bijdragen aan de
landelijke acties voor de slachtoffers
van de oorlog in Oekraïne.
De Goede doelen-commissie deed
een oproep. De kinderen namen geld
mee en doneerden het in een spaarpotje in de klas. Dit heeft gezamenlijk
met de hele school het fantastische
bedrag van € 3.356,00 opgeleverd.
Deze donatie komt ten goede aan
Giro 555. Ook in het afgelopen
weekend hebben de kinderen al
acties gevoerd om geld in te
zamelen, zoals karweitjes doen,
muziek spelen, lege flessen ophalen,
armbandjes maken en verkocht en

nog veel meer leuke acties. De
mensen gaven gul. Deze week kan er
ook nog gegeven worden, aan het
eind van de week stort de school het
hele bedrag op Giro 555.

Aalsmeer-Oost hebben kinderen
van groep 4/5 zonnebloemen getekend. De bloem is het symbool voor
Oekraïne.
Op de foto een deel van de kunstwerkjes die naast creativiteit een
hart onder de riem voor alle
getroffen gezinnen in Oekraïne
uitstralen én een wens voor vrede... .

worden trainingen en workshops
aangeboden zoals ‘motivatie & wilskracht’, ‘persoonlijk leiderschap’,
‘mindfulness’, ‘grip op geld’ en
‘gezond koken’. Verder krijg je
vanzelf een groter netwerk, een
boost voor je CV, zelfkennis en
karmapunten en een goed gevoel.
Meer info of aanmelden
Ga naar www.aalsmeervoorelkaar.nl/
vrijwillig-traineeship of op Instagram
via @vt_amstelland. Of stuur een
mail naar eswart@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl

met wethouder Bart Kabout bij het
Waterfront om te zien hoe dit project
werd ontwikkeld.
Bij haar aantreden had Anne vier
doelen die ze wilde bereiken in haar
termijn van een jaar. Ze vertelde de
CDA-fractie dat ze extra aandacht
heeft voor eenzaamheid onder
ouderen, speeltuinen die geschikt
zijn voor oudere kinderen en
kinderen met een beperking, het
opruimen van zwerfafval en het
creëren van een soort speelgoedbibliotheek waar kinderen buitenspeelgoed kunnen lenen. In oktober 2021
heeft Anne samen met kinderen uit
Aalsmeer en Kudelstaart al zwerfafval
opgeruimd. Ze vertelde de fractie dat
ze maar op een klein stukje zijn
geweest, maar alsnog een hele vuilniszak vol afval hadden. Dat verbaast
Anne, ze vindt het milieu en de
natuur erg interessant en iedereen
moet zijn steentje bijdragen om de
aarde een stukje mooier te maken.
In juli zal de termijn van Anne
aflopen en zal er een nieuwe kinderburgemeester benoemd worden.
Deze laatste maanden heeft Anne
zeker nog een paar doelen die ze wil
behalen. Ze wil dat de speelgoedbibliotheek voor buitenspeelgoed
gerealiseerd wordt en hiervoor heeft
ze al een toezegging gekregen van
wethouder Alink.

Op Basisschool de Zuidooster hebben kinderen van groep 4/5 zonnebloemen
getekend. De bloem is het symbool voor Oekraïne.

Beestenboel op De Brug
Aalsmeer - Op basisschool De Brug
is het een beestenboel want het
thema ‘dieren’ is begonnen. De
komende acht weken leren de
kinderen in alle groepen over dieren
en hun leefomgeving. Het thema
begon voor de onderbouw met leuke
culturele activiteiten. De kinderen
van groep 1-2 gingen woensdag naar
Platform C in Amstelveen. Daar
kregen ze een dansles in de balletzaal. Op het vrolijke muziekstuk
Carnaval der Dieren hebben ze
geleerd dat ze op verschillende
manieren kunnen bewegen op hun
voeten. Natuurlijk hebben ze daarbij

veel dieren nagedaan. Ook voor de
kinderen uit groepen 3 en 4 stond
een leuke activiteit gepland. Zij
hebben in een workshop van een
gastdocent hun lievelingsdier in
mozaïek gelegd. In deze eerste les
hebben ze hun dier van steentjes
gemaakt. In de volgende les gaan ze
hun werkstuk voegen. Zo maken ze
allemaal een mooi kunstwerk dat aan
het einde van het thema Beestenboel
mee naar huis genomen wordt. De
kinderen en leerkrachten hebben
allemaal veel zin in de komende
weken waarin ze nog veel meer over
dieren gaan leren.

Poppenkast
Molenplein
Aalsmeer – Op zaterdag 12 maart
trakteert Gerard Zelen op een
poppenkastvoorstelling, op het
Molenplein in het Centrum.
Oorspronkelijk zou de voorstelling
een politieke satire zijn, met als
titel ‘Afschijt’. Doch, Zelen vindt het
niet gepast om in verwarrende
tijden van oorlog in Oekraïne, deze
voorstelling te geven. Daarvoor in
de plaats zal alleen de kindervoorstelling ‘Het rode autootje’ worden
gepresenteerd. Deze is bij te
wonen om 13.00, 13.45, 14.30 en
15.00 uur. De opbrengst gaat naar
Oekraïense kinderen in Aalsmeer.
De voorstellingen gaan alleen
door bij droog weer.

AAS weer fysiek
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag kon
Schaakvereniging AAS weer fysiek
lesgeven en ook de jeugdcompetitie
werd weer op echte borden
gespeeld.
Het grote prestigeduel was het
gevecht van de Luuken, LuukV had
wit en in een mooie theoretische
partij zonder veel grote fouten wist
wit het initiatief vast te houden tot

het verre eindspel. Uiteindelijk wist
LuukV zijn vrijpion te verzilveren en
was het punt binnen. Christiaan
versus Robert was een Tweepaardenspel waarin beiden niet de theorie
kenden en Robert de fout Pxd5
speelde, Chris vond heel knap achter
het bord het schijnoffer Pxf7 en won
verdiend. Storm verloor van Rune,
Merlijn won van Bryan, Rink verloor
van Robin en Naksh was vrij. Voor
meer info: www.aas.leisb.nl.
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Huub Cooijmans won de prijs voor beste goochelaar tijdens het Nederlands
Kampioenschap goochelen voor kinderen, dat gehouden werd op 7 november 2021.

De beste goochelaar in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Al 100 jaar op slot, wie
krijgt ‘m open? Huub heeft een oude

kast op de kop weten te tikken via
Marktplaats. Gratis af te halen, wat een

Sjoukje Dijkstra weer even
terug voor tentoonstelling
Amstelveen - Afgelopen zaterdag 5
maart, had Vereniging Historisch
Amstelveen een zeer bijzondere gast
op bezoek. Sjoukje Dijkstra, opgegroeid in Amstelveen, was samen
met haar collega en (schaats)vriendin
Joan Haanappel en met haar 1e
trainster Annie Verlee aanwezig bij
de opening van de tentoonstelling
‘Sjoukje Dijkstra en schaatsen in
Amstelveen’, een tentoonstelling ter
ere van de 80e verjaardag van
Sjoukje. Ook aanwezig was burgemeester Tjapko Poppens die Sjoukje,

Joan en Annie toesprak. Hij sprak
met lovende woorden over Sjoukje
en de vele medailles die zij in haar
carrière heeft gewonnen, wereldkampioen, Europees kampioen en
Olympisch kampioen, ze heeft alle
titels tijdens haar imposante carrière
veroverd. Als openingshandeling
werd een film getoond van de Beeldbank Amstelveen waarin beelden te
zien waren van onder andere de
huldiging in Amstelveen naar aanleiding van het behalen van de gouden
medaille bij de Olympische Spelen in

topdeal! Maar de kast heeft iets geks:
hij zit op slot met een grote ketting en
de sleutel is kwijt… Lukt het Huub en
zijn publiek om samen de magische
kast open te krijgen? Wat zou er in de
kast zitten en wat doe je als blijkt dat ‘ie
betoverd lijkt te zijn? Huub Cooijmans
maakt grappige en spannende
goochelshows voor de hele familie.
Met zijn humor en zijn verbazingwekkende trucs wekt hij namelijk niet
alleen grote indruk op kinderen, maar
laat hij ook volwassenen versteld staan.
De Magische Kast is dan ook een schitterende voorstelling vol grappige
twists, magische trucs, knappe jongleerkunsten en verrassende effecten.
Huub won de eerste prijs voor beste
goochelaar van Nederland en België
2021. Voor iedereen vanaf 5 jaar is deze
voorstelling te zien op zondag 13
maart om 14.30 uur in het Amstelveens
Poppentheater. Kaartjes van €9,00 per
stuk kunnen gereserveerd worden op
www.amstelveenspoppentheater.nl.

1964. Ook Sjoukje zelf was blij verrast
met de film daar ze deze beelden zelf
nooit had gezien. De tentoonstelling
‘Sjoukje Dijkstra en schaatsen in
Amstelveen’ is samengesteld door
Jos Pronk en Marnix Koolhaas in
samenwerking met de stichting ‘De
Poolster’ (schaatscultuur en
schaatshistorie van Nederland). Er
worden onder andere attributen uit
de privécollectie van Sjoukje Dijkstra
getoond en uit de collecties van Jos
Pronk, Marnix Koolhaas, Frits Locher,
Bert Lassche en van de Amstelveense
schaatsvereniging ‘De Poelster’. Van
foto’s tot schaatsen en van krantenartikelen tot de mascotte van Sjoukje
zijn te zien. Deze mascotte, die
Sjoukje tijdens haar carrière overal
mee naartoe vergezelde, is voor deze
tentoonstelling uitgeleend door de
Jaap Edenbaan in Amsterdam. Zij
kregen de mascotte van Sjoukje
cadeau toen zij stopte met haar
schaatscarrière. De tentoonstelling is
elke zaterdag en zondag van 14.00 –
17.00 uur te bezoeken bij het verenigingsgebouw aan Orion 19A in
Amstelveen. De tentoonstelling loopt
t/m 3 april 2022. De toegang is €
2,50, leden van de Vereniging Historisch Amstelveen, van de Poelster en
van de Poolster mogen gratis komen
kijken.

Golden Earring. De film is een twee
uur durende registratie van de
Behind the Music-avond in een
uitverkocht Paard in Den Haag in
januari 2020, met bassist Rinus
Gerritsen in de hoofdrol.

Foto aangeleverd door Cinema en Schouwburg Amstelveen

Documentaire over 60 jaar
Golden Earring
Amstelveen - Op maandag 14 maart
om 19.30 uur is de film/documentaire ‘Behind the Music: Rinus
Gerritsen over 60 jaar Golden Earring’
te zien in Cinema Amstelveen. Na
afloop van de film/documentaire is

Rinus aanwezig in de zaal om al
vragen te beantwoorden en mooie
anekdotes te vertellen. In samenwerking met P60 wordt een inkijk
getoond in de geschiedenis van
Nederlands grootste rockband ooit:

Rinus Gerritsen
Voor de documentaire interviewde
host en presentator Martin Kuiper
Gerritsen op basis van vooraf opgenomen video interviews met Earringzanger Barry Hay, Earring-drummer
Cesar Zuiderwijk, voormalig Earringlid Robert Jan Stips en producer Shell
Schellekens, die achter de knoppen
zat bij jaren tachtig hits als Twilight
Zone en When The Lady Smiles. Zij
vertelden hun verhaal vanaf groot
scherm. In ‘Behind the Music: Rinus
over 60 jaar Golden Earring’ neemt
Rinus Gerritsen de kijker mee in de
fascinerende geschiedenis van de
Haagse band die met de hit Radar
Love wereldwijd doorbrak. Ontwapenende, ontroerende en grappige
situaties gegarandeerd! Meer info:
www.cinemaamstelveen.nl.

Henk Poort met Big Band in
Schouwburg Amstelveen
Amstelveen - Henk Poort is een
fenomeen in Nederland; een alleskunner met een enorme staat van
dienst. Bekend van zijn rollen in
diverse musicals, concerten en van
televisie. Begonnen als operazanger
maakte hij furore in binnen- en
buitenland, onder andere als een
van ‘De 3 Baritons’ en had succes
met zijn soloprogramma`s waarbij
hij een inkijkje gaf in zijn veelzijdige,
muzikale leven. Hij was jurylid in het
programma ‘Aria’ en een van de
sterren in de ‘Beste Zangers’ waarin
hij een duet zong met Floor Jansen
‘Phantom of the Opera’ Nu is het tijd
voor een nieuwe uitdaging en zijn
jongensdroom wordt werkelijkheid.
Zingen met een originele Big Band
stond al decennia hoog op zijn
bucketlist. Een voorstelling met zijn
eigen 17-koppige Big Band, met
stuk voor stuk topmuzikanten. In de
originele bezetting waarmee Count
Basie bekend werd: de ritmesectie
bestaat uit piano, bas, drums, gitaar,

en de melodiesectie uit vijf saxen,
vier trompetten en vier trombones.
Henk brengt een grote variatie aan
songs, bekende American Standards
en hits, van swing tot mooie luisterliedjes. Van The Rat Pack tot aan
Stevie Wonder en Lionel Richie. Dit
gevarieerde programma is samengesteld door American Songbook
kenner Cor Franc die al tientallen
bijzondere en succesvolle concerten
en theaterproducties in dit genre
heeft gebracht in de afgelopen
decennia. Henk Poort zingt het
mooiste materiaal uit het American
Songbook, en er mag gedanst
worden, heerlijk los gaan als men
dat wenst. Het beloven een paar
heerlijke uurtjes te worden, even
alles vergeten en genieten! Het kan
op zondag 13 maart in Schouwburg
Amstelveen. Aanvang is 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie en het
reserveren op kaarten op de website
van de Schouwburg in het
Stadshart.

Symposium ‘Gender in beeld’
Amstelveen - Hoe verbeelden we
anno 2022 gender in kunst, media en
literatuur? Op zaterdag 12 maart
gaan schrijver Maxim Februari, fotograaf Harmen Meinsma en filmmaker
Chris Rijksen onder leiding van
wetenschapper Linda Duits in
gesprek over gender en beeldvorming. Op welke manier speelt
gender een rol in hun werk? Hoe was
dit tien jaar geleden en wat hopen zij
voor de toekomst? Welke vraag zou
jij hen over dit onderwerp willen
stellen?
‘Het lichaam centraal’
Het symposium wordt georganiseerd
door de Bibliotheek Amstelland en
het Cobra Museum in het kader van
de tentoonstelling Clandestien: Het
lichaam centraal. Clandestien toont
fotografie van meer dan 60 kunste-

naars in het Cobra Museum voor
Moderne Kunst in Amstelveen. Deze
foto’s zijn stuk voor stuk een ode de
aan diversiteit. Hun schoonheid ligt
vooral in de persoonlijke expressie
van de geportretteerde. De makers
zoeken het buiten de geldende
normen en schoonheidsidealen en
doen een pleidooi om het lichaam in
alle verschijningsvormen te waarderen. Het symposium vindt plaats in
het Cobramuseum Amstelveen. Om
14.30 uur begint het programma met
een inloop en de mogelijkheid de
tentoonstelling te bekijken. Daarna
verzorgt Amstelveens wethouder
Marijn van Ballegooien de opening
en volgt een paneltalk en daarna is er
gelegenheid tot napraten, tot circa
17.30 uur. Meer informatie en kaartverkoop vind je op:
www.cobra-museum.nl.

Provincie verlengt subsidie voor
betere doorvaarbaarheid
Regio - De provincie stelt voor 2022
opnieuw 1,1 miljoen subsidie
beschikbaar om te helpen vaarwegen in Noord-Holland beter
bevaarbaar te maken voor de pleziervaart. Met de financiële ondersteuning kunnen bedrijven en particulieren knelpunten in sloten en
vaarten wegnemen.
Vaker varen
Sinds het begin van de coronapandemie zijn eigen bootjes populair. Noord-Hollanders die vanwege
reisbeperkingen toch wilden
genieten van de zon en het water
kozen het sop. Vorig jaar al werd
geconstateerd dat er niet alleen meer
boten zijn gekocht, maar er wordt
ook vaker mee gevaren. De komende
jaren wordt een verdere toename in
de pleziervaart verwacht. Dat levert
ook meer drukte op het water op,
wat het nodig maakt de doorstroming te verbeteren. Bruggen, sluizen
of doorvaarbare duikers (halve
buizen die sloten met elkaar
verbinden) moeten daarvoor worden

aangepast, zoals verdiept of
verbreed.
Knelpunten wegnemen
De provincie bracht de bestaande
knelpunten in kaart. Vorig jaar reserveerde de provincie ook 1,1 miljoen
subsidie om te helpen waterwegen
beter doorvaarbaar te maken.
Cees Loggen, gedeputeerde Water:
“Het doet mij deugd te zien dat er in
2021 blijkbaar zo veel animo was om
knelpunten in de waterwegen weg te
nemen. Dat komt de doorstroming ten
goede. We verlengen dan ook de
subsidie met hetzelfde bedrag.”
Publieke rechtspersonen en private
partijen die geïdentificeerde knelpunten willen wegnemen, kunnen bij
de provincie subsidie aanvragen tot
maximaal 80% van de direct gerelateerde kosten en een maximumbedrag
van 400.000 euro. De aanvraagperiode
loopt van 5 april tot 28 juli 2022.
Aanvragen kunnen worden ingediend
op de pagina Subsidies van de
provincie. Geïnteresseerden kunnen
hier ook de voorwaarden opvragen.
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Keeperwissel levert FCA MO15-2
winst tegen Buitenveldert

KORT

Door: Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 5 maart stonden
er bij FC Aalsmeer weer een paar
teams te trappelen om te gaan voetballen. Om 10.15 uur werd afgetrapt
tussen de meisjesteams 15-2 tegen de
meiden van Buitenveldert 15-2 uit
Amsterdam. In een lekker zonnetje
gingen de meiden fel van start. Al snel
werd zichtbaar dat deze teams niet
voor elkaar onder deden. Met snelle en
goede aanvallen golfde het spel van
links naar rechts, maar beide defensies
ontregelden alle aanvallen. Bij FCA
werd er door de defensie meiden
Michelle, Roos, Fleur en Isis met verve
verdedigd, bijgestaan door de
middenlinie met Carice en Milou. De
ruststand brak dan ook met een ‘brilstand’ aan 0-0.
Geen krimp
In de tweede helft bij FCA een keeperwissel, keeper Lynn werd spits en

Nosiphi keeper. De eerste 20 minuten
verliep het spel hetzelfde als in de
eerste helft. Beide teams bleven wel
knokken voor een goed resultaat. In de
20e minuut een splijtende FCA-pass
door het midden van de Buitenveldertdefensie, FCA spits Lynn reageerde
supersnel, schudde een Buitenveldertverdediger van zich af en op Lynn haar
schot had de Buitenveldertkeeper
geen verweer 1-0. De Buitenveldertmeiden gooiden er een schepje
bovenop en zetten de FCA-defensie
onder druk, maar de FCA-defensie gaf
geen krimp. FCA kwam ook weer aan
aanvallen toe en in de 31e minuut was
het FCA-spits Lynn die uit het niets de
bal op haar pantoffel nam en een
verwoestend schot losliet, de bal
suisde langs de verraste Buitenveldertkeeper in het doel 2-0. De keeperwissel bleek een gouden greep van
coach/trainer Bernard. Nu was de ban
gebroken en kabbelde de wedstrijd
naar het einde. Eindstand 2-0.

WEDSTRIJDEN VELDOETBAL

Foto: www.kicksfotos.nl

Tophandbal in De Bloemhof
Aalsmeer - In sporthal De Bloemhof
kunnen dit weekend liefst twee tophandbalwedstrijden bijgewoond
worden. In de BeNe League competitie
speelt Heren 1 van Green Park
aanstaande zaterdag 12 maart tegen
Atomix Haachen. De wedstrijd begint
om 20.00 uur en de handballers hopen
op veel aanmoediging vanaf de
tribune. Op een grote opkomst hoopt
Heren 2 van Green Park ook, maar dan
zondag 13 maart. Voor de competitie in
de eredivisie komt koploper Tachos uit
Waalwijk deze middag naar Aalsmeer.
Om 15.00 uur klinkt het startsignaal.

Definitief in finale
Het is Green Park Aalsmeer Heren 1
afgelopen zaterdag 5 maart niet
gelukt om koploper Achilles Bocholt
te verslaan. De BeNe League
wedstrijd werd verloren met 34-27
(rust 18-11). Door dit verlies is Aalsmeer van plaats twee naar plek vier
gezakt, maar toch is er iets te vieren.
Green Park neemt definitief deel aan
het finaleweekend op 26 en 27 maart
in Den Bosch. Tickets voor deze BeNe
League final four zijn er ook voor
Achilles Bocholt (1), Kembit Lions (2)
en Sporting Pelt (3).

Zaterdag 12 maart
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1 - F.C.Almere 1
F.C.A. 2 - Swift 2
F.C.Amsterdam 2 – F.C.A. 4
F.C.A. 5 - D.S.O.V. 2
F.C.A. 8 - Hertha 3
Olympia Haarlem 6 – F.C.A. 9
F.C.A. 35+1 - F.C.Breukelen 35+1
Vrouwen
Foreholte VR. 1 – F.C.A. VR.1
F.C.A. VR.3 - D.S.O.V. VR.2
Geuzen.M’meer. VR.35+1 –
F.C.A. 35+1
S.C.W.
S.C.W. 1 – Pancratius 1
S.C.W. 2 - asv Arsenal 5
S.C.W. 023-1 F.C. Amsterdamsebos 023-1
Legm.vogels 3 – S.C.W. 3
V.V.C. 9 - S.C.W. 5
S.C.W. 45+1 - H.S.V.’69 45+1
Zondag 13 maart
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1 - sv.Alliance’22 1
F.C.A. 2 – hfc. Heemstede 3
F.C.A.3 – H.B.C. 5
R.K.D.E.S.
RKDES 1 – R.C.H. 1
RKDES 2 - E.M.M.’21 4
RKDES 3 – D.S.O.V. 3
H.S.V.’69 3 – RKDES 4

14.30 u
11.45 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
15.30 u
14.30 u
15.30 u
14.30 u
11.30 u
11.15 u
13.00 u
15.00 u
14.30 u

14.00 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u
11.00 u
12.00 u
14.00 u

GREET EN TRUDY WINNEN BIJ
OUDERENSOOS KUDELSTAART

FCA-spits Lynn aan de bal, Lynn scoorde beide prachtige goals. Foto: Ruud Meijer.

Bak en Tim schrijven geschiedenis
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was in de Proosdijhal de zesde speelavond van dartclub Poel’s Eye. Er
werd weer volop historie geschreven.
In 20 seizoenen werden al vele
wapenfeiten genoteerd en elke
speelavond leverde weer nieuwe
statistieken op. Bak kwam in veel van
die statistieken voor, bijvoorbeeld die
van de hoogste uitgooi van de
avond. Tot nu toe had hij tien keer de
hoogste uitgooi van de avond, en
daar kwam er deze avond, voor de
tweede keer dit seizoen, weer eentje
bij. Hoewel dat op zich al knap
genoeg was, was vooral het feit dat
hij wéér 170 uitgooide opzienbarend.
Deze hoogst mogelijke finish wist hij
voor maar liefst de vijfde keer ooit te
gooien. De laatste 170 finish bij de
Poel’s Eye was alweer acht seizoenen
geleden door Wim Grapendaal.
Ondertussen is er maar liefst 17 keer
170 uit gegooid. Ook Tim van de Poel
wist historie te schrijven, hij won
voor de achtste keer ooit de speelavond. Hiermee kwam hij op gelijke
hoogte met Jeroen van den Helder,
die de allereerste speelavond ooit
wist te winnen. Finalist Erik Jan Geelkerken bleef zodoende steken op
dertien gewonnen speelavonden. En
om de grootheid van Bak nog maar
eens te benadrukken; hij won tot nu
toe 24 speelavonden. Als klap op de
vuurpijl werd Bak periodekampioen.
Dit was wél een nieuwe ervaring
voor hem. De periode kampioenschappen (over drie speelavonden)
zijn dan ook pas sinds vier jaar actief.
Per seizoen zijn er vijf perioden, en

Bak wist er dan eindelijk één op zijn
naam te schrijven, al werd hij er niet
zo blij van als van de spectactulaire
170 finish. René Kruit won tot nu toe
14 speelavonden, maar miste voor de
tweede keer op rij de winnaarronde.
Hij won daarentegen voor de tweede
keer op rij het niveau waar hij dan
wel in terecht kwam, en dat was dit
keer het tweede. Danny de Hartog
was de finalist. Op vrijdag 18 maart is
de volgende speelavond. Elke darter
kan zonder opgave vooraf meedoen,
de Poel’s Eye is laagdrempelig en
geschikt voor alle niveaus; hoe meer
zielen, hoe meer vreugd. Dankzij het
vier niveau systeem komt iedereen
‘automatisch’ op zijn eigen niveau
terecht. Deelname is geheel vrijblijvend. De inschrijving sluit 20.00 uur.
Deelname kost vier euro en de minimumleeftijd is 15 jaar. Op de website
www.poelseye.nl is meer informatie
te vinden.

Winnaar Tim (rechts) naast Danny
(runner up tweede niveau).

Gelijkspel voor RKDES in een
hectische wedstrijd
Kudelstaart – Afgelopen weekend
kwam RKDES uit tegen Nieuw West
United. Het was een wedstrijd waarin
we ons sterker konden settelen in de
middenmoot of weer terugvallen naar
de onderkant van de competitie. Deze
wedstrijd speelde RKDES met Rick
Verkuyl op het middenveld, Roy
Endhoven dieper in de spits en
zonder Lennart Kok. DES begon niet
goed aan de wedstrijd en al gauw
stonden de heren uit een corner in de
2de minuut op een 1-0 achterstand.
Die eerste helft ging verder gepaard
met het zeuren en tijdrekken van de
Nieuw West United spelers. Met de
onnodige feestelijke gele kaarten
strooiende scheidsrechter kwam het
spel niet lekker op gang en werd het
een mat partijtje voetbal waar RKDES
het eerste half uur geen druk of
indruk kon maken, op een paar
afstandsschoten na. DES kreeg in het
laatste kwartier wel 2 goede kansen.
In de 33ste minuut met Reno de Jong,
die Roy Endhoven diep stuurde en
Rick Verkuyl vond, maar West United
bij de tweede paal tegenkwam. En in
de 48ste minuut uit een corner van
alweer Reno de Jong die Rick Verkuyl
bij de tweede paal zag inkoppen maar
ook daar zorgde de West United
verdediging voor redding. Lennart

Kok werd dan ook node gemist, zo
bleek, op het middenveld met zijn
inzicht, inzet en fysieke kracht. In de
tweede helft probeerde Kudelstaart
wat meer druk te zetten op de tegenstander maar dit ging weer ten koste
met het vaker niet goed staan van de
achterhoede. Zo werden er veel
ruimtes vrijgelaten voor de aanvallen
van Nieuw West United. Dat het bij
1-0 bleef mocht toch als een gelukje
benoemd worden. Maar ook DES
kreeg zo zijn kansjes die door ongeduld voor het doel niet werden benut.
Het leek er dan ook op dat het nog
een hele klus zou worden om er een
resultaat uit te halen. Tot Ruben
Onderwater zich er mee ging
bemoeien, die bij een geweldig
mooie vrije trap hard en strak laag de
bal in het doel werkte en er zo 1-1 van
maakte. Dat hij niet veel later weer uit
een vrije trap hard op de lat uithaalde
vertelde genoeg over wat een geweldige gave trap deze gast in huis heeft.
Prachtig gewoon. Dat de scheids de
wedstrijd nog even staakte was waarschijnlijk nodig voor West United om
te begrijpen dat het zeuren geen
positieve invloed had op de scheids,
de wedstrijd of enig ander. Zo kon
DES toch uiteindelijk met een puntje
Geuzenveld verlaten.

Kudelstaart - Elke donderdagmiddag is er voor 55+ers een
gezellige kaartmiddag in het
Dorpshuis ’t Podium te Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 uur.
Op donderdag 3 maart is het
klaverjassen gewonnen door
Greet de Jong die 5315 punten
behaalde en 2 marsen. Op de 2e
plaats Riet Pothuizen met 5224
punten en 4 marsen, de 3e plaats
werd bezet door Rita Moeke met
5122 punten en 1 mars. Het
jokeren is gewonnen door Trudy
Knol met 326 punten, 2e plaats
was voor Jopie de Grauw met
331 punten, op plek nummer 3
kwam Guusje Kok met 370
punten en de 4eplaats werd
behaald door Ageeth Schilders
met 617 punten. Belangstelling
voor deze kaartmiddag, kom
gerust eens kijken. De volgende
kaartmiddag is op 10 maart.
OUDERENSOOS IN
‘T MIDDELPUNT

Aalsmeer – Op donderdag 3
maart werd een gezellige ouderensoos gehouden in ’t Middelpunt te Aalsmeer Oosteinde. Bij
het spel rummikub werd de
eerste plaats bezet door Lycke
Valentijn met 192 punten. De
tweede prijs ging naar Bep
Verhoef met 202 punten en de
poedelprijs was voor Anthonia
v.d Voort met 307 punten. De
uitslag van het klaverjassen:
Joke Bakker met 5132 punten op
één, Riet Hoekman met 4926
punten op nummer twee en de
poedelprijs ging naar Gre v.
Heteren met 3831 punten. De
volgende soos vindt plaats op
donderdag 17 maart om 13.30
uur. De zaal opent om 13.00 uur.
Koffie en thee staan klaar. Bent u
ouder 55 jaar dan bent u van
harte welkom. Er worden klaverjassers gezocht, doe mee!
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AAS-Voorschoten, een topduel
Door: Ben de Leur
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag, op 4
maart, ontving AAS Voorschoten in
het clubgebouw van AAS. Na
maanden van lockdown konden we
eindelijk weer schaken. Beide teams
waren sterk opgekomen en een spannende strijd ontstond. De score werd
voor AAS geopend door Bryan Habig
die met zwart een Caro Kann speelde,
waar zijn tegenstander weinig van
begreep. Bryan won een stuk en na
een nauwkeurige fase scoorde hij het
1e punt. Het 2e punt werd gescoord
door Simon Groot, ook met zwart. In
een Draak speelde Simon het klassieke kwaliteitsoffer Txc3 en kreeg
een verwoestende aanval tegen het
jonge damestalent Cato de Zoeten.
Mat was het gevolg. Een modelpartij.
Het 3e punt werd gescoord door
Jeroen Cromsigt tegen de jeugdige
Raffi Mkrtchyuan, 6 klinkers op een
rij! Raffi hield het lang voor en met 3
minuten op de klok (met increment
van 30 seconden) moest Jeroen nog
flink aan de bak, maar bracht het
punt mooi binnen. Gezien de stand
van de andere borden zag het er al
goed uit. Op bord 1 was er een spannend duel tussen FM Jeff van Vliet en
zijn angstgegner Peter Wilschut.

Uiteindelijk werd het een herhaling
van zetten, remise dus. Het matchpunt werd binnengebracht door
Henk Noordhoek die in een langzame partij ten slotte won. Met de
punten binnen maakte AAS zich op
voor de kill. Ron Klein versus Roderick van Kempen was een manoefpartij waar beiden weinig bereikten
en maar tot remise besloten. Chenwu
Zhu tegen Marcus was een ongelooflijk scherpe partij, waar de kansen
wisselden en uiteindelijk tot een
eindspel 2 pionnen en paard versus 2
pionnen en loper tot het bot werd
afgekloven en toch tot remise leidde.
En dan de apotheose van de avond.
Rik Könst tegen Yip Damen. Een van
de oprichters van AAS en kopman
van AAS verkoos Rik om na een
aantal jaren andere wegen te bewandelen, maar dit seizoen weer terug
bij AAS. Zijn tegenstander had 220
Elo meer, maar in de partij bleek daar
weinig van. In een Franse partij sloeg
Rik met wit de vijandelijke aanval af
en nam het initiatief over, zo belangrijk in een toreneindspel dat Rik als in
zijn jonge jaren uitschoof. Hulde!
Resultaat 6.5-1.5, geen partij
verloren, een geweldige prestatie
tegen zo een sterk team. Voor meer
info, zie www.aas.leisb.nl.

Dames maken het verschil bij
VZOD/FIQAS korfbal
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond de thuiswedstrijd (korfbal) tegen
GKV uit Den Haag op het programma.
Op voorhand een spannende
wedstrijd omdat beide ploegen met
twee gewonnen wedstrijden de ranglijst aanvoerden. In het pre-coronatijdperk was dit weekend als inhaalweekend bestempeld. Vandaar dat
enkele spelers van GKV ontbraken
wegens vakantie. Er was nog geprobeerd om de wedstrijd te verzetten,
maar er kon geen geschikte datum
worden gevonden. In het begin van de
wedstrijd was het een beetje aftasten
en stond er na tien minuten spelen
een gelijke stand op het scorebord:
2-2. Daarna trok VZOD/FIQAS via de
scorende dames Caroline Oostveen,
Laura Viet en Josine Verburg het initiatief naar zich toe 5-2. De thuisploeg
was vanaf dat moment duidelijk de
bovenliggende partij en wist de voor-

sprong langzaam uit te bouwen tot
een 11-6 ruststand. Het tweede bedrijf
gaf eenzelfde beeld als voor de rust.
VZOD/FIQAS speelde haar sterke
dames goed uit, waarbij de lange
heren vooral een ondersteunende rol
speelden onder de korf. Ook Joëlle Heil
pikte regelmatig haar doelpuntje mee.
Bij een stand van 18-10 halverwege de
tweede helft gebruikte de coach van
GKV zijn derde time-out in een ultieme
poging het tij te keren. Het mocht niet
baten. De blauw-zwarten speelden de
wedstrijd gedisciplineerd uit: 25-16.
Blije Kudelstaartse gezichten na afloop
met deze, enigszins onverwachte,
maar duidelijke overwinning.
Aanstaande zaterdag 12 maart staat
de return in Den Haag gepland. Dan
kan VZOD/FIQAS aan de bak tegen een
compleet en op revanche belust GKV.
Maar deze belangrijke punten blijven
in Kudelstaart!

Eerste plaats voor Thomas van
Brakel bij Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Donderdag 3 maart
werd weer gesjoeld in dorpshuis De
Reede door Sjoelclub Rijsenhout. Nog
maar drie sjoelavonden te gaan en
seizoen 2021-2022 is alweer voorbij.
Thomas van Brakel neemt opnieuw
een flinke voorsprong op de
nummers twee en drie. Met zijn 1956
punten staat hij weer glansrijk
bovenaan. Jan Joore eindigt op de
tweede plaats met 1733 punten en
Rien Ravensbergen komt, met 1720
punten, op plaats drie terecht in de
Hoofdklasse. Riet Schijf is in de
A-klasse eerste geworden met 1680
punten. Hiermee kan zij het net
winnen van Gert Lanser die met 1678
punten op plek twee komt te staan.
Corry Balder wordt deze avond derde
met 1611 punten. De top 3 in klasse B
ziet er als volgt uit. Leo van Faassen

werd eerste met 1655 punten. Astrid
Overbeek is tweede geworden met
1621 punten en Bertus Baas sluit dit
rijtje af met 1607 punten. In de
C-klasse ligt de top drie erg dicht bij
elkaar. Zo eindigt Ineke Butter als
eerste met 1507 punten. Daar vlak
achter komt Femmy Korte met precies
1500 punten. En Ruud Maas eindigt
op plaats drie met een score van
1490. Het is Truus Arendse opnieuw
gelukt om eerste te worden in klasse
D. Dit keer behaalde zij 1425 punten.
Op de tweede plaats is geëindigd Dini
Mans met 1380 punten en tot slot is
Clara Bos derde geworden met 1338
punten. De volgende sjoelavond is
donderdag 17 maart. Ook dan wordt
er gespeeld in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat 14 te Rijsenhout, van
19.30 tot ongeveer 22.30 uur.

KORT
KAARTEN VOOR OEKRAÏNE

Aalsmeer - Ook buurtvereniging
‘Hornmeer’ doet mee met de
hulpactie voor Oekraïne, door de
inleg op de kaartavond van
vrijdag 11 maart te doneren aan
Giro 555. Dit was een voorstel
vanuit het bestuur en is door de
leden ondersteund. Kaarters
worden hartelijk bedankt voor
hun bijdrage.
UITSLAG OUDERENSOOS

Voetbalmeiden SCW scoren
voor Oekraïne
Rijsenhout – Het voetbalteam Mo17
SCW zamelt zaterdag 12 maart geld
in voor Giro555. Doe mee en geef
voor elk doelpunt wat zij scoren één
euro. Dus bij 10-0 is dat dus 10 euro.

Bij 5-2 is dat 5 euro. Help de mensen
in Oekraïne en doe zoveel mogelijk
mee, meld je voorafgaand aan de
wedstrijd. Mo17 speelt om 14.30 uur
tegen Ouderkerk.

Clubkampioenschappen Cross
bij Atletiekvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 20 maart
organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer de volgende editie van de AVA
Clubkampioenschappen Cross. Na
het daverende succes van vorig jaar,
toen ondanks de beperkende coronaregels een grote groep AVA-jeugd
aan de start stond, mag dit jaar
iedereen, jong of oud & AVA-lid of
niet, meedoen! Het vernieuwde
parcours voert de deelnemers over
een snelle en uitdagende crossronde
van ongeveer 975m over het terrein
van AVA, met daarin natuurlijk de
AVA-heuvel. De afstand varieert per
categorie, van 1 ronde voor de allerkleinsten tot 6 ronden voor o.a. de
mannen senioren. Het parcours

bestaat voornamelijk uit gras en kan
volledig op spikes gelopen worden
(met spikepunten van max. 6mm).
Eind- en rondetijden worden met
chips geregistreerd. Inschrijven kan
via de AVA-website of ter plaatse tot
een half uur voor de start. Voor AVAleden is deelname gratis, voor nietleden kost deelname 3 euro (betaling
bij afhalen startnummer/chip). Voor
alle pupillen wacht na afloop een
medaille, bij de junioren, senioren en
masters zal er een prijsuitreiking zijn
voor de nummers 1, 2 en 3 per categorie. Het eerste startschot zal
klinken om 11.00 uur, voor verdere
info (starttijden, afstanden &
parcours) zie avaalsmeer.nl.

Aalsmeer – Op donderdag 17
maart houdt ’t Middelpunt in
Aalsmeer-Oost weer een ouderensoos, die om 13.30 uur begint.
De uitslagen van de soos van 3
maart zijn als volgt: het rummikubben werd gewonnen door
Lycke Valentijn met 192 punten.
Op de tweede plaats kwam Bep
Verhoef met 202 punten en de
poedelprijs ging naar Anthonia
v.d. Voort, 307 punten. Bij het
klaverjassen eindigde Joke
Bakker met 5132 punten op de
hoogste plek, gevolgd door Riet
Hoekman met 4926 punten. Hier
ging de poedelprijs naar Gre van
Heteren, 3831 punten. ‘t Middelpunt is te vinden aan de Wilhelminastraat 55 in Aalsmeer Oost.
Bent u ouder 55 jaar, dan bent u
van harte welkom.
WINST VOOR UBEL BIJ DE
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij Klaverjasclub de Geluksvogels. Het hele
jaar spelen zij op woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 2
maart werd Ubel v.d. Blom eerste
met 5427 punten. Bert v.d. Jagt
volgde als tweede met 5375
punten en Ben Blom werd derde
met 5362 punten. De poedelprijs
ging deze week naar Willy Mulder
met 3759 punten.
‘DRIEMANSIE’ BIJ OVAK-SOOS

De vorige editie van de AVA Clubkampioenschappen Cross . Foto: Erik Witpeerd

Tafeltennisers Bloemenlust 1
nog moeizaam in tweede klasse
Aalsmeer - De vierde wedstrijd in de
tweede klasse was voor Bloemenlust
1 vergelijkbaar met de voorgaande
drie; diverse spannende en gelijk
opgaande partijen die uiteindelijk
toch door de tegenstander
gewonnen werden. Dus aan het
eindspel moet nog gewerkt worden.
Tegen TSTZ Haarlem 3 gingen drie
partijen verloren na een beslissende
vijfde game en ook nog twee in vier
games. David Klaassen wist één
tegenstander te verslaan en samen
met Johan Berk werd ook het
dubbelspel gewonnen. Bart Spaar-

garen en Johan Berk kwamen in hun
enkelspelen helaas net te kort.
Uitslag 2-8.
De strijd om de koppositie in de
derde klasse tussen Bloemenlust 2 en
Spaarne 3 eindigde met 5-5 onbeslist. Dirk Biesheuvel en Ed Couwenberg wonnen beiden twee enkelspelen. Samen waren ze ook heel
dicht bij de zege in het dubbelspel,
maar met 9-11 in de beslissende
vijfde game moesten ze toch de
tegenstanders feliciteren. Met één
enkelspelzege van Danny Knol kwam
de puntendeling tot stand.

Aalsmeer – Elke woensdagmiddag klaverjassen OVAK-leden
in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat te Aalsmeer. De
aanvang is 13.30 uur maar de
deuren gaan al iets eerder open
om even bij te praten onder het
genot van een kop koffie of thee.
Wilt u meedoen of eens komen
kijken, zie voor meer informatie
www.ovakaalsmeer.nl of bel Ria
Pieterse: 0297-322187. De
volgende kaartmiddag is
woensdag 16 maart. Woensdag 2
maart was het Parochiehuis weer
goed gevuld met 23 klaverjassers, dus vijf tafels en er werd een
‘driemansie’ gespeeld. Maaike
Spaargaren wist de eerste prijs te
pakken met 5002 punten, de
tweede en derde plaatse
scheelde maar 1 punt. Gees Hulshegge was met de 4961 Ria
Pieterse (met 4960 punten) te
snel af. Was Anthonia van der
Voort de twee voorgaande
weken de beste; nu moest ze
toch iedereen voor zich laten en
de rij sluiten met 3724 punten. Er
zijn maar 17 marsen gespeeld
over de gehele middag; de
meeste daarvan gingen naar
degenen die een driemansie
hebben gespeeld.
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GEMEENTERAADS

VERKIEZINGEN
7:30

21:00

ID

Stemmen kan op het stembureau
van uw keuze. Kĳk voor alle locaties
op aalsmeer.nl/stembureaus.

Neem uw stempas en
identiteitskaart mee. Een
rĳbewĳs of paspoort mag ook.

Geef uw stem met het rode
potlood. Doe het stembiljet
daarna in de stembus.

Op woensdag 16 maart zĳn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het
hoogste bestuursorgaan van de gemeente en neemt besluiten over zaken die uw directe
woon- en leefomgeving aangaan. Het is dus belangrĳk dat u gaat stemmen. Elke stem telt!
WAAR KUNT U STEMMEN?

VERVROEGD STEMMEN

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart:
STEMBUREAU

ADRES

Raadhuis Aalsmeer

Raadhuisplein 1

Proosdĳhal

Edisonstraat 6

Op woensdag 16 maart:
STEMBUREAU

ADRES

Raadhuis Aalsmeer

Raadhuisplein 1

Bibliotheek

Marktstraat 19

Buurthuis Hornmeer

Dreef 1

Proosdĳhal

Edisonstraat 6

Clubgebouw VZOD

Wim Kan Dreef 2

R.K. Antoniusschool

Zonnedauwlaan 59

Dorpshuis Kudelstaart 't Podium

Kudelstaartseweg 239

Buurthuis 't Middelpunt

Wilhelminastraat 55

Sporthal De Bloemhof

Hornweg 187

NH Wĳkcentrum 't Anker

Oosteinderweg 273 A

Wĳkcentrum 't Baken

Sportlaan 86

Atletiek Vereniging Aalsmeer

Sportlaan 43 A

Parochiehuis

Gerberastraat 6

Wellantcollege MBO Aalsmeer

Linnaeuslaan 2

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u op enkele stembureaus
vervroegd uw stem uitbrengen. De stembureaus zĳn op alle drie de
dagen open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

GEEN STEMPAS ONTVANGEN?

Uiterlĳk 2 maart ontvangt u uw stempas thuis. Met deze stempas
en uw identiteitsbewĳs kunt u in elk stemlokaal in de gemeente
Aalsmeer stemmen. Uw identiteitsbewĳs mag maximaal 5 jaar
verlopen zĳn. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw
stempas kwĳt? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt tot
uiterlĳk vrĳdag 11 maart 17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen.

STEMMEN PER VOLMACHT

U kunt ook iemand anders vragen om namens u te stemmen.
Vul de achterkant van uw stempas in en geef deze samen met een
kopie of foto van uw identiteitsbewĳs mee aan de persoon die voor
u gaat stemmen.

OP WIE STEMMEN?

In Aalsmeer doen de volgende partĳen mee aan de verkiezingen:
CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, GroenLinks, D66 en Partĳ van de
Arbeid. Twĳfelt u nog op welke partĳ u gaat stemmen? De stemhulp helpt u de partĳ te vinden die het beste bĳ uw standpunten
past. Kĳk op aalsmeer.nl/verkiezingen of mĳnstem.nl/aalsmeer

Kĳk voor meer informatie op: aalsmeer.nl/verkiezingen

