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Aalsmeer - Door ‘Help Oekraïne’ 
worden momenteel in Aalsmeer 
levensreddende en verzorgende 
goederen ingezameld voor mensen 
in en buiten het door oorlog 
getro� en land. Enkele bedrijven in de 
sierteelt en de consumenten sector 
hebben hiervoor de krachten gebun-
deld. De logistieke ervaring van de 
transporteurs die bloemen door heel 
Europa vervoeren, wordt ingezet om 
alle goederen te vervoeren naar de 
grens van Polen en Oekraïne waar 
veel vluchtelingen verblijven. Meer-
dere keren per week gaan vrachtwa-
gens met hulpgoederen op. Doet u/
jij ook mee om de vrachtwagens vol 
te krijgen? 

Drop o�  locaties
Er hebben inmiddels met succes 
enkele transporten plaats gevonden, 
maar er zijn nog veel meer goederen 
nodig. Deze kunnen afgeleverd 
worden bij Vaneman Automotive aan 
de Witteweg 6 van maandag tot en 
met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 
uur en bij The Beach aan de Oostein-
derweg 247a van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
De stichting is nog op zoek naar 
meerdere zogenaamde drop o�  loca-
ties in Kudelstaart, De Kwakel, 
Uithoorn en Rijsenhout. Aanmelden 
kan telefonisch via 020-7609900 of 
stuur een mail naar info@helpoek-
raine.nl. 

Houdbaar voedsel en water
Op dit moment is er voldoende 
kleding ingezameld, evenals 

schoenen, slaapzakken en dekens. 
Nu is er vooral behoefte aan kant en 
klaar en houdbaar voedsel en water, 
hygiënische, verzorgende en medi-
sche producten, honden- en katten-
voer en verder onder andere batte-
rijen, powerbanks, zaklampen  en 
kaarsen. Kijk voor de volledige lijst 
van te doneren goederen en voor 
meer informatie op www.helpoek-
raine.nl. “We kijken er naar uit om 
jouw donaties aan te nemen, waar-
voor bij voorbaat heel veel dank. 
Samen maken we het verschil voor 
Oekraïne”, aldus de organisatie Help 
Oekraïne.

Inzameling goederen: Samen het 
verschil maken voor Oekraïne!
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Is collageen 
het wondermiddel 

tegen rimpels?

  SMIT SCHOENEN
  PÉRINE, DAT IS ANDERE HUID

   EYE WISH OPTICIENS

  NEO VITA
  SIJBRANTS & VAN OLST SPECIAALOPTIEK

  OPTISPORT HEALTH CLUB

  FYSIKOS VOEDING

  SAN BAO PRAKTIJK

  VAN DER SCHILDEN LINGERIE

IN SAMENWERKING MET:

Bewegen kun je de hele dag door…!Staren naar rood licht helpt je 

gezichtsvermogen op peil te houden

De stickers op jouw stuk 

fruit vertellen je meer 

dan je denkt

Overal hangt een gezellige sfeer en 
komt de een na de ander stemmen. 
Eerst de stempas en het identiteits-
bewijs laten zien, vervolgens met de 
kieslijst naar het stemhokje en tot 
slot de gemaakte keuze in de ‘stem-
container’ deponeren. “Zo, ik heb m’n 
stem weer uitgebracht”, zegt een 
bezoekster vrolijk. “Mijn moeder zei 
altijd: Niet stemmen is een stem voor 
de tegenpartij.” 

Veel keuze
In totaal zijn er in de gemeente veer-
tien stembureaus waar een keuze uit 
gemaakt kan worden. Het Parochie-
huis in de Gerberastraat is een vrij 
nieuwe locatie, maar de weg naar dit 
zaaltje met toegang via de keuken is 
goed. De kans was er ook om het 
nieuwe onderkomen van de Atletiek-

vereniging in de Sportlaan te 
aanschouwen. Echter, in dit stembu-
reau bleef het tot het middaguur vrij 
rustig. “Ach, er is veel keuze en ‘t 
Baken (ook een stemlocatie) is aan 
het einde van de straat. Als er maar 
gestemd wordt”, aldus de voorzitter 
van dit stembureau. Er wordt kort 
gespeculeerd over de uitslag. “Aals-
meer is een CDA gemeente, maar de 
VVD scoort ook altijd hoog. We gaan 
het zien, maar ik verwacht geen 
grote veranderingen.” De andere 
deelnemende partijen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen denken 
hier natuurlijk anders over. Afgelopen 
weken is � ink campagne gevoerd en 
natuurlijk hopen D66, PvdA en Groen 
Links groter te groeien, net als Abso-
luut Aalsmeer, de enige partij zonder 
landelijke bemoeienissen. 

Verkiezingsdag: “Niet stemmen 
is een stem voor de tegenpartij”

Stemmen in het-Parochiehuis.

Stemmen in het-Raadhuis.

Aalsmeer - “Nee, het liep niet gelijk storm toen we vanmorgen (woensdag 
16 maart) om half acht de deur van ons stembureau openden en het 
eerste uur was de opkomst mager, maar het begint nu lekker te lopen”, 
aldus de heren en dames in het stembureau in Zuid. Na de ko�  e ging de 
redactie op bezoek bij diverse stembureaus in de gemeente. 

Groen, woningen en de ‘knip’
De items waarmee geprobeerd 
worden de inwoners warm te maken 
voor één van de zes partijen lopen 
niet veel uit een. Meer groen en meer 
woningen, minder Schiphol en de 
‘knip’ uit de Burgemeester Kaste-
leinweg, een doorn in het oog voor 
vele inwoners en politici. Dat er dit 
keer ook op maandag en dinsdag 
gestemd kon worden, hebben de 
heren en dames in het gemeentehuis 
wel gemerkt. Beide dagen best veel 
stemmers. “Maar, de meesten, met 
name oudere inwoners, moeten hier 
aan wennen. Op woensdag naar de 
stembus zit in het systeem, zeg maar.” 
In de bibliotheek is het eveneens een 
komen en gaan van stemmers, 
alhoewel hier ook wordt gezegd dat 
het in de ochtend vrij rustig was. 
“Ach, we hebben genoeg te lezen”, 
wordt er gekscherend gezegd. 

Stemmen tellen
Tot negen uur ‘s avonds zitten alle 
medewerkers vrijwillig in de stembu-
reaus. “Leuk en gezellig om te doen”, 
aldus één van hen. “Maar het is wel 
een lange dag tot later dan negen 
uur, want na sluiting gaan we de 
stemmen tellen.” 

Zie vervolg op bladzijde 30.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 MAART

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag dienst om 
16u. met Boudewijn Schoon-
hoven. Zie: www.cama-aalsmeer.
nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u.en 16.30u. met 
prof.dr. J.W. Maris uit Apeldoorn. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. P.A. van 
Veelen uit Bennebroek en 
16.30u. gez. dienst in CGK met 
prof.dr. J.W. Maris uit Apeldoorn.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met dhr. Willem van Bloemen. 
Collecte voor Veertigdagentijd. 

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. 
Burret Olde, 3e zondag Veertig-
dagentijd. Info: http://pgAals-
meer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. J. Scheele 
Goedhart uit Vijfhuizen. Orga-
nist: Hugo v/d Meij. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. F.I. 
van Willegen. Organist: Rogier 
Postma. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag in Kloosterhof 17u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Eucharistie-
viering m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met pastoor 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis, HA. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met mw. ds. J. van Dalen 
uit Nijverdal. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering met cantors. Info: sjange-
boortesecretariaat@live.nl of 
0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

om 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 21 maart met 
br. Frank Ouweneel. Info: www.
begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. om de twee weken in 
Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsen-
hout. 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.

Winst Coby en Jopie 
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Klaverjassen en jokeren staan op het 
programma en nieuwe kaarters 
worden heel welkom geheten. De 
volgende kaartmiddagen zijn op 17 
en 24 maart. Op donderdag 10 maart 
is het klaverjassen gewonnen door 
Coby Bouwmeester met 5147 punten 
en 1 mars, op twee is Riet Lammers 
geëindigd met 5087 punten en op 
drie Annie Buskermolen met 5055 
punten en 1 mars. Bij het Jokeren 
was de hoogste eer voor Jopie de 
Grauw met 314 punten, gevolgd 
door Guusje Kok met 357 punten en 
Trudy Knol met 360 punten. Voor 
inlichtingen kan contact opgenomen 
worden met penningmeester Hans 
via: 06-12699009.

BEGRA bijbelstudie 
in gebouw Irene
Aalsmeer - De wekelijkse bijbels-
tudie van de Stichting BEGRA op 
maandag is weer van start gegaan. 
Belangstellenden zijn welkom. Op 
maandag 21 maart zal broeder F. 

IN MEMORIAM

Kudelstaart - Dinsdag 8 maart is 
Jeroen Buskermolen overleden op 
63-jarige leeftijd. Bijna twee jaar 
terug was er een ongeneeslijke 
ziekte bij hem vastgesteld die zelfs 
Jeroen niet kon overwinnen. Op 
zaterdag 12 maart hebben vele 
leden van de schaatstrainings-
groep VZOD Kudelstaart afscheid 
genomen van Jeroen. Velen deden 
dit, in clubtenue gekleed, met een 
indrukwekkend eerbetoon in de 
vorm van een erehaag vanaf het 
kerkplein tot op de Kudelstaartseweg. Jeroen was een sportman pur 
sang, tot het uiterste gemotiveerd om te presteren maar nooit ten koste 
van een ander. Sportiviteit en het samen sporten, stonden hoog bij hem 
in het vaandel. Vooral het schaatsen en het �etsen waren hem zeer dier-
baar. In 2007 werd hij actief binnen de �etscommissie van de schaatstrai-
ningsgroep VZOD Kudelstaart. Twee jaar later kwam hij in het bestuur als 
opvolger van zijn vrouw Jolanda en nam hij van haar het secretariaat 
over. Tot het laatst aan toe is Jeroen in zijn functie als secretaris, met zijn 
grote inzet en enthousiasme, van enorme betekenis geweest voor 
schaatstrainingsgroep VZOD. Ontelbaar zijn de notulen, verslagen, abon-
nementsaanvragen, correspondentie en andere zaken die hij op 
bekwame wijze voor de club gedaan heeft. 
Het bestuur en alle leden van de schaatstrainingsgroep zijn hem grote 
dank verschuldigd voor alle tijd en de geweldige inzet die hij altijd 
volkomen belangeloos aan de club gegeven heeft. VZOD gaat hem niet 
alleen missen als zeer gemotiveerd en gewaardeerd bestuurslid, maar 
vooral als enthousiaste medesporter en dierbare vriend. Jeroen bedankt 
voor alles wat je voor schaatstrainingsgroep VZOD gedaan hebt!

Jeroen Buskermolen

Aalsmeer - Op 4 maart vierde ANWB 
Automaatje haar tweede verjaardag in 
Aalsmeer. Sinds 2020 rijden vrijwillige 
chau�eurs minder mobiele inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart naar 
allerlei bestemmingen in de omgeving. 
Mevrouw Lydia Jansen is deelnemer 
van het eerste uur. “Ik vind ANWB Auto-
Maatje echt fantastisch, ik ben er zo 
ontzettend blij mee! Het aanvragen 
van een rit gaat heel gemakkelijk en 
omdat ik regelmatig gebruik maak van 
de dienst heb ik het gevoel dat de 
planner en ik elkaar kennen, al hebben 
we elkaar nog nooit ontmoet. De 
chau�eurs zijn allemaal leuke mensen, 
het is gezellig onderweg en soms 
hebben we zulke leuke gesprekken dat 
het haast jammer is dat we al op de 
plaats van bestemming zijn.”

Alleen maar lof
Tijdens de coronaperiode bleef ANWB 
AutoMaatje actief. In deze periode 
werden vooral medische ritten 
gereden, zoals een bezoek aan de huis-
arts, tandarts, fysiotherapeut en het 
ziekenhuis en later naar GGD en vacci-
natielocaties. Nu kan de vervoersdienst 
ook weer volop worden ingezet voor 
andere ritten, zoals verjaardagen, de 
kapper, de markt, het museum, gezellig 
winkelen of een bezoek aan een vriend 
of vriendin. De vrijwillige chau�eurs 
staan voor u klaar en brengen u, in 
overleg, waarheen u maar wilt. 
Mevrouw Jansen: ”Ik heb nog nooit 
een nee-antwoord gekregen. Ik ben zo 
blij dat ik mijn vervoer zelfstandig met 
ANWB AutoMaatje op kan lossen. 

Laatst hoorde ik dat een andere deel-
nemer zo graag weer eens naar het 
strand wilde. Zij is toen met een chauf-
feur naar Zandvoort geweest. Dat is 
gewoon geweldig. En de ritten zijn nog 
gezellig ook. Echt, ik kan het iedereen 
aanraden.” De chau�eurs rijden met 
hun eigen auto. “Het zijn allemaal �jne 
auto’s en de chau�eurs zijn altijd 
perfect op tijd. Ik heb alleen maar lof!” 
Mevrouw Jansen vertelt in haar omge-
ving zo enthousiast over ANWB Auto-
Maatje, dat zij al voor verschillende 
nieuwe deelnemers heeft gezorgd. 
Haar zwager, die in Hoofddorp woont, 
is daar zelfs chau�eur geworden. 

Informatie of meerijden
Sinds de start in Aalsmeer zijn er bijna 
150 ritten gereden. De dienst is 
bedoeld voor inwoners die minder 
mobiel zijn, zelf geen auto (meer) 
rijden en voor hun vervoer afhankelijk 
zijn van anderen. In Aalsmeer zijn er 
inmiddels bijna 70 deelnemers en bijna 
20 vrijwilligers actief. Aanmelden voor 
ANWB AutoMaatje is gratis. U betaalt 
alleen een kleine onkostenvergoeding 
van 30 eurocent per kilometer per rit 
aan de vrijwilliger. Meer informatie of 
meerijden? Neem dan contact op met 
ANWB AutoMaatje Aalsmeer: bel 0297-
303141 (maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of mail 
info@automaatje-aalsmeer.nl Wilt u 
een rit maken? Vraag deze dan mini-
maal twee werkdagen ervoor aan. Wilt 
u vrijwillige chau�eur of planner 
worden? Ook dan hoort AutoMaatje 
graag van u.

ANWB AutoMaatje Aalsmeer: 
Meer dan vervoer alleen

Rijsenhout - Zondag 20 maart om 
10.00 uur verleent Rosa van der 
Vijver, beter bekend als de zand-
prinses, medewerking aan de dienst 
in het Lichtbaken. De zandprinses 
gooit, strooit en schuift met zand op 
een lichtplaat en laat op betoverende 
wijze allerlei tekeningen verschijnen. 
De Zandprinses verzorgt een onver-
getelijk visueel spektakel; een 
schouwspel tussen licht en donker, 
waarbij humor, ontroering en 
verwondering centraal staan. De 
zandprinses heeft de �jne kneepjes 
van het vak geleerd van haar vader, 
de zandtovenaar. Onderweg naar 
Pasen staat de voorstelling van Rosa 
in het teken van deze feestdag. De 

dienst is bedoeld voor jong en oud. 
Aangezien veel mensen deze aanvul-
ling op de dienst zal aanspreken, 
wordt gevraagd vooraf aan te 
melden bij Johan van der Zwaard per 
mail: zwaardvdjohan@hotmail.com.
Adres van het Lichtbaken is Aals-
meerderweg 751 in Rijsenhout.

Zandprinses in het Lichtbaken

Ouweneel spreken over het onder-
werp: ‘De Russische opmars. Wees 
niet bang.’ Zeer actueel dus! De 
bijeenkomst vindt plaats in gebouw 
Irene aan de Kanaalstraat 12 en 
begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis, vanaf half acht 
is er ko�e/thee.
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Voor gitaren,
violen en 
ukelele’s

Ook diverse
muziek(les)

boeken

AGENDA
MAART:

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

DONDERDAG 17 MAART:
* Ko�eclub speciaal in buurthuis 

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

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen in Dorpshuis ‘t Podium, 

Kudelstaart, vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 

Rijsenhout, 19.30-22.30u.
* Eerste cursusavond ‘droog-

bloemen’ Groei&Bloei in buurt-
huis Hornmeer, Dreef 1 van 
19.30 tot 21.30u. 

* Nieuwe expositie ‘Wonderland’ 
in Flower Art Museum. Open: do. 
t/m zo. 13-17u. T/m 22 mei.

VRIJDAG 18 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.

ZATERDAG 19 MAART:
* Postzegel(ruil)beurs in Parochie-

huis, Gerberastraat v/a 9.30u.
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug. Open 
zaterdag van 10.30 tot 16.30u.

* Bene�etconcert mannenkoor 
Con Amore voor Oekraïne in 
burgerzaal, Raadhuis vanaf 
13.30u.

* Cabaretavond met Fieke Opdam 
in Bacchus, Gerberastraat vanaf 
20.30u.

ZONDAG 20 MAART:
* Viering Eerste Werkdag met dj’s 

Kees en Marcel in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 14-21u.

* Concert ‘Flying High’ door Malou 
Swart in Doopsgezinde Kerk, 
Zijdstraat vanaf 15u.

* KCA Bob & Gon in De Oude 
Veiling, Marktstraat met Edwin 
Rutten. Aanvang: 15.30u.

MAANDAG 21 MAART:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Schilderijen van Henry Calvetti 
bij Eveleens Makelaars, Punter-
straat, Centrum. 

DINSDAG 22 MAART:
* Open huis Open Hofkerk in ‘t 

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

straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 23 MAART:
* OVAK kaartsoos in Parochiehuis, 

Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 

in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

VRIJDAG 25 MAART:
* Bandbrouwerij in N201 van 20 

tot 00u. Voor kids 19-21u.
* 

ZATERDAG 26 MAART:
* Lezing over vliegvelden in Enge-

land tijdens Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum. Om 11 
en om 13u.

ZONDAG 27 MAART:
* KCA klassiek met pianisten 

Martijn en Stefan Blaak in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 
14.30u. Opbrengst voor Oekraïne

* Optreden The Lasses in De Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15u.

Aalsmeer - Op klaarlichte dag 
zondag 13 maart was het een uitge-
stelde, afwijkende poëziemiddag die 
door KCA’s Podiumkunsten en Litera-
tuur werd georganiseerd. Het thema 
‘Natuur’ werd op heel verschillende 
manieren belicht en het publiek luis-

Gedichtendag in poëtische sfeer

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Bob Gon ontvangen 
zondag 20 maart Edwin Rutten de 
alleskunner; jazzzanger, verhalenver-
teller, acteur, muzikant, docent en 
columnist. Zelf grapt hij: “Een losse 
bak gereedschap.” Bij Bob & Gon 
vertelt hij zijn eigen versie van Peter 
en de Wolf van Sergej Proko�ev. Na 
de pauze neemt hij u mee naar Down 
Memory Lane. En deelt zijn herinne-
ringen aan zijn vroegste jazzjaren 
met klasgenoot Rogier van Otterloo. 
Zingt jazz in het Nederlands en 

mooie ballads van het American 
Songbook.

Speciaal verzoek
Edwin heeft aan het publiek een 
speciaal verzoek. “Er is zoveel loslo-
pend talent! Wie zingt met mij een 
duet, een popballade of what ever 
mee?” Wie benieuwd is of Edwin gaat 
vertellen wat hij deed bij GTST, over 
de Liefde voor Laura, hoe hij verzeild 
kwam in de musical Annie en Dr. 
Dolittle, bij Klokhuis en Ome Willem, 
die kan en mag deze bijzondere 
voorstelling niet missen! Edwin 
wordt op de vleugel begeleid door 
zijn jazz makker Jean-Louis van Dam. 
Beide mannen zijn benieuwd wie 
zich van het publiek op het podium 
waagt en bovendien verheugen zij 
zich op de bitterballen in de pauze. 
Stel deze multi- talented performer 
niet teleur en kom op zondag 20 
maart in groten getale naar Bob & 
Gon. Edwin Rutten heeft er heel veel 
zin in u allemaal te begroeten.
Er zijn nog enkele kaarten (25 euro 

Topartiest Edwin Rutten zondag 
te gast bij Bob & Gon

Bob & Gon kijken zondag uit naar uw/
jouw komst. Foto: www.kicksfotos.nl

per stuk) verkrijgbaar bij wijnhandel 
Wittebol in de Ophelialaan.
Schrijf vast in de agenda:
Op 24 april Laura Fygi en band 
(geheel uitverkocht) en op 8 mei 
(Moederdag) worden de moeders 
toegezongen door Philippe Elan en 
Thèrése Steinmetz, voor deze voor-
stellingen zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar. Zowel zondag 20 maart 
als 24 april en 8 mei is de zaal open 
om 14.45 uur en beginnen de voor-
stellingen om 15.30 uur in de boven-
zaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Bob & Gon en de 
artiesten kijken uit naar uw komst. 

Aalsmeer - Een internationaal gezel-
schap begaf zich zaterdag 12 maart 
naar het Flower Art Museum voor de 
opening van de nieuwe tentoonstel-
ling Wonderland. Het werk van 
kunstenares Lida Sherafatmand 
bracht heel wat teweeg.
Wonderland is een overzichtsten-
toonstelling met zestig schilderijen 
die Sherafatmand in de laatste tien 
jaar maakte. Als 3-jarige woonde zij 
in Iran toen de oorlog met buurland 
Irak begon en haar woonplaats 
volledig werd verwoest door 
bombardementen. Om te 
ontsnappen aan het geweld tekende 

Bloemen met een boodschap in 
het Flower Art Museum

Van links naar rechts: Constantijn Ho�scholte (FAM), ambassadeur Beti Jacheva van 
Noord-Macedonië, kunstenaars Alisa Lis en Lida Sherafatmand, burgemeester Gido 
Oude Kotte en ambassadeur Mark Pace van Malta.

te spreken dat ook nu weer kinderen 
in angst leven door oorlog. De 
wereld heeft meer zachtheid nodig, 
een zachtheid die spreekt uit het 
werk van de kunstenares.

Bloemsculpturen
Het museum combineerde de kleur-
rijke schilderijen van Sherafatmand 
met het opvallende werk van de 
jonge kunstenares Alisa Lis. Zij maakt 
reusachtige bloemsculpturen van 
papier en textiel. Bloemen die zo uit 
‘Alice in Wonderland’ lijken te komen 
en daarmee wonderbaarlijk goed 
passen bij de schilderijen. Het resul-
taat is een tentoonstelling die tege-
lijk vrolijk maakt en ontroert en die 
een belangrijk verhaal vertelt.
Wonderland is tot en met 22 mei in 
het Flower Art Museum aan de 
Kudelstaartseweg 1 (tegenover de 
watertoren) te zien. Openingstijden: 
donderdag tot en met zondag, van 
13.00 tot 17.00 uur. Voor groepen 
ook op afspraak. Meer info: 
www.�owerartmuseum.nl. 

Lida een droomwereld met mooie 
bloemen. Vele jaren later omarmde 
de kunstenares het beeld uit haar 
jeugd. Met magische, overweldi-
gende bloemenschilderijen stuurt zij 
een positieve boodschap de wereld 
in. Sherafatmand woont en werkt 
tegenwoordig in Malta en Mace-
donië. Voor de opening kwamen de 
ambassadeurs van beide landen naar 
het museum, evenals de burge-
meester van Aalsmeer. Kunst bleek 
zo een verbindende factor tussen 
diverse culturen. Sherafatmand 
legde vanuit haar eigen achtergrond 
een link naar de actualiteit, door uit 

Foto Frans van den Berg

terde met veel genoegen naar de 
optredende dichters. Van woordspe-
lingen en de seizoenen, van de 
menselijke natuur en natuurlijke 
habitat waarin de mens ingrijpt tot 
het vluchten letterlijk en �guurlijk 
was het voor de toehoorders een 
geslaagd samenzijn. Heel verrassend 
en bijzonder mooi werd er tussen-
tijds gespeeld op de gitaar door de 
jonge talentvolle �amencogitarist 
Simon Duijn. Zijn warme tempera-
mentvolle klanken werden beloond 
met veel applaus en pasten bijzonder 
goed in de poëtische sfeer. Gelukkig 
was het weer mogelijk om dit in de 
intimiteit van Bacchus te doen. De 
bundel van de Gedichtendag Natuur 
2022 is voor 5 euro te koop in Boek-
huis Aalsmeer.

Oranjecomité 
zoekt vrijwilligers!
Aalsmeer - Na twee jaar mag er 
weer een groots kinderfeest 
georganiseerd worden op het 
Raadhuisplein tijdens 
Koningsdag op woensdag 27 
april. De Stichting Oranjecomité 
Aalsmeer is nu dringend op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om een middagje te 
helpen bij de vele attracties, die 
geheel gratis aangeboden 
worden dankzij vele sponsoren. 
Voor alle vrijwilligers wordt goed 
gezorgd met drankjes en hapjes. 
Ook kinderen blij maken? Meld 
je dan aan als vrijwilliger en help 
mee aan een onvergetelijke 
Koningsdag voor alle jeugdige 
inwoners. Het zou toch zonde 
zijn als attracties afgezegd of stil 
gezet moeten worden. Voor 
meer informatie en aanmelding 
kan een mail gestuurd worden 
naar info@aalsmeeroranje.nl of 
iris@aalsmeeroranje.nl.







in dat de beelden alleen gebruikt worden voor het onderzoek 
en ze na het afronden hiervan verwijderd worden. Voor even-
tuele vragen kunt u contact opnemen met Lindy van Schar-
renburg van DTV Consultants, tel.: 06 82303368, e-mailadres: 
l.v.scharrenburg@dtvconsultants.nl. Alleen bereikbaar tijdens 
kantooruren.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
EN ONTWERP EXPLOITATIEPLAN ‘GREEN PARK 
AALSMEER DG2 WEST’ EN ONTWERPBESLUIT 
HOGERE GRENSWAARDE (Z21-086390)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april 2022 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ , 
ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met 
bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
voor een ieder ter inzage ligt. 

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door;
- in het noorden: de Hoge Dijk;
- in het oosten: de westelijke grenzen van de kadastrale per-

celen B5701 (Oosteinderweg
- B5702 (Aalsmeerderweg 183);
- in het zuiden: de buitenste rand van het woonlint ten noor-

den van de Aalsmeerderweg
- in het westen: de watergang ten oosten van de Burge-

meester Brouwersweg (N201).

Doelstelling 
Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde heront-
wikkeling van de westelijke helft van deelgebied 2 planolo-
gisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, �exibiliteit toe te 
passen. Voor het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg 
gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en behe-
ren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van 
het bestaande juridisch-planologisch kader. Het gemeentelijk 
beleid is erop gericht toe te werken naar grotere uniformiteit en 
daardoor meer rechtsgelijkheid van de bestemmingsplannen.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp exploitatieplan en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage 
van 18 maart 2022 tot en met 28 april 2022.

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp exploitatieplan en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan en ontwerp exploi-
tatieplan liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor 
een ieder ter inzage op de volgende wijze:
• de balie van de receptie in het gemeentehuis van 

Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 
0297-387575);

• bij de balie Bouwen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1
te Amstelveen (alleen mogelijk op afspraak: 020-5404911);

• digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de 
landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.05AD-OW01;

• digitaal raadplegen ontwerp exploitatieplan op de 
landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.05ADEX-OW01;

• via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via 
https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true  

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt gedurende de 
bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de ba-
lie Bouwen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen. Aanmelden via centrale balie (zie voor openingstijden 
balie: www.amstelveen.nl); 

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan, ontwerp 
exploitatieplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke 
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Green 
Park Aalsmeer DG2 West’ of ontwerp exploitatieplan ‘Green 
Park Aalsmeer DG2 West’. Schriftelijke reacties op het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden dienen te worden gericht 
aan het college (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder ver-
melding van ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Green Park 
Aalsmeer DG2 West’’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene tel. 0297-387575.

Beoordeling milieue�ect 
Op grond van de aanmeldnotitie m.e.r. is door burgemeester 
en wethouders beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvor-
ming het plan, een milieue�ectrapportage moet worden opge-
steld. Omdat uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen belang-
rijke nadelige milieugevolgen optreden is op 28 februari 2022 
besloten dat er geen milieue�ectrapportage opgesteld hoeft 
te worden. Dit M.e.r. – beoordelingsbesluit ligt ter inzage bij het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’.

TER INZAGE LEGGING ONTWERP ADDENDUM 
STRUCTUURVISIE GREEN PARK AALSMEER 2016  

Op 8 maart 2022 hebben Burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park 
Aalsmeer 2016 vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat 

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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
17 maart 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

Huseen W. 01-07-1979 10-03-2022
Kasrioui S. 18-08-1997 10-03-2022
Marica R. 09-01-1985 10-03-2022
Neagu E. 13-10-1977 10-03-2022

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

MONITORINGSONDERZOEK UIT NAAR DE 
VERKEERSVEILIGHEID OP VIJF HERINGERICHTE 
ROTONDES OP DE BURGEMEESTER KASTELEINWEG

In opdracht van de gemeente Aalsmeer voert adviesbureau 
DTV Consultants momenteel een monitoringsonderzoek uit 
naar de verkeersveiligheid op vijf heringerichte rotondes op 
de Burgemeester Kasteleinweg. Om inzicht te krijgen in de ver-
keersveiligheid van de rotondes en hoe de rotondes worden 
gebruikt, worden van donderdag 17 maart op de volgende 
drie rotondes een camera geplaatst en van 18 t/m 24 maart zal 
ge�lmd gaan worden:
- Burgemeester Kasteleinweg - Dorpsstraat
- Burgemeester Kasteleinweg - Van Clee�kade
- Burgemeester Kasteleinweg - Zwarteweg

De beelden worden behandeld volgens de bepalingen uit de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op 
geen enkele manier verhandeld of gepubliceerd. Dit houdt 

iedereen met ingang van vrijdag 18 maart 2022 tot en met 28 
april 2022 het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park 
Aalsmeer 2016 kan inzien. Dit is tevens de reactietermijn.

Doelstelling
Om het Green Square gebied te kunnen ontwikkelen tot een 
toekomstbesteding, hoogwaardig centrumgebied is de struc-
tuurvisie 2016 niet toereikend. Het addendum, als aanvulling 
op de structuurvisie 2016, zorgt ervoor dat het planologisch 
beleidskader actueel is en overeenkomt met de gemeentelijke 
toekomstvisie van het Green Square gebied. 

Procedure
Op de voorbereiding van het ontwerp Addendum Structuurvi-
sie Green Park Aalsmeer 2016 is de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat de ontwerp 
Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 vanaf 18 
maart 2022 voor een periode van zes weken voor een ieder 
ter inzage wordt gelegd. Op grond van afdeling 3.4 Awb en 
de Algemene Inspraak-  en participatieverordening Aalsmeer 
2010 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om over de 
ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 
een zienswijze naar voren te brengen. Voor de omgeving zal 
eind maart/begin april 2022 een inloopavond worden georga-
niseerd om de plannen nader toe te lichten.

Ontwerp Addendum Structuurvisie 
Green Park Aalsmeer 2016
Voornoemde ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park 
Aalsmeer 2016 ligt gedurende de bovengenoemde termijn 
voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
• digitaal raadplegen op de landelijke website 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0358.SVadGPAALSM2016-OW01;

• via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via 
https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true 

• de balie van de receptie in het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 
0297-387575);

• de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 (alleen mogelijk 
op afspraak: 020-5404911).

Indienen zienswijze ontwerp Addendum 
Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze betre�ende dit ontwerp Ad-
dendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 naar voren 
te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Bur-
gemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Addendum Struc-
tuurvisie Green Park Aalsmeer 2016’. Degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnum-
mer 0297-387575.

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. 



Aalsmeer - Tijdens de bedank- en 
afscheidsreceptie voor Erik van den 
Brun afgelopen zondag 13 maart in 
café Joppe heeft de voormalig 
wijkagent de prestigieuze Rozen-
penning van Aalsmeer overhan-
digd gekregen. Hij kreeg deze 
onderscheiding uit handen van 
burgemeester Gido Oude Kotte. 

Aantoonbaar verdienstelijk
Vijftien jaar �etste Van den Brun 
door de gemeente of was hij te 
vinden op de Poel. Altijd dicht bij 
de inwoners en altijd in dienst van 
de veiligheid. Handelend volgens 
de menselijke maat. De Rozenpen-
ning wordt uitgereikt aan burgers 
die zich gedurende een lange 
periode aantoonbaar verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Aals-
meerse bevolking. “Volgens mij 
weet bijna elke Aalsmeerder wie 
Erik van den Brun is. Bekend als de 
�etsende agent”, zei burgemeester 
Gido Oude Kotte bij de overhandi-
ging van het ereteken. “Je werkte 
volgens de menselijke maat en dat 
is terug te lezen in de reacties op 
sociale media nadat je jouw werk 
op straat door omstandigheden 
niet meer kon voortzetten.” 

Betrokken en altijd bereikbaar
De burgemeester gaf een kleine 
opsomming van de reacties op 

Ro enpenning voor fietsende 
agent  Erik van den Brun

Foto’s: www.kicksfotos.nl

O�ciële Mededelingen
17 maart 2022

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Haydnstraat 11, 1431 ZA, (Z22-018993), het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
- Rietwijkeroordweg 45 en 45 kwek, 1432 JG, (Z22-018524), 

het aanleggen van een dam met duiker aan de achterzijde, 
een weg op de gedempte sloot, een in- en uitrit en het 
deels verplaatsen van de bestaande dam met duiker aan 
de voorzijde van het perceel 

- Ophelialaan 28, 1431 HJ, (Z22-018444), het splitsen van de 
woning in drie studio’s (legalisatie) 

- Kerkweg 50, 1432 EJ, (Z22-018225), het vervangen van de 
erker aan de voorzijde van de woning 

- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z22-018015), het verplaatsen van 
de mantelzorgwoning naar de de�nitieve plek in de tuin 

- Karperstraat 49, 1432 PC, (Z22-018003), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Uiterweg 358 (kad. perc. H nrs. 3647, 3648 en 3649), 1431 
AX, (Z22-017802), het wijzigen van het bestemmingsplan 
van Bedrijfsbestemming in Wonen 

- Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-017696), het plaatsen van een 
container voor het afvoeren van gesloopt materiaal op een 
parkeerplaats t.h.v. de woning van 4 april tot 13 mei 2022 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-010346), het bouwen van 

magazijnstellingen in het nieuw te betrekken bedrijfspand 
Verzonden: 11 maart 2022

- Rietwijkeroordweg 60 kwek, 1432 JE, (Z20-046895), het 
verbouwen en aanpassen van het kassencomplex Verzon-
den: 10 maart 2022

- Weteringstraat 50, 1431 BC, (Z22-011846), het plaatsen van 
een vuilcontainer op de parkeerplaats voor de woning tot 
en met 25 februari 2022 Verzonden: 08 maart 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de wabo verlengd:
- Rietwijkerdwarsweg 2 kwek, 1432 JD, (Z21-092668), het 

uitbreiden van de bedrijfsruimte van een handelskwekerij. 
Verzonden: 11 maart 2022

- Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-005202), het gedeeltelijk wijzigen 
van het gebruik van het pand van BSO naar KDV. Verzon-
den: 10 maart 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Ecuadorlaan 11 (Sectie B, nr. 6546, 9274, 9275, 9276, 9277, 

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

- Uiterweg 127 ws19, 1431 AD, (Z22-005307), het wijzigen 
van de gevelbekleding en het gedeeltelijk uitbreiden van 
de woonboot aan de rechterzijde. Verzonden: 11 maart 
2022

- Sierteeltstraat 29, 1431 GM, (Z21-093150), het wijzigen van 
de indeling van het kantoor en de postitie van de brand-
scheidingen. Verzonden: 09 maart 2022

- Zijdstraat 3, 1431 EA, (Z21-090877), het plaatsen van een 
afvoerpijp op het platte dak ten behoeve van een restau-
rant. Verzonden: 10 maart 2022

- Catharina-Amalialaan, t.h.v. nr. 66, (Z22-008576), het in-
richten van een bouwplaats t.b.v. werkzaamheden basis-
school Mikado tot 1 april 2022. Verzonden: 08 maart 2022

- Veilingboulevard (kad. perc. B 10545), (Z21-093593), het 
realiseren van een onderdoorgang ten behoeve van de 
Ongestoorde Logistieke Verbinding van en naar de bloe-
menveiling. Verzonden: 07 maart 2022

- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG, (Z22-006055), het kappen 
van een waardevolle boom (Betula pendula). Verzonden: 
07 maart 2022

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

Burggravenambacht, noordwestelijk deel
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - 

Ketelhuis, noordoostelijk deel

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN 
DRANK- EN HORECA

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Op en nabij de Westeinderplassen en bij de watertoren 

(Z22-018076) Vuur en Licht op het Water Aalsmeer op 3 
september 2022, ontvangen op 10 maart 2022

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

- Zonnedauwlaan 59 (Z22-017631) Avondvierdaagse Kudel-
staart van 30 mei t/m 3 juni 2022, ontvangen 8 maart 2022

- Parkeerplaats voor raadhuis en Zijdstraat (Z22-019275) 
Geraniummarkt en Braderie op 7 mei 2022, ontvangen 11 
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 ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Dreef 7 (Z21-094491) Verenigingsdag op 10 april 2022, ver-

leend 15 maart 2022

COLLECTES

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

TER INZAGE

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

t/m 22-04-22 Ontwerp omgevingsvergunning reconstruc-
tie machineweg omgevingsvergunning met 
de daarbij behorende stukken

t/m 28-04-22 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park 
Aalsmeer DG2 West’ , ontwerp exploitatie-
plan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bij-
behorende stukken en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarde.

t/m 28-04-22 Het ontwerp Addendum Structuurvisie 
Green Park Aalsmeer 2016

Lichte stijging positief 
geteste inwoners in 
Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal corona-besmet-
tingen in Nederland blijft hoog, ook in 
Aalsmeer en omliggende gemeenten is 
de lijn stijgende. Van 2 tot en met 15 
maar zijn 1.387 inwoners positief getest 
op corona en dat zijn er 287 meer dan de 
vorige periode. In Uithoorn raakten 
1.041 (+200) besmet met omikron, in 
Amstelveen kregen 3.053 (+527) inwo-
ners te horen een weekje binnen te 
moeten blijven vanwege corona en in 
Haarlemmermeer 6.039 (+1302) inwo-
ners. Er zijn vanuit Aalsmeer 2 inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis door 
corona, er zijn opnieuw geen inwoners 
overleden aan het virus. Ook in Amstel-
veen geen aan corona overleden inwo-
ners. Vanuit Uithoorn is 1 inwoner naar 
het ziekenhuis vervoerd vanwege 
corona, vanuit Amstelveen 4 en vanuit 
Haarlemmermeer 12. Er zijn in Haarlem-
mermeer 2 inwoners overleden aan 
corona, in Uithoorn 1 inwoner. Ondanks 
dat nog steeds veel mensen besmet 
raken, heeft het kabinet besloten om de 
corona-maatregelen per aanstaande 
woensdag af te scha�en. Alleen 
adviezen, zoals regelmatig de handen 
wassen en isolatie bij besmetting, blijven 
van kracht. Ook de mondkapjesplicht in 
het openbaar vervoer verdwijnt dan. 
“Het is mogelijk en verstandig om verder 
te versoepelen”, aldus minister Kuipers. 
Wel raadt hij aan om te gaan testen bij 
klachten en dat kan in Aalsmeer binnen 
de gemeentegrenzen: De coronatestbus 
van de GGD staat de komende weken op 
het parkeerterrein aan de Dreef! Hou 
ondanks alle versoepelingen rekening 
met uw kwetsbare medemens. De 
omikron-variant is voor hen ziekma-
kender dan voor gezonde personen! 

sociale media. “Meer dan 300 reac-
ties, waaruit ik een kleine greep 
doe: ‘Wat een verdrietig nieuws’, 
‘Een onmisbaar en vertrouwd 
gezicht van Aalsmeer’, ‘Iedere wijk 
verdient zo’n betrokken diender’, 
‘De straten van Aalsmeer zullen 
niet meer hetzelfde zijn’, ‘We gaan 
je vriendelijke gezicht op de �ets 
echt missen’ en ‘Mensen als u 
maken Aalsmeer mooi en goed’. Als 
je dat losmaakt, heb je het werk als 
wijkagent heel goed gedaan”, aldus 
de burgemeester. “Die reacties 
zeggen veel, zo niet alles. Je was 
betrokken, vertrouwd en altijd 
bereikbaar.” 

Onuitwisbare indruk
De commissie die over de erete-
kens gaat vindt dat Van den Brun 
een onuitwisbare indruk heeft 
achtergelaten bij vele Aalsmeer-
ders. In het centrum van Aalsmeer 
en op de Aalsmeerse wateren. De 
burgemeester concludeerde dan 
ook: “Voor jouw bijzondere en 
jarenlange inzet krijg je de Rozen-
penning van Aalsmeer. Met heel 
veel genoegen overhandig ik jou 
dit bijzondere ereblijk. Omdat je 
het verdient.”

Sinterklaas
De afscheidsreceptie in café Joppe 
is goed bezocht. Erik heeft vele 
handen mogen schudden, want het 
was behoorlijk druk. Veel inwoners 
en ondernemers kwamen afscheid 
nemen. Burgemeester Oude Kotte 
was niet alleen de enige VIP-
bezoeker. Ook Sinterklaas was uit 
Spanje gekomen om de wijkagent 
te bedanken voor zijn betrokken-
heid bij de vele Aalsmeerse evene-
menten. Erik werd door de Goed-
heiligman getrakteerd op een foto 
van de watertoren in de Aalsmeer 
kleuren (rood, groen en zwart) en 
een ‘life long’ aanwezigheid als 
speciale gast bij Vuur en Licht op 
het Water. En Erik kreeg nog veel 
meer cadeautjes. Uit handen van 
Rob van het Oranjecomité een 
mooie bos bloemen en van SPIE 
een tas vol herinneringen aan de 
Pramenrace. Het afscheidsfeestje 
was compleet met een heerlijke 
lekkernij, mergpijpjes van de bakker 
in Aalsmeer kleuren. Zowel voor-
malig wijkagent Erik van den Brun 
als de organisatie en de aanwezigen 
kijken terug op een gezellig infor-
meel samenzijn met  een o�ciële 
waardering. 
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Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart 
speelde ONE de Musical een speciale 
bene�etvoorstelling onder de 
noemer #LOVENOTWAR ten behoeve 
van de oorlog in Oekraïne. Hiermee 
is maar liefst 5.000 euro bijeenge-
bracht voor giro 555. In de foyer van 
Studio’s Aalsmeer kon men bij het 
grote bloemenhart de speciale ‘Love. 
Always.’ roos aanscha�en. Tijdens de 
speciale bene�etavond genoten 
ruim 800 mensen van het hartstoch-

telijke verhaal over de eeuwige liefde 
tussen Amon, een stoere piramide-
arbeider en de mooie Mira een 
rebelse prinses die tegen alle regels 
in gaat en haar eigen hart volgt.
Producent Roel Pieters: “Ik ben 
ontzettend trots op de cast en het 
publiek dat zo massaal gedoneerd 
heeft. Met z’n allen hebben we 
hiermee een bescheiden bijdrage 
kunnen leveren aan giro 555 in actie 
voor Oekraïne.”

Benefietvoorstelling NE brengt 
 euro op voor ekra ne

Foto: Laurens Niezen

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Woensdag 9 maart werd 
een bijzondere dag voor fotograaf 
Reint Baarda. Zijn meesterwerk, De 
Kleine Berghoef, kon eindelijk aan een 
select publiek worden gepresenteerd. 
Het schitterend uitgevoerde boek 
bevat foto’s van een groot aantal 
gebouwen in Nederland die zijn 
ontworpen door de in Aalsmeer 
geboren architect J.F. Berghoef ( 14 
februari 1903 en overleden op 9 
maart 1994).

Inspiratiebron
Wanneer je een meesterwerk creëert, 
verdien je een presentatie waarbij een 
select gezelschap aanwezig is. In de 
trouwzaal van het Raadhuis werd 
Reint toegesproken door burge-
meester Gido Oude Kotte. “In eerste 

instantie keek ik naar een fraai foto-
boek, maar met jouw waarneming, de 
latere digitale bewerking en de 
toegevoegde tekst, zag ik gaandeweg 
een waardevol kunstwerk. Voor mij is 
het een inspiratiebron om de in Aals-
meer aanwezige gebouwen eens wat 
beter te gaan bekijken. Voorlopig ligt 
het boek nog op mijn kamer, maar 
het zal het ook zeker een plek krijgen 
waardoor het voor anderen te bezich-
tigen is.”

Gevoel voor detail
Raadslid en architect Dick Kuin viel de 
eer te beurt het eerste exemplaar van 
De Kleine Berghoef te overhandigen 
aan de eerste burger van Aalsmeer. 
Dat deed hij met de volgende 
woorden. “Ik heb Reint leren kennen 
als iemand die de materie niet meer 
los laat.” Hij roemde Baarda om zijn 

Reint Baarda en De Kleine 
Berghoef: aardevol document

gevoel voor details die Berghoef 
typeerde. “Leg het boek vooral neer 
op een zichtbare plaats zodat je het 
dagelijks in kan zien.” Na het fotomo-
ment had Kuin nog een aardige 
verrassing en dat was een kopie van 
een originele linoleum snede door 
Berghoef gemaakt op één van zijn 
studiereizen naar Italië.

Kunstzinnig meesterwerk
Een meesterlijk kunstwerk. Zo moet 
het boek gezien worden. De 
gebouwen krijgen - door de wijze 
waarop zij door Reint zijn gefotogra-
feerd, geïnterpreteerd en benoemd 
iets magistraals. “Ik ben een man van 
weinig woorden, wat ik wilde laten 
zien zit in het boek.” Maar de woorden 
die wel gezegd werden gaven de 
intentie weer hoe de afgelopen jaren 
voor Reint waren geweest. Als door 
een magneet getrokken bezocht hij 
alle plaatsen in Nederland waar 
gebouwen van Berghoef staan. Had 
hij een lange reis naar het oosten van 
het land gemaakt, bleek het gebouw 
geheel in de steigers te staan. Onbe-
vangen rond lopen was er niet meer 
bij. Want daar, dat was toch een lamp 
van Berghoef? Niets mocht en kon 
hem ontgaan. Berghoef is onder zijn 
huid gaan zitten. Nog nooit werden 
de gebouwen van de voor Aalsmeer 
zo beroemde architect, die overigens 
ook landelijk zijn sporen heeft 
verdiend, zo prachtig weergegeven 
als in De Kleine Berghoef van Reint 
Baarda. Het is niet alleen een kunst-
zinnig meesterwerk geworden, maar 
ook een waardevol document voor de 
wereld van de architectuur.

Aalsmeer – Mannenkoor Con Amore 
onder leiding van Theo van der Hoorn 
en begeleid door de pianist Oksano 
Poelman geeft op zaterdag 19 maart 

een bene�etconcert voor Oekraïne. Het 
optreden vindt plaats in de burgerzaal 
van het gemeentehuis op het Raadhuis-
plein en begint om 13.30 uur. 

aterdag benefietconcert 
on Amore voor ekra ne

Wethouder Bart Kabout zal het concert 
openen. Het Ensemble Nebesni Holosi 
(In Oekraïens: hemelse stemmen) 
bestaat uit 6 professionele musici. Elena 
Bazhenov begint met het a capella 
Oekraïense lied ‘Drijf de paarden niet uit 
elkaar’. Tevens staan op het progamma 
‘Somewhere over the Rainbow’, ‘If happy 
little blue birds �y’ en ‘Why, o, why can’t 
I’. Bovendien kan het publiek geniete 
van ‘Nachtje Oekraïens Duet’, ‘Pretsjistaja 
Diwa’, ‘Dalla sua pace Mozart’ en ‘The 
Prayer’. In het tweede blok zingt het 
ensemble: Doemka (Oekraïense over-
denking), Think on me van Lady Scott, 
Terzetto Soave Mozart, An die musik en 
The Holy City met medewerking van 
Mannenkoor Con Amore. De toegang is 
gratis. In de zaal zal een grote vaas staan 
waarin de donaties kunnen worden 
gedaan. De consumptie-opbrengst gaat 
eveneens naar Giro 555.

Aalsmeer - Op zondag 20 maart 
biedt de Zin-Inn van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer een uniek 
concert aan: ‘Flying high, I’m alive’ 
van Malou Swart. Malou is een 
singer-songwriter met een passie 
voor geestkrachtige muziek. Haar 
concert is verstillend, verdiepend en 
een verademing in het drukke leven. 
De muziek die Malou zingt is intiem 
en persoonlijk, maar uiteindelijk voor 
iedereen herkenbaar. Een hunkering 
naar waarheid, een gretigheid naar 
meer weten en een intense liefde 
voor het leven. Door haar muziek 
probeert Malou in contact te komen 
met de ander, van hart tot hart. Nu 
hoeft u niet enkel te komen voor de 
inhoud, ook de muziek en haar stem 
zijn een bezoek aan deze middag 
waard. Laat u meevoeren door de 
mooie muziek, de hemelse klanken 

en de herkenbare gevoelens van 
Malou, op zondag 20 maart vanaf 
15.00 uur in de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer, Zijdstraat 55. 
De kosten zijn 7,50 euro per persoon 
met ko�e of thee vooraf. Voor meer 
informatie kan een mail gestuurd 
worden naar franka@dgaalsmeer.nl.

oncert Flying high  m alive  
bij Doopsge inde Gemeente

Aalsmeer - Op zondag 27 maart 
eindelijk weer een concert in De 
Oude Veiling. Eerder aangekondigde 
optredens van het The Lasses 
moesten vanwege corona worden 
uitgesteld, maar nu gaan dan toch de 
spots aan voor Sophie en Margo. De 
muziek van The Lasses wordt meestal 
omschreven als folk of roots, met een 
duidelijke link naar de Ierse, Ameri-
kaanse en Schotse folktradities. 
De dames zijn met en tal van uiterst 
succesvolle duo en solo CD’s en inter-
nationale tournees niet meer weg te 
denken uit de akoestische muziek 
scene. Eerdere optredens in De Oude 
Veiling smeekten om meer. 
The Lasses is Margot Merah (vocals, 
gitaar, bodhrán en ukelele) en Sophie 
Janna (vocals, gitaar, bodhrán en 
ukelele). 
Het concert begint om 15.00 uur en 
de toegang bedraagt 15 euro per 

persoon. Kaarten reserveren kan via 
scr@pietergroenveld.com.

Lynne Hanson Trio
 Na The Lasses is het podium in De 
Oude Veiling in de Marktstraat op 
vrijdag 6 mei voor het Lynne Hanson 
Trio uit Canada. Dit concert begint 
om 20.00 uur en de entree is even-
eens 15 euro per persoon. Kaarten 
kunnen reeds gereserveerd worden. 

he Lasses  in De ude Veiling

Rijsenhout - Het is de eerste keer in 
ruim twee jaar dat Toneelvereniging De 
Rijzenspelers weer op de planken staat 
en daarom wordt uitgepakt met een 
bijzondere voorstelling. Op 2, 3, 8 en 9 
april speelt de Rijsenhoutse toneelver-
eniging ‘De dag van Bram’. Als Bram 
voor zijn werk verslag moet doen van 
een plaatselijk evenement, komt hij 
terecht in het pittoreske dorpje Eelder-
wolde. In Eelderwolde zijn de mensen 
nog enthousiast, vrolijk en goedge-
mutst. Kortom: alles wat Bram niet is en 
waar hij ook geen behoefte aan heeft. 
Als hij aan het einde van de dag te 
horen krijgt dat hij niet naar huis kan, 
maar nog een nacht in Eelderwolde 
moet blijven, is dat het begin van een 
reeks vreemde gebeurtenissen. ‘De dag 

van Bram’ is een slim geschreven 
komedie over de liefde, kleinburgerlijk-
heid, vastzitten en eekhoorns. In de 
voorstelling, geregisseerd door Aals-
meerder Robert Arendse, spelen maar 
liefst zeventien acteurs uit de regio een 
rol. De voorstelling is geschikt voor 
jong en oud. Nadat er zo’n twee jaar 
vrijwel geen culturele activiteiten 
hebben kunnen plaatsvinden in Rijsen-
hout en omstreken, is het nu hoog tijd 
om de deur weer uit te gaan! ‘De dag 
van Bram’ is een avondje theater zoals 
van de Rijsenhoutse vereniging 
gewend. Zowel voor als achter de 
schermen is ruim acht maanden 
gewerkt om een fantastische voorstel-
ling neer te zetten. Laat je als vanouds 
verrassen door het spel, de grappige 

oneel De dag van Bram  door 
De Rij enspelers

teksten en het mooie decor. Het is 
hoog tijd voor luid en live applaus! 
Zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 
april starten de voorstellingen om 
20.00 uur. Op zondag 3 april is er een 
matineevoorstelling die om 14.00 uur 
begint. Alle voorstellingen vinden 
plaats in Dorpshuis De Reede in Rijsen-
hout. Ga voor kaarten à 10 euro en 
meer informatie naar www.rijzenspe-
lers.nl of bel naar 0297-327840.
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Benefietconcert voor ekra ne 
door pianoduo Blaak
Aalsmeer - Op zondag 27 maart 
aanstaande om 14.30 uur organiseert 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
in Cultureel Café Bacchus een bene-
�etconcert voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne. Het befaamde pianoduo 
Martijn en Stefan Blaak zullen voor 
Oekraïne de sterren van de hemel 
spelen. KCA zal de complete 
opbrengst uit kaartverkoop en alle 
ontvangen donaties schenken aan 
de Oekraïense vluchtelingen. Hoe 
meer bezoekers, hoe groter de gift. 
De zaal mag vol! 

Muziek verbroedert
De vele hartverwarmende video’s 
van musicerende Oekraïners in 
schuilkelders en op straat gaan de 
hele wereld rond. Massaal slaan 
wanhopige mensen op de vlucht 
voor het oorlogsgeweld en vele 
acties komen op gang om hen op te 
vangen en te helpen. Het is niet meer 
dan logisch dat ook KCA in de bres 
springt en met muziek geld inzamelt 
voor Oekraïne. Reden te meer dus 
om zondag 27 maart naar Bacchus te 
komen voor een bijzondere muzikale 
middag. 

Uniek optreden
Bezoekers van dit bene�etconcert 
kunnen zich verheugen op een uniek 
optreden met het Pianoduo Marijn 
en Stefan Blaak. Uniek zijn ze zeker, 
de broers Blaak. Ze spelen hun hele 
leven al samen piano. Vanaf hun 
derde zaten ze met hun moeder al 
achter de piano. En ze kunnen super 
met elkaar overweg. Geen wonder 

dat ze hun talent uitbouwden als 
piano- en quatre-mains-duo. Jaren 
geleden – ze waren net cum laude 
afgestudeerd aan het conservato-
rium - traden ze als broekies al op bij 
KCA in de Oudkatholieke Kerk in 
Aalsmeer. Inmiddels hebben ze inter-
nationaal faam gemaakt en behoren 
ze tot de top van hun generatie. Zij 
concerteren op grote concertpodia 
overal in de wereld en zijn regelmatig 
te gast op internationale muziekfesti-
vals. Het quatre-mains spel, de speci-
aliteit van Martijn en Stefan Blaak, is 
een genre dat de grote componisten 
inspireerde tot prachtige werken. 
Verheug u tijdens het bene�etcon-
cert van KCA op echte toppers van 
Mozart, Schubert en Ravel. Het 
complete programma is te vinden op 
skca.nl. Het bene�etconcert voor 
Oekraïne op zondag 27 maart vindt 
vanaf 14.30 uur plaats in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. Een 
kaartje kost 17,50 euro en dit bedrag 
is inclusief een pauzedrankje. Extra 
donaties zijn uiteraard zeer welkom. 
Kaartjes kunnen worden gekocht in 
de Ticketshop van KCA via skca.nl. 

Aalsmeerderbrug - Zaterdag 26 
maart presenteert het Crash Museum 
een lezing over de geallieerde vlieg-
velden in Engeland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De gealli-
eerden hadden in Engeland ruim 700 
vliegvelden in gebruik. Deze vlieg-
velden waren zo gepositioneerd dat 
ongedacht de aanvliegroute er altijd 
wel een was waarop men landen 
kon. De vliegvelden lagen in een 
driehoek van ruim 15 kilometer uit 
elkaar en hadden meestal een 
banenstelsel van drie start- of 
landingsbanen. Tijdens de oorlogs-
jaren bleek al gauw dat er steeds 
meer vliegvelden nodig waren. Dit 
resulteerde in 1942 tot de oplevering 
van 125 nieuwe vliegvelden. Voor het 
juiste begrip: Er werd iedere drie 
dagen één vliegveld opgeleverd! 
Vandaag de dag is er nog veel te zien 
van die vliegvelden. De lezing hier-
over door Peter de Raaf begint op 

zaterdag 26 maart om 11.00 uur en 
om 13.00 uur en gaat over ’toen en 
nu’ met door Peter zelfgemaakte 
beelden. Het is een fascinerend 
verhaal over vliegvelden, gebouwen 
en mensen. De lezing is goed te 
combineren met een uitgebreid 
bezoek aan het Crash luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 aan de Aals-
meerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug 
bij Rijsenhout. 
Het museum in Fort Aalsmeer is 
iedere zaterdag en op de tweede 
zondag van de maand geopend van 
10.30 tot 16.30 uur. Bezoekers van 
het museum en/of de lezing kunnen 
zich opgeven via de website op 
www.crash40-45.nl/kaarten-reser-
veren/. Per lezing kan een beperkt 
aantal toehoorders worden toege-
laten. Op de website is ook meer 
informatie te vinden over het 
museum, evenals op Instagram en 
Facebook. 

Le ing Vliegvelden in Engeland 
tijdens de weede ereldoorlog

Aalsmeer - Zaterdag 19 maart gaan 
de deuren van het Parochiehuis in de 
Gerberastraat om 09.30 uur weer 
open voor alle postzegelverzame-
laars en -ruilers uit Aalsmeer en 
omgeving. De entree tot de 
postzegel(ruil)beurs is gratis. Er kan 
weer heerlijk gesnu�eld worden in 
de ruim 75 nieuwe stockboeken met 
daarin duizenden zegels voor slechts 
5 eurocent per zegel. Ook zijn er 
diverse handelaren aanwezig die 
mogelijk de zegels hebben die u mist 
en die niet in de ruilboeken zitten. 
De verenigingsavond 7 maart 
gemist? De restanten van de veiling 

zijn op de ruilbeurs te koop. De 
laatste informatie over de ruilbeurs 
en de veilingrestanten zijn te vinden 
op de website van de vereniging: 
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl en op Facebook. Voor de laatste 
informatie over de postzegelbeurs 
kan vrijdag contact opgenomen 
worden met Gerboud Zwetsloot via 
0297-345231. Alle activiteiten van de 
vereniging steunen? Word dan lid. 
Gerboud schrijft nieuwe leden (tegen 
een gereduceerd tarief ) graag in. 
Ook voor de vele �latelistische mate-
rialen kunnen verzamelaars bij de 
vereniging terecht.

Post egelbeurs in Parochiehuis

Door Joke van der Zee en 
Mandy van der Zwaard 

Aalsmeer - Er zijn twee bijzondere 
boekjes verschenen die een kort 
overzicht geven van het leven van 
Jeltje de Jong (1932) en Jeltje Adema 
(1931). Beide vrouwen van de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer zijn van 
zeer grote betekenis geweest voor 
de gemeenschap. Lokaal én interna-
tionaal. Zondag 27 februari was de 
o�ciële overhandiging tijdens de 
kerkdienst van de DGA. Beide dames 
waren zeer verheugd toen zij aan het 
begin van 2021 benaderd werden 

door de Kerkenraad om hun verhaal 
eens op papier te zetten. Jeltje de 
Jong is jarenlang actief geweest in 
het zendingswerk en reisde over de 
hele wereld. Toch voelde zij zich, na 
enig wennen, overal thuis. Haar boek 
heet daarom ook Jeltje Trijntje de 
Jong; bereisd maar overal thuis. Ze 
accepteerde gewoon wat was, 
maakte er het beste van en droeg vol 
trots het Doopsgezinde gedachte-
goed uit. Vooral Indonesië heeft 
diepe indrukken achtergelaten. Het 
boekje geeft een inzicht over de 
periode dat Jeltje in Amerika, Luxem-
burg en Duitsland levenservaring 

Een eigen boekje voor twee 
Doopsge inde iconen

opdeed die haar – tezamen met het 
Doopsgezinde geloof – uiteindelijk 
voor tien jaar als zendelinge naar 
Indonesië bracht. Het verhaal van 
Jeltje Adema, levenspartner van 
ju�rouw Haasje Buijs, kent daaren-
tegen een meer Aalsmeers karakter. 
Samen met ju�rouw Buijs deed zij 
onder andere de Bindingkampen, de 
ouderenreizen en de zusterkringen, 
maar ook was ze de hoofdleiding van 
het Westhill-werk en gaf ze gods-
dienstlessen op basisscholen in Aals-
meer. De titel van haar boekje – Geef 
het kind wat des kinds is - is geen 
uitspraak van haarzelf maar hét 
uitgangspunt van de Westhill-
methode (godsdienstonderwijs aan 
kinderen). Het verhaal van Jeltje de 
Jong werd geschreven door Joke van 
der Zee: “Ik vond het een mooie 
opdracht, en ook leerzaam: want, 
leren van iemands leven is iets leren 
óver het leven.” 
Mandy van der Zwaard schreef het 
boekje over Jeltje Adema: “Het was 
me een eer. Jeltje heeft zo’n positieve 
stempel gehad op diverse generaties, 
zelfs tot op de dag van vandaag; 
bindingkampen, kringen, ze bestaan 
nog steeds.” 
Ook zo benieuwd naar deze 
verhalen? De boekjes à 10 euro zijn 
te koop via Neeltje Peters, telefonisch 
via 06-29732757 of stuur een mail 
naar: n.peters@dgaalsmeer.nl.

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 17 
maart, is er weer een extra lange 
‘Aalsmeer by Night’ op Radio Aals-
meer. Presentator Meindert van der 
Zwaard duikt deze avond vanaf 20.00 
uur nog een keer in de discomuziek. 
Meindert draait op radio en TV weer 
de leukste en opmerkelijkste disco-
muziek uit het tijdperk 1972 tot 2022. 
Welke disco-klanken lokken jou weer 
naar de dansvloer? Aan welke disco-
hits heb jij de leukste herinneringen? 
De beste Dance Classics komen deze 
avond voorbij. Ook in de reguliere 
‘Aalsmeer by Night’ vanaf 22.00 uur 
voert discomuziek de boventoon.

Eduard IJsbrandij bij ‘Sem’
Zaterdagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur ontvangt Sem van Hest in 
zijn wekelijkse programma ‘Sem op 
Zaterdag’ een van zijn vaste luiste-
raars Eduard IJsbrandij. Hij omschrijft 
zichzelf vooral als hobbymatige 
drummer. Naast het draaien van veel 
muziek gaat Sem met hem in gesprek 
over de Aalsmeerse invloeden die zijn 
muziekstijl mede hebben bepaald. 

Brandweerman in ‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag ontving het 
praatprogramma ‘Door de Mangel’ 
de 339e gast in de persoon van 
Antoon van den Hoorn. De Uiterweg-
bewoner heeft zijn eigen grondver-
zetbedrijf. Antoon noemde zichzelf: 
bezig, ondernemend en gezellig. 
Daarnaast is Van den Hoorn graag 
bezig met zijn Penta’s en organiseert 
hij de Barre Bokkentocht. Ook 
Antoon heeft een opvolger 
gevonden voor volgende week. Lang 
hoefde hij niet te zoeken, want een 
vriend van hem, Coen van der Wal, 
heeft altijd veel te vertellen. Als 
brandweerman maakt hij veel mee 
en hij is een eigen bedrijf begonnen. 
Antoon wil van hem weten hoe hij 
toch zo veel vrije dagen kan regelen. 
Het antwoord op deze vraag en meer 
hoor je maandag 21 maart vanaf 
19.00 uur. 

Terugblik verkiezingen bij ‘RAP’
Op woensdag 23 maart ontvangen 
Joop Kok en Sem van Hest in hun 
programma ‘Radio Aalsmeer Politiek’ 

Van disco naar politiek de e 
week op Radio Aalsmeer

Brandweerman Coen van der Wal in 
‘Door de Mangel’ op Radio Aalsmeer.
Foto: www.kicksfoto.nl

om 19.00 uur de panelleden Jaap 
Overbeek en Jop Kluis. Het zal u niet 
verbazen dat de heren ruim aandacht 
zullen besteden aan de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen.

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

Vergadering 
voor huurders 
Stommeer
Aalsmeer - Op 7 april vindt de 
jaarlijkse vergadering plaats 
voor huurders in de wijk Stom-
meer en de Seringenstraat. Alle 
huurders zijn van harte uit. De 
vergadering vindt plaats aan de 
Zwarteweg 133d, op de eerste 
verdieping. Aanvang 20.00 uur, 
inloop met ko�e of thee vanaf 
19.45 uur. 

Aanmelden kan tot 22 maart per 
mail: stommeer.bc@gmail.com.

Aalsmeer - Dit keer waren 16 kaar-
ters aanwezig tijdens de OVAK-soos 
op 9 maart in het Parochiehuis. Zoals 
gewoonlijk was Anthonia van der 
Voort weer de beste met 5451 
punten, gevolgd door, hoe kan het 
ook anders, Ruud Bartels met 5418 
punten. Wim Reuling eindigde als 
derde met 5261 punten. Rita Panne-
koek werd laatste met 3284 punten. 
In totaal zijn er 7 marsen gespeeld.
Er wordt iedere woensdagmiddag 

geklaverjast in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Aanvang 13.30 uur. 
Het Parochiehuis is echter al eerder 
open, zodat eerst kan worden bijge-
praat onder het genot van een kop 
ko�e of thee. Deze kaartmiddagen 
zijn alleen toegankelijk voor leden 
van de OVAK. Meer informatie op 
www.ovakaalsmeer.nl of neem 
contact op met Ria Pieterse via 0297- 
322187. De volgende kaartmiddag is 
woensdag 23 maart.

VAK soos in het Parochiehuis



Regio - In de Omgevingsverorde-
ningen Noord-Holland 2020 (OV 
NH2020) en Noord-Holland 2022 
(OV NH2022) is benoemd in welke 
gebieden welke activiteiten moge-
lijk zijn en onder welke voor-
waarden. In enkele van deze zoge-
heten werkingsgebieden worden 
de grenzen gewijzigd. Deze aanpas-
singen worden ter inzage gelegd, 
zodat eenieder erop kan reageren. 
De provincie kent in totaal 20 
werkingsgebieden, zoals Glastuin-
bouw concentratiegebied, Natuur-
netwerk Nederland (NNN), Cultureel 
erfgoed en Landelijk gebied. In een 
aantal van deze gebieden wordt 
voorgesteld de grenzen te wijzigen. 

Het gaat om verschillende soorten 
wijzigingen. Van aanpassingen van 
de grenzen daar waar die niet over-
eenkomen met de werkelijke situ-
atie, tot optimalisatie van het 
Natuurnetwerk, bijvoorbeeld in 
Waterland-Oost. Het gaat in totaal 
om 85 wijzigingen.

Reageren 
De voorgestelde wijzigingen in de 
grenzen van de werkingsgebieden 
van de OV NH liggen sinds 
maandag 7 maart nog tot en met 
zondag 17 april 2022 ter inzage. 
Iedereen die dat wil kan in deze 
periode op het ontwerp reageren. 
De ontvangen reacties worden, 

Aanpassingen Omgevings- 
verordeningen Noord-Holland

Foto: Provincie N-H.

indien van toepassing, meege-
nomen in de wijzigingen van de 
werkingsgebieden. Naar verwach-
ting treden de wijzigingen per 1 juli 
2022 in werking.

Gewijzigd
Door speci�eke ontwikkelingen in 
een gebied, of vanwege wensen uit 
de omgeving, kan het nodig zijn om 
de grenzen van een werkingsgebied 
aan te passen. Deze aanpassingen 
wil de provincie twee keer per jaar 
doorvoeren, zodat ze op 1 juli en 1 
januari in werking kunnen treden. 
Op deze manier zorgt de provincie 
voor een herkenbare vaste werk-
wijze en worden ontwikkelingen 
binnen een redelijke termijn aange-
past in de verordening. Meer infor-
matie is te vinden op www.noord-
holland.nl/omgevingsverordening.

Regio - Meer vervoer over het water, vrachtwagens en binnenvaart-
schepen op waterstof en bloemen die met 1.000 kilometer per uur langs 
de snelweg suizen. De provincie onderzoekt, test en betaalt mee aan 
slimmer en schoner vrachtvervoer in Noord-Holland. Gedeputeerde Mobi-
liteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “Het wordt steeds drukker op onze 
wegen. Tot 2040 komen er minimaal 230.000 woningen en 200.000 banen 
bij in Noord-Holland. Om te voorkomen dat we met zijn allen stil komen te 
staan werken we aan slimme, schone en veilige alternatieven voor het 
wegverkeer. En dus ook voor het vrachtverkeer.” 

Vervoer over water
Meer vrachtvervoer over water betekent minder vrachtwagens op de weg. 
De provincie beheert 250 kilometer vaarweg. “We hebben een ‘blauwe 
golf’ die ervoor zorgt dat binnenvaartschepen vlot langs bruggen en 
sluizen kunnen. En in Alkmaar betalen we mee aan de aanleg van een 
haven met keerkom bij bedrijventerrein Boekelermeer”, vervolgt Olthof.

Waterstof en elektriciteit
Als er meer vrachtwagens en binnenvaartschepen waterstof of elektriciteit 
gebruiken in plaats van fossiele brandsto�en zoals scheepsdiesel, scheelt 
dat heel veel herrie en uitlaatgassen. De provincie ondersteunt de ontwik-
keling van waterstoftankstations in Noord-Holland. En via MRA-Elektrisch 
betaalt de provincie mee aan laadstations op bedrijventerreinen. 

Cargoloop
Op veelgebruikte vrachtroutes kan de cargoloop een alternatief zijn voor 
de vrachtwagen. De cargoloop is een vacuümbuis, waarin goederen met 
1.000 kilometer per uur stil en schoon verplaatst worden. De provincie 
werkt mee aan onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n cargoloop. Er 
wordt gedacht aan een tracé dat parallel loopt aan de A4 waarbij de bloe-
menveilingen van Naaldwijk en Aalsmeer met Schiphol worden 
verbonden.

Stimuleren bewust reisgedrag
Tot 2040 worden er minimaal 230.000 woningen bijgebouwd in Noord-
Holland. 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. Het beleid van de provincie Noord-Holland richt 
zich op het stimuleren van bewust reisgedrag met schonere vervoermid-
delen, geholpen door slimme systemen”, besluit Olthof.

Op weg naar slim en schoon vrachtvervoer
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Aalsmeer - Van dinsdag 15 maart tot 
en met zondag 3 april staat de corona 
testunit van de GGD op de parkeer-
plaats langs De Dreef, bij buurthuis 
Hornmeer. In de testunit kunnen 
mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
met klachten zich zonder afspraak 
gratis laten testen op corona. Bent u 
verkouden of heeft u keelpijn, moet u 
hoesten of niezen? Heeft verhoging, 
geen smaak of reuk? Dat zijn klachten 
die bij corona passen. Als u twijfelt, 
maak dan een afspraak om u te laten 
testen. Voor testen maakt u online 
een afspraak met uw DigiD op coro-
natest.nl. U kunt ook bellen met 0800-
1202. Houdt u BSN bij de hand.

Zeven dagen per week
De testunit is 7 dagen per week open 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
16.00 uur. De testunit wordt door één 
bezoeker tegelijk betreden, waarna 

de test wordt uitgevoerd. Buiten de 
unit kunnen bezoekers, met mond-
kapje op en op voldoende afstand, 
wachten. Neem een geldig legitima-
tiebewijs mee als u deze heeft. Gast-
heren en -vrouwen ontvangen de 
bezoekers en beantwoorden even-
tuele vragen. Bezoekers wordt drin-
gend verzocht thuis te blijven tot de 
testuitslag binnen is. 

Eerst een zelftest
Bij coronaklachten kunt u ook een 
corona-zelftest gebruiken. Na een 
positieve zelftest is het van belang 
altijd een test bij de GGD te doen. In 
sommige situaties kunt u zich beter 
direct laten testen bij de GGD. Bijvoor-
beeld als u een kwetsbare gezond-
heid heeft. Maak ook een afspraak bij 
een testlocatie van de GGD als u lang-
durig klachten houdt, meer klachten 
krijgt of uw reuk of smaak verliest.

Corona testunit van de GGD 
weer in Aalsmeer

Aalsmeer - Meer groen in de 
gemeente. Daar kunt u ook aan 
bijdragen! Aanstaande zaterdag 19 
maart kunt u een gratis boom voor in 
uw tuin ophalen bij de oude water-
zuiveringsinstallatie aan de Molen-
vlietweg. Deze actie, die wordt geor-
ganiseerd door Zeilfort Kudelstaart 
en Stichting MeerGroen, sluit aan op 
het bomenplan van de gemeente 
Aalsmeer. Wethouder Groen Wilma 
Alink: “Bomen zijn belangrijk voor 
onze toekomst. Ze dragen bij aan 
een betere water- en warmtehuis-
houding. In het bomenplan hebben 
we toegezegd dat we particuliere 
initiatieven die gericht zijn op het 
groener maken van de gemeente, 
zullen ondersteunen. Daarom 
werken we graag mee aan dit mooie 
initiatief van het Fort en MeerGroen. 
Deze actie past ook mooi bij het NK 

Tegelwippen 2022, waar we als 
gemeente aan mee gaan doen. We 
hopen dat veel mensen een gratis 
boompje zullen halen voor in hun 
tuin.” Een gratis boom voor in de tuin 
ophalen kan zaterdag tussen 10.00 
en 17.00 uur bij de waterzuiverings-
installatie. Deze bevindt zich aan de 
Molenvlietweg 30, naast de rotonde 
met de Middenweg. Er is keuze uit 
zo’n 100 soorten, klein en groot. Zo 
zijn er lage struiken, maar er kan 
bijvoorbeeld ook gekozen worden 
voor een kersenboom, lijsterbes, 
sleedoorn of meidoorn. De organisa-
toren verwelkomen u graag.
Voor meer informatie over de actie 
kan contact opgenomen worden met 
Greet Brouwer, havenmeester bij Fort 
Kudelstaart via 06-1076 7630 of met 
Franke van der Laan van Stichting 
MeerGroen.

Fort Kudelstaart en MeerGroen 
delen gratis bomen uit!

Aalsmeer - Wat kan ik in mijn 
woning in welke volgorde doen om 
te verduurzamen? Welke globale 
kosten en opbrengsten heb ik dan? 
En welke subsidies zijn beschikbaar? 
Dit is voor veel mensen een zoek-
tocht. Daarom starten gemeente 
Aalsmeer en het Regionaal Energie-
loket een Buurtactie Energiezuinig 
Wonen voor woningeigenaren in 
Kudelstaart. De Gemeente Aalsmeer 
wil met deze actie energiebesparing 
onder de aandacht brengen en 
stimuleren. De actie richt zich op alle 
koopwoningen in Kudelstaart, met 
uitzondering van de woningen in de 
lintbebouwing. Voor deze woningen 
komt binnenkort een andere actie. 
Zo krijgen alle woningeigenaren 
hulp als zij hun woning willen 
verduurzamen.

Adviesrapport voor de buurt
In Kudelstaart staan verschillende 
woningtypen. Tijdens de Buurtactie 
Energiezuinig Wonen Kudelstaart in 
2020 is voor een aantal veelvoorko-
mende woningtypen al een energie-

adviesrapport gemaakt. Daar worden 
nu vijf veelvoorkomende voorbeeld-
woningen aan toegevoegd. Voor 
deze voorbeeldwoningen stelt het 
Regionaal Energieloket een advies-
rapport op met de slimste stappen 
om energie te besparen. 

Voorbeeldwoning
Bent u benieuwd hoe u (meer) 
energie kunt besparen? En wilt u uw 
woning aanmelden als voorbeeldwo-
ning? Geef uw woning dan op vóór 
woensdag 23 maart aanstaande. De 
gemeente betaalt de kosten van de 
energieadviezen voor de voorbeeld-
woningen. Ga naar www.regionaal-
energieloket.nl/acties en vul uw 
postcode in. Klik op de knop met 
‘Buurtactie Energiezuinig Wonen 
Kudelstaart’ en daarna op de knop 
‘Aanmelden als voorbeeldwoning’ en 
laat uw gegevens achter. De 
woningen die geselecteerd worden 
als voorbeeldwoning worden gebeld. 
De woningopnames door de ener-
gieadviseurs van het Regionaal Ener-
gieloket vinden plaats op 29 maart.

Online informatieavond
Tijdens de online informatieavond 
op donderdag 21 april van 19.30 tot 
20.30 uur voor woningeigenaren uit 
Kudelstaart wordt uitleg gegeven 
over de energieadviezen per woning-
type. Ook krijgt u informatie over 
subsidies voor energiebesparende 
maatregelen. U kunt al uw vragen 
stellen in de chat aan een adviseur. 
Na de informatieavond ontvangt u 
de adviesrapporten van de voor-
beeldwoningen. Aanmelden voor de 
online-informatieavond kan via 
www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Eerdere acties
Behalve voor Kudelstaart zijn ook 
voor Hornmeer, Stommeer en Oost-
einde eerder buurtacties Energie-
zuinig Wonen georganiseerd. De 
adviesrapporten voor alle eerdere 
voorbeeldwoningen zijn te down-
loaden via de website van het Regio-
naal Energieloket. Benieuwd of uw 
soort woning hier al tussen staat? 
Kijk dan op https://regionaalenergie-
loket.nl/aalsmeer/acties.

Buurtactie Energiezuinig Wonen 
in Kudelstaart van start

Aalsmeer – In het kader van NL doet 
heeft SPIE afgelopen zaterdag 12 
maart de jaarlijkse schoonmaakactie 

op de Westeinderplassen georgani-
seerd. Meer dan 85 vrijwilligers 
gingen, na ko�e met gebak en een 

Meer dan 20 kuub afval uit de 
Poel na schoonmaakactie

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Cars Ter Horst heeft zijn tijd zondag 
nuttig besteed aan opruimen van het 
kadegedeelte van het Waterfront. 
Bedankt topper!

openingswoord door burgemeester 
Gido Oude Kotte, het water op om 
afval uit de Poel en vanaf de eilanden 
te halen. Er is weer enorm veel afval 
gevonden en ingeladen in de boten. 
Er is meer dan twintig kuub met een 
gewicht van vijf ton aan vuil opge-
haald. Naast papier, plastic en hout 
zijn ook oude, kapotte stoelen aange-
tro�en, evenals emmers, een bootje 
en onder andere een gehavende surf-
plank. De vuilniswagen van de Meer-
landen zat na het uitladen vanaf de 
boten helemaal vol. Na a�oop van de 
schoonmaakactie werden alle vrijwil-
ligers getrakteerd op een welver-
diende kop erwtensoep met rogge-
brood en spek. SPIE wil alle vrijwilli-
gers bedanken die zich ingezet 
hebben voor deze actie. Dankzij jullie 
medewerking is de Westeinderplas 
een stuk schoner geworden en kan in 
het voorjaar en de zomer weer volop 
genoten worden van de mooie Poel. 
Applaus voor jezelf!

Kade Waterfront
Ook de mooie kade van het nieuwe 
Waterfront was ontsierd door vele 
takken en losse rommel die met de 
afgelopen storm was aangespoeld. 
Cas Ter Horst heeft op zondag 13 
maart 1,5 uur van z’n gametijd inge-
leverd en nuttig besteed aan het 
opruimen van het kadegedeelte 
tussen de brandweersteiger en 
pizzeria Christiani. Hulde ook voor 
deze kanjer!

Voortaan alleen pinnen op pontje
Rijsenhout - Betalen voor de overtocht met het veerpontje tussen 
Rijsenhout en Aalsmeer gaat per 1 april alleen per pin. Dat is veel makke-
lijker voor de �etsers en de voetgangers die van de pont over de Ring-
vaart gebruik maken en voor de medewerkers van het pontje. Elektro-
nisch betalen is door corona goed ingeburgerd.

Aalsmeer - Kom in de Kas 2022 vindt 
dit jaar plaats op 11 en 12 juni. Normaal 
vindt het grootste publieksevenement 
van de glastuinbouwsector plaats in het 
eerste weekend van april. Vanwege de 
huidige situatie rondom het coronavirus 
heeft het landelijk bestuur, in overleg 
met de Kom in de Kas regio’s, besloten 
om het evenement te verplaatsen naar 
juni. De verwachting is dat er in juni 
meer mogelijkheden zijn om de bezoe-
kers op een leuke, gastvrije manier in de 
kassen te ontvangen. Op dit moment 
hebben zo’n dertien regio’s te kennen 
gegeven dat zij deel gaan nemen aan 
Kom in de Kas in juni. “Natuurlijk is het 
jammer dat we het evenement moeten 
verzetten naar juni. Deze periode is niet 
voor alle bedrijven even gunstig om 
open te gaan. Maar het evenement voor 
de derde keer niet door laten gaan was 
voor veel regio’s en ook het landelijk 

bestuur eigenlijk geen optie. Ik ben 
daarom blij met de toezegging van 
dertien regio’s dat zij zich in gaan zetten 
voor een succesvol evenement in juni. 
Beter een kleiner evenement in juni, 
dan weer een jaar zonder Kom in de 
Kas“, aldus René van Dop, landelijk 
voorzitter.

Presentatie
Kom in de Kas wil de glastuinbouw 
presenteren aan het grote publiek als 
een toekomstgerichte en professionele 
sector. Een sector die op een verant-
woorde wijze onderneemt, van belang 
is voor de maatschappij, én waar 
toekomst is voor mensen om in te 
werken. Het evenement wordt mede 
mogelijk gemaakt door Glastuinbouw 
Nederland, GroentenFruit Huis, Royal 
FloraHolland, Plantion, Interpolis en 
Rabobank.

Kom in de Kas op 11 en 12 juni
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Het artikel over Buurt-
gezinnen en ook het interview dat 
ik met Esther had bracht heel wat in 
herinnering. Ik kreeg gelijk een 
deja-vu. We waren net dertig, of 
nog net niet, en hadden twee 
kleine meisjes van zes en vier jaar 
oud, toen er een oproep in de krant 
stond van Europa Kinderhulp. Die 
organisatie was op zoek naar gastgezinnen voor kinderen uit Frankrijk, 
Duitsland en Engeland, die het iets minder goed getro�en hadden thuis 
en dringend een paar weken vakantie in Nederland nodig hadden om op 
te knappen of bij te komen van al te veel gedoe. Wij vonden in die tijd dat 
we de wereld nog konden redden, dus meldden we ons gelijk aan. We 
zagen onszelf als een lichtelijk chaotisch, maar absoluut gezellig gezin dat 
er best een kind bij kon hebben in de zomermaanden. “Het liefst een uit 
Engeland of Duitsland, want dat spreek ik”, zei manlief tijdens het intake-
gesprek. Maar toen ze hoorden dat ik ook Frans sprak (Mijn moeder was zo 
wijs geweest om mij op de lagere school al naar Franse les te sturen en 
met nog drie jaar middelbare school erachteraan kon ik me aardig redden) 
kregen we de smeekbede of we alsjeblieft een Frans kind in huis wilden 
nemen, want die raakten ze vanwege de taal aan de straatstenen niet 
kwijt. We kregen een meisje van 9 jaar uit Lille toegewezen. Begin van de 
zomervakantie konden we haar ophalen op het Amstelstation. In die 
zomer, we spreken over eind jaren zeventig, heerste er op de Veluwe een 
polio uitbraak. De Bijbelbelt wilde hun kinderen niet laten vaccineren, 
want God besliste zelf wel of ze al dan niet besmet raakten. Europa kinder-
hulp vertrouwde daar niet helemaal op en diende aan de grens de 
kinderen massaal een vaccin toe. Nou ze toch bezig waren, werden ze 
gelijk ook maar ontluisd. Het leverde een �inke vertraging op en uren later 
dan gepland kwamen de bussen met doodvermoeide en angstige 
kinderen eindelijk op het Amstelstation aan. Gelabeld, ze hadden allemaal 
een touwtje om hun nek met een naamkaartje. De meest zielige en 
armoedige was voor ons. Sylvie, een tenger meisje met een warrig hoofd 
met plakkerig pluishaar vol met neten en een schamel ko�ertje met kleren 
die niet pasten. Ik stopte haar thuis in bad, pakte de schaar en knipte 
eigenhandig een beeldig rattenkopje en verwijderde daarmee alle neten. 
“J’ai peur”, zei ze toen ze eenmaal in bed lag. “Ik ben bang” en de rest van 
de avond, tot ze eindelijk in slaap viel ben ik bij haar blijven zitten. Haar 
handje in de mijne. Op haar armen ontdekte ik allemaal brandwonden. 
“Heeft papa gedaan”, zei ze “met zijn sigaret”. Om een lang verhaal kort te 
maken: het werd een geweldige zomer, met drie door de tuin dartelende 
meisjes. Kinderen hebben geen taal nodig om te communiceren. We 
zorgden ervoor dat ze beter in de kleren kwam te zitten gaven haar lekker 
eten en vooral veel aandacht en liefde. En wisten hoofdluis buiten de deur 
toe houden. Later dat jaar zijn we naar Lille gereden om haar op te halen 
voor nog een korte vakantie bij ons en toen we de situatie zagen in dat 
gezin, besloten we haar zus de volgende keer ook mee te nemen. Die was 
uit heel ander hout gesneden en beter in staat zichzelf te redden. “Babette 
heeft papa gestoken met een mes”, vertelde Sylvie. “Hij sloeg me”, was haar 
verklaring. Het jaar daarop stond Sylvie niet meer op de lijst van Europa 
kinderhulp. Uit huis geplaatst, was de verklaring. Opgenomen in een 
pleeggezin. Ik hoop zo dat ze toen goed terecht is gekomen. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Kinderhulp

Aalsmeer - Het weekend van 26 en 27 
maart wordt het weekend van de 
Happy Stones en het begin van de 
viering van het 888-jarig bestaan van 
de gemeente Aalsmeer. Het weekeinde 
start met een inloop in het Raadhuis op 
zaterdag 26 maart. Van 11.00 tot 13.00 
uur kan dan, door iedereen die dat wil, 
worden deelgenomen aan een work-
shop. Tijdens de inloop is er ruimte om 
onder begeleiding van De Kunstploeg 
een hoogstpersoonlijke Happy Stone te 
maken voor de jarige gemeente. Al het 
benodigde materiaal is aanwezig en 
iedereen is welkom. Het is het begin 
van een weekend waarin De Kunst-
ploeg alle beschilderde stenen gaat 
verwerken tot één grote installatie in de 
burgerzaal van het raadhuis. 

Blijvend klein monument
De installatie zoals die wordt 

gemaakt door De Kunstploeg zal een 
aantal weken in de burgerzaal voor 
iedereen te zien blijven. In het 
weekend waarin het wordt vervaar-
digd zal door een professionele foto-
graaf een foto worden gemaakt van 
de installatie met 888 stenen. En die 
print, deze foto, is uiteindelijk het 
�nale kunstwerk, het kleine monu-
ment, dat overblijft terwijl de stenen 
na een aantal weken hun gelukkige 
weg mogen gaan. Maar voordat de 
stenen weer gaan zwerven, is er ook 
nog een o�cieel moment rond het 
kunstwerk met burgemeester Gido 
Oude Kotte en kinderburgemeester 
Anne van Duijn.

Stenen plukken
Het is de bedoeling van De Kunst-
ploeg dat na een aantal weken 
bezoekers uit de burgerzaal een 

Viering 888 jaar Aalsmeer start met 
inloop en Happy Stones maken

Aalsmeer - Het was prima weer om 
aan het water te vertoeven afgelopen 
dinsdag 15 maart. Burgemeester Gido 
Oude Kotte en wethouder Bart 
Kabout vonden het dan ook geen 

straf om aanwezig te mogen zijn bij 
het uitzetten van zo’n 16.000 glasaal-
tjes door visser Theo Rekelhof in de 
Westeinderplassen. In heel Nederland 
werden deze dag in diverse wateren 

Glasaaltjes uitgezet in Westeinder

totaal 2,3 miljoen jonge palinkjes te 
water gelaten. De glasaaltjes zijn 
gevangen in Frankrijk en worden 
uitgezet om de palingstand op peil te 
houden. Tijdens het uitzetten van de 
glasaaltjes vertelde Theo Rekelhof 
enthousiast over zijn beroep, over de 
weg die de jonge (nog geslachtsloze) 
palingen hebben afgelegd en na 
volwassen te zijn geworden gaan 
maken. Een deel van de glasaaltjes zal 
niet groot, lang en breed worden. Ze 
moeten zich goed verstoppen, want 
ze zijn een lekkernij voor vissen als 
snoeken en meervallen en voor 
vogels. Eén uitzetting kan Theo zich 
nog levendig herinneren. Tijdens het 
te water laten van de glasaaltjes 
enkele jaren geleden arriveerden een 
drietal aalscholvers en die begonnen 
enthousiast aan de ‘spaghettislier-
tjes’... Het duurt overigens nog enkele 
jaren voordat Theo een grote paling 
aan de haak kan slaan, die geschikt is 
voor consumptie. Te kleine exem-
plaren gooit de visser uit Kudelstaart 
overigens altijd terug. Beter nog even 
doorgroeien, is zijn motto. Het 
uitzetten van de glasaaltjes werd 
naast de twee college-leden bijge-
woond door voorzitter Cees van 
Oorde van Visclub Vislust, Dorpsraad-
voorzitter Jaap Overbeek en vriend 
Jan Daalman. Nu maar hopen dat de 
visjes groot groeien en hiermee een 
(kleine) bijdrage leveren aan het in 
stand houden van deze bedreigde 
vissoort.

steen of een paar stenen mee 
kunnen nemen naar een plek of een 
persoon waar wat extra geluk geen 
kwaad kan. Zo krijgt heel Aalsmeer 
uiteindelijk te maken met het feno-
meen, het kunstwerk Happy Stone. 
De Kunstploeg verwacht dat alle 
stenen met een maand of twee hun 
weg in de gemeente zullen hebben 
gevonden. 

Lokale initiatieven 
Het college gaat later dit jaar in het 
kader van het Happy Stones project 
en het 888-jarig bestaan van Aals-
meer, 8 lokale sociale initiatieven 
steunen met elk 888 euro. Bezoekers 
die aan het eind van het project een 
steen meenemen uit het Raadhuis 
mogen één van de initiatieven op een 
longlist aanwijzen. Dat geldt ook voor 
de reguliere bezoekers van het Raad-
huis zolang er nog Happy Stones 
geëxposeerd zijn. De 8 initiatieven 
met de meeste stemmen krijgen ieder 
precies dat bedrag van 888 euro. 

DORPSDICHTER JAN DAALMAN

Lokaal is heel dichtbij, ‘normaal gesproken’
De verkiezingsjasjes gaan weer
voor vier jaar in de kast, 
de race is gelopen.
Elke partij een schijnbaar eigen kleur.
De diverse kleuren van die jasjes samen, 
het zwart, groen en rood van de Aalsmeerse vlag 
wapperend in het blauw,
vertellen het gezamenlijk verhaal van dit dorp.
Daar is helemaal niets absoluuts aan.

En als de schaapjes straks dan zijn geteld
en stemmers al dan niet gehoord, 
zelden goed naar geluisterd,
weer rustig mogen gaan slapen
ligt het verdeel en heers op de loer.
Zwijgen meerderheden en andersom
raken minderheden ontstemd
wie voert er dan het hoogste woord?

Want wat hebben we beloofd, wat gaan we doen?
Tijd voor mensen in de wijk
minder papier en meer hart voor de zaak?
Ik vraag het maar.
Zeggen wat je gaat doen, dat waarmaken?
Kampvuurgesprekken met jongeren op de poel
Vuurwerk zonder �jnstof, is dat een doel?
Een digitale pramenrace
Huizen bouwen aan een Westeinderdijk
visie op een natuurlijk klimaat?

Of de transparantie van dit huis?
Bouwen aan een stiller blauw van de lucht
aan duurzaam vertrouwen en echte zeggenschap. 
Bouwen aan een sterke lokale democratie 
Aan het persoonlijk belang voorbij.
Aan stemmen die gehoord worden.
Voor elkaar met elkaar
Gewoon dicht(er)bij de mensen.

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 15 
maart heeft burgemeester Gido Oude 
Kotte het startsein gegeven voor het 
nieuwe �ets- en wandelseizoen van 
de stichting SAM. Het was er prima 
weer voor met een heerlijk zonnetje 
en een aangename temperatuur. Vrij-
willigers van de stichting SAM gaan 
samen met inwoners naar buiten, op 
de �ets, rollator, rolstoel, rolstoel�ets 
en/of dubbele �ets. Inwoners die ook 
graag willen wandelen of �etsen, 

maar hierbij hulp nodig hebben, 
kunnen contact opnemen met de 
stichting SAM (Sociale Activiteiten 
voor de Medemens). Overigens is 
SAM nog naarstig op zoek naar vrij-
willigers die de verzoeken om geza-
menlijk te �etsen of te wandelen 
willen uitvoeren. Kijk voor meer infor-
matie op www.stichtingsam.eu of 
stuur een mail naar info@stich-
tingsam.eu. Aanmelden kan ook bij 
voorzitter Jan Kwak via 06-53928043.

onnige start fiets  en wandel
seizoen stichting SAM

Foto: Ria Scheewe
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Willy Karssing woont samen met haar man in een prachtig 
huis aan de Oosteinderweg, gebouwd door architect Michel de Klerk in 
de stijl van de Amsterdamse School. 

Hoe is het om in een monument te wonen?
“We genieten er enorm van, het blijft altijd mooi. Je gaat anders denken 
over inrichting, kleuren en stijlen.” Het was het huis van Jellie Barendsen, 
zij was de oud-tante van mijn man en wilde heel graag dat wij na haar 
dood er gingen wonen. We zijn heel blij dat het ons gelukt is om dat waar 
te maken.” 

Je bent pas op latere leeftijd aan een carrière begonnen, hoe is die 
verlopen?
“Ik was analist, ik heb een opleiding gevolgd aan de hogere laboratorium-
school in Utrecht. Dat was tegen de zin van mijn ouders, want die hadden 
traditionele gedachten over de rol van de vrouw in die tijd. Toen ik 
trouwde en kinderen kreeg, moest ik stoppen met werken, dat was 
vroeger ook heel gewoon. Ik ben jarenlang thuis gebleven voor onze 
kinderen, lekker gemoederd, maar ik heb het beroep weer opgepakt toen 
de jongste groot genoeg was. Toen ik een advertentie zag van de bloed-
bank die prikkers zocht voor het afnamecentrum, ben ik begonnen met 
een avondje werken, dat werd van lieverlee een baan voor overdag en 
uiteindelijk een functie als leidinggevende. Door een reorganisatie werd 
ik boventallig, maar mocht ik kiezen wat ik zou willen gaan doen. Ik ben 
op mijn verzoek op een research laboratorium geplaatst bij de Bloedbank 
naast het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een heel interessant baan, 
ik heb hele leuke onderzoeken gedaan onder andere voor de immuun 
therapie. De resultaten moest ik digitaal verwerken. Moet je voorstellen 
dat ik pas op mijn vijftigste achter op de computer ging zitten, maar ik 
heb al die technologie onder de knie gekregen. Tijdens mijn werk heb ik 
dat allemaal geleerd. Ik had het idee dat ik er wel plezier van zou hebben 
als ik met pensioen zou gaan.”

En je bent tot je pensioen blijven werken?
“Ja, maar daarna had ik natuurlijk geen zin om niks te gaan doen. Ik ben 
terecht gekomen als vrijwilliger bij de Doopsgezinde kerk en ben secre-
taris geworden. Ik fungeer als een soort spin in het web en heb er echt 
mijn draai gevonden. Er zit heel wat werk aan vast. Mijn taak is er voor te 
zorgen dat alles gebeurt wat er moet gebeuren volgens het draaiboek 
van het jaar. Als bestuurslid ondersteun je ook het personeel en ben je 
betrokken bij het beheer van het vastgoed. Mijn werk kent heel veel 
facetten, maar het belangrijkste blijft toch het maatschappelijk werk. De 
Doopsgezinde kerk heeft een indrukwekkend zorgvuldig beleid opge-
bouwd ten opzichte van ouderen. We doen onze uiterste best iedereen 
binnen de aandacht te houden om eenzaamheid te voorkomen. We 
hebben een vaste kern aan mensen die zich intensief inzet voor de 
Doopsgezinde Gemeente. Als we tijdens een ledenvergadering vragen 
wie er niet in een commissie zit, gaan er maar weinig handen omhoog. 
Heel veel mensen binnen onze kerkgemeenschap zijn betrokken bij een 
van onze commissies, en dat is fantastisch, want we hebben er heel wat”. 

Hoe vind je het om in Aalsmeer te wonen?
Ik ben een Goois meisje, want ik kom oorspronkelijk uit Bussum en daar is 
heel wat schone schijn. Een dure auto voor de deur, maar geen geld om 
benzine te kopen, was daar heel gewoon. Doordat ik mijn man leerde 
kennen ben ik in Aalsmeer gekomen. En toen kwam ik in een gemeente 
waar een mentaliteit heerst van: doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg. Ik voelde mij er gelijk thuis. Tante Jellie sleepte mij overal naar 
toe en introduceerde mij ook in de Doopsgezinde kerk. We woonden hier 
achter in een ark en hadden goed contact met de andere ark bewoners. 
Als ik de was op stond te hangen, maakte ik een gebaar van ‘ko�edrinken’ 
naar de buurvrouw. Dan trok ze haar badpak aan en kwam ze naar me toe 
zwemmen. Als de ko�e op was zwommen we samen naar de Ringvaart. 
Ook voor de kinderen was het hier heerlijk. Ze hadden ieder een eigen 
kamer en onder de woonkamer was de lego-kelder. Er konden altijd 
vriendjes mee uit school. Tante Jellie was gek op de kinderen, ze was voor 
mij als een moeder en de kinderen zagen haar als oma. Ze is heel belang-
rijk voor ons geweest.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Mariska de Graaf, zij is vrijwilliger in het Flower Art museum. Ik ben heel 
benieuwd wat haar inspiratie is.” 

Willy Karssing: “Door mijn man 
ben ik in Aalsmeer gekomen”

Aalsmeer - Ruim 30 mannen en 
vrouwen hebben afgelopen weekend 

de handen uit de mouwen gestoken 
op kinderboerderij Boerenvreugd 

Geslaagd NL Doet weekend op 
kinderboerderij Boerenvreugd

tijdens het jaarlijkse NLDoet evene-
ment. Vele handen maken licht werk 
wordt wel gezegd en dat is zeker te 
merken tijdens NLDoet. Doordat er op 
1 dag heel veel extra hulp is kunnen er 
grote klussen worden aangepakt. 
Sommige NLDoet deelnemers komen 
ieder jaar weer terug naar de boerderij 
om lekker een dag te klussen. Vooral 
op zaterdag 12 maart was de groep 
vrijwilligers groot. De klussen liepen 
uiteen van boomschors kruien en 
straatwerkzaamheden tot ramen 
lappen, schoonmaken en reparatie-
werkzaamheden. Voor iedereen was er 
een passende klus. Tussen de middag 
werd er gezellig geluncht met z’n 
allen. Het bestuur van Boerenvreugd 
is dankbaar dat zoveel mensen zich 
een dag belangenloos hebben ingezet 
voor de boerderij en kijkt terug op een 
zeer geslaag weekend.

Excursie Samen Een op de Poel Aalsmeer – Groep 7 en 8 van OBS 
Samen Een beleefden woensdag 9 
maart een leuke excursie op de Poel. 
Het was een fantastische middag! Op 
het Praamplein stapten de kinderen in 
de praam of in de boot. Ze werden naar 
het eiland gevaren dat onderdeel is van 
een project van Stichting de Boven-
landen Aalsmeer. Dit biodiversiteitsplan 
helpt de natuur enorm. Cees, vader van 
drie leerlingen van de school, heeft de 
kinderen uitgelegd en laten zien hoe 
dat werkt. Ook leerden zij hoe je met je 
horloge kunt navigeren, zo voeren de 
jongens en meiden met de schippers 
door de prachtige natuur van de West-
einder. Daarna werden ze verwend met 
warme chocolademelk met slagroom. 
De familie Tas wordt bedankt voor deze 
leuk excursie.

Aalsmeer - Tijdens de jubileumvie-
ring van 70 jaar Vogelvrienden Aals-
meer zijn afgelopen week jubilaristen 
en vrijwilligers met een �inke staat 
van dienst in het zonnetje gezet. 
Cees de Graa� is al 40 jaar actief lid 
van de Vogelvrienden Aalsmeer en 
Gerard Goeijenbier en Ton Ratterdam 
maken respectievelijk al 30 en 25 jaar 
deel uit van het bestuur. Ook de 
groep vrijwilligers van de Vogel-
vrienden is trouw. Richard v.d. Poel is 
12 ½ jaar vrijwilliger, Niels Bax alweer 
7 jaar en Abdel Sa� zet zich nu 5 jaar 
in als vrijwilliger van de 70-jarige 
vereniging van Vogelvrienden.

Jubilarissen en vrijwilligers van 
Vogelvrienden in zonnetje gezet

Regio - Met nog honderd dagen te 
gaan hebben zich al 99 deelnemers 
opgegeven voor de reünie van de 
Rijks Hogere Tuinbouw School 
Utrecht op 18 juni dit jaar. De oplei-

ding bestond van 1948 tot 1991 en 
heeft circa duizend tuinbouwkundig 
ingenieurs opgeleverd. Voor de 
Nederlandse tuinbouw, zo blijkt uit 
onderzoek. Er is ruimte voor 

100 Dagen voor reünie Rijks 
Hogere Tuinbouw School

Sandra Soeters van Anthura met leden van de reüniecommissie: Wiro Gerards, 
Hermen de Graaf en Fokke Kracht. Foto: Matthijs Blind

minstens nóg honderd deelnemers 
via https://reunierhtus.nl/events/
reunie-rhtus/

Toegevoegde waarde
Elkaar weer zien en spreken is niet de 
enige doelstelling van de reünie, die 
in 2012 voor het laatst werd 
gehouden bij de Arendshoeve in 
Rijsenhout. De organisatoren werken 
aan een programma met zes sprekers, 
afgestudeerden in ‘Utrecht’ en andere 
sprekers. Naast de recente historie 
van de Nederlandse en internationale 
tuinbouw is de focus ook gericht op 
de toekomst, zoals tuinbouw in de 
ruimte en in binnensteden. Boven-
dien zijn de showkassen van Anthura, 
met daarin orchideeën en anthu-
riums van deze wereldmarktleider, te 
bezoeken. De reünie wordt georgani-
seerd door Matthijs Blind, Wiro 
Gerards, Hermen de Graaf, Fokke 
Kracht en Mariska van der Zande. “We 
hebben heel veel zin in de reünie”, 
laat het vijftal weten.
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Is collageen 
het wondermiddel 

tegen rimpels?
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IN SAMENWERKING MET:

Bewegen kun je de hele dag door…!
Staren naar rood licht helpt je 
gezichtsvermogen op peil te houden

De stickers op jouw stuk 
fruit vertellen je meer 

dan je denkt



sh ia t su  & 
acupunc tuu r

SAN BAO 
PRAKTIJK

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie 
en acupunctuur zijn 
effectieve behandelingen 
voor alle pijnklachten, 
klachten na Corona, stress, 
burn-out, slapeloosheid, klachten 
rond de menstruatie en overgang, emotionele instabiliteit, 
plasproblemen, vermoeidheid, darmklachten, 
ademhalingsproblemen en hooikoorts. 
Shiatsu en acupunctuur versterken uw weerstand en geven 
uw lichaam een echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl of bel 06 1528 0701

sh ia t su  & 
acupunc tuu r

SAN BAO 
PRAKTIJK

Shiatsu therapie 
en acupunctuur zijn 
effectieve behandelingen 
voor alle pijnklachten, 
klachten na Corona, stress, 
burn-out, slapeloosheid, klachten 

Lid van 
beroepsvereniging 

NWP

MEDISCH

Kwalitatief beter leven door Shiatsu

Ellen Bakker een jonge vrouw van begin dertig kon jarenlang haar werk niet meer naar 
behoren doen.

‘Ik had meer dan acht jaar veel klachten; 
pijn in mijn heup, nek, schouders en pols. Ik 
ben hiervoor naar diverse artsen en speci-
alisten geweest. Helaas zonder resultaat. 

Maar Petra van der Knaap van San Bao Prak-
tijk hee�, met shiatsu en acupunctuur, mij 
van mijn klachten afgeholpen en nu kan 
ik weer met een computermuis werken.’ 

‘Shiatsu is een oosterse behan-
delwijze waarbij met lichte druk 
op het lichaam blokkades of stag-
naties in energiebanen worden 
opgelost. Drukpunten zitten niet 
altijd op de pijnlijke plek zelf. Het 
kan zijn, bijvoorbeeld bij hoofd-
pijn, dat alleen de benen worden 
behandeld.’ Dit geldt voor licha-
melijke klachten, maar zeker ook 
op mentaal vlak kan Petra helpen. 
Door het ophe�en van de blok-
kades kunnen klachten een stuk 
minder worden, waardoor er een 
significante verbetering is in de 
kwaliteit van het leven. 
Ellens energie is voelbaar als zij 
vertelt: ‘Ik kan weer sporten, ik 
slaap beter en zit veel beter in 
mijn vel. Als ik nu toch weer een 
keer last heb dan kan ik er veel 
beter naar handelen en zit ik 
niet meteen in de put. Ik voel me 
weerbaarder, sterker en ontspan-
nen. Een wereld van verschil! 
Shiatsu therapie en acupunc-
tuur worden grotendeels vergoed 
door de zorgverzekeraar mits je 
een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? 
Sanbaopraktijk.nl

AALSMEER
0297-327253

WHATSAPP
06-83250222

ALPHEN RIJN
0172-473014

WWW.SCHILDEN-LINGERIE.NL

a/d

MODE

Kleurrijk het voorjaar in!

Wanneer je bij van der Schilden de winkel binnen stapt kom je direct in een zonnige 
stemming. Frisse lentekleuren en mooie nieuwe dessins geven de winkel een boost voor 
het voorjaar en daar worden we enthousiast van!

Natuurlijk is er in deze tijd van het jaar volop 
badgoed in de winkels. Naast de bekende 
merken als Beachlife, Cyell, Marie Jo, Prima-
Donna en Sunflair, is er in de winkels ook 
plaats voor kleinere en innovatieve merken, 
zoals de schitterende badmode van Terry 
Ray, de hippe collectie van Banana Moon 
en het stijlvolle Jets. Ook aan de 
kleine fashionista is gedacht, de mini 
collectie van Beachlife (om lekker te 
twinnen met je zoon of dochter) is 
wederom ingekocht. Wacht niet te 
lang voor je komt zoeken naar jouw 
perfecte bikini of badpak, de voorra-
den bij leveranciers zijn beperkt, dus 
nabestellen is niet altijd mogelijk. 
Naast lingerie en badmode is ook 
de collectie zomerse nachtmode 
zeer divers. Cyell, Mey en Ringella 
zijn niet meer uit de winkels weg te 
denken. De vrolijke prints van Snurk 
en de fleurige nachtmode van PIP 
Studio zijn dit jaar ook weer verte-
genwoordigd. 
Bij het samenstellen van de collec-
tie wordt in toenemende mate reke-
ning gehouden met de herkomst van 
artikelen. De merken waarmee we 
onze collectie samenstellen staan 
garant voor goede werkomstandig-
heden en duurzaam geproduceerde 
artikelen. Zo ervaren we niet alleen 
zelf het comfort van de collectie, 
maar wordt er in de hele productie-

keten meegedacht over een betere wereld. 
Onze stylistes zijn erg enthousiast over de 
nieuwe collectie en vertellen je er graag alles 
over in onze winkels. Ben jij benieuwd wat 
Van der Schilden Lingerie je deze zomer te 
bieden hee�? Kom binnen, wij staan voor je 
klaar! 



PSYCHE

Hoera! kidZbrein coaching en 
begeleiding bestaat 1 jaar!

Met kidZbrein biedt Marjolein Streefland professionele begelei-
ding voor leren met plezier én leren met succes in Aalsmeer en 
omgeving. 

Huidverbetering is een gevecht tegen de tijd. Hoe eerder je dat gevecht aangaat, hoe 
langer je profijt hebt van je natuurlijke uitstraling! Lenny van der Zwaan is niet alleen 
ruim 24 jaar schoonheidsspecialiste maar ook docent en kandidaat-bestuurslid van de 
brancheorganisatie Anbos. 

‘Deze begeleiding is heel divers’, vertelt 
Marjolein enthousiast. ‘De Ik leer leren trai-
ning gee� tieners inzichten om makke-
lijker, e�ciënter en e�ectiever te kunnen 
leren. Dus meer leerresultaat in minder tijd.’ 
‘En welke puber wil dat niet’, zegt Marjolein 
lachend. Tieners ontdekken welke voorwaar-
den nodig zijn om te leren, ontdekken hun 
persoonlijke leerstijl en leervoorkeuren. ‘Het 
onderdeel motivatie en faalangst zorgt voor 
de mooiste gesprekken over hun rode en 
groene gedachten. Wist u dat we zo’n 40.000 
-60.000 gedachten hebben op een dag? En 
dat een groot deel hiervan onbewust negatief 
is: Ik kan het toch niet, het lukt me nooit. Hoe 
fijn is het om te ontdekken hoe je deze nega-
tieve gedachten kan omzetten naar positieve 
gedachten. Want met krachtige gedachten 
lukken de dingen beter! 
Met de training Beter begrijpend lezen leren 
kinderen (lange) teksten beter te begrijpen. 
‘Begrijpend lezen is de basis van bijna alle 
schoolvakken. Niet alleen bij taal, aardrijks-
kunde, geschiedenis en biologie maar ook bij 
bijvoorbeeld de verhaalsommen bij rekenen.’ 
Alle facetten van begrijpend lezen komen aan 
bod. Na deze training is jouw kind alle moei-
lijke teksten de baas!’ 
‘Daarnaast zijn er de individuele remedial 
teaching trajecten’, zegt Marjolein. ‘Op het 
gebied van rekenen, lezen, spelling geef ik 
met kidZbrein ondersteuning en begeleiding 

aan basisschool-
kinderen. Daar-
naast wordt kidZ-
brein regelmatig 
ingezet op diverse 
scholen in Aalsmeer, 
Amstelveen, Hoofd-
dorp en omgeving. ‘Echt fijn om met kleine 
groepjes kinderen aan de slag te gaan. Daar 
kan ik met mijn hart voor het onderwijs echt 
van genieten!’ 
Marjolein vervolgt: ‘Het is zo mooi als een 
tiener enthousiast belt en roept dat het toets 
cijfer een 8,9 is. Of die andere tiener die 
trots appt dat ze een 9,1 hee� gehaald! Of 
de ouder die mailt dat haar zoon uit groep 7, 
boven verwachting, de training Beter begrij-
pend lezen zo leuk vindt! En het meisje dat, 
na hard oefenen, zó blij is met haar tafeldi-
ploma. Net als die ouder die mailt dat dochter 
en zijzelf zo blij zijn met de lees- en spelling-
begeleiding. En de ouder die vertelt dat haar 
zoon de Ik leer leren training zo leuk vindt. 
Of de tieners die zulke mooie stappen maken 
met hun mindset en zelfvertrouwen. 

Dit alles maakt dat ik trots en dankbaar 
terugkijk op het eerste jaar kidZbrein en 
ontzettend veel zin heb in komend jaar! 
Benieuwd of kidZbrein iets voor uw kind kan 
betekenen? Kijk op www.kidzbrein.nl voor 
meer informatie.

Leer bij kidZbrein beter begrijpend lezen
en word alle teksten de baas!

Speciaal voor kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool

BEGRIJPEND LEZEN
EEN UITDAGING?

Lenny huidverbetering en anti-aging
‘Een mooie investering in jezelf!’

UITERLIJK

“Doordat ik lesgeef op het mbo aan toekom-
stige schoonheidsspecialistes en nauw 
betrokken ben bij de brancheorganisatie blijf 
ik goed op de hoogte van alle nieuwe ontwik-
kelingen. Dit vind ik belangrijk om op deze 
manier kwaliteit te blijven leveren.” 
Een behandeling bij Lenny gaat altijd hand 
in hand met producten voor thuisgebruik. 
Zodoende houdt de klant thuis de resulta-
ten van de behandelingen op peil. Als verge-
lijking: “Twee keer per jaar naar de tand-
arts gaan zonder thuis je tanden te poetsen 
is zinloos. Net zo zinloos als een behande-
ling zonder ‘thuiszorg’. Dat wil zeggen twee-
maal per dag je huid verzorgen met de juiste 
producten. Een totaalconcept dus dat leidt 
tot huidverbetering”. 
De producten voor 
thuis, kiest Lenny 
zeer zorgvuldig uit 
na haar huidanalyse. 
“Mijn doelgroep is 
iemand die iets over 
hee� voor zichtzelf”. 
Lenny is ook heel 
realistisch: “Indien ik 
bepaalde verwach-
tingen van mensen 
niet kan realiseren of 
bij huidproblemen die 
ik niet kan oplossen 

zal ik doorverwijzen naar een dermatoloog of 
andere specialisten.” Binnenkort start Lenny 
met de opleiding tot lijfstijlcoach om zo nog 
meer advies te kunnen geven over de ‘inner-
lijke beauty’. “Ook daar valt bij veel mensen 
nog winst - dus resultaten -te behalen!” 

Tot 1 mei 2022 kan men de behande-
ling ‘Bio Face Li�ing’ bij Lenny boeken voor 
de kennismakingsprijs van €57. Dit is een 
intensieve anti-aging behandeling tot in 
de diepere huidlagen, het huidbeeld wordt 
fijner, gladder en steviger. Wil jij zo een 
behandeling? Maak dan een afspraak via 
06-40459532. Kijk voor meer informatie op 
www.lennyhuidverbetering.nl



UITERLIJK

Is collageen het wondermiddel 
tegen rimpels?

Eiwit
Collageen is een soort eiwit, dat in ons 
lichaam als bindmiddel functioneert. We 
maken collageen zelf aan, maar naarmate 
we ouder worden, daalt deze collageenpro-
ductie aanzienlijk. Overigens bestaan er drie 
verschillende soorten collageen, die zich elk 
op andere plaatsen in ons lichaam bevin-
den. Wanneer we spreken over de huid, dan 
hebben we het over collageen type 1, dat zich 
overigens ook onder meer in ons haar en in 
onze nagels, botten, pezen en kraakbeende-
ren bevindt. Dit verklaart dan ook waarom 
niet alleen onze huid op latere lee�ijd rimpe-
lig wordt, maar ook ons hele lichaam wat 
krakkemikkiger begint te worden. De logische 
gedachte is nu dat je het tekort aan collageen 
aanvult en daarmee het verouderingsproces 
tegengaat. Dat klinkt eenvoudig, maar het 
ligt toch wel iets gecompliceerder. 

Zinloos
Cosmetisch dermatoloog Peter Velthuis, 

verbonden aan het Rotterdamse Erasmus 
MC, vertelde in het televisieprogramma 
‘Keuringsdienst van Waarde’ dat het geen zin 
hee� om collageen op de huid te smeren. Zijn 
verklaring is simpel: het collageen kan hele-
maal niet door de huid dringen. We smeren 
dus allerlei dure crèmes op onze huid, zonder 
dat dit enig wetenschappelijk aantoon-
baar e�ect hee�. Overigens zijn er ook aller-
lei producten in de handel waarin collageen 
verwerkt zit, bedoeld om in te nemen. Met 
diverse poeders en supplementen worden de 
consumenten verleid, terwijl collageen vaak 
al in reguliere voedingsmiddelen zit. De stof 
wordt veelal gewonnen uit slachtafval, maar 
wie zichzelf trakteert op een kop runder-
bouillon krijgt ook collageen binnen en dat 
is een stuk voordeliger. Hetzelfde geldt voor 
een portie makreel uit blik.

Gewrichten
Het innemen van collageen, al dan niet via 
de reguliere voeding, hee� overigens wel 

andere positieve e�ecten op ons lichaam. 
Het zorgt er volgens onderzoekers wel voor 
dat we ons ook op latere lee�ijd wat soepe-
ler kunnen blijven bewegen. Dat komt door 
de gunstige invloed die collageen hee� op 
de werking van onze gewrichten. Het kan dus 
op zich geen kwaad om ervoor te zorgen dat 
ons lichaam voldoende collageen toegediend 
krijgt. Wie zich echter blind staart op het 

e�ect voor de huid, koestert vermoedelijk te 
hoge verwachtingen. Een goede tip: strijd niet 
tegen het verouderingsproces, maar omarm 
het en accepteer dat het er is. Dat maakt 
veel gelukkiger en scheelt bovendien flink in 
de portemonnee. En besef dat bijvoorbeeld 
roken de kwaliteit van onze huid zeer nega-
tief beïnvloed. Veel meer dan je met welk 
middel dan ook kunt corrigeren.

In het eerste deel van ons leven is onze huid zacht, soepel en egaal. Naarmate we ouder 
worden, verandert dat. Onze huid droogt geleidelijk uit, gaat rimpelen en verliest zijn veer-
kracht. Voor veel mensen is dat moeilijk te accepteren. Ze willen er zo uit blijven zien als in 
hun jonge jaren en proberen allerlei middeltjes om dit resultaat te bereiken. De grote vraag 
daarbij is natuurlijk in hoeverre dat zin hee�. We kunnen de tijd niet terugdraaien en een 
rimpelige huid hoort nu eenmaal bij het ouder worden. Maar door gezond te leven kunnen 
we dat proces wel iets vertragen. Met de juiste voeding, voldoende vocht en veel beweging 
houden we ons hele lichaam goed in conditie, dus ook de huid. Toch is dat voor veel mensen 
kennelijk niet voldoende, getuige de hoeveelheid producten met collageen die we in de 
schappen van de winkels tegenkomen. Collageen zou volgens velen een soort wondermiddel 
zijn dat de huid jong houdt, maar is dat ook werkelijk zo?

De temperatuur in de koelkast

VOEDING

Eieren in de koelkast
De campagne richt zich niet alleen op de 
temperatuur, maar wijst er ook op dat naast 
vlees en vis ook eieren het beste in de koel-
kast kunnen worden bewaard. Veel mensen 
blijken dat niet te weten, omdat eieren in de 
supermarkt ook buiten de koeling gepre-
senteerd worden. De reden hiervoor is dat 
eieren er niet goed tegen kunnen als ze eerst 
gekoeld worden en daarna niet meer. Het 
omgekeerde kan echter wel. Vanuit de super-
markt de koeling in is prima en zorgt ervoor 
dat de eieren langer te gebruiken zijn. Door 
de koelkast op vier graden Celsius in te stel-
len, voorkomen we verspilling en dragen we 
bij aan een duurzame wereld.

Koel of gekoeld
Op sommige producten staat dat ze gekoeld 

bewaard moeten worden, op andere etiket-
ten valt te lezen dat ze koel bewaard 
moeten worden. Vaak denken mensen dat 
dit hetzelfde is, maar dat is niet het geval. 
Wanneer een product koel bewaard moet 
worden, geldt een bewaartemperatuur van 
ongeveer 12 tot 15 graden. Bij gekoeld gaat 
het erom dat de producten in de koelkast 
bewaard dienen te worden.

Niet alle soorten groente en fruit 
in de koelkast
Veel soorten groente en fruit hoeven niet 
in de koelkast bewaard te worden. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor avocado’s en aubergi-
nes, maar ook voor tomaten, courgettes, 
paprika’s, uien en bananen. Al deze soorten 
kunnen prima bij kamertemperatuur bewaard 
worden.

Het voedingscentrum is een nieuwe campagne gestart om de Nederlanders te wijzen op de 
ideale temperatuur in de koelkast. Slechts één op de drie mensen blijkt te weten dat deze 
temperatuur vier graden Celsius is. Bij deze temperatuur blij� voedsel zo lang mogelijk in 
goede staat. Bovendien groeien ziekmakende bacteriën bij deze temperatuur nauwelijks.

Om met dat laatste te beginnen: op die vraag 
valt geen eenduidig antwoord te geven. 
Om gezond te blijven hee� je lichaam een 
bepaalde mate van beweging nodig. Als je 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat de 
deur niet uit komt en vooral zit of ligt, zal 
een wekelijks bezoek aan een sportschool 
niet voldoende zijn om dat te compense-
ren. Maar ben je postbode en leg je dagelijks 
heel wat kilometers af, dan is de sportschool 
waarschijnlijk niet eens nodig. Natuurlijk kun 
je er ook dan baat bij hebben om een trai-
ningsprogramma te volgen, bijvoorbeeld als 
je gericht bepaalde spiergroepen wilt trai-
nen of je conditie verder wilt verbeteren. De 
sportschool kan bovendien de bekende stok 
achter de deur zijn die veel mensen nodig 
hebben om zich voldoende in te spannen. 
Feit is wel dat je de hele dag door kunt bewe-
gen door kleine veranderingen in je dage-
lijkse ritme. Besteed een deel van je lunchtijd 
bijvoorbeeld aan het maken van een wande-
ling, waardoor je weer wat extra meters op 
de teller krijgt. Loop ook binnenshuis wat 
vaker en neem in kantoorgebouwen of flats 
liever de trap dan de li�. Ook bezigheden 
als tuinieren en de was ophangen dragen al 
bij aan je dagelijkse portie beweging. Zeker 
als je wat ouder wordt, is het niet meer zo 
vanzelfsprekend om intensieve trainingen te 
gaan volgen. Je kunt dan echter door minder 

extreme vormen van bewegen je gezond-
heid nog prima op peil houden. Onderzoek 
wijst uit dat de intensiteit van de lichaams-
beweging op hogere lee�ijd geen belang-
rijke rol meer speelt. Voor dit onderzoek werd 
een groep van ruim vij�ienhonderd senio-
ren met een gemiddelde lee�ijd van 73 jaar 
opgesplitst in drie kleinere groepen. De ene 
groep hield zich bezig met intensieve vormen 
van lichaamsbeweging, de andere groep met 
matige lichaamsbeweging en de derde groep 
verrichte alleen algemene dagelijkse activi-
teiten. De senioren werden over een periode 
van vijf jaar gevolgd. Daarbij werd bijgehou-
den hoeveel mensen in de groepen te maken 
kregen met hart- en vaatziekten en hoeveel 
mensen kwamen te overlijden. De conclusie 
luidde dat er nauwelijks verschil in de cijfers 
bleek te zijn. In alle gevallen lag bijvoorbeeld 
het percentage van mensen met hartziekten 
tussen de vij�ien en zestien procent.

BEWEGEN

Bewegen kun je de hele dag door…!

Gezond oud worden heb je voor een belangrijk deel zelf in de hand. Het is met name 
belangrijk om je persoonlijke leefstijl zo gezond mogelijk te houden. De belangrijkste pijlers 
daarvoor zijn een evenwichtig en gezond voedingspatroon, voldoende beweging, het 
vermijden van rookwaren en alcohol en het voor-komen van stress. De meeste zaken in dit 
rijtje spreken wel voor zich, maar wat is precies voldoende beweging? Is het echt nodig om 
je enkele malen per week te onderwerpen aan een zware training in de sportschool?



Coachcentrum Amstelland viert 
het 3-jarig bestaan met een 
Coachproeverij op 31 maart!

PSYCHE

Kom kennismaken met ons en volg één van 
de 6 interessante workshops:

- Mercedes Sharrocks: Leer aura lezen 
en tekens uit het Universum herken-
nen(€10,00)

- Jidske Steenwinkel: (Hoog)gevoeligheid 
bij kinderen. Hoe help je jouw kind op een 
fijne manier om te gaan met een prachtige 
eigenschap als (hoog)gevoeligheid? 

- Saskia Krippendorf: Voedings- of 
hormoonanalyse d.m.v. vooraf inleve-
ren van eetdagboek/formulier. Dit krijg je 
toegestuurd na aanmelding. 

- Monique van Dongen: Mini-treatment met 
huidanalyse. 

- Ellen Gribling: Ontdek jouw Imposter. Hoe 
ga jij om met de onzekerheid en angst om 
door de mand te vallen als er iets van je 
verwacht wordt? 

Waar: Coachcentrum Amstelland
Stationsweg 38-D in Aalsmeer
Aanvang: 19.30 en 20.30 uur.

De workshops duren ongeveer 45-60 min.
Voor de workshop bij Mercedes graag 
aanmelden op de site 
www.coachcentrumamstelland.nl. 
Daar kan je ook betalen.

Voor de overige workshops kan je een mail 
sturen naar coachcentrumamstelland@
gmail.com. Graag je naam, welke workshop 
en de aanvangstijd daarin vermelden.

Wij hebben er enorm veel zin in! Tot dan!

Mercedes, Jidske, Saskia, Monique en Ellen.

Op 1 februari jl. bestond het Coachcentrum alweer 3 jaar, reden voor een feestje! Helemaal na 
de afgelopen twee jaar waarin Covid-19 een grote impact hee� gehad op de activiteiten in 
het Coachcentrum.

De smaakpapillen bevinden zich met duizen-
den in onze tong en mondholte. Ze zorgen 
ervoor dat informatie over de chemische 
samenstelling van ons voedsel naar de herse-
nen wordt verzonden. Onze hersenen verwer-
ken die informatie en zo ontstaat het besef 
van wat we eten en drinken. We onderschei-
den met behulp van de smaakpapillen de 
smaken zoet, zout, zuur, bitter en umami. Los 
daarvan speelt ook de geur van een gerecht 
een rol. Het is de combinatie van de waarne-
ming van smaken door de smaakpapillen en de 
bijbehorende geur die ervoor zorgt dat we een 
volledig beeld krijgen van wat we naar binnen 
werken. De samenstelling van onze smaakpa-

pillen is genetisch bepaald. Omdat niemand 
genetisch hetzelfde is, is het dus goed te 
verklaren dat we ook allemaal een andere 
smaakbeleving ervaren. Waar de één een 
broodje haring zeer kan waarderen, vindt de 
ander dat juist vreselijk vies smaken. Andere 
bekende voorbeelden van voedingsmidde-
len die door de één wel en door de ander niet 
gewaardeerd worden, zijn spruitjes, mosterd 
en schimmelkaas. Weet je trouwens hoe het 
komt dat we vaak een voorkeur hebben voor 
zoete producten? Dat hee¡ te maken met het 
feit dat moedermelk een zoetige smaak hee¡. 
Dit is dus de eerste smaak waarmee we ooit 
geconfronteerd werden.

VOEDING

Smaken verschillen… 
maar waarom eigenlijk?

Sommige gerechten vind je heerlijk, terwijl je de smaak van andere gerechten niet echt kunt 
waarderen. Daar sta je waarschijnlijk nooit echt bij stil, tot aan het moment waarop je iemand 
anders spreekt die jouw favoriete gerecht juist vreselijk vies vindt. Hoe kan dat? Zijn we dan 
niet allemaal hetzelfde gebouwd? Want anders zouden we toch allemaal hetzelfde lekker 
moeten vinden? Uit onderzoek is gebleken dat we inderdaad letterlijk allemaal anders zijn, 
waar het onze smaakpapillen betre�.

G E N T L E M E N ’ S  P L A C E  A A L S M E E R
 Z I J D S T R A A T  6 3   |   G E N T L E M E N S P L A C E . C O M 
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Wees lief voor je gewrichten. Ga zwemmen
AquaVitaal is een gezellige en sportieve 
ochtend voor 50+ in Zwembad De Waterle-
lie. Ontdek op je eigen niveau de kracht van 
het water. Verbeter je conditie, behoud je 
lenigheid en ontmoet lee�ijdsgenoten. Groot 
voordeel van sporten in het water is dat je 
gewrichten minimaal worden belast. Elke 30 
minuten start een nieuwe sportles en tussen-
door kan je banenzwemmen. Niet in de gele-
genheid om op donderdagochtend te spor-
ten? Kijk eens naar de het aanbod op de 
andere dagen. Elke dag zowel overdag als ’s 
avonds organiseert Zwembad De Waterle-
lie leuke sportlessen. Natuurlijk zijn ook deze 
lessen geschikt voor iedereen van 50+. Wil je 
het eens proberen? Voor AquaVitaal hoef je 
niet te reserveren. Koop een losse les en kijk 
of het iets voor jou is.

Geen fan van water en toch fit 
worden of blijven?
Doe op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur 
mee met de groep 55+ WelKOM in bewe-
ging in Sporthal De Waterlelie. Door het spor-
taanbod en het in beweging zijn, verbeter je 
je balans, kracht en uithoudingsvermogen. 
De les wordt gegeven door een enthousiaste 
en vakkundige begeleider. Je begint met een 
gezamenlijke warming-up. Daarna maak je 
zelf de keuze uit verschillende sporten, zoals 
badminton, tafeltennis, volleybal en nog 
veel meer. Tijdens de pauze leer je nieuwe 
mensen kennen of praat je gezellig bij. 

Kijk voor meer informatie over het sport-
aanbod van Sportcentrum De Waterlelie op 
www.sportinaalsmeer.nl of bel naar 
0297-322022.

Kom sporten bij ESA! 
Speciaal aanbod voor 50+

Door lekker te sporten en te bewegen blijf je langer fit en gezond. Speciaal voor ieder-
een van 50 jaar of ouder hee� ESA leuke activiteiten, zoals AquaVitaal in Zwembad De 
Waterlelie en WelKOM in beweging in Sporthal De Waterlelie

BEWEGING

Raja yoga
meditatief en krachtig met alle ingrediënten 
voor ‘zelf’ontplooiing

In mijn pas geopende nieuwe centrum zijn nog een paar plekjes vrij 
voor zowel beginners als mensen die al eerder yoga gedaan hebben op 

dinsdagavond    van 19.15 tot 20.15 uur
dinsdagavond    van 20.30 tot 21.30 uur
donderdagochtend  van 10.15 tot 11.15 uur 

Daarna is het mogelijk in te stromen in de cursus. 
Kosten: €320,- voor 30 lessen. 
Er wordt de mogelijkheid geboden deze in twee termijnen te voldoen.

Ook in de yoga Masterclass zijn nog een paar plaatsen beschikbaar en kan 
je instromen. Dit is voor mensen die in de yoga wat verder ontwikkeld zijn. 
De Yoga Masterclass is op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (1,5 uur)

Ik geef Raja yoga in de vorm van een cursus, vanwege de kwalitatief 
hoogstaande lessen is het niet mogelijk dit in losse lessen te volgen. 
Voor Raja yoga kan je een afspraak maken voor een individuele 
kennismaking/proe�es Kosten: €20,-.

Hornweg 177A  |  Aalsmeer  |  Telefoon 0297-328798
Parkeren op het terrein van de Bloemhof

www.ingesaraswati.com

Nieuw in mijn centrum

Hatha yoga Dit is voor de prille beginner

De Hatha-docente is door mij opgeleid om authentieke yoga te geven. 

maandagavond   van 19.15 tot 20.15 uur
maandagavond  van 20.30 tot 21.30 uur

De eerste les is een proe�es en de kosten zijn €5,-. 
Daarna kan je 10 lessen boeken voor €110,-.

Aanmelden? 
Telefoon 0297-328798 of op info@ingesaraswati.com  |  www.ingesaraswati.com 
Je bent van harte welkom!

Inge Saraswati

Kom sporte
n bij esa!

Speciaa
l voor

50+

www.sportinaalsmeer.nl
0297-322022 / info@esa-aalsmeer.nl
Dreef 7, 1431 WC Aalsmeer

Verbeter je uithoudingsvermogen, kracht en
conditie tijdens onze gezellige sportgroepen.

Speciaal voor 50+ is er in Zwembad De
Waterlelie AquaVitaal en in Sporthal De
Waterlelie de sportgroep WelKOM in beweging.

WELKOM IN BEWEGING

AQUAVITAAL
donderdag van 09.00 - 11.00 uur
diverse sportlessen van 30 minuten
tussendoor banenzwemmen
los ticket: €5,- of een 10/25 badenkaart

dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
aanbod van verschillende sporten
tussendoor een pauze om gezellig bij te kletsen
los ticket: €4,60



Nieuw bij Sijbrants & van Olst Optiek: 
Cutler and Gross

UITERLIJK

Onlangs voegde Sijbrants & van Olst Optiek 
een nieuw designpareltje toe aan de collec-
tie: Cutler and Gross. Een exclusief merk 
dat Britse luxe combineert met een rauw 
randje: de kleine onregelmatigheden laten 
zien dat iedere bril geheel met de hand 
wordt vervaardigd. In de eigen fabriek in 
Italië werken ambachtslieden met de hoog-
ste kwaliteit acetaat. Graham Cutler en Tony 
Gross, goede vrienden en beiden opticien, 
besloten eind jaren zestig samen brillen te 
gaan maken. Zij waren een van de eersten 
die een bril niet alleen zagen als noodzake-
lijk hulpmiddel, maar ook als modieus acces-
soire. In het begin deden ze alles zelf, van het 
maken van de monturen tot het slijpen van de 
glazen. Ze kozen ervoor om hun monturen te 
voorzien van een uniek nummer en plaatsten 
het gouden logo bescheiden aan de binnen-
kant van elk rechterpootje. 

Eerste winkel in Knightsbridge
In 1971 openden ze hun eerste echte winkel 
in de Londense wijk Knightsbridge. De zaak 
werd als snel een hotspot voor kunstenaars, 
rocksterren, schrijvers en royalty’s. Cutler en 
Gross traden toe tot de artistieke scene van 
Londen en hun faam groeide gestaag. Lady 
Diana werd gespot met een van hun bril-
len op haar neus, Julia Roberts droeg er een 
in de fi lm Notting Hil en in 2015 sierde een 
vierkant Cutler and Gross-montuur de neus 
van Colin Flirth in de spionagefi lm Kingsman. 
De beroemde modeontwerper Paul Smith 
verkeerde in de jaren zeventig en tachtig in 
dezelfde hippe kringen als Cutler en Gross en 
hun latere samenwerking betekende voor het 
merk de doorbraak in de Verenigde Staten. 
In 2022 staat het iconische Cutler and Gross 
voor verfi jnde techniek, hoge kwaliteit en 
karaktervolle designs, al of niet in retrolook. 
Geboren in de Londense kunstscene en nu 
verkrijgbaar bij Sijbrants & van Olst Optiek in 
Ouderkerk en Uithoorn! 

Sijbrants & van Olst Optiek 
Dorpsstraat 32, Uithoorn, tel. 0297 540777 
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel, 
tel. 020 4966082 

Tekst: 
Eveline 
Steenaart

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | t. 0297 540777 
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | t. 020 4966082

www.designbril.nl

Unieke Theo Eyewear dag

Theo Eyewear, unieke monturen voor uitgesproken persoonlijkheden! Op zaterdag 
19 maart staan wij en de adviseur van Theo voor u klaar met de gehele collectie, om u 
een kleurrijk advies te geven. Alleen op zaterdag is de gehele collectie van Theo Eyewear 
aanwezig en ontvangt u 10% korting bij de aanschaf van een Theo-montuur. 
(de korting is geldig van 19 t/m 26 maart)

We zien u graag op 19 maart in onze winkel aan 
de Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

Naast bekende kwaliteitsmerken staat Sijbrants & van Olst Optiek bekend om het aanbod 
onderscheidende designlabels. Merken die maar door een paar opticiens worden verkocht en 
die zijn bedoeld voor mensen die iets bijzonders willen. Zo’n merk is het Britse Cutler and Gross.

Fruitsoort
Op de eerste plaats staat op zo’n sticker de 
fruitsoort vermeld. Dat is vooral handig voor 
de medewerkers van de supermarkten. Als je 
zelf bijvoorbeeld nauwelijks appels eet, zul je er 
wellicht moeite mee hebben om de Elstar, de 
Granny Smith, de Jonagold en de Golden Deli-
cious van elkaar te onderscheiden. Zowel voor 
de medewerkers van de vulploeg als voor de 
mensen achter de kassa zijn die stickers een 
welkome hulp. Ze verkleinen de kans op fouten 
en zorgen ervoor dat alles soepel kan verlopen.

PLU-code
Behalve de aanduiding van de fruitsoort kan 
er op een fruitsticker ook een PLU-code staan. 
Dit is niet altijd het geval, maar als die code 
erop staat, kun je op basis daarvan conclu-
sies trekken over de wijze waarop dit stuk fruit 
is geteeld. Een PLU-code is een internationale 
code van vier of vijf cijfers. De a¢ orting PLU 
staat hier voor Price Look-Up en deze codes 
worden sinds 1990 gebruikt. Staat er bijvoor-
beeld code 4021 op de sticker, dan betre£  het 
een kleine appel van het type Golden Deli-
cious. Op basis van deze code weet je dat bij 
de teelt van de appel bestrijdingsmiddelen 
zijn gebruikt. Zou er nog een 9 vóór deze vier 
cijfers staan, dan gaat het om een biologisch 

geteelde appel, waarbij geen bestrijdings-
middelen gebruikt zijn. Vroeger werd ook nog 
het cijfer 8 als eerste cijfer van een 5-cijferige 
reeks gebruikt. Dat cijfer stond voor genetisch 
gemanipuleerd fruit. Aangezien dit nauwe-
lijks van toepassing was, gebruikt men de 8 
in combinatie met een 3 of 4 als tweede cijfer 
tegenwoordig ook voor het overige fruit. Hier-
bij geldt dat de combinatie 83 staat voor teelt 
met bestrijdingsmiddelen en 84 voor biologi-
sche teelt.

Eetbare lijm
Heb jij ook steeds de neiging om het stuk 
fruit extra schoon te poetsen op de plek 
waar de sticker gezeten hee£ ? Dat is eigen-
lijk niet nodig, want voor het aanbrengen van 
deze kleine stickers wordt geen gewone lijm 
gebruikt. De kleverige substantie is gemaakt 
van zetmeel en kun je dus gewoon opeten 
zonder dat je er ziek van wordt. Het zou op 
grond van regelgeving op het gebied van 
voedselkwaliteit niet eens toegestaan zijn om 
echte lijm op ons fruit te smeren, dus maak je 
daarover geen zorgen!

VOEDING

De stickers op jouw stuk fruit 
vertellen je meer dan je denkt

Wie wel eens losse appels of bananen koopt, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen. Tegenwoor-
dig zitten er kleine stickers op elk exemplaar van dergelijke vruchten. Misschien pulk je die 
sticker er gedachteloos vanaf als je het fruit gaat consumeren. Daarna verdwijnt die sticker 
meestal in de afvalbak. Maar als je even de moeite neemt om de informatie op dergelijke stic-
kers te lezen, kun je het een en ander te weten komen over het betre� ende stuk fruit.

MEDISCH

Staren naar rood licht helpt je 
gezichtsvermogen op peil te houden

Het netvlies is het deel van het oog waar 
het licht op valt. Het is dus voor een goed 
zicht van essentieel belang dat het netvlies 
in goede conditie verkeert. Helaas is dit 
nou net het snelst a£ akelende stukje van 
het menselijk lichaam. Al vanaf je veer-
tigste levensjaar kun je daardoor merk-
baar meer moeite krijgen met zien. Er zijn 
twee manieren om de veroudering van het 
netvlies zo lang mogelijk uit te stellen. Op 
de eerste plaats is gebleken dat voldoende 
lichaamsbeweging hierbij een belang-
rijke rol speelt. Wanneer je het lichaam 
voldoende in beweging houdt, zorg je 
ervoor dat het netvlies ook goed doorbloed 
blij£ . Hiermee voorkom je onder meer dat 
een wildgroei van bloedvaatjes in de ogen 
ontstaat. Vaak zijn mensen juist geneigd 
om minder te gaan bewegen naarmate 
ze ouder worden, maar dat hee£  dus een 
averechts e§ ect. Hierdoor versnel je het 
proces van a£ akeling juist en dus kun je 
maar beter in beweging blijven. Ook een 
minimale inspanning hee£  al e§ ect, dus 
het is niet direct nodig om op latere leef-
tijd marathons te gaan lopen. Het staren 
naar rood licht kan ook zorgen voor een 
vertraging van het ouderdomsproces. Het 

zou zelfs in staat zijn om het proces om 
te keren, zo menen Britse onderzoekers. 
Rood licht hee£  een zeer lage frequentie 
en het lijkt erop dat het rode licht een posi-
tieve invloed hee£  op de zintuigcellen in 
ons netvlies. Een eenvoudige ledlamp met 
een dieprode kleur is voldoende en je hoe£  
ook niet urenlang naar zo’n lamp te kijken. 
Integendeel, dat hee£  helemaal geen zin. 
Ook dat hebben de wetenschappers al voor 
je uitgezocht. Drie minuten is nuttig, alles 
daarboven is verspilling van je tijd, aange-
zien het e§ ect na die drie minuten niet 
meer toeneemt. Na enkele weken elke 
ochtend in het rode licht staren bleken de 
proefpersonen zo’n twintig procent beter 
te kunnen zien dan voordat ze aan het 
experiment begonnen. Overigens moet wel 
worden opgemerkt dat bij dit onderzoek 
slechts 24 proefpersonen betrokken waren.

Sommige trucjes om gezondheidsproblemen te voorkomen zijn zo simpel, dat je haast niet zou 
geloven dat ze werkelijk helpen. Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het onder-
staande wel degelijk e� ect hee� . Bepaalde oogproblemen op latere lee� ijd kun je voorkomen 
of vertragen door elke ochtend drie minuten naar een dieprode lamp te staren. Het lijkt erop 
dat de golfl engte van het licht hierbij een rol speelt. Opmerkelijk is dan weer wel dat het trucje 
alleen werkt in de ochtend. Naar de verklaring daarvoor kunnen we slechts gissen.



Door Ir. Ralph Moorman

Hormonen anticiperen op allerlei verande-
ringen in de binnen- en buitenwereld om ons 
lichaam in balans te houden. Onze leefstijl 
bepaalt voor een belangrijk deel in hoeverre 
onze hormonen hiertoe in staat zijn en blij-
ven. Zo hebben we zelf invloed op welke 
voeding we tot ons nemen, hoeveel we 
bewegen, hoe we met stress omgaan en hoe 
we mentaal in het leven staan. Oorspronke-
lijk waren onze hormonen afgestemd op een 
leven in een natuurlijke omgeving. Met name 
in de laatste eeuw is er zoveel veranderd in 
onze leefomgeving – denk alleen al aan onze 
voeding en aan ons veranderend dag- en 
nachtritme – dat we steeds verder van de 
natuur af staan en onze hormonen steeds 
vaker uit balans raken. 

Belangrijke oorzaken zijn onder andere:
• De grote hoeveelheden suiker en calorieën 

die we binnenkrijgen.
•  Onze voeding die nauwelijks meer 

natuurlijk te noemen valt.
• Tekort aan beweging.
• ’s Avonds nog doorwerken bij fel licht van 

een laptop of een tablet.
• De blootstelling aan elektromagnetische 

straling (denk aan WIFI, DECT telefoon, 
etc.). 

•  De invloed van chemicaliën, met name 
hormoonverstorende sto�en. 

•  Een samenleving die steeds sneller wordt 
en ook voornamelijk digitaal communi-
ceert, met alle stress van dien. 

Om je hormonale balans te beschermen 
en vrouwenklachten te verminderen is het 
van belang om jezelf weer ‘natuurlijker’ te 
gaan gedragen. Maar dan uiteraard wel op 
een manier die past in onze huidige tijd. Je 
hormonen en je lichaam zullen je dankbaar 
zijn. 
1. Zorg dat je bloedsuiker niet te hoog 

oploopt. Dit zijn mijn koolhydraataanra-
ders: Aardappel met mate, amarant, boek-
weit, ruit (onbewerkt), gierst, groenten, 
haver, peulvruchten, quinoa, te�, wortels, 
zilvervliesrijst, zoete bataat.

2. Eet voedingsmiddelen vooral zo onbe-
werkt mogelijk. Voeding die zo in de 
natuur te vinden is: vlees, vis, ei, groente, 
fruit, noten, zaden, knollen, bollen en 
wortels.

3. Eet voeding die bij je past. Let eens op 
lactose/caseïne en gluten. Vervangers 
voor melk zijn amandel (melk), haver en 
rijst (melk), kokos (melk, room), soja (melk, 
yoghurt, room). Alternatieven voor gluten 
zijn: arrowroot (bindmiddel), boekweit-
pannenkoek, boekweitpasta, chia- en lijn-
zaad, psylliumzaad/vezel, courgettebrood, 
bananenbrood, glutenvrije pasta, haver-
koekjes, havermuesli, haverpizza, aman-
delmeelpizza, rijstwafel, kastanjecracker, 
zadencracker (zelf maken), quinoacracker, 
te�- of haverbrood (zelf maken)
quinoa, amarant, YAM desembrood.

4. Eet voldoende (groene) groentes. Om 
hormonen goed te kunnen a�reken zijn 
bepaalde sto�en nodig uit bladgroenten. 
In koolsoorten – in broccoli en boeren-

kool (veel) en in broccolikiemen (zeer veel) 
– zit ook een andere stof: DIM (di-indolyl-
methaan). Deze stof helpt bij het a�re-
ken van oestrogenen. Zo kan het eten van 
minstens 400 gram groente per dag en 
het frequent toevoegen van een handje 
broccolikiemen aan je sla, omelet of soep 
bijdragen aan een goed functionerende 
verwerking van geslachtshormonen.

5. Zorg voor een goede darmflora. Een 
darmflora die uit balans is kan leiden tot 
een overgroei van gisten en schimmels in 
de darm (candida), maar ook in de vagina 
en op de huid (de bekende schimmelinfec-
ties). Overmatig gebruik van toegevoegde 
suikers kan de groei van deze ziektever-
wekkers flink versterken. 

6. Let op chemische (oestrogeenachtige) 
sto�en zoals landbouwgi�en (pesticiden, 
herbiciden, insecticiden), weekmakers 
(a�omstig van plastics, zoals bisfenol A), 
chemische sto�en (in make-up of verzor-
gingsproducten, waaronder parabenen), 
sto�en die de lever belasten zoals zware 
metalen (kwik, lood en arseen).

7. Let op fyto-oestrogenen in voeding. Soja 
en bier bevatten zoveel fyto-oestrogenen 

dat het hormonale evenwicht wel degelijk 
beïnvloed kan worden wanneer je er veel 
van neemt. Dit kan zowel nadelige e�ec-
ten hebben als positieve. 

8. Stop met roken. Verslaving en a�anke-
lijkheid van sigaretten laat de productie 
van stresshormonen in de bijnier stijgen. 
Bovendien komen er via roken veel zware 
metalen (arsenicum) binnen en andere 
gi�ige sto�en die je lever belasten en je 
hormoonhuishouding in dis- balans bren-
gen.

9. Beperk alcoholinname. Alcohol werkt 
namelijk oestrogeenverhogend en testos-
teronverlagend.

10.Drink niet te veel ko�e. Ko�e stimuleert 
de bijnier om cortisol en adrenaline (stres-
shormonen) aan te maken. 

Wil je nooit meer die frustratie (‘je kunt 
tegenwoordig niks meer eten’), terugvallen 
in oude voedingspatronen en alles zelf uitvo-
gelen (hallo vrije tijd!) Wil je snel en e�ec-
tief naar een beter voedingspatroon? Doe 
dan mee met deze winactie: 4 weekse online 
begeleiding met De Kookcoach: 
www.jouwkookcoach.nl 

VOEDING

10 Unieke voedingstips voor 
je hormonen

Win toegang tot De Kookcoach!
Leer lekker en gezond koken en verbeter je eetpatroon voor altijd!

Dit is wat je allemaal leert samen met Ir. 
Ralph Moorman (voedingsdeskundige en 
de man achter de Hormoonfactor boeken) 
en Leen Pairon (Trainer Hormoonfactor en 
Mental Coach) in De Kookcoach:
• Hoe je je tijd in de keuken maximaal kan 

benutten.

• Hoe je ook tijdens drukke weken erin 
slaagt gezonde maaltijden op tafel te 
zetten.

• Hoe je gezonde maaltijden kan berei-
den die ook bij je man en kind(eren) in de 
smaak vallen zodat je geen twee potjes 
meer hoe� te koken.

De Kookcoach is een online begeleidingsprogramma waarbij je voor 4 weken geholpen 
wordt met gezonder eten en koken. Daarna blijf je toegang houden tot het online 
kookprogramma en de besloten Facebook groep. 

• Hoe je elke dag een gezonde lunch mee 
naar je werk neemt, zonder dat je
daarvoor vroeger je bed uit moet.

• Welke ingrediënten je altijd in huis moet 
hebben om in no time een gezonde 
maaltijd op tafel te zetten.

• Hoe je variatie aanbrengt in je maaltijden 
zodat gezond eten leuk blij� en niet gaat 
vervelen.

• Hoe je op een e�ciënte manier inkopen 
kan doen zodat je meer tijd en geld over-
houdt.

Tijdens deze vier weken krijg je ook hele 
interessante bonussen! Check:
• Tips om uit eten te gaan
• Weekmenu en boodschappenlijst

• Welke hormonen hebben invloed op je 
gewicht

• Gezonde dranken
• Lijst te vermijden toevoegingen
• Hygiëne in de keuken
• De voorbereidende werkzaamheden
• Groenten en fruit bewaren zonder plastic
• Bewaren in koelkast en diepvries
• 7 dagen ontbijt, lunch, diner en snacks

Doe mee en win De Kookcoach online! 
Maak een account aan op Lijf & Gezondheid, 
selecteer de actie op de Mail en Win pagina 
en je maakt direct kans! Wil je meer infor-
matie over het programma? Kijk dan op 
www.dehormoonfactor.nl/kookcoach
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Aalsmeer - “Vomar Voordeelmarkt 
voert het hele jaar geen prijsverho-
gingen door op vers brood uit eigen 
bakkerij.” Dat zegt Algemeen Direc-
teur Aart van Haren van Vomar. 
Daarmee gaat de supermarkt niet 
mee in de mogelijke prijsverho-
gingen in de markt als gevolg van de 
forse prijsstijgingen van onder 
andere granen. “Alhoewel ook voor 
onze eigen bakkerij de grondsto�en 
duurder worden, kiezen we er in 
deze tijd bewust voor om deze forse 
rekening niet door te schuiven naar 
onze klanten”, aldus Van Haren.
In een tijd dat alles duurder wordt en 
veel mensen steeds moeilijker rond 
kunnen komen, is het belangrijk dat 
de dagelijkse boodschappen betaal-
baar blijven. Vomar garandeert als 
kwaliteitsdiscounter altijd de laagste 
prijs in de markt zonder in te leveren 
op kwaliteit. “Dagelijks komen 
honderdduizenden klanten speciaal 
naar Vomar voor ons verse brood. Zij 
hoeven dus niet ongerust te worden 
dat hun favoriete brood onbetaal-
baar zal worden. Maar we zien het 
ook als een kans om nieuwe klanten 
kennis te laten maken met ons brood 
van topkwaliteit”, vervolgt Van Haren. 

Eigen warme bakkerij
Vomar heeft een eigen warme 
bakkerij in Alkmaar waar dagelijks de 
verse broden en bolletjes gebakken 
worden voor alle 94 winkels. Van 
Haren: “Door het inkopen van alleen 
de allerbeste ingrediënten samen 
met onze unieke recepturen en het 
vakmanschap van onze bakkers zijn 
we er van overtuigd dat ons brood 
uitblinkt in kwaliteit. Alle producten 
uit onze eigen bakkerij beloven we 
niet in prijs te verhogen gedurende 
heel 2022. Dat gaat om alle hele en 

halve broden en versgebakken 
zachte (vruchten)bolletjes. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan onze popu-
laire Robber- en Molenaersbroden, 
maar ook aan kadetten, puntjes en 
krentenbollen.”

Lage prijzen
Vomar hanteert voor haar gehele 
assortiment de laagste prijsgarantie. 
En deze garantie is wellicht nog 
belangrijker nu het leven voor 
iedereen duurder is geworden. “We 
zitten er dagelijks bovenop om de 
prijzen voor onze klanten zo laag 
mogelijk te kunnen houden”, zegt 
Van Haren. “En dat merken onze 
klanten direct in hun portemonnee. 
Ons besluit om de broodprijzen vast 
laag te houden, past in deze stra-
tegie. We doen een grote investering 
om deze belofte te kunnen doen. 
Maar dat is het meer dan waard als 
onze bestaande en nieuwe klanten 
daarmee van ons kwaliteitsbrood 
kunnen blijven genieten.” 

Vomar belooft: “Heel 2022 geen 
prijsverhoging vers brood”

Aalsmeer - In een nieuw schoolplei-
nenplan hebben schoolbesturen, 
directies en de gemeente afspraken 
gemaakt over het beheer en het 
onderhoud van de schoolpleinen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Veel school-
pleinen blijven buiten schooltijd tot 
zeven uur ’s avonds beschikbaar voor 
kinderen in de wijk. Er zijn ook 
afspraken gemaakt over de afhande-
ling van schade door vandalisme. 
“Als gemeente willen we optimaal 
gebruik maken van de schoolpleinen 
als openbare buitenruimte voor de 
kinderen in de wijk”, zegt wethouder 
onderwijs en jeugd Bart Kabout. “De 
schoolpleinen gaan daarom na 
schooltijd niet direct ‘op slot’. Daarom 
zijn er ook afspraken gemaakt over 
de afhandeling van schade door 
vandalisme, dat vaak na schooltijd 
plaatsvindt.” 

Verschillende scenario’s
In meerdere werksessies zijn scena-

rio’s uitgewerkt voor onderhoud, 
beheer, eigendomssituatie en open-
stelling voor de wijk van de school-
pleinen. De meeste basisscholen 
(OBS Samen Een, De Brug, de Oost-
einderschool, De Zuidooster, Antoni-
usschool en OBS Kudelstaart) 
hebben de voorkeur voor het 
scenario waarbij het schoolbestuur 
verantwoordelijk blijft voor het 
beheer en onderhoud van het 
schoolplein en de huidige eigen-
domssituatie (die verschilt per plein) 
gehandhaafd blijft. Kosten voor 
beheer en onderhoud zijn �fty�fty 
verdeeld tussen deze schoolbesturen 
en de gemeente. Vandalisme wordt 
in dit scenario voor 75% betaald door 
de gemeente en voor 25% door de 
schoolbesturen. IKC Triade werkt 
sinds 2019 met de constructie 
waarbij het plein is toegevoegd aan 
het gemeentelijk speelvoorzienin-
genareaal waarbij beheer en onder-
houd volledig door de gemeente als 

eigenaar is opgepakt. De Jozefschool 
en KC De Ruimte hebben de voor-
keur om hun schoolpleinen niet 
openbaar toegankelijk te stellen voor 
kinderen uit de wijk. Voor deze 
scholen blijft de huidige situatie 
gehandhaafd en worden er geen 
aanvullende afspraken gemaakt. 

Eenmalige investering
De doelstelling is om alle school-
pleinen, op termijn, te laten voldoen 
aan de zogenoemde 0-situatie: 
voldoende speelwaarde, vervanging 
verouderde speeltoestellen en 
aansluiting op de huidige 
speelbehoeften. 
De basisscholen die bovenge-
noemde afspraken hebben gemaakt 
met de gemeente én hun pleinen 
openbaar toegankelijk blijven 
houden na schooltijd, ontvangen 
een eenmalige investeringsbijdrage 
van 5.000 euro voor het upgraden 
van hun schoolplein. 

Upgrade voor groene, openbare 
en uitdagende schoolpleinen 

Aalsmeer - Dinsdag 8 maart heeft 
wethouder Robert van Rijn samen met 
onderzoekers Maartje Krijnen en 
Manus Schlooz een bon van bar 
restaurant de Praam uitgereikt aan 
Wendy Noorman. Onder de deelne-
mers aan het woononderzoek voor 
jongeren en starters werd de bon 
verloot en Wendy kwam hierbij als 
winnaar uit de bus. Aalsmeer wil graag 
weten hoe ze haar jongste zelfstan-
dige bevolking (categorie 18 tot en 
met 30 jaar oud) het beste kan onder-
steunen in het vinden van de juiste 
woning. Vragen in het onderzoek 
waren: ‘Als wij voor jongeren bouwen, 
wat vind jij belangrijk? Is een zelfstan-
dige woonruimte met 2 kamers van 40 
tot 50 vierkante meter voldoende? Op 
welke locatie? Is de geluidsoverlast 

van Schiphol een probleem? 
Wethouder Robert van Rijn: “Uit het 
onderzoek komt naar voren dat de 
locatie niet veel uit maakt, zolang het 
in de gemeente Aalsmeer ligt. Ook 
geluidsoverlast van Schiphol is voor 
velen geen punt zolang de woningen 
goed geïsoleerd zijn. Deze uitkomsten 
geven ons de mogelijkheid om naar 
andere, eventueel tijdelijke, locaties in 
de gemeente te kijken om zo de star-
ters op de woningmarkt tegemoet te 
komen.”

Verder? 
Het volledige onderzoek wordt binnen-
kort gepubliceerd. Het onderzoek 
geeft duidelijkheid over waar huisves-
ting voor de doelgroep jongeren en 
starters aan moet voldoen.

Woononderzoek: Jongeren willen 
liefst in Aalsmeer blijven wonen

Schiphol - De Aalsmeerbaan krijgt 
een grote onderhoudsbeurt. Hierdoor 
is de start- en landingsbaan van 4 april 
tot en met half juli niet beschikbaar 
voor vliegverkeer. De vliegtuigen die 
normaal vanaf de Aalsmeerbaan 
vertrekken of landen op deze baan, 
maken in deze periode gebruik van de 
Buitenveldertbaan, de Schiphol-Oost-
baan en de Kaagbaan. Omdat de Aals-
meerbaan ’s nachts sowieso gesloten 
is, heeft dit geen gevolgen voor 
nachtvluchten.

Werkzaamheden 
De Aalsmeerbaan en de Buitenvel-
dertbaan kruisen elkaar. Tijdens het 
groot onderhoud aan de Aalsmeer-
baan zijn er van 19 tot en met 26 april 
en op woensdag 22 juni, donderdag 
23 juni en maandag 4 juli werkzaam-
heden aan de kruising met de Buiten-
veldertbaan. Daardoor zijn beide 
banen in die periode niet beschikbaar. 
Het vliegverkeer dat zou landen op de 
Buitenveldertbaan maakt gebruik van 
de Schiphol-Oostbaan en de Zwanen-
burgbaan. Startende vliegtuigen 
zullen worden verplaatst naar de 
Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Bij 
harde zuidwestenwind kan er ’s nachts 
worden geland op de 
Schiphol-Oostbaan.

Kaagbaan beperkt beschikbaar
Tijdens het groot onderhoud zijn er 
ook werkzaamheden aan de taxibaan 

die tussen de Kaagbaan en de Aals-
meerbaan ligt. In de week van 16 tot 
23 mei is de Kaagbaan gewoon inzet-
baar, er kan alleen niet op deze baan 
geland worden bij slecht zicht. Van 23 
mei tot 6 juni zijn er meer beper-
kingen voor de inzet van de Kaag-
baan, omdat vliegtuigen geen gebruik 
kunnen maken van de kop van de 
Kaagbaan. Er kan alleen gestart 
worden op een korter deel van de 
baan. Vliegtuigen die de hele lengte 
van de baan nodig hebben, zullen 
deze periode vertrekken vanaf de 
Buitenveldertbaan. Landende 
vluchten kunnen terecht op de 
Zwanenburgbaan en de 
Buitenveldertbaan.

Vervangen asfalt
In de onderhoudsperiode laat 
Schiphol het asfalt op de Aalsmeer-
baan en de omliggende rijbanen 
vervangen. Dat is een oppervlakte van 
maar liefst 24 voetbalvelden. In het 
asfalt komen 923 nieuwe ledlampen 
en wordt 44 kilometer aan bekabeling 
aangelegd. Op het nieuwe asfalt 
wordt voor 17 kilometer aan marke-
ringen op de baan geschilderd. En 
daarnaast behoren reinigen, repareren 
en deels vervangen van de hemelwa-
terputten en -leidingen rond de baan 
tot de werkzaamheden. Ook worden 
de landingslichten vervangen. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
in samenwerking met Heijmans.

Groot onderhoud Aalsmeerbaan Vervanging landingssystemen
Tijdens het groot onderhoud 
vervangt Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) het Instrument 
Landingssysteem (ILS) van de Aals-
meerbaan. Een ILS zorgt ervoor dat 
vliegtuigen ondersteund worden om 
in een geleidelijke hoek te dalen naar 
de landingsbaan. Een aantal werk-
zaamheden aan het ILS kan pas 
worden uitgevoerd nadat het groot 
onderhoud is afgerond. In de periode 
van zes weken na a�oop van het 
groot onderhoud kan hierdoor de 
Aalsmeerbaan niet in alle zichtom-
standigheden worden gebruikt als 
landingsbaan. Hierdoor kan bij noor-
denwind de Buitenveldertbaan of 
Zwanenburgbaan vaker worden 
ingezet. Vragen over het vliegverkeer 
tijdens het groot onderhoud aan de 
Aalsmeerbaan? Kijk op bezoekbas.nl 
voor meer informatie. Of check het 
live vliegverkeer en baangebruik in 
de Noti�y app.
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Kudelstaart - Maandag 7 maart ging 
wethouder Robert van Rijn op 
bezoek bij Mijnsheerlijckheid. Hij 
deed dit op verzoek van een aantal 

bewoners die klachten hadden over 
onder andere het verwarmingssys-
teem en de balkons in de gebouwen 
met de huurwoningen. De woningen 

Wethouder Van Rijn op bezoek 
bij bewoners Mijnsheerlijckheid

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Gita Engel studeerde 
marketing communicatie met speciali-
satie evenementen. Gita - 21 jaar jong 
- is zo iemand die je niet echt hoeft te 
kennen, het is haar enthousiasme, 
haar uitstraling waardoor er als vanzelf 
een vertrouwensband ontstaat. Vertel 
wat voor feest je in gedachten hebt, 
voor je ziet en wilt, dan heeft zij daar, 
door haar ideeën en creatieve geest, 
een antwoord op. Geef je haar een 
opdracht dan kan je er van overtuigd 
zijn dat het goed komt.

Het eiland 
Het bedrijf Golden Circle Event runt zij 
samen met Kaylee Vermeulen. Zij 
kennen elkaar zijdelings al heel lang. 
“Ik was bevriend met haar jongere 
zusje.” Maar de vonk sprong pas over 
toen zij na een gezellig boottocht over 
de Poel neerstreken op het eiland en 
samen vielen voor het plan een onder-
neming te beginnen. Dat eiland blijkt 
een stevige basis, want het speelt nog 
steeds een belangrijk rol. Zij kochten 
onlangs gezamenlijk een boot en 
organiseren ’s zomers voor zo’n dertig 

personen heerlijke vaartochten over 
de Westeinderplassen gecombineerd 
met een barbecue op het eiland. In de 
winteravonden zijn het de chiquere 
diners en de uitgebreide vijf uur 
borrels die veel aftrek vinden. 
Eigenlijk kun je Gita en Kaylee voor 
alles inschakelen als het gaat om 
gezellige feestjes en bijeenkomsten. 
“Wij zijn zo op elkaar ingespeeld, wij 
stimuleren elkaar en vullen elkaar 
prima aan.” Dat weten inmiddels ook 
de opdrachtgevers, hetgeen er ook 
weer toe heeft geleid dat het enthou-
siaste duo het aan durft een groots 
eigen evenement te gaan organiseren. 

Het oude Bon Ami
“Wij gaan een groots nostalgisch Bon 
Ami feest organiseren. Het wordt een 
feest voor jong en oud, een feest waar 
je lekker met je ouders naar toe kan. 
Heel veel Aalsmeerders hebben het 
nog steeds over de fantastische 
avonden die zij daar hebben beleefd. 
Over de muziek die werd gedraaid. Wij 
gaan die sfeer van vroeger de mensen 
weer laten herbeleven. Iedereen kan 
aan ons zijn of haar voorkeursnum-
mers kenbaar maken.” Zaterdag 21 

Gita Engel: “Wij worden door 
Zaai verder geholpen”

worden verhuurd door Habion en 
hebben vloerverwarming via een 
warmte–koude opslag. 
Voor dit systeem hebben de bewo-
ners 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.”

mei zal The Beach worden omgeto-
verd tot een Bon Ami 2.0. “Heel span-
nend om te doen, maar ook zo leuk. 
Onze ouders verheugen zich, net zoals 
wij, zeer op deze avond.” 

Veel geleerd
Gita over Zaai: “Ik kan zoveel halen uit 
de connecties die ik via Zaai heb leren 
kennen. Ons netwerk heeft zich 
behoorlijk uitgebreid met voor ons 
interessante mensen. Ik leer heel veel 
van de masterclasses, van het sparren 
met de andere Zaailingen tijdens de 
intervisie-avonden en van mijn buddy 
Benita. Wij worden echt door Zaai 
verder geholpen.” Voor meer infor-
matie over Zaai kan contact opge-
nomen worden met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via 0297- 366182 
of per mail: kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeer - Op veler verzoek, maar 
vooral omdat het gewoon echt hard 
nodig is, organiseert FC Aalsmeer een 
nieuwe Slo�enactie! Ook dit keer in 
samenwerking met Hulleman brood 
en banket. Dacht de vereniging afge-
lopen zomer van alle corona-peri-
kelen af te zijn, kwam deze in het 
najaar in alle hevigheid weer terug. 
Het betekende voor FC Aalsmeer 
opnieuw de sluiting van de kantine 
en het afblazen van allerlei mooie 
activiteiten. Inmiddels is de kantine 
gelukkig weer open, maar de club 
heeft in deze periode toch �ink 
inkomsten misgelopen. Daarom orga-
niseert de club ook dit jaar weer de FC 
Aalsmeer Slo�enactie. Bij aankoop 
van elke bosvruchtenslof à 13 euro 
gaat er 5 euro rechtstreeks naar de 
vereniging. En dat heeft FC Aalsmeer 
dus hard nodig.

Slo�en Drive-Thru
Iedereen kan via www.fcaalsmeer.nl/
slo�enactie of rechtstreeks via de 
webshop van Hulleman op www.
hullemanbroodenbanket.nl een 

bosvruchtenslof bestellen. Op 
zaterdag 26 maart organiseert FC 
Aalsmeer op het parkeerterrein bij de 
club een slo�en drive-thru alwaar een 
slof opgehaald kan worden. Zo kun je 
bijvoorbeeld je buren, familie, 
vrienden (en vergeet vooral jezelf 
niet) trakteren op zo’n heerlijke slof.

Bedrijven
Ook voor bedrijven is het mogelijk om 
bosvruchtenslo�en te bestellen.
Aangezien de meeste bedrijven op 
zaterdag gesloten zijn, biedt de 
vereniging aan dat vrijwilligers de 
bestellingen in week 13 (dinsdag 29 
maart tot en met vrijdag 1 april) 
komen bezorgen. Een �ink aantal 
bedrijven heeft nu al toegezegd weer 
mee te doen. De club hoopt natuurlijk 
dat nog veel meer bedrijven deze 
actie zullen ondersteunen door de 
slof te bestellen voor bijvoorbeeld 
eigen medewerkers, relaties of voor 
een goede doelen organisatie. Als 
bedrijf van deze mogelijkheid gebruik 
maken? Geef dan de bestelling door 
via sponsoring@fcaalsmeer.nl

Sloffenactie van FCA is terug!

Aalsmeer - Ontdek en ontwikkel je 
talent bij Yuverta. Yuverta biedt oplei-
dingen in thema’s die ertoe doen. Zoals 
het klimaat, energie, natuur, water, 
voeding en welzijn van mens en dier. 
De mbo-locatie in Aalsmeer, gelegen 
aan de Linnaeuslaan, biedt de 
volgende ‘groene’ opleidingen aan: 
Bloem, groen en styling, Teelt en tech-
niek, Groene handel en logistiek, Hove-
nier en de opleiding Leefbare Stad en 
klimaat. Er zijn ook opleidingen waarbij 
er wordt gewerkt met dieren, zoals 
dierverzorging, dier en gedrag, dier en 
management of dierenartsassistent, 
paraveterinair.

Entreeopleiding 
Voor jongeren die in de praktijk aan de 
slag willen maar geen diploma hebben 
is er de Entreeopleiding, de manier om 
in één jaar opgeleid te worden tot 
Assistent plant, dier of (groene) leefom-
geving. Het biedt de kans om zonder 
diploma’s, een diploma te behalen dat 

toegang biedt tot vervolgonderwijs of 
een mogelijkheid om beter voorbereid 
te zijn op de arbeidsmarkt. Jongeren 
die 16 jaar of ouder zijn, op 1 augustus 
van het jaar waarin gestart wordt, en 
geen diploma hebben kunnen 
inschrijven voor deze opleiding. 

Contact met bedrijfsleven 
Yuverta heeft veel contacten met het 
bedrijfsleven waardoor er onder 
andere interessante stages en excursies 
worden aangeboden en studenten 
altijd kunnen kennismaken met de 
nieuwste technieken. Yuverta geeft 
veel persoonlijke aandacht en begelei-
ding aan de studenten. Er zijn studies 
op verschillende niveaus. Het niveau 
hangt onder meer af van de vooroplei-
ding. De opleiding die is afgerond, 
bepaalt het niveau hoe zelfstandig 
iemand aan de slag kan gaan. Een 
studie op bijvoorbeeld niveau 4 
gedaan zorgt ervoor dat er binnen het 
vakgebied leiding gegeven kan 

Open dagen bij Yuverta mbo 
Aalsmeer op 22 en 25 maart

Aalsmeer - De Bene�etveiling voor 
Oekraïne op de klokken van Royal 
FloraHolland vandaag, maandag 14 
maart, heeft ruim 165 duizend euro 
opgeleverd. Er zijn 697 partijen 
geveild verdeeld over 361 stapelwa-
gens. De veiling vond plaats op alle 
vier veillocaties: Aalsmeer, Naaldwijk, 
Rijnsburg en Eelde. Vorige week 
hebben diverse kwekers op eigen 
initiatief al bloemen en planten ter 
waarde van ruim 41 duizend euro 
geveild voor Giro 555. Naast een 
bijdrage in de vorm van transactie-
kosten van kwekers en kopers ter 
waarde van ruim 14 duizend euro, 
heeft Royal FloraHolland het totaal 
bedrag aangevuld tot 250 duizend 
euro. Daarmee is sprake van een 
breed gedragen actie van de sector 

voor Giro 555. Bloemen en planten 
bieden vreugde en troost. De Sier-
teelt hoopt dat met de opbrengst het 
leed een klein beetje verzacht kan 
worden. Na de aankondiging van de 
Bene�etveiling op donderdag 10 
maart werden direct de eerste karren 
aangemeld. Tot op het laatste 
moment hebben kwekers hun 
bloemen en planten aangemeld om 
te veilen voor de mensen in 
Oekraïne. 
De veiling die om tien over zeven 
plaatsvond had echt het karakter van 
een bene�etveiling. Veilingmeesters 
hebben met enthousiasme de 
producten aan de man gebracht. 
Ook tal van kopers lieten zich van 
hun beste kant zien door goede 
prijzen te betalen.

Sierteelt brengt 250.000 euro 
bijeen voor Oekraïne

Aalsmeer - Het familiespektakel ONE 
de Musical speelt exclusief in het 
LEDbox Theater in Studio’s Aalsmeer 
en heeft speciaal voor deze regio de 
‘Musical Mania Weken’. Koop je een 
ticket voor een voorstelling in maart, 
dan krijg je een tweede ticket gratis! 
“Hiermee vieren we het einde van de 
lockdown en willen we ‘onze buren’ 
kennis laten maken met dit harts-
tochtelijke liefdesverhaal”, aldus de 
cast en crew. Wacht overigens niet te 
lang, want op is op. Ga naar onede-
musical.nl/gratisticket en regel het 
vandaag nog. 

Unieke LEDbak�ets
Deze periode gaat het promotieteam 
in Aalsmeer en omgeving op pad 
met een unieke ONE de Musical 
bak�ets met LEDscherm. De meiden 
delen actie�yers uit en enthousias-
meren iedereen om de spectaculaire 
avond te kunnen beleven door 
gebruik te maken van deze speciale 
actie. 

Word onderdeel van het team
ONE de Musical is op korte termijn 

op zoek naar personeel. Gezellige 
gastvrouwen- of heren en horecatop-
pers zijn meer dan welkom. Samen 
met de cast en crew zorgen zij ervoor 
dat het publiek een geweldige avond 
beleeft en het ze aan niks ontbreekt. 
Kom het gezellige team versterken 
en wordt ook onderdeel van het 
spektakel ONE de Musical! Interesse? 
Kijk op de website of mail naar hr@
onethemusical.com. 

Promotieteam ONE de Musical 
deelt gratis tickets uit

Promotieteam met Fleur en Romana 
in actie in de winkelstraat.

worden aan anderen. Omdat niet 
iedereen hetzelfde is, kan de mbo-
studie op twee manieren worden 
gevolgd; een BOL-opleiding (Beroeps-
opleidende Leerweg) wordt voor het 
grootste gedeelte op school gevolgd 
met stages op verschillende bedrijven. 
Een BBL-opleiding (Beroepsbegelei-
dende Leerweg) wordt gecombineerd 
met werken. Hierbij wordt er 4 dagen 
gewerkt in combinatie met 1 dag op 
school. 

Kennismakingsweek
Meer informatie over de opleidingen 
van Yuverta staan op de website www.
yuverta.nl. Op dinsdag 22 maart is er 
bij Yuverta mbo Aalsmeer een online 
open dag van 16.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag 25 maart een open dag, fysiek 
op school, van 16.00 tot 20.00 uur. 
Studenten en docenten zorgen voor 
een uitgebreide kennismaking met de 
opleidingen door het geven van 
verschillende workshops, rondlei-
dingen en presentaties, zodat de 
student zelf kan ontdekken wat bij 
hem/haar past. Aanmelden voor de 
open dag kan via de website. 
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Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart 
heeft Absoluut Aalsmeer de weke-
lijkse ko�emomenten afgesloten met 
een tour op de �ets door Aalsmeer en 
Kudelstaart. Sinds 22 januari heeft de 
fractie vele gesprekken met inwoners 
en ondernemers gevoerd, liters ko�e 
geschonken en heel veel mensen 
leren kennen. De tour afgelopen 
zaterdag begon in de Zijdstraat, via 
het Raadhuisplein ging de stoet op de 
�ets verder naar het Poldermeester-
plein, daarna naar de Ophelialaan, 
Beethovenlaan en eindigend in het 
winkelcentrum van Kudelstaart. Het 
was een prachtige dag! Na acht 
weken is de conclusie dat de grootste 
pijnpunten de tweede supermarkt in 
Kudelstaart, te weinig woningen voor 
starters en doorstoom voor ouderen, 
de verkeersveiligheid, de knip in de 
Kasteleinweg en de krimp van 

Schiphol zijn. Maar ook jeugdzorg, de 
slechte stoepen en �etspaden, het 
gebrekkige OV en het groen waren 
veel gehoorde onderwerpen van 
gesprek. Zoals belooft neemt de 
fractie van Absoluut Aalsmeer alles 
mee, net als de punten op de vele 
ingevulde kaartjes met vragen en 
opmerkingen. Absoluut Aalsmeer 
dankt alle inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart voor hun vragen, hun 
meningen en hun bezoek aan de 
ko�ekar. De fractieleden hebben 
genoten van deze acht weken en 
gaan hier dan ook zeker mee door. 
Regelmatig zult u hen kunnen vinden 
op plekken in Aalsmeer en Kudel-
staart zodat u onder het genot van 
een kop ko�e alles aan hen kwijt 
kunt. Houdt hiervoor de lokale media 
en de facebookpagina van Absoluut 
Aalsmeer in de gaten!

Absoluut Aalsmeer op de fiets 
door Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer - De weergoden waren 
ook dit weekend weer de plaatselijke 
PvdA gunstig gezind. 
Op de goed bezochte derde bijeen-
komst, dit keer gehouden op het 
Molenplein in hartje centrum, wist de 
�eurig bak�ets van de PvdA veel 
bezoekers en belangstellenden te 
trekken.

Naast de kandidaten waren er ook 
afgevaardigden van het gewestelijk 
partijbestuur aanwezig, zoals gede-
puteerde Jeroen Olthof, fractievoor-
zitter Gert Jan Leerink, fractielid 
provincie Jorrit Carton en voorzitter 
van het gewest Coby van Berkum. 
Zo werd de campagne vrolijk en 
zonnig afgesloten door de PvdA.

Vrolijk afsluiting campagne PvdA

Aalsmeer - Eigenlijk wil iedereen in 
de gemeente Aalsmeer graag Flex 
Woningen. Nieuw Aalsmeer inter-
viewde alle fracties en had een 
gesprek met de wethouders Kabout 
en van Rijn over het initiatief om 
locaties in Aalsmeer geschikt te 
maken voor Flex Wonen. De 
conclusie van beide wethouders was 
dat verschillende eerdere pogingen 
waren ondernomen om bouwloca-
ties goedgekeurd te krijgen door de 
provincie maar dat iedere keer de 
zaken afketsten op dezelfde 
argumenten. 

Drie belangrijke argumenten
Ten eerste, bouwen in een LIB-4-zone 
is (was) niet mogelijk. Daar is veran-
dering in gekomen, tijdelijke bebou-
wing wordt nu onder voorwaarden 
toegestaan. Hier kan met Flex Wonen 
een goed voorstel over gemaakt 
worden. Ten tweede is de provincie 
tegen het lukraak neerzetten van 
plukjes woningen zonder dat er een 
visie achter zit, de zogenaamde 
verrommeling. De gemeente Aals-
meer heeft echter voor alle gebieden 
in Aalsmeer bestemmings- of omge-
vingsplannen waar wel degelijk 
mogelijkheden liggen om plaatselijk 
kleine woonkernen in te richten. De 
kunst is nu met een voorstel te 
komen waarin de provincie zich kan 
vinden. Ten derde, en dat is het 
grootste struikelblok voor de 
gemeente Aalsmeer, is er de eis dat 
de biodiversiteit nooit mag afnemen 
in het plangebied. Dit is een zeer 
strenge eis van de Provincie en er 
wordt goed op toegezien dat deze 
eis gehandhaafd wordt. 

Biodiversiteit
Met name op dit derde argument van 
biodiversiteit gaat Nieuw Aalsmeer 
een voorstel maken. De gemeente 
Aalsmeer wil een ambtenaar aan de 
Stichting toewijzen om op die manier 
precies te kunnen inspelen op de 
bezwaren die tot nu toe door de 
Provincie zijn opgeworpen. Nieuw 
Aalsmeer gaat van een aantal interes-
sante locaties een foto/�lm impressie 
maken die ingaat op de biodiversiteit. 
Het wordt een nul-meting om aan te 
tonen dat de manier waarop men in 
Aalsmeer vorm wil geven aan Flex 
Wonen de biodiversiteit alleen maar 
ten goede gaat komen. In samenwer-
king met de Vlinderstichting kunnen 
er biotoopbeschrijvingen worden 
gemaakt, een uitstekende uitgangs-
positie. In de gebieden waar Nieuw 
Aalsmeer en de gemeente op mikken 
is er veelal een biodiversiteit van 
bramen, brandnetels of drie soorten 
gras in een weidelandschap. Daar 
moet zeker winst te boeken zijn.

Ecologische wonen
Bovendien is het idee van Nieuw 
Aalsmeer om binnen de bebouwde 
kom een nieuwe Ecologische struc-
tuur te maken. De gekozen gebieden 
zijn zo gesitueerd dat er een ecologi-
sche verbinding komt tussen Amster-
damse Bos en de Westeinderplassen. 
De clusters Flex Woningen zullen op 
strategische afstanden van elkaar 
worden gerealiseerd. Dit principe 
wordt door de Provincie Noord-
Holland al gepropageerd langs de 
Ecologische Hoofdstructuur die via 
de Ringvaart Haarlemmermeer gaat. 
De Stichting de Bovenlanden past dit 

principe al op meerdere plaatsen toe. 
Deze zogenaamde stepping-stones 
zijn een soort rust- en verblijfplaats 
voor een divers aantal vogels en 
zoogdieren en vormen uiteindelijk de 
mogelijkheid om van het ene natuur-
gebied naar een ander te gaan. 

Duidelijke randvoorwaarden
Uiteindelijk zal een aantal randvoor-
waarden worden geformuleerd die 
moeten garanderen dat er Flex 
Woningen in Aalsmeer kunnen 
worden geplaatst. Voorwaarden die 
hopelijk door de Provincie worden 
geaccepteerd en die voor Aalsmeer 
een groot aantal nieuwe woon-
ruimtes moet gaan opleveren. Deze 
voorwaarden worden dan toepasbaar 
op alle locaties waar initiatieven 
worden ontwikkeld voor Flex Wonen 
(tijdelijke bewoning voor een periode 
van 10 tot maximaal 15 jaar) in Aals-
meer en Kudelstaart. Het netto 
bewoonbaar oppervlak is 50 vier-
kante meter en de voorwaarden van 
de Provincie worden dan van toepas-
sing. Op die manier kunnen ook de 
kleinere locaties van één tot drie 
woningen op kleinere percelen 
worden gerealiseerd.

Conclusie: Een gezamenlijke pilot 
realiseren. De gemeente stelt de 
expertise van het ambtelijk apparaat 
ter beschikking, zodat Nieuw Aals-
meer een passend voorstel kan gaan 
maken. Dat zal zo snel mogelijk aan 
de provincie worden aangeboden. 
Aan de slag. Ideeën of helpende 
handjes? Mail naar nieuwaalsmeer@
gmail.com of bezoek de website 
www.nieuwaalsmeer.nl

Provincie is grootste hindernis 
voor Flex Wonen in Aalsmeer

Aalsmeer - Sinds vorige week wordt 
er hard gewerkt aan de plaatsing van 
de babbelbankjes in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Maandag 14 maart was 
het eerste bankje op het Drie Kolom-
menplein helemaal klaar. Wethouder 
Openbare Ruimte Robert van Rijn en 
indiener van de babbelbankjesmotie 
Marlon van Diemen namen het 
bankje o�cieel in gebruik. Deze week 
worden de bankjes voorzien van 
armleuningen en een vraag. 
Wethouder van Rijn: “De bankjes zijn 
een mooie manier om meer aandacht 
te krijgen voor eenzaamheid. Maar 
soms is het best moeilijk een gesprek 

te beginnen met iemand, zelfs op een 
babbelbankje. Daarom voorzien we 
ieder bankje van een vraag. Die kan 
dan als ijsbreker dienen. En dan krijg 
ik nu de vraag wie mijn favoriete 
Aalsmeerder is. Nou, dat vind ik echt 
heel moeilijk, ik heb er zo veel. In 
ieder geval genoeg als onderwerp 
voor een gesprek.”

Motie tegen eenzaamheid
De babbelbankjes zijn het resultaat 
van een unaniem aangenomen motie 
in de raad, die ingediend was door 
Marlon van Diemen. De raad wil zo 
aandacht voor het onderwerp 

Babbelbankjes met vraag en 
wapen verrijken Aalsmeer

Wethouder Robert van Rijn en raadslid Marlon van Diemen onthullen het eerste 
babbelbankje op het Drie Kolommenplein in bijzijn van dokter Frans Göbel, als 
vertegenwoordiger van het nabij gelegen Gezondheiscentrum.

eenzaamheid. Van Diemen: “Ik ben zo 
blij dat de bankjes er nu staan! 
Eenzaamheid is een belangrijk, maar 
moeilijk thema. Dankzij deze bankjes 
kunnen meer inwoners elkaar leren 
kennen. Ik hoop dat er veel mooie 
ontmoetingen en gesprekken op 
zullen plaatsvinden.”

Verbindingsbankjes
Iedere babbelbank heeft een andere 
vraag op de leuning. “Waar ben je het 
meest trots op?” “Wat is het leukste 
dat je deze week hebt meegemaakt?” 
“Wat ga je vanavond eten?” “Wat is je 
favoriete plek in de gemeente?” De 
vragen zijn voorzien van het wapen 
van Aalsmeer. Wethouder van Rijn: 
“De Leeuw met de aal uit de Westein-
derplassen. Het wapen verbindt ons 

allemaal in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Jong of oud, eenzaam of niet. Het zou 

mooi zijn als de babbelbankjes ook 
verbindingsbankjes worden.”
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INGEZONDEN

Aalsmeer - Donderdag 10 maart was een zwarte dag voor iedere Aals-
meerder die zich zorgen maakt over het klimaat en de gevolgen van de 
opwarming van de aarde. De Warmtevisie, waaraan 2 jaar intensief 
gewerkt is door ambtenaren, het ingehuurde bureau CE-Delft en diverse 
partijen uit het veld waaronder een klankbordgroep bestaand uit inwo-
ners, stond voor de tweede keer op de agenda van de gemeenteraad. De 
eerste keer dat de gemeenteraad zich hierover mocht buigen, 27 januari, 
staakten de stemmen vanwege de afwezigheid van één raadslid. Abso-
luut Aalsmeer en de VVD wensten de ambitie dat Aalsmeer in 2040 
fossiel-onafhankelijk zou zijn te wijzigen in 2050. Vanwege het staken van 
de stemmen moest de besluitvorming overgedaan worden op 10 maart. 
Dat bood de kans om te werken aan een oplossing om de verschillen te 
overbruggen. Willem Kikkert van D66 pakte deze handschoen op en 
stelde een motie op, die hij samen met Groen Links indiende. De motie 
moest de raad de kans geven om over haar schaduw heen te stappen. 
Aan de ambitie om in 2040 fossiel-onafhankelijk te zijn werd wel vastge-
houden, maar vanuit het realisme dat dit door voortschrijdend inzicht 
ook wel eens later zou kunnen worden. Dit zou dan aangepast kunnen 
worden in een volgende versie van de Warmtevisie. Er zouden �nanciële 
arangementen opgesteld worden en er moest gewerkt worden aan 
bewustwording. Helaas zat de VVD vast in haar eigen standpunten en kon 
zij niet de stap maken om het algemene belang te laten prevaleren boven 
het electorale belang. Groen Links speelde het politieke spel in optima 
forma. Stemde zij in januari nog voor de Warmtevisie (we kunnen er mee 
leven), nu stemde Groen Links tegen. Doorslaggevend was voor hen de 
reactie van het college, verwoord door waarnemend wethouder Van Rijn 
(verantwoordelijk wethouder Alink was afwezig), die geen re�ectie kon 
geven op de gedachtevorming binnen het college op de in de vorige 
vergadering ingediende motie van afkeuring. Voor Ronald Fransen van 
Groen Links was hiermee de maat vol en hij trok, na een schorsing, zijn 
steun voor de motie in en stemde tegen de Warmtevisie, waardoor deze 
geen meerderheid kreeg. De PvdA hield zich op de vlakte. Jelle Buisma 
deed in beide vergaderingen geen uitspraak over de Warmtevisie en gaf 
slechts een re�ectie op het besluitvormingsproces. Door dit bestuurlijk 
onvermogen van de gemeenteraad staat Aalsmeer op achterstand in de 
Energietransitie. De Warmtevisie had voor 1 januari vastgesteld behoren 
te worden. Voordat na de verkiezingen de formatiebesprekingen afge-
rond zijn en er een nieuw college zit is het juni. Er zal een nieuw proces 
doorlopen moeten worden om een verbeterde Warmtevisie op te stellen. 
Deze zal niet voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad aange-
boden kunnen worden. In de tussentijd liggen de uitvoeringsplannen stil 
en kan er geen beroep gedaan worden op budgetten uit Den Haag 
omdat de voorwaarde, een vastgestelde Warmtevisie, ontbreekt. Een 
wanprestatie van formaat en een slecht signaal richting de samenleving. 
Aalsmeer is gebaat bij een krachtdadige wethouder milieu en klimaat. 
Wie staat er op!
Jaap Overbeek, jacjoverbeek@icloud.com 
Werkgroep Aalsmeer Fossielvrij

Warmtevisie haalt het niet

Aalsmeer - Na al het mooie weer van 
de afgelopen weken, stromen de 
aanmeldingen binnen voor de 
Ladiesrally, die op zondag 24 april 
gehouden wordt. Velen blijken zin te 
hebben in een gezellig evenement. 
Het is een rally die door iedere auto, 
door iedere vrouwelijk koppel 
gereden kan worden en waar plezier 
voor op staat. De start zal rond 10.00 
uur plaatsvinden bij The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a, waar de 
dames aan het einde van de dag ook 
weer �nishen. Rally Club Aalsmeer 
heeft voorgaande jaren in samen-
werking met de Handelsbanken al 
een Gentlemensrally georganiseerd 
en dat was een groot succes. Daarom 
hebben de twee elkaar weer 
gevonden en zal de Handelsbanken 
een leuke rol gaan betekenen in deze 
Ladiesrally. De Handelsbanken vindt 
het belangrijk om lokaal actief te zijn, 
zodat ze weet wie haar klanten zijn. 
Handelsbanken is van origine een 
Zweedse bank, is sinds 2002 in 
Nederland aanwezig en heeft inmid-
dels 28 kantoren door het hele land. 
De Handelsbanken zijn gespeciali-
seerd in woninghypotheken, vast-
goed�nancieringen en vermogens-
beheer via hun dochter Optimix.
Iedereen, ook heren, wordt uitgeno-
digd om zondag 24 april gezellig 

naar The Beach te komen om de 
dames aan te moedigen bij de start 
of kom een borrel drinken bij de 
�nish, dit zal vanaf 15.00 uur zijn.
En dames die zich nog niet hebben 
ingeschreven, vraag je moeder, zus, 
vriendin of collega en pak je auto en 
doe gezellig mee. Het wordt een dag 
met een mooie route over landelijke 
weggetjes, met vragen en 
opdrachten onderweg. Een heerlijke 
lunch op mooie locatie en met heel 
veel plezier met elkaar. En na a�oop 
een gezellige borrel bij The Beach.
Inschrijven kan via de website: www.
rallyclubaalsmeer.nl

Aanmelden voor Ladiesrally op 
24 april nog mogelijk!

De Kwakel - BeeBall is een stoer, �it-
send en leuk spel voor kinderen van 
5 tot 9 jaar. Door de kleine teams en 
eenvoudige spelregels worden 
kinderen volledig bij het spel 
betrokken en zijn ze volop in bewe-
ging. Bij BeeBall staan teamgeest, 
sportiviteit en spelplezier voorop. 

Door het spelen van BeeBall raken 
kinderen snel vertrouwd met het 
slaan, gooien en vangen. Op speelse 
wijze maken kinderen zich snel de 
technische vaardigheden van 
honkbal en softbal eigen. BeeBall 
kenmerkt zich in het bijzonder 
doordat het spel door kinderen vanaf 

Beeballers van Thamen gaan 
naar buiten voor de trainingen

5 jaar en met kleine teams wordt 
gespeeld. De beeballers van Thamen 
gaan weer naar buiten voor de trai-
ningen en dat geeft de mogelijkheid 
om vier keer geheel vrijblijvend mee 
te trainen op het complex aan de 
Vuurlijn 24 (De Kwakel). De trai-
ningen zijn doordeweeks en de 
beeballers spelen in het weekend 
hun wedstrijdjes in de buurt van 
Uithoorn.
Heb je interesse? Stuur dan een 
berichtje naar 06-16072728 of info@
thamen.info

Meetrainen
De honk- en softbalvereniging 
Thamen bestaat dit jaar 60 jaar en 
gaat ook dit seizoen weer met heel 
veel teams de competitie in. Ook de 
andere teams, U12, U15 en U21, 
hebben nog mogelijkheden om je 
aan te sluiten, ook voor volwassenen 
met of zonder ervaring is er 
voldoende ruimte, waarbij ervaring 
zeker niet noodzakelijk is. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend 
meetrainen.

Foto: Brandweer Aalsmeer

Folders in brand in 
Hornmeerpark
Aalsmeer - Afgelopen zondag 13 
maart rond half vier in de middag werd 
de Brandweer van Aalsmeer gealar-
meerd voor een buitenbrand aan de 
Beethovenlaan. In het Hornmeerpark, 
nabij de voetbalvereniging, woedde 
een kleine brand. Een stapel folders 
was in de brand gestoken. De Brand-
weer heeft de uitgebrande folders 
afgeblust en aan de kant geschept. De 
gemeente is in kennis gesteld om de 
restanten op te ruimen. Wie de folders 
in de brand hebben gestoken, is niet 
bekend. Er volgt een onderzoek.

Verkiezingsdag: “Niet stemmen 
is een stem voor de tegenpartij”
Wat zou dit jaar de opkomst zijn? In 
2018 was de opkomst niet heel hoog, 
55,6 procent. Dit en natuurlijk de 
uitslag van de verkiezingen, de 
verdeling van de zetels is nu te lezen 
op de nieuwssite van de krant: 
www.meerbode.nl. 

De�nitieve uitslag
De de�nitieve uitslag volgt 
aanstaande maandag 21 maart. Om 
10.00 uur wordt deze bekend 

Stemmen bij de Atletiek Vereniging Aalsmeer

Vervolg van de voorpagina. gemaakt tijdens een openbare 
zitting van het centraal stembureau 
in de raadzaal. Tijdens deze zitting 
wordt ook duidelijk of er eventueel 
raadsleden zijn die door voorkeurs-
stemmen een zetel behaald hebben. 
Daarna wordt bekend gemaakt wie 
de inwoners van Aalsmeer de 
komende vier jaar mogen gaan 
vertegenwoordigen in de gemeente-
raad. De bijeenkomst wordt ook 
uitgezonden via de website van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl). 
Door Jacqueline Kristelijn

Stemmen in de bibliotheek
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Kudelstaart - Op woensdag 13 april 
vindt weer het jaarlijkse schoolkorf-
baltoernooi plaats bij VZOD. De 
groepen 3 tot en met 8 van de basis-
scholen van Aalsmeer, Kudelstaart, 
Rijsenhout en De Kwakel kunnen hier 
aan deelnemen. De opgaves lopen 
via de scholen tot uiterlijk 25 maart.
Het toernooi begint om 15.30 uur en 
rond 19.30 uur vindt de prijsuitrei-
king plaats. De bar en de keuken zijn 
die dag open om iets te eten en te 
drinken. En er is een springkussen 

aanwezig. De wedstrijdjes worden 
gespeeld in viertallen. Omdat korfbal 
een gemengde sport is zou het mooi 
zijn als de teams ook bestaan uit 
jongens en meisjes. 
Op verschillende scholen zullen van 
te voren clinics gegeven worden. 
Maar je bent ook altijd welkom om 
een keer mee te komen trainen op 
dinsdag of donderdag van 18.30 tot 
19.30 uur bij korfbalvereniging VZOD 
aan de Wim Kandreef 2 in 
Kudelstaart.

Schoolkorfbaltoernooi op 13 april

Aalsmeer – Poppenspeler Jogchem 
Jalink, onder andere bekend van 
Sesamstraat, brengt op zaterdag 19 
maart het populaire prentenboek 
‘Maar eerst ving ik een monster’ tot 
leven met een enorme groep vrolijke 
monster-poppen in Bibliotheek Aals-
meer. Kom je mee een monster 
vangen? Niet van die engerds, maar 
lieve monstertjes. Pluizig, gekleurd, 
groot en klein: deze grappige 
vriendjes willen allemaal in deze 
voorstelling spelen! Jogchem moet 
ze alleen nog even te pakken krijgen. 
Of dat gaat lukken? Eigenlijk is het 
bedtijd en moet hij gaan slapen. 

Maar Jogchem heeft hele andere 
plannen. Deze voorstelling is een 
bewerking van het populaire boek 
‘Maar eerst ving ik een monster’ van 
Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. De 
poppentheater voorstelling is 
geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar 
en is zaterdag van 11.00 tot 11.35 uur 
in de bibliotheek in de Marktstraat. 
Leden betalen 6 euro entree, voor 
niet leden is de toegang 12 euro. 
Volwassenen kunnen de voorstelling 
bijwonen voor 6 euro per persoon. 
Meer informatie en reserveren van 
kaarten via de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl

Poppentheater ‘Maar eerst ving 
ik een monster’ in Bibliotheek

Aalsmeer - De poppenkastvoorstel-
ling van Jan Klaassen en Gerard Zelen 
op het Molenplein afgelopen 
zaterdag is een groot succes 

geworden. Circa 40 kinderen en hun 
ouders hebben de (zeven) voorstel-
lingen van ‘het rode autootje’ 
bezocht. Ze waren uitbundig en 

Poppenkastvoorstelling voor 
Oekraïne groot succes

mee. Isa stond heel goed te keepen, 
Nikki liep mooi vrij op de cirkel en 
Yvie en Lynn waren prima aan het 
verdedigen. Het team speelde goed 
samen en daardoor kon Jaylinn een 
paar keer op doel schieten. Olivier 
was helaas niet �t, maar ging wel 
mee om zijn team aan te moedigen. 
Dit nieuwe team wist heel knap twee 
van de drie wedstrijdjes te winnen. 
Alleen VOC bleek een maatje te 
groot. Wat een bliksemstart! Een hele 
knappe prestatie onder leiding van 
begeleiders Jeanine en Silvia. Maar 
bovenal heeft dit team een leuke 
start gemaakt met heel veel handbal-
plezier! De F-jeugd (6 tot en met 8 
jaar) traint op woensdag van 16.00 
tot 17.00 uur in de Proosdijhal in 
Kudelstaart. Mocht je interesse 
hebben, kom gerust een keer 
meedoen!

Bliksemstart voor F2 van RKDES

Aalsmeer - Dit jaar gaat weer een 
volledig weekaatje georganiseerd 
worden. In eerste instantie leek het 
er op dat het weer een eendaags 
evenement zou worden, maar nadat 
de laatste richtlijnen bekend werden 
is het kampteam heel hard op zoek 
gegaan naar een tentenverhuurder 
die voldoende tenten kan leveren.
En dit is uiteindelijk gelukt! Van 3 tot 
en met 6 juni hoopt het team veel 
jongens en meisjes welkom te 
mogen heten tijdens het Safari 
Weekaatje 2022. 
Het weekend wordt gehouden op 
het terrein van FC Aalsmeer en zal in 
het teken staan van gezellige spel-
letjes met elkaar, lekker eten en leuke 
activiteiten. Een team van enthousi-
aste kampsta�ers is al druk bezig met 
de voorbereidingen en er komt ook 

al veel hulp van vrijwilligers. Fantas-
tisch! De inschrijving is inmiddels 
gestart, maar er is nog ruimte voor 
kinderen. 

Vrijwilligers gezocht
Ook is het team nog op zoek naar 
leiders en vrijwilligers om te helpen 
tijdens het weekend. Er zijn veel 
extra handen nodig om er een 
geslaagd weekend van te maken! 
Denk hierbij aan leiders voor de 
teams, maar ook bijvoorbeeld nacht-
wacht en EHBO-ers. Kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar (minimaal in groep 3 
en maximaal in groep 8) kunnen zich 
inschrijven via de website: www.
weekaatje.nl. Ook leiders en vrijwil-
ligers kunnen zich via de site 
aanmelden. Dit leukste weekend van 
Aalsmeer wil niemand missen, toch?!

Weer volledig Weekaatje met 
thema ‘Safari’ van 3 t/m 6 juni

Kudelstaart - De twee leerlingen 
Mette en Emma uit groep 6 van OBS 
Kudelstaart dalton i.o. zijn in actie 
gekomen om de slachto�ers van de 
oorlog in Oekraïne te helpen. Zij 

hebben alle leerlingen van de school 
gevraagd een steentje bij te dragen, 
zodat er veel geld ingezameld wordt 
om de mensen te helpen. Want zoals 
Mette en Emma het zeggen: “Het is 

Leerlingen OBS Kudelstaart in 
actie voor Oekraïne

heel erg dat er oorlog is en dat 
mensen moeten vluchten. Door in 
actie te komen kunnen de vluchte-
lingen geholpen worden.” Meerdere 
leerlingen van de OBS hebben inmid-
dels bijgedragen aan de hulpactie. 
Skye en Maxim uit groep 4 hebben 
een sponsorloop opgezet en daar 
400 euro mee opgehaald. Verder zijn 
er armbandjes en zelfgemaakte 
stripboeken verkocht en hebben de 
kinderen lege statiegeld�essen 
opgehaald en weggebracht. De 
krachten van OBS Kudelstaart zijn 
heel trots op alle kinderen die aan 
de slag zijn gegaan voor de 
Oekraïne en zeker op Mette en 
Emma die dit initiatief hebben 
genomen. De actie gaat natuurlijk 
nog door, maar deze week hebben 
de kinderen van de OBS met hun 
inspanning al 566 euro opgehaald. 
Fantastisch en natuurlijk hoopt de 
school nog meer op te halen voor 
het goede doel ! 

hadden veel plezier. Ook Jan Klaassen 
zelf had plezier. Ook lieten ze een 
gulle donatie van 210 euro achter bij 
Jan. Deze opbrengst gaat recht-
streeks, in cadeauvorm en in overleg, 
naar de kinderen uit Oekraïne in Aals-
meer, door Jan zelf gebracht. Heel 
graag zou Jan Klaassen deze voorstel-
ling nog een keer willen herhalen. Jan 
wil niet de nare dingen laten zien, 
maar een hoopvolle glimlach 
ontlokken bij alle kinderen. Op 
zaterdag 2 april zijn Gerard en Jan 
weer te vinden in het Centrum om 
nog meer kinderen te laten genieten 
van ‘het rode autootje’. Jan Klaassen 
kan overigens belangeloos uitgeno-
digd worden. Hij komt graag. De 
voorstelling duurt ongeveer 12 tot 15 
minuten. Voor informatie en reserve-
ring zijn Jan Klaassen en Gerard Zelen 
bereikbaar via 06-55701684 en per 
mail: info@gerardzelen.nl. 

Aalsmeer - Op 4 en 11 april organi-
seert Mantelzorg & Meer een twee-
daagse online training ‘Omgaan met 
dementie’. Deze training is voor 
kinderen van een ouder met 
dementie. Als je vader of moeder 
dementie heeft wil je waarschijnlijk 
graag weten hoe je hier het beste mee 
kunt omgaan en wat je beter niet kunt 
doen. Dementie betekent nogal wat 

voor iedereen die erbij betrokken is. 
Begrijpen wat de ziekte met iemand 
doet en hoe je hier het best op kunt 
inspelen, is van groot belang. De trai-
ning gaat uit van de belevingsgerichte 
benadering: meegaan in de beleving 
en gevoelswereld van de persoon met 
dementie. Dit heeft een positieve 
invloed op het dagelijks functioneren 
en biedt ruimte voor echt contact met 

Online training voor kinderen 
van een ouder met dementie

je vader of moeder. De onderwerpen 
in deze tweedaagse training zijn: 
Vormen van dementie, werking van 
het geheugen, belevingsgerichte 
benadering en hulpmogelijkheden. 
De training bestaat uit twee delen en 
vindt plaats op maandag 4 en 11 april 
van 19.30 tot 21.30 uur. Na aanmel-
ding ontvang je via de mail een link 
voor de online bijeenkomst. Voor 
vragen of aanmelden kan contact 
opgenomen worden met Mantelzorg 
a Meer via info@mantelzorgenmeer.nl 
of bel 020-5127250. 

Kudelstaart - Zaterdag 12 maart 
stond het eerste competitietoernooi 
op het programma voor het nieuwe 
team F2 van RKDES. Er werd gehand-
bald in Weesp tegen Greenpark Aals-

meer, WeHaVe en VOC. Het was erg 
spannend, want de meeste 
F2-spelers hebben nog niet eerder 
een echte wedstrijd gespeeld. 
Gelukkig was de nodige support 
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Aalsmeer - Zaterdag 12 maart was 
dan eindelijk de �nale van de regio-
cross. De beste atleten van de regio’s 
Amsterdam en omstreken, Gooi en 
Eemland en Kennemerland moesten 
tegen elkaar strijden op een zwaar 
crossparcours in Amersfoort. AV Aals-
meer was met een aantal atleten 
vertegenwoordigd, die volledig 
volgens verwachting gepresteerd 
hebben. Gestart werd met de cross 
voor jongens U18. Daniel Winkels 
werd tiende, de 17e plaats voor Colin 
Alewijnse en een 23e plek voor de 
herstellende Finn Rademaker. Bij de 
meisjes U20 kwamen Tara Ozinga en 
Lotte Zethof allebei op het podium 
met een respectievelijke derde en 
vijfde plaats. Bij de meisjes U18 
snelde Mette Smithuis naar een 16e 
plaats en Nicky Verlaan naar een 23e 
positie, waardoor de meisjes in het 
gezamenlijk U20/U18 ploegenklas-
sement derde zijn geworden!

Bij de jongens C was een �ink 
gevecht gaande, waarbij Justin 
Alewijnse uiteindelijk toch op het 
podium kwam met een vijfde plaats.
Ook waren nog enkele pupillen in de 
�nale terechtgekomen. Zij deden dit 
allemaal voor de eerste keer. Super-
spannend! Grote groepen bij de start 
en er werd erg hard gelopen. Bij de 
jongens pupillen C hield Joren Euwe 
zich kranig en eindigde op een 
knappe 31e plaats. Krijn Celie vond 
het erg spannend bij de jongens 
pupillen B en werd bij deze grote 
groep toch maar mooi 47e. Uiteinde-
lijk liep de allrounde Fien Middel-
koop nog even naar een zeer fraaie 
11e plaats bij de meisjes pupillen B.
Dit weekend is bij AV Aalsmeer nog 
de Open Clubkampioenschappen 
Cross, waar iedereen aan mee mag 
doen (www.avaalsmeer.nl) en dan 
gaan alle atleten zich snel opmaken 
voor het baanseizoen.

Atletiek: Mooie crossfinale voor 
AV Aalsmeer in Amersfoort

Derde plaats voor meisjesteam U20 van AV Aalsmeer.

Aalsmeer - Nu alle corona regels zijn 
opgeheven is een herstart gemaakt 
met het handbal seizoen. Greenpark 
Aalsmeer Dames 1 heeft het erg 
lastig in de eerste Divisie. Degradatie 
dreigt, het team is zoekende. Vorige 
week werd nog verloren van VOC 
DS2, koploper in de 1e Divisie. Toch 
was het spel van Aalsmeer niet 
onverdienstelijk afgelopen zaterdag 
12 maart tijdens de uitwedstrijd in 
Voorhout tegen Forholte DS1. In de 
thuiswedstrijd tegen dit team trok 
Aalsmeer net aan het kortste eind. 
Maar zaterdag is er geloof, er is goed 
getraind, en nog belangrijker, er is 
weer lol in het spelletje. En dat kan 
zomaar het verschil maken. Aalsmeer 
heeft in de eerste helft de overhand. 
De bal gaat rond, zoeken naar het gat 
in de Voorhout verdediging. Waar 
Green Park eerder dit seizoen 
zoekende was, durven de meiden nu 
wel de acties te maken en weten uit 

te lopen uit naar een 2-5 voorsprong. 
Ruststand 12-13 voor Aalsmeer. Het 
kan nog alle kanten op. 
Forholte zet aan vanaf de start van 
de tweede helft en weet de achter-
stand om te buigen naar een voor-
sprong. Het is echter van korte duur. 
Het jonge team van Aalsmeer recht 
de rug, de blikken onderling zijn 
duidelijk, vandaag moet het 
gebeuren. Stap voor stap neemt 
Aalsmeer het initiatief. Er is geloof in 
een goede a�oop. Er wordt stevig 
verdedigd, mooi om te zien, en 
scherp aangevallen. Aalsmeer pakt 
uiteindelijk een 24-33 overwinning 
en dat smaakt naar meer! 

Doelpunten: Britney Fanger (12), Lisa 
Hölscher (7), Robin Sahalessi (4), 
Renée de Rooij (3), Nanda Jansma (2), 
Danila Korenwinder (2), Amber van 
der Lans, Kymani van Putten en 
Cinthya van Wort (elk 1). 

Handbal: Green Park Dames 1 
neemt initiatief en wint! KORT

WINST VOOR BERT BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Het hele jaar door wordt er op 
de woensdagavond vanaf 20.00 
uur gekaart in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Op 9 maart is het 
klaverjassen gewonnen door 
Bert Kluinhaar met 4925 punten. 
Gerard Presser werd tweede met 
4774 punten en Ubel v.d. Blom 
derde met 4757 punten. De 
poedelprijs mocht Corrie 
Durieux met 4121 punten in 
ontvangst nemen.

KIENEN BV HORNMEER
Aalsmeer - Wanneer gaan we 
weer kienen? Een veel gestelde 
vraag bij buurtvereniging Horn-
meer. Nou, het gaat weer 
gebeuren hoor. De beide inkoop 
dames hebben er zin in. De 
datum is ook al vastgesteld en 
die wordt maandag 21 maart. 
De prijzen zijn merendeels al 
ingekocht. Op de eerste plaats 
natuurlijk de zo gewilde bood-
schappenmand, een bon van 
restaurant Oriental Aalsmeer en 
vele andere prijzen. De vaste 
bezoekers weten hoeveel 
aandacht hier aan besteedt 
wordt. Dus, kom ook kienen en 
winnen op 21 maart. De kien-
avond begint om 20.00 uur in 
het buurthuis aan de Dreef 1. De 
zaal is vanaf 19.00 uur geopend.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 19 MAART
F.C. Aalsmeer
Jong Holland 1 – F.C.A. 1 15.00 u
Monnickendam 2 – F.C.A. 2 12.00 u
S.C.W. 3 – F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 5 - sv. Overbos 3 14.30 u
Vlug en Vaardig 3 – F.C.A. 7 12.00 u
Sv. De Meer 10 -  F.C.A. 8 10.30 u
F.C.A. 9 -  sv. Hoofddorp 4 12.00 u
F.C.A. 35+1 – ZOU 35+1 14.30 u
F.C.A. J019-1 – Hertha J019-114.30 u
F.C.A. VR1 – Oestgeest VR1 14.30 u
F.C.A. VR2 – IJmuiden VR1 12.00 u
Overbos VR1 – F.C.A. VR3 14.30 u
Sv.Alliance’22 – FCA M019-1 14.55 u
R.K.D.E.S.
Velserbroek VR1 – RKDES V1 17.00 u
S.C.W.
Sc.Buitenveldert 1 – SCW 1 14.00 u
A.F.C. 8 – SCW 2 16.45 u
SCW 3 – F.C.A. 4 14.30 u
United/DAVO 2 – SCW 4 11.30 u
SCW 5 – F.C. VVV  8 12.00 u
V.Nispen 45+2 – scw 45+1 14.00 u

ZONDAG 20 MAART
F.C. Aalsmeer
Purmerend 1 – F.C.A. 1 14.00 u
Sv.Hoofddorp 6 – F.C.A. 2 11.00 u
DSOV 6 – F.C.A. 3 10.30 u
R.K.D.E.S.
Zwanenburg 1 – RKDES 1 14.00 u
K.D.O. 2 – RKDES 2 11.30 u
Sv. DIOS 3 – RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – sv. Hillegom 11 12.00 u
RKAVIC 023-2 -  RKDES 023-113.00 u
DIOS J019-2 – RKDES J019-1 12.00 u

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vonden de eerste plaatsingswed-
strijden voor de Nederlands Kampi-
oenschappen Ritmische Gymnastiek 
plaats in Alkmaar. Na 2 jaar geen o�-
ciële Nederlandse wedstrijden was 
dit uiteraard een bijzonder moment. 
De gymnasten hebben al die tijd 
volop getraind en konden eindelijk 
weer hun oefeningen aan de jury 
tonen. Op zaterdag 12 maart was de 
plaatsingswedstrijd voor gymnasten 
uit de eredivisie en op zondag voor 
gymnasten uit de eerste divisie. 
RDGA (Rhytmic Dreams Gymnastics 
Academy) werd op beide dagen 
vertegenwoordigt. Op zaterdag 
mocht Lisa Donkervliet voor RDGA 
als junior en eerste gymnaste van de 
club haar hoepel, bal en knots oefe-
ning aan de jury tonen. In de middag 
waren haar teamgenootjes Lyvana 
Garrelts, Valeria Baars en Senna 
Buskermolen als senioren in de eredi-
visie aan de beurt. Alledrie deden 
ook een oefening met hoepel, bal en 
knots. De gymnasten van RDGA 

hebben heel goede resultaten 
behaald. Valeria behaalde de eerste 
plaats, Senna werd derde, Lyvana 
vierde en Lisa achtste.  Zondag 13 
maart kwam Benjamin Aleksandra 
Wodecka uit in de eerste divisie 
plaatsingswedstrijd met haar hoepel-
oefening en een oefening zonder 
materiaal. Ze behaalde een knappe 
achtste plaats van de 17 deelneem-
sters. Junioren Martina Bondia 
D’Accardi en Livia van Hulsel deden 
beide een mooie bal en hoepeloefe-
ning in een groot deelnemersveld 
van 16 meisjes. Ook trainsters Lisa 
Vos en Ilse Huiskens kwamen uit voor 
de club. Dit jaar kunnen senioren zich 
inschrijven als een combiteam. 
Samen stonden ze op het podium 
met een eerste plaats. Vanaf 1 januari 
2022 heeft RDG Academy (Rhythmic 
Dreams Gymnastics Academy)  de 
ritmische gym groepen van SV 
Omnia 2000 overgenomen. Naast de 
trainingen in Hillegom, Nieuw 
Vennep en Hoofddorp wordt er ook 
les gegeven in Aalsmeer.

Eerste plaatsingswedstrijd voor 
NK Ritmische Gymnastiek

Aalsmeer - De handballers van Green 
Park Aalsmeer hebben de laatste 
wedstrijd in de BeNe League compe-
titie met een ruime winst afgesloten. 
Van bijna hekkensluiter Atomix werd 
afgelopen zaterdag 12 maart thuis in 
De Bloemhof gewonnen met een 
ruime 46-26 zege (rust 23-13). Aals-
meer nam gelijk de leiding en wist al 
snel uit te lopen naar een �inke voor-
sprong. Atomix liet goed handbal 
zien, maar moest in Green Park duide-
lijk haar meerdere erkennen. Halver-
wege de tweede helft stond zo goed 
als honderd procent vast dat Aals-
meer dit ‘potje’ met een behoorlijk 
verschil zou gaan winnen. Trainer en 
coach Bert Brouwer gaf daarom ook 
de jonge handballers Armando Besse-
ling en Calvin van der Scheer 
speeltijd. 

Van vier naar drie
Stond Green Park vorige week nog op 
plaats vier in de competitie, dit 
weekend ‘sprong’ Aalsmeer naar plek 
drie door verlies van Sporting Pelt op 
Visé (34-30). Kembit Lions won de 
laatste wedstrijd met 24-19 van Initia 
Hasselt en verstevigde haar tweede 
plaats. Koploper Achilles Bocholt 
struikelde over Volendam (33-32), 
maar ondanks dit verlies blijft de 
Belgische ploeg leider in de BeNe 
League. Op nu naar het �nale-
weekend, de Final Four, op zaterdag 
26 en zondag 27 maart. De nummers 
twee en drie spelen tegen elkaar, dus 
Kembit Lions en Green Park Aalsmeer 
en de nummer één en vier gaan de 
‘strijd’ aan, Achilles Bocholt en Spor-
ting Pelt. Het BeNe League handbal 

�nal weekend is in de Maaspoort in 
Den Bosch en kaarten reserveren kan 
tot 18 maart via �nal4@hvaalsmeer.nl. 
Zaterdag 26 maart begint om 13.30 
uur de wedstrijd Kembit Lions tegen 
Green Park Aalsmeer en om 16.00 uur 
spelen Achilles Bocholt en Sporting 
Pelt tegen elkaar. De winnaars van 
deze wedstrijden spelen zondag 27 
maart de �nale vanaf 16.00 uur. 

Kortere schorsing
Voor Aalsmeer mag Samir Beng-
hanem weer het veld in. Het bestuur 
van Green Park had bezwaar gemaakt 
tegen de opgelegde straf van zes 
wedstrijden na de vechtpartij met 
Visé. De straf is verlaagd naar vier 
wedstrijden en deze zijn inmiddels 
gespeeld. Mocht Aalsmeer de �nale 
halen dan mag ook Tim Bottinga weer 
handballen voor Aalsmeer, ook hij 
heeft strafvermindering gekregen.

Verlies Heren 2
Heren 2 van Green Park Aalsmeer 
speelde afgelopen weekend even-
eens thuis. In De Bloemhof kwam 
koploper Tachos zondag 13 maart op 
bezoek. Aalsmeer 2 liet prima handbal 
zien en was verdedigend sterk, maar 
moest uiteindelijk toch de ploeg uit 
Noord-Brabant feliciteren. De rust 
gingen de teams in met 15-23 voor 
Tachos. Zou het lukken om de acht 
punten verschil gelijk te trekken? Ook 
de tweede helft werd �ink gestreden, 
maar Green Park wist de achterstand 
niet om te buigen naar gelijk of winst. 
Eindstad: 27-35 voor Tachos. Ondanks 
dit verlies behoudt Aalsmeer haar 
vierde plaats in de Eredivisie Handbal.

Handbal BeNe League Final Four: 
Aalsmeer tegen Kembit Lions
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
speelde het derde team van schaak-
club AAS uit tegen Sassenheim in de 
recreatieklasse. Dit zijn viertallen en 
het AAS team is een jeugdteam. Het 
is voor het eerst in 35 jaar dat AAS 
een vierde team en een jeugdteam 
heeft. De tegenstanders was een mix 
van jongere spelers en ervaren 
knarren. De knarren, sympathieke 
tegenstanders allen, daar niet van, 
speelden op de onderste borden. Op 
vier ‘mishandelde’ Robert met zwart 
een Spaanse opening, had een 
aanval die doodsloeg en liep in een 
vork. Daarna ging het snel bergaf-
waarts. Christiaan speelde een dege-
lijke partij, maar had een heel slechte 
loper, terwijl het o�ensief over de 
c-lijn vast liep. Zwart wist een pion 
op de damevleugel te houden waar-

door zijn loperpaar moordend werd 
en de partij verloren ging. Op bord 1 
had Luuk V met wit een Philidor 
verdediging, maar kende de nuances 
niet en kwam �ink in de problemen. 
Maar een Luuk geeft nooit op en hij 
wist een fantastisch mooie combi-
natie te vinden die een dame tegen 
stuk won. Luuk V schoof de pot 
beheerst uit. Op bord twee had Luuk 
B (heten jullie allemaal Luuk vroeg 
Sassenheim nog aan het begin) een 
gelijke stelling laten glippen en 
verkeerde in grote problemen. Maar, 
zoals reeds gezegd, een Luuk geeft 
nooit op en Luuk B ging all-in, vooral 
wat het materiaal betrof. Zijn tegen-
stander dacht zich een stille zet te 
kunnen veroorloven, maar miste dat 
hij mat in 1 ging. Eindstand: 4-4. Het 
team was niet geheel ontevreden 
met dit gelijke spel. Het is tenslotte 
hun eerste externe seizoen.

Jeugdschakers AAS spelen gelijk

Aalsmeer - Afgelopen zondag stond 
er voor de junioren, jeugd, senioren 
en een aantal minioren van de 
Oceanus Wedstrijd ploeg de Natio-
nale Zwemcompetitie deel 4 op het 
programma. Oceanus streed deze 
keer tegen De Aalscholver uit Almere 
en de Koninklijke AZ 1870 uit 
Amsterdam in het eigen zwembad 
De Waterlelie. Na een lange tijd 
mocht er ook weer publiek bij 
aanwezig zijn, het beloofde een 
mooie middag te worden en dit werd 
het ook. Een groot aantal persoon-
lijke records werd gezwommen, bij 
de dames liet Tilou Kleijberg haar 
grootste verbetering zien op de 100 

vlinderslag, maar ook Vera Keessen 
op de 50 vrije slag en Kiara Koster en 
Soraya Lopes zwommen een mooi 
persoonlijk record op de 50 meter 
rugslag. Bij de heren was het Jayden 
van der Bijl die de grootste verbete-
ring liet zien op de 200 meter 
rugslag, Tom de Groot zwom een 
mooi persoonlijk record op de 100 
schoolslag en Samuel Eduard op de 
50 rugslag. De laatste twee program-
ma’s stonden in het teken van de 
estafettes, bij de dames werden 
Oceanus 1 en 2 respectievelijk eerste 
en tweede op de 4 x 100 vrije slag en 
bij de heren werd Oceanus 1 tweede.
Het was weer een mooi zwemfeestje.

Veel persoonlijke records voor 
Oceanus bij zwemcompetitie

KORT
WEER SJOELAVOND IN HET 
MIDDELPUNT

Aalsmeer - Donderdagavond is 
er weer gesjoeld in het Middel-
punt. Jan Joore staat nog steeds 
bovenaan, net als Joke Schuttel 
hoog in het rijtje staat. Maar zij 
kunnen verslagen worden door 
Leo van Faassen of Wim van der 
Merbel, de twee komen steeds 
beter in hun spel. Er was een 
leuke bezetting en zelfs een 
nieuw lid. Er is nog plaats voor 
meer spelers. Alle sjoelers zijn 
beginners en geven elkaar 
aanwijzingen om het beter te 
leren. Meer weten? Neem dan 
contact op met Wim van der 
Merbel via 06-20403362. De 
volgende sjoel-avond is 
donderdag 24 maart in buurt-
huis het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55.

WINST VOOR PAUL BIJ ALLEN 
WEERBAAR

Aalsmeer - Er was volop belang-
stelling voor de kaartavond van 
Allen Weerbaar afgelopen 
maandag. Er werd ook 
gestreden, het was een nek aan 
nek race, met als resultaat dat er 
niemand in de 5000 punten 
geëindigd is. Na de derde ronde 
was de einduitslag beslist. De 
eerste plaats voor Paul Könst 
met 4990 punten. Op twee 
Matty van Tol met 4928 punten 
en de derde plaats voor Tiny 
Buwalda met 4841 punten. De 
poedelprijs was voor Greet Oor 
met 4041 punten. Om de teleur-
stelling te verwerken werden er 
ook nog bloemetjes verdeeld. 
Ook eens een avond geen tv 
kijken, kom dan langs en kaart 
mee met Allen Weerbaar. De 
volgende speelavond is maan-
dagavond 21 maart in buurthuis 
het Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat 55 in Aalsmeer-Oost-
einde. De deuren gaan om 19.30 
uur open voor inschrijving, 
vervolgens start de eerste ronde 
om 20.00 uur. De inleg is 1,50 
euro per persoon. 

JAN EN BETS WINNEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Het klaverjassen bij 
BV Hornmeer afgelopen vrijdag 
11 maart stond in het teken 
stond van giro 555. De avond 
werd goed bezocht en dat was 
enkel maar goed voor de 
opbrengst. Vanaf partij een was 
al te merken dat het koppel Jan 
de Bok en Bets Romkema hoge 
ogen zouden gaan gooien. En 
dat was na partij drie ook te 
merken, met totaal 5251 punten 
waren zij iedereen de baas. Maar 
ook het koppel Kees Noordhoek 
en Corrie Knol liet zich niet 
onbetuigd, maar kwamen toch 
echt iets te kort. Het koppel 
werd tweede met 5213 punten. 
Jan Meijer en Gerard Presser 
werden derde met 4898 punten. 
De poedelprijs was voor het 
‘koningskoppel’ Mia Huykman 
en Jan Damen met 3559 punten. 
Aanstaande vrijdag 18 maart is 
er weer gewoon kaarten bij BV 
Hornmeer. Iedereen is van harte 
welkom. Aanvang; 19.30 uur in 
het buurthuis aan de Dreef 1. 
Zaal open vanaf 19.00 uur.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 12 maart werd 
er op het FC. Aalsmeer complex de 
wedstrijd FCA 17-1 meiden tegen de 
17-1 meiden van Haarlem Kennemer-
land gespeeld. De aftrap was om 
10.15 uur op veld 3. De FCA meiden 
vielen meteen fel aan en de Haarlem 
Kennemerland meiden loerden op 
de counter. In de 15e minuut werd 
een snelle Haarlem Kennemerland 
counter door de FCA defensie 
verkeerd ingeschat, de snelle spits 
nam dit cadeautje gretig aan en gaf 
FCA keepster Suzanne geen schijn 
van kans: 0-1. De FCA defensie 
verwerkte deze domper slecht, want 
3 minuten later ging de FCA defensie 
nogmaals in de fout en dat bete-
kende 0-2. Het was dubbel zuur, 
want de FCA meiden waren met hun 
vele goede aanvallen gewoon 
sterker, alleen stond het vizier van de 
FCA aanvalsters nog niet op scherp. 
Vanaf de 0-2 nam FCA het heft in 
handen en de Haarlem Kennemer-
land counters werden nu door de 
FCA defensie en de goed keepende 
Suzanne prima ontregeld. Tot de rust 
gebeurde er niets meer en bleef de 
stand 0-2. 
In de tweede helft een ontketend 
FCA, aanval na aanval golfde op het 
Haarlem Kennemerland doel af. De 
ene hoekschop na de andere hoek-

schop kreeg FCA . In de 15e minuut 
nam FCA aanvalster Eva de zoveelste 
hoekschop. Uit de schitterend 
genomen hoekschop draaide de bal 
de bovenhoek van het Haarlem 
Kennemerland doel in, de keepster 
probeerde de bal nog weg te slaan 
maar kon er niet bij: 1 -2. Nu was het 
hek van de dam bij de FCA meiden, 
aanval na aanval kreeg de Haarlem 
Kennemerland defensie voor de 
kiezen, aan counters kwamen de 
Haarlem Kennemerland meiden 
praktisch niet meer toe, het was 
wachten op de FCA gelijkmaker, dat 
die niet viel kwam keihard aan bij de 
meiden. Er werd nog op de paal 
geschoten en de Haarlem Kennemer-
land defensie hield met kunst en 
vliegwerk hun voorsprong vast.
In de laatste minuten perste de 
Haarlem Kennemerland aanvalsters 
er nog een snelle counter uit. Het 
was FCA keepster Suzanne en de 
paal die een onterechte 1-3 voor-
kwam. Na het laatste �uitsignaal 
waren de FCA meiden zeer teleurge-
steld en uitgeput. Door het verlies 
vergaten de meiden dat ze 
gevochten hebben als leeuwinnen 
en alles hebben gegeven. Coach en 
trainer Je�rey gaf de meiden een 
groot compliment voor hun strijdlust 
en goede spel, dat beurde de meiden 
enigszins weer een beetje op.

Voetbal: Sterker FCA MO17-1 
verliest onverdiend 

Sarah gooit lijf en leden in de strijd om de bal. Foto: Ruud Meijer

De Kwakel - Bijna twee jaar hebben 
de Kwakelse dammers, vanwege de 
coronamaatregelen, moeten 
wachten om weer eens een damwed-
strijd in de hoofdklasse van de 
provincie Noordholland te mogen 
spelen. Een van de dammers uit 
Haarlem was zo enthousiast dat hij 
vrijdag te voet naar ‘t Fort De Kwakel 
toog om het op te nemen tegen het 
eerste team van K&G. Met kopman 
Wim Konst, die door al de perikelen 
zijn titel al een paar keer gratis 
verlengd zag, op het eerste bord , 
werd om 19.45 uur de eerste zet 
gedaan. Vele zetten later, na zo’n 
twee en half uur dammen, kwam het 
eerste resultaat uit de bus. Adrie 
Voorn moest alle zeilen bijzetten 
voor remise, 1-1. De overige partijen 
waren nog allen in evenwicht, maar 
dat evenwicht werd snel verstoord. 
De man in vorm Rene de Jong zette 
zijn opponent, de ridder te voet, juist 
een voet dwars en bracht K&G 
daarmee op voorsprong 3-1.

Debutant Fred Voorn, kleinzoon van 
de eerste voorzitter van K&G in 1927, 
was in een hevig gevecht gewikkeld. 
In de tijdnoodfase stonden bijna alle 
schijven nog op het bord. Toen de 
kruitdampen waren opgetrokken 
kwam Fred als winnaar te voorschijn, 
5-1, de overwinning stond daarmee 
al vast. Wim Konst moest om half 
twaalf met de laatste bus uit De 
Kwakel mee, zijn remise aanbod, in 
zeer goede stand, werd gretig door 
zijn tegenstander geaccepteerd, 
eindstand 6-2. Een mooie herstart 
voor de dammers van Kunst en 
Genoegen die dit jaar hun 95 jarig 
jubileum hopen te vieren. Het zeer 
kleine clubje hoopt nog steeds meer 
damliefhebbers naar ‘t Fort in De 
Kwakel te lokken, waarin men woens-
dagmiddag voor de onderlinge 
competitie speelt. 
Aanstaande maandagavond alweer 
de volgende bondswedstrijd, dan 
gaan de dammers van K&G naar 
Zaandam.

Eerste bondswedstrijd: Winst 
voor dammers van K&G

Aalsmeer - Na vier nederlagen lukte 
het Bloemenlust 1 om tegen het 
bezoekende HBC 4 uit Heemstede 
een 5-5 gelijkspel uit het vuur te 
slepen. David Klaassen won ouder-
wets weer eens alle drie zijn enkel-
spelen. Bart Spaargaren en Johan 
Berk wisten allebei één tegenstander 
te verslaan. Het dubbelspel van 
David en Bart liep helaas niet en 
werd kansloos verloren.
Ook Bloemenlust 2 moest genoegen 
nemen met een 5-5 puntendeling bij 
Rapidity 7 in Beverwijk. Danny Knol 
en Ed Couwenberg waren twee maal 
de sterkste in het enkelspel en Dirk 
Biesheuvel boekte een overwinning. 
Dirk en Danny speelde een span-
nende partij in het dubbelspel, maar 

trokken helaas aan het kortste eind.
In de vierde klasse poule van Bloe-
menlust 3 is het erg spannend met 
onder de koplopers Rijsenhout 1 en 
JOVO 6 een achtervolgend groepje 
met kleine verschillen. In de strijd om 
de derde plaats ontving Bloemenlust 
3 in de Bloemhof de concurrenten 
van ZTTC 8. Mede door twee verlies-
partijen in de maximale vijf games 
werd er met 4-6 verloren. Peter 
Velleman had een goede avond en 
won knap twee enkelspelen. Zijn 
ploegmaten Philippe Monnier en 
Frans Ravesteijn zegevierden ieder 
één maal. Het dubbelspel was een 
gelijk opgaande strijd, maar Philippe 
en Peter verloren de beslissende 
vijfde game met 8-11.

Tafeltenniscompetitie: Gelijk 
spel voor Bloemenlust 1
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - Zaterdag 12 maart 
speelde AAS 1 thuis tegen Almere 1.
Almere staat in het tweede rijtje, 
zouden ze in het voetbal zeggen, en 
AAS stond derde. Bij een overwin-
ning zouden de Aalsmeerse schakers 
veilig zijn voor degradatiegevaar. 
Maar zo zou het niet lopen, 
woensdag kwam de onheilstijding 
dat Jasper verhinderd is, geen nood 
Jeroen is een goede reserve en won 
in de eerste ronde van ex-Aals-
meerder Jan Helsloot. Donderdag de 
tweede onheilstijding, Simon was 
ook verhinderd. Nu werd het minder, 
teamcaptain Ben de Leur moest 
invallen, maar is totaal niet in vorm.
Vrijdag kwam de derde en ergste 
tijding, tweede bord AJ was geveld 
door migraine. Als noodgreep jeugd-
speler Ivo Andringa maar ingezet, 
aangezien hij het maandag Ben erg 
moeilijk had gemaakt. De gasten 
waren helaas in volledige oorlogs-
sterkte opgekomen en de wedstrijd 
begon al moeizaam met geen AAS 
die echt beter stond. Ben kwam 
slecht uit de opening en nog slechter 
in het middenspel. Gelukkig miste 
zijn jeugdige tegenstandster enige 
winstpogingen en toen ze eindelijk 
de slotaanval dacht in te zette, had 
Ben een mooie truc waardoor zwart 
in zetherhaling moest berusten. Mark 

Trimp kreeg een remiseaanbod dat 
aangenomen werd omdat de andere 
borden nu ongeveer gelijk stonden 
en Je�rey al beter. Niet lang daarna 
ging FM Je� van Vliet dwars door zijn 
jeugdige tegenstander, een model 
Koning Indische partij. Ondertussen 
was Jeroen in heftige tijdnood 
gekomen en raakte de draad kwijt 
van de partij, verloor een stuk en gaf 
op. Een nare tegenslag voor de Azen.
Ivo deed het goed op het tweede 
bord en kwam in een moeilijk 
dubbeltoreneindspel, waar het lastig 
was in te schatten wie er nu beter 
stond. Maar eindspelen zijn niet de 
sterkste kant van jeugdspelers en Ivo 
liet zijn toren pennen waardoor een 
pion promoveerde, einde partij. 
Bryan stond beter met een vrijpion, 
maar ook deze jeugdige speler 
beheerst het eindspel nog niet 
voldoende en verloor de vrijpion, wel 
werd een centrumpion gewonnen, 
maar dat soort eindspelen zijn 
remise. Henk N had ondertussen een 
prachtige aanval gekregen en rolde 
zijn tegenstander op, 3.5-3.5 met nog 
één partij te gaan. Paul had met 
zwart achterstand in ontwikkeling en 
een onveilige koningstelling. In 
wederzijdse tijdnood wist Paul nog 
complicaties te creëren, maar zijn 
tegenstander keepte alles en Paul 
moest opgeven. De 3.5 - 4.5 neder-
laag was een feit. 

Schaken: Zwaar gehavend AAS 1 
verliest nipt van Almere 1

Kudelstaart - De zesde speelavond 
van het seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye in de sporthal de Proosdijhal van 
Kudelstaart is gewonnen door Tim van 
de Poel. Het was zijn achtste overwin-
ning ooit. Erik Jan Geelkerken was de 
�nalist. Het tweede niveau werd 
gewonnen door René Kruit, Danny de 
Hartog werd tweede. Na hun zegetocht 
tijdens het koppeltoernooi aan het 
begin van het seizoen, waren Dirk Jan 
van de Wild en Guus Bakker weer 
aanwezig. Zij wonnen toen gezamen-
lijk de verliezerronde, maar nu stonden 
zij er alleen voor. Zij wonnen echter 
inderdaad de ronde waarin zij terecht 
kwamen. Dirk Jan won het derde 
niveau, een uitstekende prestatie. Ilona 
van Emden was de �nalist. Guus stond 
in de �nale van het vierde niveau. 
Bijzonder was dat zijn tegenstander de 

partner van Ilona was; Kim Fontaine. 
Maar ook hij kon niet voorkomen dat 
Guus er met de overwinning vandoor 
ging. Gerard Bak schreef op deze 
avond geschiedenis. Hij gooide, voor 
de vijfde keer ooit, 170 uit, een onge-
kende prestatie. De laatste 170 �nish 
op een speelavond bij de Poel’s Eye 
was alweer acht seizoenen geleden. Als 
klap op de vuurpijl werd Bak deze 
avond periode kampioen. Dit was dan 
wel weer een unicum voor hem, het 
was pas zijn eerste periode titel ooit. 

Speelavond
Morgen, vrijdag 18 maart, is de 
volgende speelavond, met hopelijk 
weer veel nieuwe gezichten, in de 
Proosdijhal. Elke darter kan zonder 
opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is laagdrempelig en geschikt voor alle 

Gerard Bak periode kampioen 
bij dartclub Poel’s Eye

 Gerard Bak gooide een 170 �nish en 
werd periode kampioen.

niveaus. Man en vrouw, jong en oud, 
iedereen speelt door elkaar, maar 
dankzij het vier niveau systeem komt 
iedereen op zijn eigen niveau terecht. 
De avonden zijn dartstoernooitjes op 
zich. De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost 4 euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Kudelstaart - Donderdag 10 maart 
werd er weer gesjoeld in Dorpshuis ’t 
Podium. Wegens corona moesten er 
nog twee avonden ingehaald worden 
en dit was de eerste. Regerend 
Nederlands kampioene bij de Dames, 
Petra Houweling, bewees dat het met 
haar vorm wel goed zit. In de Hoofd-
klasse gooide ze 3 x 148 en 1 x 146 
punten. Met 26 punten in totaal werd 
zij ook winnaar in de hoogste klasse. 
Albert Geleijn werd tweede met 23 
punten en 1 x 148. Tiny Amsing deed 
hetzelfde, maar haalde 22 punten en 
een derde plaats. Tim van Tiem 
gooide maar liefst 4 x 148 en 1 x 146 
punten, maar eindigde met zijn 
puntenaantal (1 punt bij scoren 

boven je gemiddelde) niet in de top 
drie. Cock Tukker liet met 1 x 148 
punten van zich horen. In de A-Klasse 
was de winst voor Pia Mulder met 24 
punten. Iko van Elburg werd tweede 
met 20 punten en Theo van Leijden 
scoorde 17 punten en een derde plek. 
Karin Dijkstra gooide 1 x 148 punten 
in deze klasse. Het hoogste aantal 
punten deze inhaaldag werd in de 
B-Klasse gescoord. Anouschka 
Ploeger scoorde 27 punten, voor 
Mahjan Yari met 25 punten en Diny 
Bosman werd derde met 19 punten. 
Ook was er deze avond een persoon-
lijk record voor nieuweling Conny 
O�erman in de C-Klasse. Dat record 
staat nu op 882 punten. De volgende 

Persoonlijk record voor Conny 
Offerman bij Sjoelclub Aalsmeer

Conny O�erman, persoonlijk record.

Aalsmeer - Woensdag 9 maart was de 
eerste lenteachtige dag van 2022 
waardoor ’s avonds de AVA Water-
drinker Baanloop onder bijna perfecte 
omstandigheden werd gelopen: 9 
graden en weinig wind. Dit bracht een 
mooie mix van jong en oud, hele 
snelle en iets minder snelle hardlopers 

naar de atletiekbaan aan de Sportlaan. 
De 1 kilometer werd pas in de laatste 
meters beslist. De ervaren Johan Smet 
(3:25) uit Amsterdam klopte in de 
eindsprint AVA-ster Eva van Ee (3:26). 
Derde werd het jonge Aalsmeerse 
hardlooptalent Mel Combee in de 
snelle tijd van 3:35, nipt voor Kaitlyn 

Lenteachtige baanloop bij AVA
Van links naar rechts: Mel Combee, Johan Smet, Kaitlyn Groot en Eva van Ee.

Groot (3:37). Het hoofdnummer, de 5 
kilometer, werd gewonnen door 
Kwakelaar Erwin Koopstra, tegen-
woordig uitkomend voor AV Startbaan. 
Erwin, kleinzoon van ex AVA-voorzitter 
en topper Hein Zethof, bleef net onder 
de 8 minuten (17:58). AVA-er Henk 
Cheung uit Kudelstaart maakte zijn 
debuut op de baanloop en liep z’n 
12,5 ronden keurig ruimschoots 
binnen de 30 minuten. De 3 kilometer 
werd bij de mannen gewonnen door 
AVA-er Tetsuro Nishida in 10:38 en bij 
de vrouwen door AVA-ster Liesbeth 
Witpeerd in 15:27. 

AVA Cross
Aanstaande zondag 20 maart organi-
seert Atletiekvereniging Aalsmeer de 
AVA Cross waaraan iedereen, jong of 
oud en AVA-lid of niet, kan meedoen. 
Het parcours loopt over het gras op 
het terrein van AVA, met daarbij de 
heuvel als extra uitdaging. Deelnemers 
lopen 1 tot 6 ronden van 975 meter. Ga 
voor meer informatie en inschrijving 
naar www.avaalsmeer.nl. 

competitieavond is vanavond, 
donderdag 17 maart, om 20.00 uur in 
Dorpshuis ’t Podium. Nieuwe leden 
zijn ook welkom, na aanmelding via 
de website. Kijk voor uitslagen en 
informatie ook op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag was 
de return korfbalwedstrijd van VZOD 
tegen GKV in Den Haag. De wedstrijd 
begon met een minuut stilte voor een 
jong overleden clublid. Daarna begon 
de wedstrijd met een op revanche 
belust GKV met de spelers die de week 
ervoor op vakantie waren. De eerste 
helft kwam VZOD/FIQAS vrij snel op 
achterstand. Vooral Thomas van der 
Zwaard had het geregeld aan de stok 
met zijn tegenstander. Na 10 minuten 
keek VZOD dan ook tegen een achter-
stand aan van 7-2. Wel werd er in de 
eerste helft nog een aantal keer 
gescoord door Josine Verburg en 
Arian Maat en ook Vicent Algra wist 
nog doel te tre�en. Echter VZOD ging 
de rust in met een achterstand van 

15-7. Na de rust bleef VZOD een tijd-
lang op een 18-8 achterstand staan. 
Ook in dit tweede gedeelte van de 
wedstrijd bleek GKV te sterk voor de 
Kudelstaartse korfballers. Wel werden 
er nog een paar mooie punten 
gescoord door Laura de Jong, Joëlle 
Heil en Josine Verburg. Maar de uitein-
delijke eindstand was helaas 25-11 in 
het voordeel van GKV.

Doelpunten voor Oekraïne
Aankomend weekend wordt er bij 
VZOD een actie op touw gezet om 
doelpunten te sponseren voor giro 
555 om Oekraïne te helpen. VZOD 
hoopt dat veel inwoners meedoen om 
zo als sportvereniging toch een 
steentje bij te kunnen dragen.

Korfbal: VZOD houdt geen stand 
tegen sterk GKV

eerste stappen op het oefenveld met 
(leen)stick en onder begeleiding van 
de aanwezige vrijwilligers en jeugd-
trainers. Tijdens deze Open Dag kon 
iedereen (jong en oud) kennis komen 
maken met Qui Vive en ontdekken 
hoe leuk hockey en de verschillende 
speel- en trainingsmogelijkheden 
zijn. Mocht je ook interesse hebben in 
hockey, maar is het niet gelukt om 

tijdens de open dag langs te komen? 
Geen probleem natuurlijk. Stuur even 
een mailtje naar proe�es@quivive.nl 
om je vragen te stellen of om proef-
lessen voor de komende twee weken 
af te spreken.

Stokstaartjes-trainingen
Voor de allerkleinsten start vanaf 
zondag 20 maart weer de stok-

staartjes training bij Qui Vive. Deze 
stokstaartjes training bestaat uit een 
blok van 8 weken (zondag van 9.30 
tot 10.30 uur) en is voor kinderen die 
in groep 1 en 2 zitten. Tijdens deze 
trainingen krijgen de kinderen via 
spelletjes met bal en stick de eerste 
beginselen van het hockey 
bijgebracht. 
Het accent ligt hierbij op leuk met 

elkaar bewegen en het op een 
speelse manier ontwikkelen van 
balcontrole, waarbij (spel)plezier en 
veiligheid voorop staan. Na de 8 trai-
ningen ontvangen alle kinderen het 
stokstaartjes diploma. Opgeven hier-
voor kan nog steeds. Stuur een 
mailtje naar stokstaartjes@quivive.nl. 
Meer informatie over Qui Vive is te 
vinden op www.quivive.nl 

Gezellige open dag bij 
hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stonden er weer veel enthousiaste 
kinderen en jeugdtrainers op het 
hockeyveld bij Qui Vive voor de open 
dag. Met een heerlijk zonnetje 
kwamen rond half elf vele kinderen 
met hun ouders naar Qui Vive voor de 








